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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 10 grudnia 2021 r. 

Opinia do ustawy o ochotniczych strażach pożarnych  

(druk nr 589) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zasadniczym celem ustawy o ochotniczych strażach pożarnych jest uregulowanie 

ustroju tych formacji w jednym akcie normatywnym. 

Ochotnicze straże pożarne to jednostki ochrony przeciwpożarowej będące 

stowarzyszeniami w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o 

stowarzyszeniach. Są umundurowanymi, wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt, 

przeznaczonymi do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi 

zagrożeniami, w tym prowadzącymi działania w zakresie ratownictwa specjalistycznego, 

jednostkami ochrony przeciwpożarowej. 

Do zadań ochotniczych straży pożarnych należy podejmowanie działań w celu ochrony 

życia, zdrowia, mienia lub środowiska przez: 

1) prowadzenie działań ratowniczych, udział w działaniach ratowniczych oraz akcjach 

ratowniczych, a także udział w działaniach prowadzonych przez inne służby, inspekcje i 

straże; 

2) udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych poza granicami kraju na 

podstawie umów międzynarodowych; 

3) udział w alarmowaniu i ostrzeganiu ludności o zagrożeniach; 

4) udział w ochronie ludności; 

5) wykonywanie kwalifikowanej pierwszej pomocy; 
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6) organizowanie ćwiczeń oraz udział w szkoleniach, ćwiczeniach i zawodach 

sportowo-pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, gminę lub 

inne uprawnione podmioty; 

7) zabezpieczanie obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo-gaśniczej 

Państwowej Straży Pożarnej, określonego w powiatowym (miejskim) planie 

ratowniczym; 

8) propagowanie zasad i dobrych praktyk w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; 

9) organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej; 

10) organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę 

i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 

11) upowszechnianie i wspieranie współdziałania między lokalnymi partnerami 

społecznymi i gospodarczymi z zakresu ochrony przeciwpożarowej; 

12) propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy; 

13) wspieranie gminy w realizacji pomocy na rzecz społeczności lokalnej; 

14) integrowanie społeczności lokalnej; 

15) udział we współpracy międzynarodowej gminy. 

Ochotnicze straże pożarne mogą tworzyć młodzieżowe drużyny pożarnicze lub 

dziecięce drużyny pożarnicze w celu zainteresowania dzieci i młodzieży działalnością 

szkoleniową, sportową i społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności.  

Gmina jest obowiązana do zawarcia umowy ze wszystkimi ochotniczymi strażami 

pożarnymi działającymi na jej terenie, zawierającej postanowienia dotyczące podejmowanych 

przez te jednostki działań oraz postanowienia dotyczące obowiązków gminy w zakresie 

realizacji zadania własnego gminy polegającego na zapewnieniu ochrony przeciwpożarowej. 

Do udziału w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych jest uprawniony strażak 

ratownik OSP, który: 

1) ukończył 18 lat, a nie ukończył 65 lat (dopuszcza się pełnienie funkcji kierowcy przez 

strażaków ratowników OSP po ukończeniu przez nich 65 lat pod warunkiem posiadania 

aktualnych badań lekarskich dopuszczających do prowadzenia pojazdów 

uprzywilejowanych); 

2) posiada aktualne ubezpieczenie; 
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3) posiada aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w 

działaniach ratowniczych; 

4) odbył szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy; 

5) ukończył z wynikiem pozytywnym szkolenie podstawowe przygotowujące do 

bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych. 

W ramach realizacji zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej gmina 

zapewnia, stosownie do posiadanych sił i środków, ochotniczym strażom pożarnym: 

1) obiekty, tereny, pojazdy i sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej, 

umundurowanie i środki łączności oraz ich utrzymanie; 

2) ubezpieczenie strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaków ratowników 

OSP, w tym ubezpieczenie grupowe, od odpowiedzialności cywilnej i od następstw 

nieszczęśliwych wypadków, podczas wykonywania powierzonych zadań; 

3) badania lekarskie strażaków ratowników OSP przeprowadzane w celu stwierdzenia 

braku przeciwwskazań do udziału w działaniach ratowniczych; 

4) badania lekarskie kandydatów na strażaków ratowników OSP przeprowadzane w celu 

stwierdzenia braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu podstawowym 

przygotowującym do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych. 

Szkolenia, w tym specjalistyczne, strażaków ratowników OSP oraz kandydatów na 

strażaków ratowników OSP prowadzi nieodpłatnie Państwowa Straż Pożarna. 

Pracodawca zwalnia od świadczenia pracy strażaka ratownika OSP biorącego udział w 

działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach 

organizowanych przez gminę, Państwową Straż Pożarną lub inne uprawnione podmioty na 

czas ich trwania. 

