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Protokół dziewiątego posiedzenia Senackiego Zespołu Strażaków  

 

 

31 lipca 2019 r odbyło się posiedzenie Senackiego Zespołu Strażaków  

z udziałem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, generała brygadiera Leszka 

Suskiego. Senatorowie podziękowali Panu Komendantowi za współpracę podczas 

działalności Zespołu w IX kadencji Senatu.   

Sytuacja Państwowej Straży Pożarnej w momencie objęcia stanowiska przez 

Komendanta wymusiła nadrobienie zaległości w zakresie finansowania jednostek, 

wyposażenia ich w sprzęt oraz spraw kadrowych. W opinii Komendanta kondycja zarówno 

Państwowej Straży Pożarnej jak i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych potwierdza 

skuteczną  realizację zadania. Wciąż pozostają do rozwiązania kwestie zmiany przepisów, np.  

ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Po poprzedniej zmianie ustawy w 

lipcu 2017 r. środki firm ubezpieczeniowych zostały przekazane do dyspozycji Komendanta 

Głównego PSP, do którego obowiązków należało od tego momentu ich rozdzielanie.  

Dodatkowo jest on dysponentem środków dla jednostek OSP znajdujących się w Krajowym 

Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz środków z budżetu, z części której dysponentem 

pierwszego rzędu jest minister właściwy do spraw wewnętrznych. Komendant zauważył, że z 

informacji napływających z różnych jednostek wynika, iż koncentracja decyzji to było dobre 

rozwiązanie. Jest szansa, że po kolejnych planowanych zmianach w ustawie do systemu trafią 

też środki, które pozwolą na finansowanie takich działań Ochotniczych Straży Pożarnych, 

które do tej pory nie mogły być finansowane.  

Senatorowie wyrazili uznanie za  działania podejmowane na rzecz Państwowej  

i Ochotniczych Straży Pożarnych, szczególnie odnoszące się do bezpieczeństwa strażaków  

i szybkości reagowania.  

W odpowiedzi na pytanie o potencjalne zrównanie sprzętowe jednostek PSP i OSP, 

Komendant wyjaśnił, że nie ma takich planów. Państwowa Straż Pożarna posiada wiele grup 

specjalistycznych (jak ratownictwo wodne, wodno-nurkowe, chemiczne, ciężkie techniczne, 

wysokościowe, poszukiwawczo-ratownicze itp.) w których pracują osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje. Trudno wymagać od strażaków ochotników profesjonalnej wiedzy 



i umiejętności w tym zakresie. To co jest natomiast cenne, to włączanie coraz większej liczby 

jednostek OSP, zwłaszcza tych znajdujących się wzdłuż ważnych szlaków komunikacyjnych, 

do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

W odpowiedzi na pytanie o możliwe doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych  

w samochody ciężkie, Komendant wyjaśnił, że w większości przypadków nie są one 

potrzebne. Dzisiejsze urządzenia montowane w samochodach średnich (np. dwuzakresowe 

pompy) są doskonałej jakości, a ich dodatkowym atutem jest liczba miejsc dla strażaków  - 

dwu-,  trzykrotnie większa niż w samochodach ciężkich. Samochody ciężkie są bardzo drogie, 

ale tam gdzie są one niezbędne, np. na obszarach wielkich terenów leśnych, są one 

przekazywane na potrzeby OSP.  

 W trakcie spotkania zgłoszono problem kwalifikacji komendantów powiatowych, od 

których wymaga się ukończenia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Zdarza się bowiem 

czasami, że pomimo odpowiedniego doświadczenia i umiejętności brak dyplomu SGSP 

uniemożliwia pełnienie funkcji. Zapytano również o to, czy będą możliwości przeniesienia 

funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej z jednego województwa do drugiego. Takich 

próśb jest coraz więcej, a przydziały do służby zaraz po ukończeniu szkole to uniemożliwiają.  

Komendant wyjaśnił, że  zdarzają się przypadki pełnienia funkcji przez osoby, które 

ukończyły studia na innych niż Szkoła Główna Służby Pożarniczej uczelniach, właśnie ze 

względu na ich wiedzę i umiejętności. Natomiast w przypadku przydziału do konkretnych 

jednostek PSP, to Komendant Główny kieruje strażaków po Szkole Głównej Służby 

Pożarniczej i absolwentów Szkoły Aspirantów do  służby, zgodnie z posiadaną wiedzą o 

potrzebach czy brakach personalnych w danym regionie. Po dwóch latach mają oni jednak 

prawo przenieść się w inne miejsce, zgodnie z preferencjami. W wyjątkowych, szczególnych 

przypadkach jest możliwe uzyskanie wcześniejszej zgody na przeniesienie.  

 

 

(BSS – D.W.) 


