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Szanowny Panie Przewodniczący, 

w odpowiedzi na pismo Pana Przewodniczącego, znak: BPS.DKS.KU.0401.46.2020, 

w sprawie przedstawienia opinii wobec rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy 

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy 

o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(druk senacki nr 233), uprzejmie przedstawiam, co następuje.  

 

Przedstawiona inicjatywa ustawodawcza wyrażona w projekcie ustawy o zmianie 

ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o 

ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

zawiera propozycję przyznania członkom ochotniczych straży pożarnych dodatku do 

emerytury.  

Osobie, która była co najmniej przez 20 lat czynnym członkiem ochotniczej straży 

pożarnej lub pełniła służbę w jednostkach spełniających funkcje analogiczne do funkcji 

ochotniczych straży pożarnych, działających na terenie innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, przysługiwałby dodatek strażacki do emerytury w wysokości 20 zł miesięcznie 

za każdy udokumentowany rok bycia czynnym członkiem ochotniczej straży pożarnej.  

Projekt ustawy określa termin wejścia w życie na dzień 1 stycznia 2021 r. 

 

Opiniując projekt ustawy, należy wskazać, że ochotnicze straże pożarne są ważnym 

elementem służby publicznej, niemniej należy podkreślić, że w wymiarze finansowym – 

zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 961) – członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu 
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ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 

lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy. 

Ekwiwalent nie przysługuje członkowi ochotniczej straży pożarnej za czas nieobecności 

w pracy, za który zachował wynagrodzenie. Ponadto w art. 26 ust. 1, art. 26a oraz art. 28 

ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej przewiduje się odpowiednio 

także dodatkowe uprawnienia dla członków ochotniczych straży pożarnych. 

Z powyższego wynika, że w obecnym stanie prawnym członkowie ochotniczych 

straży pożarnych w sferze finansowej otrzymują określone świadczenia.  

Projektodawcy proponują rozszerzenie zakresu tego wsparcia o rozwiązania z obszaru 

systemu emerytalnego. Należy jednak zauważyć, że system ubezpieczeń społecznych, w tym 

przede wszystkim powszechny system emerytalny, opiera się na zasadzie ekwiwalentności 

odprowadzonych składek i należnego świadczenia. Emerytury wypłacane z systemu 

powszechnego mają charakter indywidualny, a ich wysokość jest ustalana na podstawie 

wkładu wniesionego w postaci składek. Im bardziej ubezpieczony partycypował w tworzeniu 

dochodów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w tym większym stopniu ma on prawo z nich 

korzystać w postaci emerytury lub renty. Przyznanie dodatkowego świadczenia do emerytury, 

które nie wynika z wniesionego przez ubezpieczonego wkładu w postaci opłacenia składki 

ubezpieczeniowej, nie znajduje zatem uzasadnienia w konstrukcji systemu ubezpieczeń 

społecznych. 

Mając na uwadze powyższe, należy zauważyć, że funkcjonujące w przeszłości 

w powszechnym systemie emerytalnym tzw. dodatki branżowe do emerytur i rent z tytułu 

wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, 

a przyznawane do dnia 15 listopada 1991 r., zostały po tej dacie zniesione. Zniesienie prawa 

do tych dodatków wiązało się ze stopniowym przywracaniem systemowi emerytalnemu jego 

ubezpieczeniowego charakteru, o którym ostatecznie przesądziła przeprowadzona w 1999 r. 

reforma systemu ubezpieczeń społecznych.  

W nowym systemie emerytalnym, określonym przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 

1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

53, z późn. zm.), źródłem finansowania świadczeń emerytalno-rentowych jest fundusz 

tworzony ze składek pracowników i pracodawców. Z systemu tego usunięto większość 

elementów nieubezpieczeniowych i socjalnych, tak aby powiązać wysokość przyszłego 

świadczenia z sumą składek odprowadzanych od przychodów ubezpieczonego w całym 

okresie jego aktywności zawodowej.  
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Obecnie na gruncie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych wypłacane są jedynie dwa rodzaje dodatków – dodatek 

pielęgnacyjny oraz dodatek dla sierot zupełnych. Oba dodatki są świadczeniami o charakterze 

ubezpieczeniowym, związanymi z ryzykami ubezpieczeniowymi w postaci niezdolności 

do pracy i samodzielnej egzystencji oraz utraty żywiciela. Wypłata tych dodatków ma miejsce 

w sytuacji spełnienia się wskazanych ryzyk oraz wiąże się z obowiązkiem opłacania składki 

ubezpieczeniowej.  

