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 Działając w imieniu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypo-

spolitej Polskiej w Warszawie, w odpowiedzi na pismo Pana Senatora z dnia 18 

listopada 2020 r. (BPS.DKS.KU.0401.46.2020), pozwalam sobie przedstawić 

stanowisko reprezentowanego przeze mnie Stowarzyszenia w sprawie senackie-

go projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-

pieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz usta-

wy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 233). 

 ZOSP RP z radością przyjął pojawienie się tej inicjatywy ustawodawczej 

ze strony Senatu RP. Związek sekunduje od lat tego typu projektom. Sukcesyw-

nie występuje do osób mogących mieć wpływ na wprowadzenie odpowiednich 

uregulowań ustawowych z wnioskami w tym zakresie. Począwszy od 1997 r., w 

kolejnych kadencjach Sejmu, podejmowane były próby uregulowania tej kwe-

stii, ale jak dotąd bezskutecznie. Mam nadzieję, że inicjatywa ustawodawcza 

Senatu przyniesie oczekiwany efekt. 

  

 Ochotnicze straże pożarne działające głównie w środowisku wiejskim i w 

małych miastach, stanowią ważne ogniwo w walce z pożarami i działalności 

prewencyjnej oraz likwidacji miejscowych zagrożeń, a także w walce ze skut-

kami kataklizmów. Oprócz prowadzenia działalności prewencyjno-ratowniczej 

ochotnicze straże pożarne, w większości przypadków, spełniają również wiodą-

cą rolę w życiu kulturalnym społeczności w których funkcjonują. Często ta 

ofiarna, pełna poświęcenia i zaangażowania służba strażacka kilkuset tysięcy 

druhen i druhów nie znajduje należytego uznania i wsparcia ze strony władz 

państwowych, a w szczególności w obowiązującym prawie.  
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 Kwestia dodatków do emerytur dla wieloletnich członków OSP jest istot-

na z punktu widzenia społecznego i oczekiwań strażaków ochotników. W ich 

oczach przyznanie takiego prawa stanowiłoby wyraz docenienia ich trudu przez 

władze państwowe. 

 Wydaje się, że uprawnionymi do dodatku do emerytury powinni być 

wszyscy członkowie OSP, którzy mając odpowiednio długi staż członkowski, 

byli uprawnieni do udziału w działaniach ratowniczych prowadzonych przez ich 

OSP. Projekt senacki spełnia ten warunek. 

 Art. 19 ust. 1b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoża-

rowej (tj. z dnia 15 maja 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 961 z póź. zm.) przewidu-

je, że bezpośredni udział w działaniach ratowniczych mogą brać członkowie 

ochotniczych straży pożarnych, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat, 

posiadający aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach 

ratowniczych oraz odbyli szkolenie pożarnicze, o którym mowa w art. 28 ust. 1. 

Odwołanie się w nowelizacji do uregulowań tego przepisu sprawi, że w kręgu 

osób uprawnionych do dodatku do emerytury byliby wyłącznie strażacy ochot-

nicy, którzy rzeczywiście czynnie brali udział w działaniach ratowniczych. Do-

kumentacja dotycząca członkostwa w OSP, przeprowadzania badań i odbywania 

szkoleń jest w miarę pełna. 

 Wprowadzenie proponowanego uregulowania prawnego będzie także 

swojego rodzaju zachętą dla młodych ludzi do angażowania się w działalność 

ratowniczą OSP. 

 Z powyższego wynika, że szczytna idea inicjatywy ustawodawczej jest 

godna pochwały, ale sam projekt nie wymaga istotnych korekt. 
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