Od kilkunastu lat na okładce kalendarza książkowego, który Fundacja
przygotowywała z myślą o strażakach, umieszczany był znak PSP lub ZOSP RP oraz
adresy stron internetowych obu tych podmiotów. Kalendarze książkowe od zawsze
były personalizowane, a pierwszy egzemplarz otrzymywał komendant główny PSP.
Fotografię okładki tego właśnie kalendarza umieszczaliśmy na stronie internetowej
Fundacji. Tak też postąpiliśmy w tym roku. Naszym celem nie było osiągnięcie efektu
komercyjnego, a jedynie zasygnalizowanie, że rozpoczęliśmy już akcję „kalendarze
strażackie”, podobnie jak w latach ubiegłych.
Żaden z dotychczas urzędujących komendantów głównych PSP nie zwrócił nam
uwagi, że umieszczenie na sfotografowanym egzemplarzu kalendarza znaku PSP,
adresu internetowego KG PSP, jak również stopnia, imienia i nazwiska najwyższego
dowódcy w naszej służbie jest czymś nieetycznym lub niestosownym. Nie
przypuszczaliśmy nawet, że mogłoby to wzbudzić jakiekolwiek podejrzenie o
nieuczciwe zamiary Zarządu Fundacji. Działaliśmy w przekonaniu, że adres strony
internetowej urzędu komendanta głównego PSP jest informacją publiczną, a jego
upowszechnienie służy dobrze pojętej promocji działań całej formacji. Podobnie
uważamy, że komendant główny PSP jest osobą publiczną i podanie do publicznej
wiadomości jego stopnia służbowego oraz imienia i nazwiska w niczym nie narusza
jego dóbr osobistych, a znak PSP nie jest prawnie zastrzeżony.
Pozostajemy w przekonaniu, że umieszczenie znaku naszej służby na
kalendarzach przeznaczonych do użytku strażaków oraz osób i instytucji z nimi
współpracujących, którym tradycyjnie będą składali noworoczne życzenia, wręczając
opatrzone tym znakiem kalendarze, w niczym nie narusza godności cenionej przez
społeczeństwo służby ratowniczej, jaką jest PSP.
Zdumienie nasze wzbudził fakt, że komendant główny Państwowej Straży
Pożarnej bez wyjaśnienia okoliczności, które go zaniepokoiły, wysłał do podległych
mu jednostek pismo, zabraniając jakichkolwiek kontaktów z Fundacją, organizacją
pożytku publicznego.
Tym samym Fundacja została wyeliminowana ze współpracy z Komendą
Główną PSP przy druku kalendarzy plakatowych wydawanych przez PSP. Po raz
pierwszy w naszej działalności zyski, które wypracowywaliśmy w tym
przedsięwzięciu, nie zasilą żadnej jednostki PSP ani OSP.
Decyzja komendanta głównego radykalnie ograniczyła również inne możliwości
zdobywania przez nas środków finansowych. A przypomnijmy, że do tej pory
Fundacja przekazała jednostkom ochrony przeciwpożarowej kwotę ponad 8 mln zł –
w ponad 90% fundusze te wspomogły działalność jednostek organizacyjnych
Państwowej Straży Pożarnej wszystkich szczebli.
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