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Warszawa, dnia 11 czerwca 2015 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej  

(druk nr 924) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej odnosi 

się do trzech kwestii istotnych dla funkcjonowania tej formacji. Pierwsza dotyczy 

uregulowania zasad postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających 

się o przyjęcie do służby w PSP w taki sposób, aby zapewnić wszystkim kandydatom dostęp 

do służby publicznej na równych zasadach poprzez ustanowienie obiektywnych kryteriów 

doboru kandydatów do służby.  

Ustawa uwzględnia w tym zakresie stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich o 

potrzebie zmian w ustawie o PSP, mających na celu uregulowanie w przepisach prawa 

powszechnie obowiązującego zasad postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do 

kandydatów na strażaków.  

Dotychczas ten proces jest regulowany wytycznymi Komendanta Głównego PSP, 

poprzez które próbowano ujednolicić zasady przyjmowania do służby w całym kraju, 

niemniej wprowadzenie odpowiednich przepisów do ustawy o PSP w sposób zasadniczy 

zapewni wszystkim kandydatom ubiegającym się o przyjęcie do służby w PSP jednakowe 

warunki przystąpienia do tegoż procesu i jednakowe traktowanie przez wszystkie podmioty, 

które prowadza rekrutację.  

Drugim założeniem ustawy jest uregulowanie zasad przyznawania strażakom PSP 

płatnego urlopu szkoleniowego. W aktualnym stanie prawnym, wobec utraty mocy art. 103 

Kodeksu pracy z dniem 10 kwietnia 2010 r. na podstawie wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego, brakuje podstaw prawnych do odpowiedniego stosowania Kodeksu pracy w 
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odniesieniu do urlopów szkoleniowych pracowników, w tym strażaków PSP. Z powyższych 

przyczyn konieczne jest uregulowanie w ustawie o PSP kwestii związanych z płatnym 

urlopem szkoleniowym dla strażaków podnoszących kwalifikacje zawodowe.  

Art. 71d ustawy wprowadza regulację dotyczącą urlopów szkoleniowych strażaków 

PSP. Projektodawca kompleksowo uregulował kwestie związane z urlopami w ustawie 

pragmatycznej, podobnie jak w innych służbach, w sposób uwzględniający specyfikę służby, 

a przede wszystkim specyfikę zadań realizowanych przez PSP.  

Strażakowi, który na podstawie skierowania pobierał będzie naukę lub odbywał 

przeszkolenie lub studia, przysługiwać ma prawo do: 

–  urlopu szkoleniowego – w przypadku studiów pierwszego lub drugiego stopnia, 

kształcenia w szkołach policealnych oraz na studiach podyplomowych, 

– zwolnienia z całości lub z części dnia służby na udział w zajęciach obowiązkowych, 

jeżeli te zajęcia odbywają się w dniach służby strażaka. 

Urlop szkoleniowy przysługiwać będzie w wymiarze: 

– do 21 dni – w ostatnim roku studiów pierwszego lub drugiego stopnia, 

– do 7 dni – w ostatnim semestrze nauki w szkołach policealnych oraz na studiach 

podyplomowych na przygotowanie i złożenie egzaminu końcowego lub pracy 

końcowej, egzaminu dyplomowego lub pracy dyplomowej – jeżeli przewiduje to 

właściwy program, 

– jednego dnia na egzamin z każdego przedmiotu, który zgodnie z właściwym programem 

kończy się egzaminem, jednak nie więcej niż 6 dni w okresie roku szkolnego lub roku 

akademickiego. 

Trzecim celem ustawy jest wzrost uposażenia zasadniczego strażaków z tytułu wysługi 

lat. W celu zachęcenia strażaków do jak najdłuższego pozostawania w służbie proponuje się 

wprowadzenie korzystniejszych zasad podwyższania uposażenia zasadniczego dla tych 

strażaków, którzy chcieliby dłużej pełnić służbę.  

Uposażenie zasadnicze strażaka z tytułu wysługi lat w Państwowej Straży Pożarnej 

wzrastać ma o 2% po 2 latach służby i o dalszy 1% za każdy następny rok służby do 

wysokości 20% po 20 latach służby oraz o dalsze 2% za każde następne 2 lata służby 

powyżej 20 lat, aż do wysokości 32% po 32 latach służby. Po osiągnięciu 35 lat służby wzrost 

uposażenia zasadniczego strażaka wyniesie 35%. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 93. posiedzeniu w dniu 27 maja b.r. pochodziła z 

przedłożenia rządowego. Projekt wpłynął do Sejmu w dniu 17 kwietnia 2015 r. (druk 

sejmowy nr 3362) i został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Spraw 

Wewnętrznych.  

