
Stanowisko koła Wolni i Solidarni do sprawozdania Komisji Administracji i Spraw 

Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej (tekst niewygłoszony) 

 

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo!  

 

W imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec poselskiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 

    Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami zakłady ubezpieczeń są zobowiązane do 

przekazania 10% zebranej kwoty z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia na 

potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej. Połowa tej kwoty przekazywana jest obecnie 

komendantowi głównemu Państwowej Straży Pożarnej, a druga połowa - Związkowi 

Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, który rozdysponowuje ją między 

poszczególne jednostki OSP. 

    Omawiany projekt ustawy zakłada wprowadzenie zmian w sposobie dystrybucji środków 

finansowych przekazywanych z firm ubezpieczeniowych. Według proponowanych regulacji 

jedynym dysponentem tych środków miałby być komendant główny PSP. Jak wskazują 

wnioskodawcy, wprowadzenie projektowanych zmian przysłuży się bardziej efektywnemu 

wydatkowaniu przedmiotowych środków finansowych oraz sprawowaniu nad nimi 

skuteczniejszej kontroli. 

    Zgadzam się, że w obliczu przytoczonych podczas posiedzenia komisji dotychczasowych 

nieprawidłowości, jak m.in. zawyżanie kosztów kupowanego sprzętu czy też 

dyskryminowanie przy podziale środków OSP nienależących do związku, zmiany w tym 

obszarze są konieczne. Moje wątpliwości budzą jednak niektóre zapisy noweli. Odnosi się to 

do faktu, że według nowych regulacji środki finansowe uzyskiwane przez OSP obecnie ze 

związku nie będą mogły być wydatkowane w takich samych celach jak dotychczas, a jedynie 

będą mogły być wydatkowane z przeznaczeniem na tzw. zapewnienie gotowości bojowej. 

    Nie są dla mnie wystarczające zapewnienia, że jednostki te również teraz utrzymują się nie 

tylko z dofinansowania, o którym mówimy, ale także z dotacji od pozyskiwanych 

samodzielnie sponsorów, z realizowanych przez siebie eventów czy ze sprzedaży 

dokonywanej w prowadzonych przez siebie sklepikach. Myślę jednak, że jest to kwestia 

możliwa jeszcze do omówienia i dopracowania. 



    Jestem przekonana, że przekazanie środków finansowych przez zakłady ubezpieczeń 

jednemu podmiotowi, a nie - jak dotychczas - dwóm, przełoży się na bardziej równomierne 

ich rozdzielenie między poszczególne jednostki ochotniczej straży pożarnej. Jednak ze 

względu na przytoczone zastrzeżenia koło Wolni i Solidarni będzie wnosić o ponowną pracę 

nad tym projektem w komisji. 

 


