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Komisja, na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2021 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku 
debaty w dniu 14 grudnia 2021 r. nad ustawą  

o ochotniczych strażach pożarnych 
i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 3, 5-8, 10, 12-14, 16, 18-29, 31 

i 32. 
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 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o ochotniczych strażach pożarnych 

 

1)  w art. 1 w ust. 1 wyraz „będące” zastępuje się wyrazami „mogące być”;  Poprawka sen. 

J. Burego 

2)  w art. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) działaniach ratowniczych – należy przez to rozumieć każdą 

czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub 

środowiska, a także likwidację przyczyn powstania pożaru, 

wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego 

zagrożenia; 

2) akcjach ratowniczych – należy przez to rozumieć działania 

ratownicze organizowane i kierowane przez Państwową Straż 

Pożarną.”; 

Poprawka sen. 

J. Burego 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 3 wyklucza głosowanie nad poprawką nr 4. 

 

3)  w art. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „należy” dodaje 

się wyrazy „w szczególności”; 

Poprawka 

senatorów: 

K. Kwiatkowskiego, 

R. Bobera, 

J. Pęcherza, 

S. Gawłowskiego 

poparta przez 

komisję 

4)  w art. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „lub 

środowiska” dodaje się wyrazy „w szczególności”; 

Poprawka sen. 

J. Burego 

5)  w art. 3 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski 

żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia i prowadzenie 

działań prewencyjnych z tym związanych;”; 

Poprawka 

senatorów: 

K. Kwiatkowskiego, 

R. Bobera, 

J. Pęcherza, 

S. Gawłowskiego 

poparta przez 

komisję 



– 2 – 

6)  w art. 3 w pkt 6 po wyrazie „gminę” dodaje się wyrazy „, związki 

zrzeszające ochotnicze straże pożarne”; 

Poprawka 

senatorów: 

K. Kwiatkowskiego, 

R. Bobera, 

J. Pęcherza, 

S. Gawłowskiego 

poparta przez 

komisję 

7)  w art. 3 w pkt 7 po wyrazach „planie ratowniczym” dodaje się wyrazy 

„, z tym że koszty udziału w działaniach ochotniczych straży pożarnych 

poza terenem gminy ich siedziby ponosi Państwowa Straż Pożarna”; 

Poprawka 

senatorów: 

K. Kwiatkowskiego, 

R. Bobera, 

J. Pęcherza, 

S. Gawłowskiego 

poparta przez 

komisję 

8)  w art. 3 w pkt 15 po wyrazie „udział” dodaje się wyrazy „w 

szczególności”; 

Poprawka 

senatorów: 

K. Kwiatkowskiego, 

R. Bobera, 

J. Pęcherza, 

S. Gawłowskiego 

poparta przez 

komisję 

9)  art. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 5. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży 

Pożarnej prowadzi ewidencję sił i środków ochotniczych straży 

pożarnych, w celu właściwego dysponowania ochotniczych straży 

pożarnych do działań ratowniczych, z uwzględnieniem ich potencjału 

i możliwości.”; 

Poprawka sen. 

J. Burego 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 10 spowoduje odpowiednią modyfikację 

poprawki nr 11. 

 

10)  w art. 7 skreśla się ust. 1; Poprawka 

senatorów: 

K. Kwiatkowskiego, 

R. Bobera, 

J. Pęcherza, 

S. Gawłowskiego 
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poparta przez 

komisję 

11)  w art. 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Jednostka ochrony przeciwpożarowej podejmuje akcję 

ratowniczą lub działanie ratownicze także na terenie gminy innej niż 

określona w ust. 1 i 2 w przypadkach nagłych lub gdy może podjąć 

akcję lub działania szybciej niż jednostka ochrony przeciwpożarowej, z 

którą gmina zawarła umowę. Gmina, na terenie której prowadzone były 

akcja lub działanie, zwraca ich koszty gminie, która zawarła umowę z 

jednostką ochrony przeciwpożarowej prowadzącą akcję lub działanie.”;  

Poprawka sen. 

