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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej  

(druk nr 904) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Nowelizacja ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 

z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.) dotyczy uprawnień członków ochotniczych straży 

pożarnej, którzy doznają uszczerbku na zdrowiu, uczestnicząc w działaniach ratowniczych 

lub ćwiczeniach, a nie mają tytułu do ubezpieczenia społecznego.  

Ustawa wprowadza, obok występujących w obecnym stanie prawnym: jednorazowego 

odszkodowania w razie doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, renty 

z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy oraz odszkodowania z tytułu szkody 

w mieniu (art. 26 ust. 1), wypłacanie nowego świadczenia pieniężnego określonego jako 

„rekompensata”. Jest ona wypłacana na wniosek, za każdy dzień niezdolności do pracy 

w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia, nie dłużej niż 18 miesięcy (okres łącznego 

pobierania zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego, zgodnie z ustawą 

o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 

Ustalanie i wypłacanie świadczenia należy do podmiotu ponoszącego koszty funkcjonowania 

jednostki ochrony przeciwpożarowej, a jeżeli ochotnicza straż pożarna jest włączona do 

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, rekompensatę ustala i wypłaca właściwy 

komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.  

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Poselski projekt wpłynął do Sejmu 4 marca 2015 r. (druk sejmowy nr 3257). Został 

skierowany do pierwszego czytania w komisjach – do Komisji Spraw Wewnętrznych. 
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Komisja powołała podkomisję do prac nad projektem, a następnie przyjęła przygotowane 

przez nią sprawozdanie (druk nr 3350).  

Sprawozdanie odzwierciedla intencje wnioskodawców. Zakresem podmiotowym 

zawartego w nim projektu obejmuje członków ochotniczych straży pożarnej, którzy doznają 

uszczerbku na zdrowiu, uczestnicząc w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach, ale 

proponowane brzmienie uregulowań różni się od uregulowań projektu. Zmiany polegają na 

dodaniu nowego art. 26a, nie zaś nowelizowaniu art. 26 oraz na innym ujęciu legislacyjnym 

i prawnym przyjętych rozwiązań. Projekt zmierzał bowiem do wprowadzenia uprawnień do 

zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego – strażakom, którzy nie posiadają 

tytułu do ubezpieczenia społecznego, a znaleźli się w sytuacji niezdolności do pracy wskutek 

uszczerbku na zdrowiu powstałym w związku z uczestnictwem w działaniach ratowniczych 

lub ćwiczeniach. Sprawozdanie odchodzi od zasiłku chorobowego i świadczenia 

rehabilitacyjnego na rzecz wypłacania w tej sytuacji świadczenia pieniężnego nazwanego 

„rekompensatą”, wypłacaną w wysokości pozostającej w relacji do minimalnego 

wynagrodzenia za pracę (1/30 za dzień niezdolności do pracy), nie dłużej niż przez 12 

miesięcy. Ustalanie i wypłacanie świadczenia należy do podmiotu ponoszącego koszty 

funkcjonowania jednostki ochrony przeciwpożarowej, a jeżeli ochotnicza straż pożarna jest 

włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, rekompensatę ustala i wypłaca 

właściwy komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.  

Na 92. posiedzeniu Sejmu przeprowadzono drugie czytanie, podczas którego zgłoszono 

poprawkę zwiększającą (z 12 miesięcy do 18 miesięcy) maksymalną długość wypłacania 

rekompensaty (art. 26 ust. 6). Komisja Spraw Wewnętrznych rekomendowała poprawkę 

pozytywnie. Sejm przyjął poprawkę, a za przyjęciem ustawy głosowało 428 posłów, nikt nie 

był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. 

 

III. Uwagi  

W dotychczasowym stanie prawnym art. 15 ustawy nowelizowanej wymienia jednostki 

ochrony przeciwpożarowej, m. in. są to jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej 

oraz ochotnicza straż pożarna. W jednostkach ochrony przeciwpożarowej (poza jednostkami 

organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej, ochotniczą strażą pożarną i związkiem 

ochotniczej straży pożarnej, art. 16a ust. 2 w zw. z art. 15) są zatrudnieni pracownicy 

podlegający szczególnym obowiązkom wynikającym z charakteru pracy oraz mający 
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odpowiednie kwalifikacje i warunki psychofizyczne tj. strażacy. Działania ratownicze 

prowadzą jednostki ochrony przeciwpożarowej (oprócz związku ochotniczych straży 

pożarnych). Ze względu na doznane urazy i uszczerbek na zdrowiu (lub możliwość ich 

doznania) przez ratowników podczas działań ratowniczych, różnice uprawnień do świadczeń 

członków ochotniczej straży pożarnej, w porównaniu z uprawnieniami członków Państwowej 

