
Oświadczenie złożone 
przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,  

Bogdana Pęka oraz Wojciecha Skurkiewicza  
na 11. posiedzeniu Senatu 

w dniu 10 maja 2012 r. 
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, ministra spraw wewnętrznych Jac-

ka Cichockiego, ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra rolnictwa i 
rozwoju wsi Marka Sawickiego oraz do rzecznika praw obywatelskich Ireny Lipowicz 

Szanowny Panie Premierze! Szanowni Panowie Ministrowie! Szanowna Pani Rzecznik! 
W ramach mojej działalności senatorskiej zapoznałem się ze problemem pana Włodzimierza W., rolnika i 

strażaka ochotnika z Grzymkowic w powiecie rawskim. 
Przedstawiona przez niego sprawa potwierdzona wyjaśnieniami, które otrzymałem od prezesa Kasy Rol-

niczego Ubezpieczenia Społecznego oraz od ministra pracy i polityki społecznej, wskazuje na bulwersującą 
niesprawiedliwość, jakiej doświadczył pan Włodzimierz W. Należy przypuszczać, że doświadcza jej wielu 
innych strażaków ochotników Rzeczypospolitej Polskiej. 

Pan Włodzimierz W. przez wiele lat jako strażak ochotnik zajmował się konserwacją i eksploatacją samo-
chodu bojowego OSP w Grzymkowicach, za co otrzymywał symboliczne wynagrodzenie w kwocie 100 zł 
miesięcznie. Wynagrodzenia tego wcale się nie domagał, ale konieczność jego wypłaty wynikała z uregulo-
wań prawnych dotyczących odpowiedzialności za mienie powierzone. Okazuje się, że w świetle interpretacji 
przepisów prawa przyjętych przez ministra pracy i polityki społecznej oraz prezesa KRUS fakt pobierania 
tego symbolicznego wynagrodzenia całkowicie przekreślił możliwość uzyskania przez pana Wacha emerytu-
ry rolniczej, do której miał prawo z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. Zamiast emerytury rolniczej 
pan W. ma otrzymać 12 zł miesięcznie emerytury z ZUS. 

Nie zamierzamy w tym miejscu roztrząsać zawiłości prawnych i zastanawiać się, czy przepisy rzeczywi-
ście tak stanowią, czy też są tylko tak interpretowane, ale uważam, że opisana wyżej sytuacja urąga wszel-
kiemu poczuciu sprawiedliwości i powinna być natychmiast zmieniona w drodze zmiany wykładni przepisów 
lub ich nowelizacji. Nie wolno dopuścić do tego, żeby strażak ochotnik za swoją ciężką, odpowiedzialną, 
niebezpieczną i społeczną służbę (100 zł to przecież żadne wynagrodzenie) zamiast nagrody otrzymywał karę 
w postaci odebrania mu środków do życia. 

Wzywamy prezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnętrznych, ministra pracy i polityki społecznej, 
ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz rzecznika praw obywatelskich do podjęcia niezbędnych inicjatyw zmie-
rzających do usunięcia tych niesprawiedliwości i naprawienia krzywd, które ta niesprawiedliwość spowodo-
wała w przeszłości. 

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Bogdan Pęk 
Wojciech Skurkiewicz 

 




