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Protokół trzeciego posiedzenia Senackiego Zespołu Strażaków 

 

 

 

Dnia 31 stycznia 2013 r. o godzinie 15.00 w sali 176 w siedzibie Senatu odbyło się  trzecie 

posiedzenie Senackiego Zespołu Strażaków, którego tematem były zasady finansowania i 

dotowania Ochotniczej Straży Pożarnej z różnych źródeł oraz ich prezentacja. 

Przedstawiono budżet ochrony przeciwpożarowej na rok 2013, w tym m.in. części 

dotyczące Państwowej Straży Pożarnej, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i 

Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (rezerwa celowa, rezerwa 

PZU i innych ubezpieczycieli). W posiedzeniu wziął udział gen. Marek Kowalski – 

zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.  Przedstawił on budżet na 

2013 r. zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i innych jednostek ochrony 

przeciwpożarowej. Zwrócił  uwagę, iż dzięki zwiększeniu tegorocznego budżetu pojawi się  

możliwość rozszerzenia uprawnień jednostkom OSP włączonym do krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego, i związanego z tym wyszkolenia i doposażenia jednostek, którym 

wskazane zostały obszary tego doposażenia – agregaty, torby medyczne, łodzie, pompy, 

aparaty oddechowe i całe związane z tym wyposażenie, samochody i narzędza 

hydrauliczne. Ma to znaczenie dla prowadzenia w przyszłości szerszych i skuteczniejszych 

działań ratowniczych przez te jednostki.  

 

Zastępca komendanta głównego PSP poinformował senatorów, iż przyjęto zasadę, że 

doposażenie będzie się odbywało na zasadzie częściowego dofinansowania, a nie zakupu za 

środki budżetowe. Przyjęto taką zasadę, gdyż jednostki posiadają środki własne, dysponują 

też środkami samorządowymi czy wojewódzkimi, i łącząc je z innymi, mogą później za nie 

kupować sprzęt. Tegoroczny budżet, w wysokości 70 mln zł podzielony został na dwie 

części – na wydatki bieżące i na wydatki inwestycyjne (mniej więcej po połowie). 

Dokonane zostanie przeliczenie kwot na województwa, następnie województwa podzielą 

przyznane środki na poszczególne powiaty, a te z kolei na poszczególne jednostki OSP 



włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Zakupy będą realizowane z 

mechanizmu dofinansowania. W budżecie Komendanta Głównego oraz Zarządu Głównego 

znajdują się ponadto środki z firm ubezpieczeniowych, którymi można dofinansowywać 

funkcjonowanie jednostek OSP, włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 

W zaprezentowanym podczas posiedzenia zespołu budżecie ochrony przeciwpożarowej 

znalazły się również informacje o całkowitej wysokości budżetu straży, z częścią płacową, 

funduszem wsparcia itd.  

 

Przewodniczący Zespołu, senator Zbigniew Meres, przedstawił pokrótce zmiany zasad 

dokonujące się w tworzeniu budżetu Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w 

ostatnich latach. Zaprezentowano przykładowy wniosek Oddziału Wojewódzkiego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych, skierowany do marszałka województwa, mogący posłużyć 

jako wzór do tworzenia podobnych wniosków w innych oddziałach.  

 

W drugiej części posiedzenia senatorowie otrzymali odpowiedzi na zadawane przez nich 

pytania, dotyczące konkretnych przypadków pozyskiwania środków lub finansowania 

zakupów na potrzeby OSP oraz sposobów rozwiązywania problemów występujących na ich 

terenach. 
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