Strażakowi ratownikowi OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji 

ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu i doznał uszczerbku na zdrowiu lub poniósł szkodę w 

mieniu przysługuje jednorazowe odszkodowanie w razie doznania stałego lub długotrwałego 

uszczerbku na zdrowiu, renta z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy oraz 

odszkodowanie z tytułu szkody w mieniu. Odszkodowanie oraz renta przysługują także 

członkom rodziny strażaka ratownika OSP, który zmarł wskutek takich okoliczności.  

Z kolei strażakowi ratownikowi OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji 

ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu i doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku, za 

czas niezdolności do pracy, za który nie zachował prawa do wynagrodzenia, nie otrzymał 
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zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego na podstawie odrębnych przepisów, 

przysługuje, na jego wniosek, rekompensata pieniężna za każdy dzień niezdolności do pracy 

w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Strażak ratownik OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, 

szkoleniu lub ćwiczeniu otrzymuje, niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia, 

ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala, nie rzadziej niż raz na 2 lata, właściwa 

rada gminy w drodze uchwały, biorąc pod uwagę, że nie może on przekraczać 1/175 

przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto ogłoszonego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego. 

Strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w 

ochotniczej straży pożarnej w wysokości 200 zł miesięcznie, jeżeli czynnie uczestniczył w 

działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych w przypadku mężczyzn – przez co 

najmniej 25 lat a w przypadku kobiet – przez co najmniej 20 lat oraz osiągnął w przypadku 

mężczyzn – 65. rok życia oraz w przypadku kobiet – 60. rok życia. 

Koszty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych są pokrywane w szczególności z 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego, środków z budżetu państwa przekazywanych 

Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, wpływów instytucji 

ubezpieczeniowych, środków pochodzących od osób fizycznych i osób prawnych 

przekazywanych w szczególności w formie dobrowolnych składek lub darowizn, środków 

pochodzących ze zbiórek publicznych oraz ze środków własnych. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy został wniesiony przez Radę Ministrów w dniu 9 listopada 2021 r. (druk 

sejmowy nr 1765).  

Jego pierwsze czytanie miało miejsce w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. 

W drugim czytaniu posłowie zgłosili do projektu 11 poprawek, spośród których przyjęto 

cztery.  

Za przyjęciem ustawy głosowało 437 posłów, przy braku głosów przeciw i 1 głosie 

wstrzymującym się. 
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III. Uwagi szczegółowe 

 

1. Zgodnie z art. 7 ust. 1, gmina jest obowiązana do zawarcia umowy ze wszystkimi 

ochotniczymi strażami pożarnymi działającymi na jej terenie.  

Z takiego brzmienia przepisu wynika, że gmina może zawrzeć jedną umowę ze 

wszystkimi ochotniczymi strażami pożarnymi, i że umowa ta może mieć dowolną 

formę. Jeśli założenie autorów przepisu było inne, należy rozważyć przyjęcie 

odpowiednie korekty. 

Propozycja poprawki 

w art. 7 w ust. 1 wyrazy „gmina jest obowiązana do zawarcia umowy ze wszystkimi 

ochotniczymi strażami pożarnymi działającymi na jej terenie” zastępuje się wyrazami „gmina 

jest obowiązana do zawarcia pisemnej umowy z każdą ochotniczą strażą pożarną działającą 

na jej terenie”; 

 

2. Zgodnie z art. 7 ust. 2, w przypadku gdy na terenie gminy nie ma jednostki ochrony 

przeciwpożarowej, gmina jest obowiązana do zawarcia umowy z gminą sąsiednią, w 

której funkcjonuje taka jednostka, w uzgodnieniu z właściwym komendantem 

powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, w celu właściwego dla tej gminy 

zabezpieczenia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. 

 Przepis miał jak się wydaje dotyczyć kwestii zawartych w ust. 1, natomiast w 

zaproponowanym brzmieniu jest znacznie szerszy i wykracza poza zakres 

przedmiotowy ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, ponieważ dotyczy wszystkich 

jednostek ochrony przeciwpożarowej. 

 Jeśli nie takie było założenie projektodawców, należy rozważyć jego korektę 

Propozycja poprawki 

w art. 7 w ust. 2 wyrazy „W przypadku gdy na terenie gminy nie ma jednostki ochrony 

przeciwpożarowej, gmina jest obowiązana do zawarcia umowy z gminą sąsiednią, w 

której funkcjonuje taka jednostka” zastępuje się wyrazami „W przypadku gdy na terenie 

gminy nie ma ochotniczej straży pożarnej, gmina jest obowiązana do zawarcia umowy z 

gminą sąsiednią, w której funkcjonuje taka straż”; 
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3. W rozdziale 3 „Świadczenia na rzecz strażaków ratowników OSP” przyznaje się 

strażakom szereg uprawnień, w szczególności mających charakter odszkodowań za 

uszczerbek na zdrowiu.  