Pełnienie służby w jednostkach ochotniczej straży pożarnej nie mieści się 

w przewidzianych przez system ubezpieczeń społecznych kategoriach ryzyk 

ubezpieczeniowych, które obejmują przede wszystkim utratę możliwości osiągania dochodów 

z pracy wskutek starości lub niezdolności do pracy spowodowanej stanem zdrowia. 

W systemie emerytalnym brak jest więc miejsca dla preferencji w wysokości 

świadczeń dla wybranych grup ubezpieczonych, a przyznanie nowych dodatków do 

emerytury doprowadziłoby do naruszenia reguły nietworzenia nowych uprawnień 

nieznajdujących pokrycia w składce na ubezpieczenie emerytalne.  

Ponadto przedmiotowy projekt ustawy prowadzi do przyznania członkom ochotniczej 

straży pożarnej nieuzasadnionych przywilejów, z których osoby podejmujące inne aktywności 

o charakterze prospołecznym nie korzystają, np. dotyczy to Wodnego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego czy 

Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przyznanie specjalnych dodatków do 

emerytury z tytułu podejmowanego dobrowolnie aktywnego członkostwa w jednostkach 

ochotniczej straży pożarnej, mogłoby spowodować zgłaszanie roszczeń o przyznanie 

podobnych uprawnień innym grupom osób, przykładowo członkom wskazanych wyżej 

organizacji, zaangażowanym w działalność społeczną w obszarach innych niż ochrona 

przeciwpożarowa. 

W uzasadnieniu do projektu ustawy brak jest zweryfikowanych informacji 

dotyczących kosztów finansowych wprowadzenia w życie projektowanych przepisów, a 

jedynie wskazanie: „Wejście w życie ustawy pociągnie za sobą konsekwencje dla budżetu 

państwa. W ocenie wnioskodawców skutki finansowe nie powinny być wyższe niż 150 mln zł.” 

Wnioskodawca powinien więc w tym zakresie przygotować ocenę skutków regulacji 

(OSR). Uzasadnienie powinno również zawierać zdefiniowane metody oszacowania kosztów 

i przedstawiać precyzyjne założenia, które przyjęto do obliczenia kwot.  

Należy także zaznaczyć, że postulaty przyznania członkom ochotniczej straży 

pożarnej dodatku do emerytury w związku z aktywną działalnością w jej jednostkach były 
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wyrażane uprzednio w procedowanych w Sejmie RP poselskich lub obywatelskich 

projektach, m.in.: ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (w trakcie V 

kadencji – druk nr 1422, VI kadencji – druk nr 4258, VII kadencji – druk nr 509) oraz ustawy 

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz 

niektórych innych ustaw (w trakcie VIII kadencji – druk nr 852 i druk nr 1534). W związku z 

upływem poszczególnych kadencji Sejmu, prace parlamentarne nad tymi projektami nie 

zostały zakończone. Rada Ministrów wyraziła negatywne stanowisko wobec przedmiotowych 

projektów ustaw (stanowisko do druku nr 1422, druku nr 4258, druku nr 852 i druku nr 1534). 

Negatywne stanowiska Rady Ministrów odnosiły się do rozwiązania polegającego na 

przyznaniu członkom ochotniczej straży pożarnej dodatków w systemie emerytalnym. 

 

Należy jednocześnie wyrazić przekonanie, że ewentualne wypracowanie w ramach 

możliwości budżetu państwa optymalnych rozwiązań, pozwalających na dodatkowe 

docenienie trudu członków ochotniczych straży pożarnych, w przypadku podjęcia takiej 

decyzji, winno znajdować odzwierciedlenie w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 

ochronie przeciwpożarowej – jako akcie prawnym regulującym kompleksowo kwestie 

związane z zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej, w tym również określającym 

uprawnienia przynależne członkom ochotniczej straży pożarnej – a nie w rozwiązaniach z 

zakresu systemu emerytalnego.  

 

              Z poważaniem 

 

MINISTER 

 

    z up.  Stanisław  Szwed  

                    Sekretarz Stanu 

   /-/ podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym 


