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Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego 

Szanowny Panie Ministrze! 
Początek roku przyniósł nam wszystkim wiele protestów i strajków. Lekarze, aptekarze, strażacy – osoby 

wykonujące zawody, które na co dzień powinny kojarzyć się Polakom z ratowaniem życia ludzkiego, od po-
czątku stycznia mogą wzbudzać jedynie obawę co do bezpieczeństwa i właściwego ich funkcjonowania. Jed-
nak trudno się dziwić owej sytuacji, kiedy jedni mają odpowiadać za błędy drugich lub gdy jedna służba 
mundurowa zostaje nagrodzona podwyżką, a inna nie. 

W grudniu 2011 r. kutnowscy strażacy przyłączyli się do ogólnopolskiego strajku związanego z brakiem 
podwyżek w nowym roku. Na szczęście pomimo protestu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Kutnie działa normalnie, nie utrudniając życia mieszkańcom. Po kilku dniach trwania protestu spotkałem 
się z przedstawicielami NSZZ „Solidarność” Organizacja Zakładowa KP PSP oraz z władzami Związku Za-
wodowego Strażaków „Florian” w Kutnie. Podczas spotkania została mi zaprezentowana lista postulatów. 
Państwowa Straż Pożarna domaga się m.in. wzrostu uposażeń funkcjonariuszy od bieżącego roku, ujednoli-
cenia zasad emerytalnych, rozwiązania kwestii nadgodzin w okresie od 1.07.2005 r. do 30.06.2010 r. Jako 
ostatni postulat wymienia się poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w PSP oraz zmianę syste-
mu kształcenia i szkolenia w PSP. 

Niestety, pomimo tak jasno sformułowanych postulatów funkcjonariusze nie otrzymali pozytywnej odpo-
wiedzi. Doprowadziło to do zaostrzenia strajku. 5 stycznia br. na ulicach Kutna można było usłyszeć syreny 
wozów strażackich, które zostały włączone na znak protestu. To akcja ostrzegawcza, która ma pokazać 
ogromne niezadowolenie z tego, jak traktuje się strażaków. Od kilku lat starają się oni o rewaloryzację płac – 
bez skutku. Frustrację zaistniałą sytuacją daje się również odczuć u mieszkańców Kutna – z jednej strony 
rozumieją oni upominanie się straży pożarnej o swoje prawa, jednak z drugiej strony zaczynają się bać, jak 
może wyglądać sytuacja straży pożarnej po odrzuceniu postulatów przez nich składanych. 

Uprzejmie proszę Pana Ministra o opinię w przedstawionej sprawie. Proszę o informację, czy Państwowa 
Straż Pożarna może spodziewać się wzrostu uposażeń funkcjonariuszy? Czy zgodnie z postulatem PSP na-
stąpi to w tym roku? Proszę o informację, czy Pan Minister zamierza ujednolicić zasady emerytalne dla funk-
cjonariuszy Straży Pożarnej? 

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




