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Protokół trzeciego posiedzenia Senackiego Zespołu Strażaków  

 

 

 

Dnia 30 listopada 2016 r. o godz. 15.00 w sali nr 176 w gmachu Senatu odbyło  

się posiedzenie Senackiego Zespołu Strażaków, podczas którego omówiono wysokość 

środków finansowych na zadania realizowane przez Państwową Straż Pożarną, 

przewidzianych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017, oraz ich wykorzystanie w 2016 

roku. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Komendy Głównej Państwowej Straży 

Pożarnej, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków. 

 

Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Starszy Brygadier 

Krzysztof Hejduk przedstawił strukturę wydatków budżetowych na rok 2017 w części 85 – 

budżety wojewodów w Państwowej Straży Pożarnej. W tej części budżetowej zarezerwowano 

środki finansowe w wysokości 2,3 mld zł. Ponad 75 % zaplanowanych wydatków to wydatki 

płacowe wraz z pochodnymi (1,7 mld zł), natomiast „pozostałe wydatki” obejmujące zakupy 

sprzętu pożarniczego oraz inwestycje to 14,3 % zaplanowanych wydatków, tj. ponad 331 mln 

zł. Z zaplanowanych środków w wysokości 202 mln zł w części 42 obejmującej budżet 

państwa i budżet środków unijnych, dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych to 73 mln zł, 

czyli 36% planowanych wydatków, wydatki płacowe wraz z pochodnymi to prawie 68 mln zł 

tj. 33,5%. Planowane przychody w 2017 r. w podziale na jednostki w ramach Funduszu 

Wsparcia PSP przestawiają się następująco: ponad 4,8 mln zł (tj. 53,2%) to dotacje 

przekazywane przez samorządy województw, 21,6 mln zł (tj. 29,3%) to dotacje przekazywane 

przez gminy, a 4,9 mln zł (6,6%) to dotacje samorządów województw.  

 

Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Starszy Brygadier Marek 

Jasiński omówił zadania realizowane przez Państwową Straż Pożarną w roku 2016 oraz 

zadania ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017. W roku 2016 realizowano  



52 zadania inwestycyjne o wartości kosztorysowej 309,5 mln zł. Najwięcej tj. 10 inwestycji 

realizowano w województwie wielkopolskim, natomiast w województwach: łódzkim, 

podkarpackim, opolskim o dolnośląskim realizowano po 1 inwestycji. Były to inwestycje 

budowlane polegające na przebudowie bądź rozbudowie istniejących obiektów lub budowie 

nowych obiektów.  

W ramach projektu ustawy modernizacyjnej na lata 2017 – 2020 dla Państwowej Straży 

Pożarnej zaplanowano środki z budżetu państwa w wysokości 26,5 mln zł i środki z rezerwy 

celowej w wysokości 18,3 mln zł. W 2017 roku planuje się zakupienie 159 samochodów 

pożarniczych. 

W ramach programu Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 planowany jest zakup 

m.in. 378 samochodów ratowniczo-gaśniczych, 22 przyczep do przewozu kontenerów i 87 

zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych.  

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Nadbrygadier Leszek Suski 

poinformował uczestników posiedzenia, że powołał specjalny zespół, który sprawdził, jakie 

były koszty budowy komend powiatowych oraz jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP. 

Opracowano model standaryzacji budowy takich obiektów, tak aby budowano taniej.  

Dyrektor Departamentu Budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

pan Władysław Budzeń przedstawił projekt „Programu modernizacji Policji, Straży 

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 – 2020” (druk 

sejmowy nr 1062), który ma na celu poprawę skuteczności i sprawności działania 

wymienionych powyżej służb. Zakres programu obejmuje realizację następujących 

przedsięwzięć: inwestycji budowlanych, zakupów sprzętu transportowego, techniki 

specjalnej, informatyki i łączności. Zakupione zostanie też wyposażenie osobiste i ochronne 

funkcjonariuszy, wzmocniony zostanie motywacyjny system uposażeń funkcjonariuszy oraz 

zostaną podwyższone wynagrodzenia pracowników cywilnych formacji. Ogólna kwota 

wydatków przewidziana na realizację programu wyniesie ok. 9,2 mld zł.  

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków poseł Zbigniew Chmielowiec 

zaapelował do uczestników posiedzenia, aby w trakcie prac nad tym projektem w obydwu 

izbach parlamentu, nie dopuścić do obniżenia wysokości środków finansowych w nim 

przewidzianych.  

W dalszej części posiedzenia senatorowie przystąpili do zadawania gościom zespołu 

pytań.  

Pani senator Bogusława Orzechowska poprosiła o przestawienie informacji  

o inwestycjach PSP w województwie warmińsko-mazurskim. Komendant Główny PSP 



Leszek Suski poinformował panią senator, że nowa inwestycja będzie realizowana w Elblągu, 

w Gołdapi zaś będzie kontynuowana.  

Senator Ryszard Majer pytał, czy zmieniony system zakupów dla Ochotniczych Straży 

Pożarnych jest dla nich korzystny. Komendant Główny PSP Leszek Suski poinformował,  

że dotychczasowy system dofinansowania OSP polegający na przekazywaniu środków 

finansowych przez Zarząd Główny OSP do Zarządów Wojewódzkich OSP został zastąpiony 

przez system bezpośredniego nadzoru przez Komendę Główną PSP. Pozwoliło to na objęcie 

nim jednostek OSP, które do tej pory nie były włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego. Zmieniony system finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych został 

pozytywnie przez nie przyjęty.  

Senator Józef Łyczak dociekał, czy przy nowo budowanych zjazdach z autostrady  

w województwie kujawsko-pomorskim (w Aleksandrowie Kujawskim i Ciechocinku) 

powstanie nowa strażnica PSP. Komendant Główny PSP Leszek Suski przekazał zebranym, 

że strażnice lokalizowane są w odniesieniu o siatki dróg z uwzględnieniem wypadkowości  

i że ta planowana budowa będzie analizowana również pod tym kątem.  

Senator Maciej Łuczak pytał o możliwości zakupu przez PSP samochodów ratowniczo-

gaśniczych produkowanych w polskich fabrykach. Zastępca Komendanta Głównego PSP 

Marek Jasiński poinformował uczestników posiedzenia, że PSP może zakupić pojazdy, które 

spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z 20 czerwca 2007 r w sprawie w sprawie wykazu wyrobów służących 

zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także 

zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. nr 143, poz. 

1002). Jeśli pojazdy wyprodukowane w polskich fabrykach spełnią te wymogi to PSP dokona 

ich zakupu.  

 

Kończąc posiedzenie przewodniczący Senackiego Zespołu Strażaków senator  

Jan Hamerski zaprosił wszystkich uczestników posiedzenia na kolejne, podczas którego 

omówiona zostanie rola Ochotniczych Straży Pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-

gaśniczym. 

 

(P.B.) 


