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Do Rzecznika Praw Obywatelskich ponownie zwrócił się pan Kamil K., 
pełniący służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej w K. w sprawie przedłużania 
służby ponad wymiar określony w art. 35 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jedn. - Dz.U. z 2009 r. Nr 12 poz. 68 z późn. zm.). 
Problem ten był już przedmiotem korespondencji Rzecznika Praw Obywatelskich 
z Panem Komendantem. 

W kolejnym swoim wniosku zainteresowany przedstawił dalsze przypadki 
przekroczenia normatywu godzin służby w stosunku do innych strażaków 
wykonujących służbę w Komendzie Miejskiej PSP w P . . 
W związku z powyższym, Rzecznik ponownie wystąpił w tej sprawie do 
Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Z uzyskanych wyjaśnień (kopia 
odpowiedzi z dnia 16.05.2012 r. w załączeniu) wynika, że w II półroczu 2011 r. 
dopuszczalną normę czasu służby przekroczyło 107 strażaków, czyli 5,7% ogółu 
strażaków w województwie. W Komendzie Powiatowej PSP S. ilość strażaków 
przekraczających normę w systemie zmianowym wyniosła aż 62,2%. 

Powyższa sytuacja wskazuje na możliwość powszechnego nieprzestrzegania 
norm czasu służby w jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP na terenie całego kraju. 
Tym samym może być ona sprzeczna z dyspozycją zawartą w art. 7 Konstytucji RP, 
który nakłada na organy władzy publicznej obowiązek działania na podstawie i w 
granicach prawa. Praktyka taka może być również niezgodna z zasadą ochrony zaufania 
do państwa i stanowionego przez nie prawa. Zgodnie z tą zasadą uprawnienia przyznane 
obywatelom przez państwo nie mogą mieć charakteru uprawnień pozornych, czy też 
niemożliwych do realizacji ze względów prawnych lub faktycznych. Zasada ta 
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obejmuje jednocześnie zakaz tworzenia przez ustawodawcę takich konstrukcji 
normatywnych, które są niewykonalne, stanowią złudzenie prawa i w konsekwencji 
jedynie pozór ochrony praw. 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 
15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. - Dz.U. z 2001 r. Nr 14, 
poz. 147 z późn. zm.), uprzejmie proszę Pana Komendanta o przedstawienie informacji 
o skali problemu i działaniach zmierzających do jego rozwiązania. 
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