Straży Pożarnej, są odbierane negatywnie, a przysługujące świadczenia wskazane w art. 26 

środowisko pożarników odbiera jako niewystarczające. Różnice uprawnień i świadczeń 

wynikają jednak z innego statusu prawnego tych osób, rozszerzenie uprawnień członków 

ochotniczej straży pożarnej pierwotnie proponowane w postaci przyznania im zasiłku 

chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego, nie jest możliwe. Osoby niemające tytułu do 

ubezpieczenia społecznego, a te właśnie przede wszystkim były przedmiotem uwagi 

wnioskodawców, nie mogą otrzymywać w/w świadczeń, ponieważ jest to w sprzeczności 

z systemem ubezpieczeń społecznych, w którym prawo do świadczeń wiąże się z opłacaniem 

składek. Ponadto służbę w Państwowej Straży Pożarnej pełnią funkcjonariusze pożarnictwa, 

pozostają oni w stosunku służbowym i są objęci uregulowaniami ustawy o Państwowej Straży 

Pożarnej, która stanowi ich pragmatykę zawodową, a z punktu widzenia zabezpieczenia 

społecznego podlegają systemowi zaopatrzeniowemu.  

Propozycja rekompensaty jako szczególnej konstrukcji prawnej czyni zadość intencji 

projektu i nie narusza systemu prawnego – ubezpieczeniowego ani zaopatrzeniowego, sprzyja 

zaś postulatowi łagodzenia dysproporcji w traktowaniu uczestników działań ratowniczych 

w zależności od przynależności do określonych formacji. Podleganie bądź niepodleganie 

ubezpieczeniom społecznym, nie może jednak nie powodować różnic. Przepisy dotyczące 

ubezpieczeń społecznych przewidują prawo do zasiłku chorobowego, zróżnicowanie 

występuje przede wszystkim w zasadach wypłaty zasiłku chorobowego i jego wysokości, ma 

ono uzasadnienie w przepisach, którym podlegają poszczególne grupy. Przyjęta ustawa, choć 

nie powtarza wad projektu budzi pewne wątpliwości: 

1. art. 26a ust. 5 w kontekście ust. 1 – z ust. 1 wynika, że rekompensata przysługuje 

temu, kto nie zachował prawa do wynagrodzenia albo nie otrzymał zasiłku chorobowego 

(albo świadczenia rehabilitacyjnego), tymczasem z ust. 5 można wnosić, że chodzi 

o wynagrodzenie otrzymane albo o otrzymany zasiłek chorobowy (świadczenie 

rehabilitacyjne). Konstrukcja „wyrównania” (ust. 5) jest niespójna z ust. 1 i niejasna. 
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2. Niewłaściwe jest w art. 26a ust. 1 posłużenie się terminologią ubezpieczeń 

społecznych (łączny okres pobierania zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego 

jako okres graniczny czasu pobierania rekompensaty). Niesystemowe jest posługiwanie się 

tymi pojęciami w nowelizacji, tym bardziej, że nastąpiło odejście od nich jako nieprawidłowo 

użytych pierwotnie w projekcie w art. 26 w ust. 1, a maksymalny okres pobierania 

rekompensaty jest znany i łatwy do wskazania: wynosi w wersji przyjętej przez Sejm 

18 miesięcy. Dla poprawności legislacyjnej i systemowej należało pójść śladem uregulowania 

zawartego w sprawozdaniu Komisji, i z uwzględniając treść poprawki,  wskazać liczbę 

miesięcy: 

Propozycja 

W art. 1, w art. 26a ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Rekompensata jest wypłacana za okres niezdolności do pracy, lecz nie dłużej niż 

przez 18 miesięcy.”. 

 

3. w art. 26a w ust. 7 w upoważnieniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych jest 

mowa o rekompensacie i wyrównaniu, dlatego minister powinien określić wzory wniosków, 

nie zaś wzór wniosków o ich przyznanie. 

Propozycja 

W art. 1, w art. 26a w ust. 7 wyraz "wzór" zastępuje się wyrazem „wzory”. 

 

4. w art. 26a w ust. 7 w wytycznej budzi wątpliwość powołanie art. 26, który stanowi 

o odszkodowaniu (jednorazowym za stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu, lub 

odszkodowaniu z  tytułu szkody w mieniu). W praktyce postępowanie w tych sprawach jest 

dość długotrwałe, natomiast niezdolność do pracy, siłą rzeczy wymaga szybkiego jej 

ustalenia przez lekarza i określenia jej nieomal „na bieżąco” po wypadku, ponadto, jeżeli ma 

pełnić swoją funkcję, nie ma być przyznawane wstecz, a poszkodowany może ubiegać się 

tylko o rekompensatę, niekoniecznie o odszkodowanie. 

Bożena Langner 

Główny legislator 


