
Druk nr 1809-A 

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

IX kadencja 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE 

KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRA W WEWNĘTRZNYCH 

o rządowym projekcie ustawy o ochotniczych 
strażach pożarnych (druk nr 1765). 

Sejm na 43. posiedzeniu w dniu l grudnia 2021 r.- zgodnie z art. 47 ust. l regulaminu 

Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1809 do Komisji 

Administracji i Spraw Wewnętrznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych 

w drugim czytaniu. 

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych po rozpatrzeniu poprawek na 

posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2021 r. 

wnosi: 

l) wart. 16 ust. l i 2 nadać brzmienie: 

"Art. 16. l. Strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze z 

tytułu wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej w wysokości 20 złotych 

za każdy rok służby. 

2. Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje strażakowi ratownikowi 

OSP, który: 

l) czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach 

ratowniczych przez co najmniej l O lat, 

2) osiągnął: 

a) w przypadku mężczyzn- 65. rok życia, 



b) w przypadku kobiet- 60. rok życia. ";"; 

-KP KP 

-odrzucić 

2) w art. 16 ust. l nadać brzmienie: 

"l. Strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat 

w ochotniczej straży pożarnej w wysokości 300 zł."; 

-KP KO 

-odrzucić 

3) wart. 16 w ust. 2 pkt l nadać brzmienie: 

"l) czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych: 

a) w przypadku mężczyzn -przez co najmniej 15 lat, 

b) w przypadku kobiet- przez co najmniej 15 lat;"; 

-KP KO 

-odrzucić 

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 3 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 4. 

4) wart. 16 w ust. 2 pkt l nadać brzmienie: 

"l) czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych: 

a) w przypadku mężczyzn -przez co najmniej 20 lat, 

b) w przypadku kobiet- przez co najmniej 15 lat;"; 

-KP KO 

-odrzucić 

5) wart. 27: 

a) ust. l nadać brzmienie: 

"l. Strażakowi ratownikowi OSP oraz osobie, której przyznano świadczenie, o 

którym mowa w art. 16 ust. l, mogą przysługiwać dodatkowe świadczenia.", 

b) ust. 3 i 4 nadać brzmienie: 



"3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może zawrzeć umowę z 

podmiotem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, w celu przyznania dodatkowych 

świadczeń, w szczególności zniżek dla strażaków ratowników OSP lub osób, 

którym przyznano świadczenie, o którym mowa w art. 16 ust. l, na przejazdy 

środkami transportu publicznego oraz udział w przedsięwzięciach kulturalno

oświatowych i sportowych. 

4. W przypadku przyznania strażakom ratownikom OSP lub osobom, którym 

przyznano świadczenie, o którym mowa w art. 16 ust. l, dodatkowych 

świadczeń przez podmioty, o których mowa w ust. 2, wykaz tych świadczeń oraz 

podmiotów je przyznających jest niezwłocznie przekazywany ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych."; 

-KP Lewica 

-przyjąć 

Uwaga: poprawkę nr 5 należy głosować łącznie z poprawką nr 7. 

6) w art. 27 po ust. 3 dodać ust. 3a w brzmieniu: 

"3a. W uzasadnionych przypadkach dodatkowe świadczenie może przyznać 

minister właściwy do spraw wewnętrznych.". 

-KP KO 

-przyjąć 

7) wart. 29: 

a) w ust. l wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie: 

"Strażak ratownik OSP, na czas pełnienia tej funkcji, oraz osoba posiadająca 

uprawnienie do świadczenia, o którym mowa wart. 16 ust. l, na czas posiadania 

uprawnienia do tego świadczenia, otrzymuje w celu identyfikacji i korzystania z 

dodatkowych świadczeń, o których mowa w art. 27, legitymację, która zawiera 

następujące dane:", 

b) w ust. 2 części wspólnej nadać brzmienie: 

"- mając na uwadze potrzebę zapewnienia właściwej identyfikacji strażaka 

ratownika OSP lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia, o którym 



mowa w art. 16 ust. l, oraz potrzebę zabezpieczenia legitymacji przed 

fałszerstwem i zapewnienia jej właściwej ochrony."; 

-KP Lewica 

8) wart. 39 skreślić pkt l; 

-KP KP 

-przyjąć 

-przyjąć 

9) w art. 46 w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i 

na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1084) wart. l la ust. 

l otrzymuje brzmienie: 

"l. Ratownikowi górskiemu przysługuje świadczenie ratownicze w wysokości 20 

złotych za każdy rok wykonywania działalności ratowniczej, pod warunkiem że: 

l) osiągnął 65. rok życia- w przypadku mężczyzn oraz 60. rok życia- w przypadku 

kobiet oraz 

2) przez co najmniej l O lat wykonywał działania ratownicze podejmowane w ramach 

ratownictwa górskiego jako członek podmiotu uprawnionego do wykonywania 

ratownictwa górskiego i nie był zatrudniony do wykonywania tych działań."; 

- KPKP 

-odrzucić 

l O) wart. 46 w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach 

i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1084) wart. llc w 

ust. l pkt 2 nadać brzmienie: 

"2) przez co najmniej l O lat wykonywał działania ratownicze podejmowane w ramach 

ratownictwa górskiego i nie był zatrudniony do wykonywania tych działań."; 

- KPKP 

-odrzucić 

11) wart. 49 ust. l i 2 nadać brzmienie: 

"l. Członkom ochotniczych straży pożarnych, o których mowa w art. 19 ustawy z dnia 

24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej w brzmieniu obowiązującym przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, którzy ukończyli 65 lat - w przypadku 



mężczyzn, i 60 lat - w przypadku kobiet, oraz przez co najmniej l O lat, brali 

bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, przysługuje świadczenie ratownicze, 

o którym mowa wart. 16. 

2. Osobom, które ukończyły 65 lat- w przypadku mężczyzn, i 60 lat- w przypadku 

kobiet, oraz przez co najmniej l O lat, spełniły łącznie następujące warunki: 

l) brały bezpośredni udział w działaniach ratowniczychjako członkowie ochotniczych 

straży pożarnych, o których mowa w ust. l, 

2) brały bezpośredni udział w działaniach ratowniczych jako strażacy ratownicy OSP 

-przysługuje świadczenie ratownicze, o którym mowa w art. 16. "; 

-KPKP 

-odrzucić 

Warszawa, dnia 2 grudnia 2021 r. 

Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 

l -/Paweł Hreniak /-/Wiesław Szczepański 

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 


