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Jarosław Zieliński 

Sekretarz Stanu 
         

   Szanowny Pan 

       nadbryg. Stanisław Nowak  

      Małopolski Komendant Wojewódzki 

      Państwowej Straży Pożarnej 
  

       Szanowny Pan 

        mł. bryg. Artur Nosek 

       Komendant Miejski Państwowej  

             Straży Pożarnej w Krakowie 

 

Szanowni Panowie Komendanci, 

Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze, 

Pracownicy Państwowej Straży Pożarnej, 

Druhny i Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, 

 

serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w Wojewódzkich Obchodach Dnia 

Strażaka, połączonych z jubileuszem 145-lecia Krakowskiej Straży Pożarnej. Niestety, ze względu 

na obowiązki parlamentarne i rządowe nie mogę być dzisiaj z Państwem i uczestniczyć w tej 

ważnej uroczystości.  

Straż Pożarna jest najbardziej wielofunkcyjną ze wszystkich służb. Strażacy są wszędzie 

tam, gdzie potrzebna jest szybka i profesjonalna pomoc. Przez ostatnie trzy dekady diametralnie 

zmieniła się struktura interwencji podejmowanych przez Straż Pożarną. Obecnie jedynie ¼ z nich 

dotyczy gaszenia pożarów. Pozostałe 75% to reagowanie na inne miejscowe zagrożenia: wypadki 

komunikacyjne, katastrofy budowlane czy usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Nie 

wyobrażamy sobie życia społecznego bez Straży Pożarnej. Nie bez powodów cieszy się ona 

wyjątkowo wysokim 95 % zaufaniem Polaków. 

Szanowni Funkcjonariusze, Druhny i Druhowie, abyście mogli w pełni realizować swoją 

szlachetną dewizę „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”, władze publiczne muszą zapewnić 

Wam jak najlepsze warunki służby. Do skutecznego  i  bezpiecznego wykonywania zadań 

potrzebujecie nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalistycznego sprzętu.  
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Dzięki rządowemu programowi modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020 kupujemy 

dla Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych nowe wozy bojowe, sprzęt  

i wyposażenie, budujemy i modernizujemy komendy i strażnice, podwyższamy płace strażaków  

i pracowników Państwowej Straży Pożarnej. Od 1 maja tego roku podwyżkę otrzymują strażacy 

o najniższych uposażeniach i nowo wstępujący do służby. Na bezpieczeństwie nie wolno 

oszczędzać. 

Nie zapominamy również o ochotniczych strażach pożarnych. Rząd Prawa  

i Sprawiedliwości stale zwiększa dotacje dla OSP, których wysokość w 2018 roku wynosi  ponad 

137 mln złotych. Są one o ponad 30% wyższe niż w 2015 roku, czyli przed przejęciem przez  nas 

odpowiedzialności  za  państwo.  Ochotnicze  straże   pożarne  zostały  włączone  do  programu 

modernizacji służb mundurowych przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  

i Administracji. Z tego programu, na który przeznaczona została kwota prawie 9 mld 200 mln zł 

Straż Pożarna otrzyma ponad 1 mld 700 mln zł, z czego 501 mln zł trafi do jednostek 

ochotniczych straży pożarnych. 

Serdecznie dziękuję wszystkim Funkcjonariuszkom, Funkcjonariuszom i Pracownikom 

Państwowej Straży Pożarnej, Druhnom i Druhom Ochotnikom za Wasze zaangażowanie, 

poświęcenie i profesjonalizm w codziennej służbie państwu i jego obywatelom. Wyrażam wielkie 

i szczere uznanie dla Waszej odwagi i ofiarności, jakie wykazujecie podczas interwencji, niosąc 

każdego dnia pomoc potrzebującym ludziom, nawet z narażeniem własnego zdrowia  

i życia. 

Niech Wasza służba będzie dla Was wszystkich źródłem satysfakcji z misji wypełnianej 

wobec Polski i Polaków, a Patron strażaków, św. Florian niech zawsze nad Wami czuwa. 

    

                                    

 

Warszawa, 9 maja 2018 roku 


