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Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul. 
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Warszawa, 2019-06-03

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-2-44/2019(11)

Odpowiedź na interpelację nr 31205

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 31205 Posła na 
Sejm RP Pani Aldony Młyńczak w sprawie sytuacji kryzysowej w Państwowej Straży Pożarnej

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj 
interpelację numer 31205 Posła na Sejm RP Pani Aldony Młyńczak w sprawie sytuacji kryzysowej w 
Państwowej Straży Pożarnej.
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Minister
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i Administracji
BMP-0713-2-44/2019/MJ

*

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 31205 Posła na Sejm RP Pani Aldony Młyńczak w sprawie 

sytuacji kryzysowej w Państwowej Straży Pożarnej informuję, że Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) na bieżąco reaguje na pojawiające się sygnały 

o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podległych służb. Wszystkie informacje w tym zakresie 

są niezwłocznie analizowane, przesyłane do załatwienia zgodnie z właściwością, a w szczególnych 

przypadkach są przeprowadzane kontrole. Niezależnie od doraźnie podejmowanych działań 

MSWiA planuje corocznie kontrole, obejmujące szerokie spektrum zagadnień związanych 

z funkcjonowaniem nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji formacji, 

w tym Państwowej Straży Pożarnej (PSP).

W latach 2016-2019 w MSWiA były rozpatrywane skargi na Komendanta Głównego PSP 

jako na organ podległy Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nie dotyczyły 

one sposobu pełnienia funkcji przez gen. bryg. Leszka Suskiego. Wszystkie zostały uznane 

za niezasadne. Każdorazowo żądano od Komendanta Głównego PSP przekazania stanowiska 

ze szczegółowym odniesieniem się do zarzutów zawartych w skargach.

Z uwagi na bieżący monitoring oraz niezwłoczne reagowanie na pojawiające się sygnały

0 ewentualnych nieprawidłowościach w ocenie MSWiA brak jest obecnie podstaw do realizacji 

kontroli w opisanym w interpelacji Pani Poseł zakresie podmiotowo-przedmiotowym.

Informacje o rzekomych nieprawidłowościach dotyczących funkcjonowania PSP, o których 

mowa w wystąpieniu opierają się na anonimowym liście, co poddaje w wątpliwość wiarygodność 

zarówno tych informacji, jak i samych informatorów. Niemniej Minister Spraw Wewnętrznych

1 Administracji zwrócił się do Komendanta Głównego PSP o zajęcie stanowiska w tej sprawie. 

Komendant Główny PSP szczegółowo odniósł się do zarzutów o charakterze merytorycznym 

zawartych w ww. liście [w sposób wyczerpujący opisując m.in. działania związane 

z przekazywaniem środków finansowych dla ochotniczych straży pożarnych (OSP) czy wyjaśniając 

kwestie dotyczące zatrudnienia w PSP], wykazując że są one niezasadne.

Sytuacja kadrowa w jednostkach organizacyjnych PSP, w tym zmiany na stanowiskach 

komendantów wojewódzkich i powiatowych PSP pozostawały przedmiotem interpelacji 

odpowiednio: numer 29484 Posła na Sejm RP Pani Bożeny Kamińskiej w sprawie sytuacji 

w Państwowej Straży Pożarnej oraz numer 30724 Posłów na Sejm RP Pani Joanny Frydrych i Pana 

Zdzisława Gawlika w sprawie analizy zatrudnienia w Państwowej Straży Pożarnej, a także numer 

28850 Posła na Sejm RP Pani Krystyny Skowrońskiej w sprawie zmian na stanowiskach 

komendantów wojewódzkich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. Odpowiedzi Ministra
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Spraw Wewnętrznych i Administracji na ww. wystąpienia są podane do publicznej wiadomości 

poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sejmu RP.

Odnosząc się do kwestii dotyczących finansowania OSP wyjaśniam, że jednostki 

te są wspierane przez budżet państwa, m.in. ze środków finansowych przeznaczonych 

dla jednostek OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (ksrg), 

przekazywanych przez Komendanta Głównego PSP w ramach realizacji zadania publicznego 

pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej wiączonej 

do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" (dotacje ksrg), a także środków dla pozostałych 

jednostek OSP, w zakresie realizacji zadania publicznego pn. „Przygotowanie jednostek 

ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych". Przekazywanie ww. środków 

odbywa się zgodnie z obowiązującymi procedurami. Tryb i zasady udzielania oraz zakres 

przedmiotowy1 dotacji celowych przekazywanych w ramach drugiego z ww. zadań jest corocznie 

zatwierdzany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W latach 2016-2018 dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego 

(samochodów ratowniczo-gaśniczych) przekazano środki finansowe w wysokości:

■ w 2016 roku dla jednostek OSP należących do ksrg - 20.365 tys. zł, a dla pozostałych 

jednostek OSP - 11.274 tys. zł, łącznie zakupiono 171 szt. ww. samochodów;

■ w 2017 roku dla jednostek OSP należących do ksrg - 47.530 tys. zł, a dla pozostałych 

jednostek OSP - 16 080 tys. zł, łącznie zakupiono 279 szt. ww. samochodów;

■ w 2018 roku dla jednostek OSP należących do ksrg - 41 975 tys. zł, a dla pozostałych 

jednostek OSP -14 294 tys. zł, łącznie zakupiono 375 szt. ww. samochodów.

W 2019 roku na zakup sprzętu transportowego dla OSP należących do ksrg zaplanowano 

dotacje w wysokości 50 200 tys. zł, a dla pozostałych jednostek OSP - w wysokości 17 000 tys. zł. 

Dla jednostek OSP z województwa dolnośląskiego należących do ksrg zaplanowano kwotę 

w wysokości 4 025 tys. zł, a dla pozostałych OSP - w wysokości 1 320 tys. zł.

Po uwzględnieniu innych niż wskazane źródła finansowania, a także środków pieniężnych 

pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego PSP, w 2019 roku na zakup samochodów 

dla OSP jest planowana kwota w wysokości 204 283 750 zł, w tym dla jednostek OSP 

z województwa dolnośląskiego - 16 137 000 zł.

Z poważaniem 
MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 
z up. Jarosław Zieliński 

Sekretarz Stanu

Otrzymuje: Biuro Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

1 obejmujący niezbędny sprzęt i wyposażenia dla zapewnienia skuteczności prowadzenia działań ratowniczo- 
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