Wszystkie te uprawnienia, w świetle art. 13–15, przysługują jednak tylko strażakowi 

ratownikowi OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, 

szkoleniu lub ćwiczeniu.  

W art. 3 ustawy zawarty jest katalog zadań ochotniczych straży pożarnych obejmujący 

znacznie więcej działań, np. udział w ochronie ludności, czy tez zabezpieczanie obszaru 

chronionego.  

Strażacy OSP, którzy będą w nich uczestniczyć, nie będą mieli formalnie prawa do 

odszkodowania, rekompensaty, lub ekwiwalentu, ponieważ działania takie nie zostały 

ujęte w przepisach stanowiących podstawę do wypłaty świadczeń. 

 

4. Na podstawie art. 12 ustawy, pracodawca zwalnia z obowiązku świadczenia pracy 

strażaka ratownika OSP biorącego udział w działaniach ratowniczych i akcjach 

ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez gminę, Państwową 

Straż Pożarną lub inne uprawnione podmioty na czas ich trwania, a także na czas 

niezbędny do odpoczynku zgodnie z art. 132 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy. 

 Z kontekstu tego przepisu można się domyślać, że chodzi o zwolnienie z obowiązku 

świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Jeśli tak, przepis ten 

wymaga doprecyzowania. 

Propozycja poprawki 

art. 12 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 12. Pracodawca zwalnia z obowiązku świadczenia pracy, z zachowaniem prawa 

do wynagrodzenia, strażaka ratownika OSP biorącego udział w działaniach 

ratowniczych i akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych 

przez gminę, Państwową Straż Pożarną lub inne uprawnione podmioty na czas ich 

trwania, oraz zapewnia mu po takich działaniach i akcjach, szkoleniach lub 

ćwiczeniach, czas niezbędny do odpoczynku zgodnie z art. 132 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.”, 
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5. W art. 16 określono zasady wypłaty strażakowi ratownikowi OSP świadczenia 

ratowniczego. Z treści art. 16 ust. 2 nie wynika, czy przesłanki z pkt 1 i 2 powinny być 

spełnione łącznie, czy też nie.  

Wydaje się, że chodzi o pierwszą ewentualność, tak jak to przewidziano w art. 46 i art. 

49. 

Propozycja poprawki 

w art. 16 w ust. 2 w pkt 1 w lit. b skreśla się średnik oraz dodaje się wyraz „oraz”; 

 

6. Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 3, koszty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych są 

pokrywane w szczególności z wpływów instytucji ubezpieczeniowych, o których mowa 

w art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 

 Przepis powinien odsyłać do art. 38 ust. 2 pkt 1, ponieważ to tam jest mowa o środkach 

dla ochotniczych straży pożarnych. 

Propozycja poprawki 

w art. 32 w ust. 1w pkt 3 „wpływów instytucji ubezpieczeniowych, o których mowa w 

art. 38 i art. 39” zastępuje się wyrazami „środków, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 

1”; 

 

7. W art. 36 ust. 2 mowa jest o działaniach ratowniczych, podczas gdy ustawa posługuje 

się również pojęciem akcji ratowniczych. 

Propozycja poprawki 

w art. 36 w ust. 2 po wyrazach „działań ratowniczych” dodaje się wyrazy „lub akcji 

ratowniczych”; 

 

8. W art. 37 noweli mowa jest o działaniu ratowniczym, podczas gdy określenie to, 

zgodnie z jego definicją, powinno być użyte w liczbie mnogiej. 

Propozycja poprawki 

w art. 37 wyrazy „działaniu ratowniczym” zastępuje się wyrazami „działaniach 

ratowniczych”; 

 

9. W art. 38 w pkt 8 – 11 noweli zaproponowano zmiany w rozdziale 5 ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej – „Uprawnienia strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i 

członków ochotniczych straży pożarnych”.  
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Zmiany sprowadzają się do usunięcia z przepisów tego rozdziału członków 

ochotniczych straży pożarnych. Konsekwencją tych korekt musi być zmiana również 

tytułu rozdziału 5. 

Propozycja poprawki 

w art. 38 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: 

„7a) tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie: 

„Uprawnienia strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej”;”; 

 

10. Zgodnie z art.  26 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej w dotychczasowym 

brzmieniu, strażakowi jednostki ochrony przeciwpożarowej, a także członkowi 

ochotniczej straży pożarnej, zwanemu dalej „osobą poszkodowaną”, który w związku 

z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach doznał uszczerbku na zdrowiu 

lub poniósł szkodę w mieniu, przysługują określone w tym przepisie świadczenia.  

