Mariusz Kamiński

Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej,
Druhny i Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych,
Pracownicy Cywilni PSP,
4 maja każdego roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. Patronem tego wydarzenia
jest święty Florian, który oddał życie ratując innych. Jesteście godnymi kontynuatorami jego misji
– zawsze gotowi do działania, do najwyższego poświęcenia. Serdecznie Wam za to dziękuję.
O Waszym wyjątkowym zaangażowaniu w niesienie pomocy innym słyszymy każdego dnia.
Jest ono widoczne szczególnie teraz, kiedy za naszą wschodnią granicą trwa wojna. W tym trudnym
czasie dla Ukrainy Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa KG PSP stało się koordynatorem
dla straży pożarnych z całego świata, które przekazują sprzęt pożarniczy ukraińskim strażakom.
Od czasu wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą koordynujecie również pomoc udzielaną
uchodźcom z Ukrainy na dworcach kolejowych i autobusowych we wszystkich miastach wojewódzkich
w Polsce. Bez wytężonej pracy strażaków nie byłoby możliwe także sprawne funkcjonowanie punktów
recepcyjnych. Te wszystkie działania to nie tylko Wasza codzienna praca, ale i wspaniałe świadectwo
solidarności z obywatelami Ukrainy.
Międzynarodowy Dzień Strażaka to okazja nie tylko do podziękowań, ale także podkreślenia roli Waszej
służby w funkcjonowaniu państwa. Zapewniam, że zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak i Ochotnicze
Straże Pożarne zawsze mogą liczyć na wsparcie ze strony MSWiA. Warto przypomnieć o zmianach,
które wprowadziliśmy w ramach Ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych, o co od dawna zabiegało
środowisko OSP. Najważniejszą z nich jest coroczne waloryzowanie świadczenia ratowniczego
będącego dodatkiem do emerytury. Wydanych zostało już ponad 30 tys. decyzji o przyznaniu tego
dodatku emerytowanym strażakom OSP. Ponadto Państwowa Straż Pożarna została ujęta w nowym
programie modernizacji służb mundurowych na lata 2022-2025. To przykłady działań, dzięki którym
możemy dodatkowo wesprzeć Waszą codzienną, niezwykle wymagającą służbę.
Wszystkim Funkcjonariuszkom i Funkcjonariuszom PSP, Druhnom i Druhom OSP oraz Pracownikom
Cywilnym PSP z okazji Waszego święta składam życzenia wszelkiej pomyślności oraz wielu sukcesów
zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Serdecznie dziękuję za dotychczasowe działania
podejmowane na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom. Niech Wasza służba będzie zawsze
źródłem satysfakcji oraz społecznego uznania.
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