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 „Wielkopolski Komitet Protestacyjny Służb Mundurowych” 

 
 
     Pan 
     gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz 
     Komendant Główny  
     Państwowej Straży Pożarnej 
 
     za pośrednictwem 
 
     Pana 
     nadbryg. Wojciecha Mendelaka 
     Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego 
     Państwowej Straży Pożarnej 
 
                    

P E T Y C J A 
 

 
Szanowny Panie Komendancie! 

 
 
 Wielkopolski Komitet Protestacyjny Służb Mundurowych wyraża głęboki 

niepokój i obawę wobec rozwiązań zawartych w projekcie ustawy budżetowej na 

2012 rok, przedkładających się na kolejny rok brakiem środków finansowych na 

waloryzację i wzrost uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.  

 Strażacy jako funkcjonariusze służb mundurowych doskonale rozumieją, 

czym jest służba i poświęcenie dla kraju oraz społeczeństwa, niejednokrotnie 

pokazując i udowadniając to podczas wszelkich akcji. Sprawdziliśmy się              



i byliśmy wychwalani przez Premiera i przedstawicieli władz, a przede 

wszystkim przez społeczeństwo m.in. podczas ostatniej powodzi, kataklizmów 

oraz dużych pożarów. Nie można jednak zapominać, że strażacy są nierzadko 

jedynymi żywicielami swoich rodzin, których uposażenia nie ulegały waloryzacji 

od ponad czterech lat. 

 Jako niedopuszczalne i nieodpowiedzialne, a wręcz godzące w jedność 

służb jest przyznanie  podwyżek tylko jednej służbie w ramach Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych. Stanowi to negowanie wcześniejszych porozumień            

i zaprzeczenie wypracowanych w poprzednich latach rozwiązań, zmierzających 

do stworzenia sprawnego wzajemnie spójnego systemu służb mundurowych, 

stojących u podstaw bezpiecznego Państwa. 

 W tej sytuacji oczekiwania całego środowiska strażackiego kierowane są 

do Pana Komendanta jako najwyższego przełożonego i przedstawiciela władz     

o podjęcie wszelkich niezbędnych działań oraz poparcie całego środowiska 

funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w celu zapewnienia wystarczającej 

ilości środków na wzrost naszych uposażeń. 

 
W związku z zaistniałą sytuacją sprzeciwiamy się: 
 

� dalszej deprecjacji Państwowej Straży Pożarnej wyrażającej się m. in.:     
w trwającym od roku 2009, braku podwyżek, czy nawet wyrównania 
uposażeń o poziom  inflacji, 

 
� kontynuowania dalszej polityki zaciskania pasa przy wzroście cen co 

powoduje niepokojące oszczędności w bezpieczeństwie pracy strażaków, 
 

� nakładania kolejnych obowiązków służbowych przy jednoczesnym braku 
środków oraz wystarczającej liczby etatów do ich realizacji. 

 



Panie Generale ! 
 
Oczekujemy przekazania naszych postulatów Panu Premierowi RP 
dotyczących w szczególności: 
 

� zaprzestania przez rząd działań zmierzających do różnicowania służb 
mundurowych, 

 
� wzrostu uposażeń dla wszystkich funkcjonariuszy Państwowej Straży 

Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz  Służby Więziennej, 
 

� zapewnienia stabilności oraz godnego wynagradzania strażaków, 
 

� czynnego i rzeczowego dialogu ze stroną związkową w sprawach 
racjonalizacji dla dobra Państwowej Straży Pożarnej, 
 

� aby poszanowanie ciężkiej służby funkcjonariuszy Państwowej Straży 
Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz  Służby Więziennej, przełożyło 
się bezpośrednio na  poprawę sytuacji materialnej ich rodzin. 

 
 

W imieniu Komitetu 
 

 
  Przewodniczący ZW NSZZ P                    Przewodniczący ZW NSZZ PP 
                                                  
             Andrzej  Szary                                      Zbigniew Rogodziński 
 
 
   Zastępca Przewodniczącego                       Przewodniczący ZO NSZZ FSG 
          ZO NSZZ  FiPW      
             
        Dariusz Grajczyński                                      Radosław Bochen 
                                                          
 

Wiceprzewodniczący  WZW ZZS  „Florian”      
 

Piotr Kucharski 
                                                    

 Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ  
„Solidarność” Pożarnictwa Wielkopolski   

Jerzy  Rak 
 
 