W art. 38 w pkt 8 noweli zaproponowano zmianę tego przepisu polegającą na 

wykreśleniu z niego członka ochotniczej straży pożarnej. Korekta jest uzasadniona tym, 

iż strażacy ochotniczej straży pożarnej uzyskują analogiczne uprawnienia w nowej 

ustawie.  

Taki zabieg legislacyjny może jednak nie odnieść założonego skutku, którym było 

zapewne uniknięcie sytuacji polegającej na tym, że strażak OSP uzyskiwałby prawo do 

tych samych świadczeń z dwóch różnych podstaw prawnych.  

Należy bowiem mieć na względzie, że w świetle art. 15 pkt 6 ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej, strażak ochotniczej straży pożarnej jest jednocześnie strażakiem 

jednostki ochrony przeciwpożarowej, co oznacza, iż pozostanie objęty dyspozycją 

art.  26 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej 

Propozycja poprawki 

w art. 38 w pkt 8 w lit. a, w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Strażakowi 

jednostki ochrony przeciwpożarowej, zwanemu dalej „osobą poszkodowaną”,” 

zastępuje się wyrazami „Strażakowi jednostki ochrony przeciwpożarowej, z 

wyłączeniem członka ochotniczej straży pożarnej, zwanemu dalej „osobą 

poszkodowaną”,”; 
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11. W art. 41 zmienia się ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej 

Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. 

Zmiana polega na dodaniu art. 48a stanowiącego, że organ emerytalny określony na 

podstawie art. 32 ust. 2a przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych wypłaca 

świadczenia ratownicze, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o 

ochotniczych strażach pożarnych oraz w art. 11a ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o 

bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. 

W art. 32 ust. 2a nie ma jednak mowy o tym, aby minister właściwy do spraw 

wewnętrznych wyznaczał organ emerytalny właściwy do wypłaty świadczenia 

ratowniczego. 

Jeżeli norma zawarta w art. 48a ma być skuteczna, konieczna jest co najmniej zmiana w 

art. 32 ust. 2a. Ponieważ w konsekwencji utraci moc rozporządzenie wydane na 

podstawie art. 32 ust. 2a, w propozycji poprawki zawarty jest odpowiedni przepis 

przejściowy. 

Propozycja poprawki 

1) w art. 41 po wyrazach (Dz. U. z 2020 r. poz. 733 i 2320) dodaje się wyrazy „wprowadza 

się następujące zmiany:” pozostałą treść oznacza się jako pkt 2 oraz dodaje się pkt 1 w 

brzmieniu: 

„1)  w art. 32 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego i Szefa Agencji Wywiadu oraz Minister Sprawiedliwości, każdy w 

zakresie swojego działania, określą, w drodze rozporządzenia, organy, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz organ emerytalny, o którym mowa w art. 48a, zakres 

ich działania, stopień dysponenta środków, siedzibę organu, strukturę 

organizacyjną oraz sposób powoływania i odwoływania organu oraz jego 

zastępców, mając na uwadze zapewnienie prawidłowego wykonywania czynności 

związanych z ustalaniem prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości 

świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia.”;”; 

2) w art. 54 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
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„1a. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 32 ust. 2a ustawy zmienianej 

w art. 41, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 32 ust. 2a ustawy zmienianej 

w art. 41,  cw brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 12 

miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”; 

 

12. Zgodnie z art. 56 ustawy ma ona wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.  

Tak krótkie vacatio legis doprowadzi do niezachowania zagwarantowanego 

Prezydentowi konstytucyjnego terminu na podjęcie decyzji w przedmiocie podpisania 

ustawy. Należy mieć na względzie, że takie uchybienie stanowi wystarczającą 

przesłankę do stwierdzenia, że ustawodawca postąpił wbrew standardom 

demokratycznego państwa prawnego w aspekcie nakazu zachowania odpowiedniej 

vacatio legis, a tym samym – naruszył art. 2w związku z art. 122 ust. 2 i art. 126 ust. 2 

Konstytucji.  

 

Poprawki o charakterze doprecyzowującym 

1)  w art. 27 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3 i w ust. 5 wyrazy 

„świadczenie, o którym mowa w art. 16 ust. 1,” zastępuje się wyrazami „świadczenie 

ratownicze”; 

2) w art. 29 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2 w części wspólnej wyrazy 

„świadczenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1,” zastępuje się wyrazami „świadczenia 

ratowniczego”; 

3) w art. 31 w ust. 1 wyrazy „mienia komunalnego gminy” zastępuje się wyrazami „mienia 

komunalnego”; 

 

 

 

 

 

Maciej Telec 

Główny legislator
 