J. Burego 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 12 i 13 należy głosować łącznie. 

 

12)  w art. 8 skreśla się ust. 2; Poprawka 

KSTAP 

poparta przez 

komisję 

13)  w art. 9 w ust. 3 wyrazy „Zarząd OSP” zastępuje się wyrazami „Zarząd 

ochotniczej straży pożarnej, zwany dalej „zarządem OSP”,”; 

Poprawka 

KSTAP 

poparta przez 

komisję 

14)  w art. 10 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach „kandydatów na strażaków 

ratowników OSP” dodaje się wyrazy „oraz członków młodzieżowych 

drużyn pożarniczych i dziecięcych drużyn pożarniczych”; 

Poprawka 

senatorów: 

K. Kwiatkowskiego, 

R. Bobera, 

J. Pęcherza, 

S. Gawłowskiego 

poparta przez 

komisję 

15)  art. 12 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 12. 1. W przypadku udziału w działaniach ratowniczych i 

akcjach ratowniczych organizowanych przez gminę, Państwową Straż 

Pożarną lub inne uprawnione podmioty, lub udziału w obowiązkowych 

badaniach lekarskich, pracodawca zwalnia strażaka ratownika OSP od 

Poprawka sen. 

J. Burego 
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pracy oraz od wykonywania czynności służbowych w tym dniu oraz w 

dniu następnym. 

2. W przypadku udziału w ćwiczeniach i szkoleniach pracodawca 

na wniosek zainteresowanego udziela strażakowi ratownikowi OSP 

urlopu bezpłatnego w tym dniu.”; 

16)  w art. 15 w ust. 1 po wyrazach „akcji ratowniczej,” dodaje się wyrazy 

„zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru, klęski 

żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,”; 

Poprawka 

senatorów: 

K. Kwiatkowskiego, 

R. Bobera, 

J. Pęcherza, 

S. Gawłowskiego 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 17 i 30 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza glosowanie nad poprawkami nr 18 

i 31. 

 

17)  w art. 16 w ust. 2 pkt 1: 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „czynnie uczestniczył w 

działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych:” zastępuje się 

wyrazami „czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub 

akcjach ratowniczych przez co najmniej 15 lat”, 

b) skreśla się lit. a i b; 

Poprawka 

senatorów: 

K. Kwiatkowskiego, 

R. Bobera 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 18 i 31 należy głosować łącznie. 

 

18)  w art. 16 w ust. 2 pkt 1: 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „czynnie uczestniczył w 

działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych:” zastępuje się 

wyrazami „czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub 

akcjach ratowniczych przez co najmniej 20 lat”, 

Poprawka 

senatorów: 

J. Pęcherza, 

S. Gawłowskiego 

poparta przez 

komisję 
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b) skreśla się lit. a i b; 

19)  w art. 16 w ust. 2 w pkt 1 na końcu skreśla się średnik oraz dodaje się 

wyraz „oraz”; 

Poprawka 

KSTAP 

poparta przez 

komisję 

 

20)  w art. 17 w ust. 7, 9 i 10 wyrazy „o przyznaniu” zastępuje się wyrazami 

„w sprawie przyznania”; 

Poprawka sen. 

M. Komorowskiego 

poparta przez 

komisję 

21)  w art. 17 w ust. 9 po wyrazie „odwołanie” dodaje się wyrazy „do 

właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej,”; 

Poprawka 

KSTAP 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 22 i 23 należy głosować łącznie. 

