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BMP-0724-8-2/2020/JS    

 

  Pan 

  Tomasz Grodzki 

  Marszałek Senatu RP  

 

Szanowny Panie Marszałku, 
 

w odpowiedzi na pismo z 8 grudnia 2020 r. (sygn. BPS/043-18-667/MSWA/20) dotyczące oświadczenia 

Senatora RP Pana Jana Filipa Libickiego, złożonego podczas 18. posiedzenia Senatu RP 3 grudnia 2020 r., 

w sprawie Ochotniczej Straży Pożarnej Wąsowo, na podstawie informacji przekazanych przez Komendę 

Główną Państwowej Straży Pożarnej (PSP), uprzejmie przedstawiam, co następuje 

Co roku w budżecie ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji są zabezpieczane 

środki finansowe przeznaczone dla ochotniczych straży pożarnych, zarówno tych działających w ramach 

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (ksrg), jak i poza tym systemem, na wsparcie realizacji zadań 

publicznych obejmujących działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.    

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 na dotacje dla jednostek ochotniczych straży 

pożarnych włączonych do ksrg zaplanowano środki w wysokości 73 000 000 zł na realizację zadania 

publicznego pod tytułem: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej 

włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”.  

Pozostałe jednostki, niewłączone do ksrg, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Przygotowanie 

jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”. Dla tych jednostek, 

w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok, zostały ujęte dotacje celowe w kwocie 39 000 000 zł 

na dofinansowanie działań związanych z ochroną przeciwpożarową. 

Odnosząc się do Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) Wąsowo pragnę poinformować, że włączenie 

jednostki do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego zostało zaplanowane w 2022 roku.  

W związku z powyższym, do czasu włączenia w struktury krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego, jednostka będzie mogła korzystać z ww. dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji. 

W przypadku zainteresowania otrzymaniem takiej dotacji, jednostka powinna niezwłocznie zgłosić 

swoje zapotrzebowanie na sprzęt lub wyposażenie, do właściwego terytorialnie komendanta 

powiatowego/miejskiego PSP, celem uzyskania formalnej akceptacji oraz dalszego procedowania umów 

na realizację ww. zadania publicznego. Zgłoszenia należy kierować, za pośrednictwem właściwego 

Komendanta Wojewódzkiego PSP, do Komendanta Głównego PSP. Jest to warunek konieczny do 

wszczęcia procedur umożliwiających dofinasowanie z budżetu państwa celem zapewnienia umieszczenia 

na liście jednostek ochrony przeciwpożarowej, z terenu danego województwa, wskazanych do 

dofinansowania w 2021 roku. 

Dodatkowo informuję, że jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym jednostki OSP - niezależnie 

czy są włączone do ksrg, czy działają poza tym systemem - mogą ubiegać się o dofinansowanie ze 

środków przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia 

od ognia, które na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
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przeciwpożarowej1 są przekazywane Komendantowi Głównemu PSP na uzasadnione potrzeby jednostek 

ochrony przeciwpożarowej. Jednostka OSP zainteresowana otrzymaniem takiego dofinansowania, 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2017 r. w 

sprawie rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej2, 

powinna złożyć wniosek (wraz z opinią właściwego terytorialnie komendanta powiatowego PSP) do 

Komendanta Głównego PSP za pośrednictwem właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego 

PSP. Formularze wniosków o dofinansowanie ze środków pochodzących z firm ubezpieczeniowych są 

dostępne na stronie internetowej Komendy Głównej PSP3. 

Ponadto jednostka OSP, na podstawie przepisów art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej, może ubiegać się również o środki pieniężne w formie dotacji na prowadzenie 

działalności statutowej odpowiedniego terytorialnie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.  

  

 

 

Z poważaniem 

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 

z up. Maciej Wąsik 

Sekretarz Stanu 

- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymuje: 
Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

                                                           
1
 Dz. U. z 2020 r. poz. 961, z późn. zm. 

2
 Dz. U. poz. 1317. 

3
 https://www.gov.pl/web/kgpsp/wnioski-o-dofinansowanie-jednostek-ochrony-przeciwpozarowej. 

https://www.gov.pl/web/kgpsp/wnioski-o-dofinansowanie-jednostek-ochrony-przeciwpozarowej

