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W imieniu własnym pragnę Pana poinformować, że w dniu dzisiejszym wyrokiem 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu uchylona i uznana za nie podlegającą 
wykonaniu została decyzja Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego z dn. 29.07.201lr. 
utrzymująca w mocy decyzję Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu z dn. 30.06.201lr. w 
sprawie wysokości mojego ostatniego uposażenia przed odejściem na zaopatrzenie emerytalne. 

W moim przekonaniu zaniżenie podstawy wymiaru mojej emerytury w porównaniu do 
innych strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, którzy 
zakończyli zaszczytną służbę w naszej formacji, było niczym innym, jak dyskryminacją z uwagi 
na moją aktywną działalność związkową. 

Sąd w uzasadnieniu wyroku całkowicie podzielił zarzuty, jakie podnosiłem w swojej 
skardze. Jednocześnie podkreślił, że nawet jeśli przyjąć za prawdziwe twierdzenie 
Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, że przyznanie jakiegoś składnika 
wynagrodzenia ma charakter fakultatywny (uznaniowy), to jednak nie oznacza automatycznie 
dowolności w ocenie jego przyznawania. 

W ocenie Sądu całe postępowanie administracyjne w mojej sprawie było nacechowane 
rażącym naruszeniem prawa. Obecny na sali pełnomocnik organu zaskarżonego nie potrafił w 
żaden sposób odpowiedzieć na pytania Sądu na podstawie jakich dokumentów i przepisów 
obydwaj Komendanci (Miejski i Wojewódzki) uznali że ten dodatek mi nie przysługuje. 

Pragnę w tym miejscu, by Pan jako Przewodniczący zechciał wyrazić w moim imieniu 
serdeczne słowa podziękowania za okazane mi wsparcie oraz obecność na sali rozpraw WSA 
Przewodniczącego Zarządu Wielkopolskiego Forum Związków Zawodowych, jak również 
umundurowanych kolegów-związkowców z Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych 
Służb Mundurowych, a szczególnie za liczny udział funkcjonariuszy Służby Więziennej. 

Zwłaszcza obecność przedstawicieli Federacji świadczy niezbicie, że w tych ciężkich 
czasach wszystkie służby mundurowe trzymają się razem, nawet w sprawach nie 
dotyczących spraw ogólnych, o które walczymy w obronie swoich praw do godności i 
poszanowania. 

Jestem głęboko przekonany, że właśnie taka postawa jest milowym krokiem na drodze 
uzmysłowienia członkom związkowych organizacji mundurowych, że nasza Federacja jest 
silna i staje murem w obronie każdego funkcjonariusza, któremu dzieje się krzywda. Moim 
zdaniem dzisiejszy wyrok WSA powinien wreszcie uświadomić szeregowym i młodym 
członkom naszych organizacji, że Komendanci i ich radcy prawni nie mają monopolu na 
prawidłową wykładnię obowiązujących nas wszystkich przepisów prawa. 
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