Krzysztof Oleksak
Przewodniczący Zarządu Krajowego
ZKP – 1603/5/18

Warszawa, dnia 7 marzec 2018r

Pan
gen.bryg. Leszek SUSKI
Komendant Główny Państwowej
Straży Pożarnej
Szef Obrony Cywilnej Kraju

Szanowny Panie Komendancie,
W nawiązaniu do pisma BK-I-125/3-2/18 z dnia 26 lutego 2018 roku dotyczącego
spotkania ws. ustalenia zasad rozdziału środków finansowych na nagrody i zapomogi
będących w dyspozycji Komendanta Głównego PSP w 2018 roku, pragnę wyjaśnić, iż moja
osobista obecność w terminie wskazanym w piśmie – to jest w dniu 1 marca 2018 r. nie była
możliwa. O powyższym fakcie i jego przyczynach kilkakrotnie informowałem w rozmowie
telefonicznej Dyrektora Biura Kadr KG PSP. W moim głębokim przekonaniu ustaliliśmy, iż
przedmiotowe spotkanie z moim udziałem (lub upoważnionego przedstawiciela Prezydium)
mogłoby odbyć się np. w dniu 5 lub 6 marca br., w godzinach porannych, tym bardziej, że
z otrzymanej informacji wynikało, że co najmniej jeszcze jeden z przewodniczących również
w terminie wskazanym przez Pana Komendanta nie będzie mógł być obecny.
Pragnę nadmienić, iż zaproszenie na powyższe spotkanie wpłynęło do związku drogą
mailową w dniu 27 lutego br. Z uwagi na bardzo krótki termin wyznaczony przez Pana
Komendanta
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z wiceprzewodniczących, choć jak wynikało ze skierowanej korespondencji, a także
późniejszego komunikatu zaproszenie okazało się być skierowanym indywidualnie
i wyłączenie do przewodniczących związków, w tym bezpośrednio do mojej osoby, jako
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przedstawiciela wynikał także z wcześniejszych zobowiązań członków Prezydium przyjętych
w tym terminie.
W moim głębokim przekonaniu rozmowa, dialog poszukiwanie kompromisu winny
stanowić fundament wzajemnych relacji. Z przykrością odbieram fakt, iż w tak prozaicznej,
zwykłej sprawie jak ustalenie dogodnego dla stron terminu spotkania doszło do zakłócenia
określonych standardów. Czuję się w obowiązku zauważyć, iż na przestrzeni minionych lat
udawało się bezkonfliktowo i we wzajemnym poszanowaniu ustalać tak terminy spotkań jak i
dokonywać uzgodnień. Żywię nadzieję i przekonanie, iż w przyszłości wszelkiego rodzaju
zaproszenia na spotkania kierowane będą do związku z ogólnie przyjętym siedmiodniowym
wyprzedzeniem,
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i nieporozumienia powstałe na tym tle.
Pragnę tym samym wyrazić gotowość do spotkania i rozmów, których efektem będzie
wypracowanie dobrego dla strażaków porozumienia ws. rozdziału funduszu nagród jak
i kwestii, które Pan Komendant wskazywał i deklarował na spotkaniu w dniu 27 grudnia 2017
roku.
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