 

22)  w art. 27 w ust. 1, 3 i 5 wyrazy „świadczenie, o którym mowa w art. 16 

ust. 1” zastępuje się wyrazami „świadczenie ratownicze”; 

Poprawka 

KSTAP 

poparta przez 

komisję 

23)  w art. 29: 

a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „świadczenia, o 

którym mowa w art. 16 ust. 1” zastępuje się wyrazami „świadczenia 

ratowniczego”, 

b) w ust. 2 w części wspólnej wyrazy „świadczenia, o którym mowa w 

art. 16 ust. 1,” zastępuje się wyrazami „świadczenia ratowniczego”; 

Poprawka 

KSTAP 

poparta przez 

komisję 

24)  w art. 31 w ust. 1 wyrazy „mienia komunalnego gminy” zastępuje się 

wyrazami „mienia komunalnego”; 

Poprawka 

KSTAP 

poparta przez 

komisję 

25)  w art. 36 skreśla się ust. 2; Poprawka 

senatorów: 

K. Kwiatkowskiego, 
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R. Bobera, 

J. Pęcherza, 

S. Gawłowskiego 

poparta przez 

komisję 

 

 

26)  w art. 37 wyrazy „działaniu ratowniczym” zastępuje się wyrazami 

„działaniach ratowniczych”; 

Poprawka 

KSTAP 

poparta przez 

komisję 

27)  w art. 38 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: 

„7a) tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie: 

„Uprawnienia strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej”;”; 

Poprawka 

KSTAP 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 28 i 32 należy głosować łącznie. 

 

28)  w art. 41 po wyrazach „(Dz. U. z 2020 r. poz. 733 i 2320)” dodaje się 

wyrazy „wprowadza się następujące zmiany:” pozostałą treść oznacza 

się jako pkt 2 oraz dodaje się pkt 1 w brzmieniu: 

„1)  w art. 32 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych po 

zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 

Szefa Agencji Wywiadu oraz Minister Sprawiedliwości, każdy w 

zakresie swojego działania, określą, w drodze rozporządzenia, 

organy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz organ emerytalny, 

o którym mowa w art. 48a, zakres ich działania, stopień 

dysponenta środków, siedzibę organu, strukturę organizacyjną 

oraz sposób powoływania i odwoływania organu oraz jego 

zastępców, mając na uwadze zapewnienie prawidłowego 

wykonywania czynności związanych z ustalaniem prawa do 

zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń pieniężnych z 

tytułu tego zaopatrzenia.”;”; 

Poprawka 

KSTAP 

poparta przez 

komisję 
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29)  dodaje się art. 42a w brzmieniu: 

„Art. 42a. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze 

śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863) po art. 37a dodaje się art. 37aa 

w brzmieniu:  

„Art. 37aa. Prowadzenie działań ratowniczych przez 

ochotnicze straże pożarne na jednostkach pływających 

wyposażonych w napęd mechaniczny o mocy silnika do 20 kW 

oraz długości kadłuba do 7,5 m, nie wymaga posiadania 

dokumentu kwalifikacyjnego wydawanego przez właściwy polski 

związek sportowy.”.”; 

Poprawka 

senatorów: 

W. Durlaka, 

M. Komorowskiego 

poparta przez 

komisję 

30)  w art. 49 w ust. 1 i 2 wyrazy „przez co najmniej 25 lat – w przypadku 

mężczyzn, i 20 lat – w przypadku kobiet,” zastępuje się wyrazami 

„przez co najmniej 15 lat”; 

Poprawka 

senatorów: 

K. Kwiatkowskiego, 

R. Bobera 

 

31)  w art. 49 w ust. 1 i 2 wyrazy „przez co najmniej 25 lat – w przypadku 

mężczyzn, i 20 lat – w przypadku kobiet,” zastępuje się wyrazami 

„przez co najmniej 20 lat”; 

Poprawka 

senatorów: 

J. Pęcherza, 

S. Gawłowskiego 

poparta przez 

komisję 

32)  w art. 54 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 32 ust. 2a 

ustawy zmienianej w art. 41, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują 

moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 32 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 41, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 12 

miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”. 

Poprawka 

KSTAP 

poparta przez 

komisję 

 

 

 

 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


