
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. 

o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej 

(druk nr 490) 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736) 

 

[Art. 38. 

1. Zakłady ubezpieczeń są obowiązane przekazywać 10% sumy wpływów uzyskanych z tytułu 

obowiązkowego ubezpieczenia od ognia na określone cele ochrony przeciwpożarowej. 

1a. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej i Zarząd Główny Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej otrzymują po 50% kwoty, o której mowa w 

ust. 1. 

2. (uchylony).] 

 

<Art. 38. 

1. Zakłady ubezpieczeń są obowiązane przekazywać Komendantowi Głównemu 

Państwowej Straży Pożarnej 10% sumy wpływów uzyskanych z tytułu 

obowiązkowego ubezpieczenia od ognia na uzasadnione potrzeby jednostek ochrony 

przeciwpożarowej, w szczególności na zapewnienie gotowości bojowej tych jednostek, 

budowę i modernizację obiektów strażnic, badania naukowe i działalność 

racjonalizatorską w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i przeciwdziałania innym 

zagrożeniom, a także propagowanie bezpieczeństwa pożarowego. 

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, Komendant Główny Państwowej Straży 

Pożarnej przekazuje w wysokości: 

1) 50 % – ochotniczym strażom pożarnym; 

2) 50 % – jednostkom ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1–5 

i 8.> 
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[Art. 39. 

1. Środki finansowe przekazane Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej i 

Zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 

na podstawie przepisów art. 35 ust. 2 i art. 38 ust. 1a są przeznaczone wyłącznie na cele 

ochrony przeciwpożarowej. 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

zasady rozdziału środków, o których mowa w ust. 1.] 

 

<Art. 39. 

1. Środki finansowe przekazane Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej 

na podstawie przepisów art. 35 ust. 2 i art. 38 ust. 1 są przeznaczone wyłącznie na cele 

ochrony przeciwpożarowej. 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i 

tryb rozdziału środków, o których mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie 

skutecznego funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej.> 