W trakcie prac nad projektem wprowadzono kilka poprawek oraz korekty redakcyjne i 

uściślające. M. in. skorelowano art. 28 ust. 14 ustawy o PSP, zawierający upoważnienie do 

wydania aktu wykonawczego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, bez 

którego przepisy nowelizacji nie mogą zadziałać, z terminem wejścia w życie ustawy ( 14 dni 

od dnia ogłoszenia), uwzględniając jednocześnie czas (4 miesiące od dnia wejścia w życie 

ustawy) na ogłoszenie stosownego rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. 

Drugie czytanie przeprowadzono na posiedzeniu plenarnym oraz niezwłocznie 

przystąpiono do trzeciego czytania. 

Za przyjęciem ustawy głosowało 411 posłów, przy 1 głosie przeciw i braku głosów 

wstrzymujących się. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

1) Zgodnie z art. 28 ust. 3, nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczyna się 

z chwilą publikacji ogłoszenia o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym. Ponieważ 

dzień, od którego rozpoczyna się nabór do służby, ma dla kandydatów do służby bardzo 

istotne znaczenie, należy go wskazać precyzyjnie. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 1, w art. 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczyna się z chwilą 

publikacji ogłoszenia o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym w Biuletynie 

Informacji Publicznej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.”; 

 

2) Zważywszy, że ustawa o PSP zawierać będzie kompleksową regulację w zakresie 

naboru do służby w Straży, konieczne wydaje się również przesądzenie na poziomie 
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ustawowym o terminie składania przez kandydatów dokumentów wymaganych w 

postępowaniu kwalifikacyjnym.  

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 1, w art. 28 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Termin do składania dokumentów wymaganych od kandydata do służby, 

określony w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 3, nie może być krótszy niż … dni od 

dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.”; 

 

3) W związku z przyznaniem strażakom prawa do urlopu szkoleniowego, w ślad za 

podobnymi regulacjami (np. art. 103
2
 § 2 Kodeksu pracy) celowe wydaje się 

doprecyzowanie, że urlopu udziela się w dni, które są dla strażaka dniami służby. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 2, w art. 71d po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla strażaka dniami 

służby.”; 

 

4) Pragmatyki regulujące uprawnienia funkcjonariuszy innych służb mundurowych (np. 

Policji, czy Straży Granicznej), przyznają im prawo do świadczeń związanych z 

podnoszeniem kwalifikacji, innych niż urlop szkoleniowy i zwolnienie z części lub 

całości dnia służby (zwrot kosztów nauki takich jak czesne czy podręczniki, koszty 

dojazdów itp.). Uprawnienia takie posiadają również, w oparciu o przepisy Kodeksu 

pracy, osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy. 

 Pozostawienie tej kwestii bez regulacji w odniesieniu do strażaków oznaczać będzie, że 

ustawodawca traktuje nierówno podmioty w porównywalnej sytuacji prawnej. Należy 

mieć na względzie, że Państwowa Straż Pożarna, jako instytucja państwowa, może 

wydatkować środki publiczne tylko wówczas, gdy istnieje po temu podstawa prawna. W 

art. 49 ustawy o PSP określono zasady zwrotu kosztów nauki w ramach służby 

kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, Centralnej Szkole Państwowej 

Straży Pożarnej lub szkole aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli strażak 

zostanie zwolniony ze służby z jego winy. Przepis ten nie znajdzie jednak zastosowania 

do strażaka pobierającego naukę na podstawie art. 71d, ponieważ dotyczy tylko 

strażaków w służbie kandydackiej.  

Propozycja poprawki 
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w art. 1 w pkt 2, w art. 71d: 

a) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i ust. 5b w brzmieniu 

„5a.  Strażak, o którym mowa w ust. 1, na podstawie udokumentowanego wniosku, 

może otrzymać w całości lub części: 

1) zwrot opłat za naukę, przeszkolenie lub studia; 

2) zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, w wysokości i na 

warunkach określonych w przepisach w sprawie świadczeń przysługujących 

strażakom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. 

5b. Strażak który: 

1) bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie nauki, przeszkolenia lub studiów albo je 

przerwie, 

2) zostanie zwolniony ze służby na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3-5 lub ust. 3 pkt 2 przed 

upływem 3 lat od ukończenia nauki, przeszkolenia lub studiów 

– jest obowiązany zwrócić kwotę stanowiącą równowartość opłat lub kosztów, o których 

mowa w ust. 5a, w wysokości proporcjonalnej do okresu służby po ukończeniu nauki, 

przeszkolenia lub studiów lub okresu służby w czasie ich trwania.”, 

b) w ust. 6 w zdaniu drugim wyrazy „ust. 2-5” zastępuje się wyrazami „ust. 2-5b”. 

 

 

 

 

 

 

Maciej Telec 

Główny legislator
 


