
 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, 

Szanowne Druhny i Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, 

 

 z okazji Dnia Strażaka pragnę podziękować Wam za Waszą służbę na rzecz państwa 

i obywateli oraz złożyć serdeczne życzenia na dalszy czas strażackiej aktywności  

i zaangażowania, którego wszyscy tak bardzo potrzebujemy. Tegoroczne uroczystości  

św. Floriana – Patrona Strażaków przyszło nam obchodzić w trudnych warunkach 

światowej epidemii. Na razie nie możemy organizować, jak w poprzednich latach, 

większych zgromadzeń i spotkań z udziałem funkcjonariuszy, druhów ochotników, 

samorządowców i innych zaproszonych gości. Nie powinno to jednak oznaczać zaniechania 

wspólnej refleksji wyrażającej społeczną wdzięczność dla tych, na których pomoc zawsze 

możemy liczyć oraz działań przynoszących potrzebne wsparcie dla braci strażackiej. 

Dziękuję za Wasze ciągłe, całodobowe czuwanie nad bezpieczeństwem nas 

wszystkich. Nie ma chwili, w której ktoś w Polsce nie potrzebowałby pomocy, a Wy 

zawsze, niezależnie od warunków, spieszycie na ratunek. Wypadki komunikacyjne, 

nawałnice, pożary - ponad pół miliona interwencji rocznie, do których wyjeżdżacie średnio 

co minutę daje najlepszy obraz Waszej pracy i Waszego zaangażowania.  

Najważniejszym warunkiem skuteczności prowadzonych przez Was akcji 

ratowniczo-gaśniczych jest Wasza ofiarność i profesjonalizm. Potrzebujecie jednak do tego 

nowoczesnego sprzętu i wyposażenia. Ostatnie lata były pod tym względem bardzo dobrym 

czasem dla ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Rząd Prawa i Sprawiedliwości 

przeznaczył na bezpieczeństwo znacznie większe niż kiedykolwiek środki finansowe. 

Skorzystała z tego zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak i liczne jednostki Ochotniczych 

Straży Pożarnych. Rządowy program modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020, 

zwiększane rokrocznie środki budżetowe i samorządowe, Fundusz Sprawiedliwości, środki 

ubezpieczeniowe, pieniądze na wsparcie działań oświatowo-kulturalnych, sportowych  

i szkoleniowych to główne źródła finansowania inwestycji, zakupów i innych rodzajów 

wsparcia dla naszego systemu ratowniczo-gaśniczego, które przynosi oczekiwane od dawna 

efekty. Tylko w 2019 roku dzięki zorganizowanemu montażowi finansowemu zakupiliśmy 

dla jednostek OSP w kraju prawie 500 samochodów ratowniczo-gaśniczych.  

Dla Państwowej Straży Pożarnej kupowany jest specjalistyczny sprzęt i budowane są nowe  

komendy oraz jednostki ratowniczo-gaśnicze. Cieszę się również, że w ostatnich latach  
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udało się znacząco podnieść uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. 

Sprawa ta, tak jak cały proces zwiększania pomocy dla strażaków, wymaga kontynuacji. 

Z okazji patronalnego Święta Strażaków chciałbym szczególne pozdrowienia  

i słowa wdzięczności skierować do strażaków województwa podlaskiego jako mojego 

okręgu poselskiego. Wyrażam zadowolenie, że i Państwowa Straż Pożarna, i jednostki OSP 

w naszym regionie z bardzo dobrymi efektami wykorzystały stworzone w ostatnim okresie 

możliwości wsparcia finansowego. W latach 2016-2019 dla jednostek OSP  

w województwie podlaskim zakupiliśmy 55 samochodów ratowniczo-gaśniczych. 

Rekordowym był rok 2019, w którym dzięki montażom finansowym kumulującym środki 

z różnych źródeł jednostki OSP w województwie podlaskim otrzymały 31 nowych 

samochodów ratowniczo-gaśniczych (w okresie rządów PO-PSL kupowano rocznie  

4-5 samochodów).  

Pierwszą spośród kilkudziesięciu inwestycji realizowanych w ramach programu 

modernizacji była oddana do użytku w 2019 roku nowoczesna Komenda Miejska  

i Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Suwałkach, a Komenda Powiatowa w Sejnach przeszła 

gruntowna modernizację. Do większości komend Państwowej Straży Pożarnej  

w województwie podlaskim trafił nowoczesny, specjalistyczny i kosztowny sprzęt 

ratowniczo-gaśniczy. 

Szanowni Funkcjonariusze, Druhny i Druhowie, 

raz jeszcze dziękując za Waszą ofiarność, profesjonalizm i troskę o nasze bezpieczeństwo 

życzę Wam satysfakcji z wypełnianej misji, niesłabnącej wdzięczności, uznania i szacunku  

społeczeństwa, zrozumienia i wsparcia najbliższych oraz spełnienia wszystkich osobistych 

planów i dążeń. Wypełniajcie nadal z jak największą skutecznością Waszą szlachetną 

dewizę „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Niech św. Florian ma Was, swoich rycerzy, 

zawsze w swojej opiece.   

   

Dzień Strażaka 2020 roku      Z wyrazami szacunku 
 

 

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

 
 

                 Jarosław Zieliński                               

 
 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 

ul. Wiejska 4/6/8   00-902  Warszawa 

Biura Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Zielińskiego 

16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 32, tel. (87) 566 55 48 

15-062 Białystok, ul. Warszawska 13/5, tel. (85) 653 77 69 

16-300 Augustów, ul. Młyńska 20/6,  tel. (87) 644 57 73 

16-500 Sejny, ul. J. Piłsudskiego 28, tel. (87) 565 66 04 

e-mail: jaroslaw.zielinski@sejm.pl                                        www.jaroslawzielinski.pl 


