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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt

przekazać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm

Rzeczypospolitej Polskiej na 47. posiedzeniu w dniu 7 września 2007 r. ustawę

o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie pragnę poinformować, że ustawa ta została wniesiona przez Radę
Ministrów w trybie art. 123 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Z poważaniem

(-) Ludwik Dorn



USTAWA

z dnia 7 września 2007 r.

o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

Art. 1.

W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96,
poz. 667 i Nr 104, poz. 708 i 711) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 57a i 57b otrzymują brzmienie:

„Art. 57a. 1. Strażak nie może podejmować zajęcia zarobkowego poza służbą bez
pisemnej zgody przełożonego uprawnionego do mianowania lub
powołania strażaka na stanowisko służbowe.

2. Strażak nie może wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z
obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do
Państwowej Straży Pożarnej.

3. Przełożony uprawniony do mianowania lub powołania, wydając zgodę, o
której mowa w ust. 1, kieruje się potrzebą zachowania gotowości
operacyjnej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, etyką
służby oraz zachowaniem przez strażaka zdolności do pełnienia służby,
biorąc pod uwagę sytuację osobistą strażaka.

4. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej prowadzi ewidencję
wydanych zgód na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą.

5. Ewidencja wydanych zgód na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą
zawiera dane: imię i nazwisko strażaka, stanowisko służbowe, miejsce
pełnienia służby, rodzaj oraz miejsce wykonywania podjętego zajęcia
zarobkowego.

6. Strażak jest obowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie
majątkowym, w tym o majątku objętym małżeńską wspólnością
majątkową, przy nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosunku
służbowego, corocznie oraz na żądanie przełożonego uprawnionego do
mianowania lub powołania. Oświadczenie o stanie majątkowym
powinno zawierać informacje o źródłach i wysokości uzyskanych
przychodów, posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach,
uczestnictwie w spółkach cywilnych lub spółkach prawa handlowego,
posiadanych udziałach lub akcjach w tych spółkach, mieniu nabytym od
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub związku
międzygminnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, mieniu
ruchomym, innych prawach majątkowych oraz o zobowiązaniach
pieniężnych. Oświadczenie to powinno również zawierać dane
dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji
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w spółkach prawa handlowego lub w spółdzielniach, z wyjątkiem
funkcji w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej.

7. Coroczne oświadczenie o stanie majątkowym składa się do dnia 31
marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

8. Przełożeni uprawnieni do mianowania lub powołania lub osoby przez
nich upoważnione są uprawnieni do analizy złożonych oświadczeń
o stanie majątkowym. Analiza ta polega na porównaniu treści
oświadczenia z treścią uprzednio złożonych oświadczeń, z
zastrzeżeniem, że nie dotyczy to oświadczenia złożonego przy
nawiązywaniu stosunku służbowego, oraz porównaniu treści
oświadczenia z innymi informacjami znajdującymi się w aktach
osobowych strażaka.

9. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym stanowią
tajemnicę służbową, chyba że strażak, który złożył oświadczenie,
wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie, z zastrzeżeniem ust. 11.

10. Oświadczenie o stanie majątkowym przechowuje się przez 10 lat.

11. Informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób
pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej są
publikowane, bez ich zgody, na właściwych stronach Biuletynu
Informacji Publicznej, z wyłączeniem danych dotyczących daty i
miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania oraz
miejsca położenia nieruchomości w terminie 14 dni od dnia złożenia
oświadczenia przez te osoby.

12. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia, tryb postępowania w sprawach oświadczeń o stanie
majątkowym oraz wzór oświadczenia o stanie majątkowym, o którym
mowa w ust. 11, uwzględniając zakres danych objętych oświadczeniem
o stanie majątkowym.

Art. 57b. 1. Strażak jest obowiązany poinformować przełożonego uprawnionego do
mianowania lub powołania w terminie 14 dni od dnia powzięcia
informacji o następujących zdarzeniach:

1) podjęciu przez małżonka strażaka, jego wstępnych, zstępnych
pierwszego stopnia lub rodzeństwo pozostające z nim we wspólnym
gospodarstwie domowym zatrudnienia lub innych czynności
zarobkowych u przedsiębiorcy prowadzącego działalność
gospodarczą w zakresie ochrony przeciwpożarowej polegającą na
dostarczaniu wyrobów, których wykaz ustalają przepisy wydane na
podstawie art. 7 ust. 14 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpożarowej lub świadczeniu usług podlegających
sprawdzeniu w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych, o
których mowa w art. 23;

2) o posiadaniu przez osoby, o których mowa w pkt 1, w spółkach
prawa handlowego prowadzących działalność w zakresie
wskazanym w pkt 1 więcej niż 10% akcji lub udziałów
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przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej
z tych spółek;

3) o fakcie bycia przez osoby, o których mowa w pkt 1, wykonawcami
w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.1)) na
rzecz organów i jednostek podległych lub nadzorowanych przez
ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

2. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej prowadzi zbiór
informacji, o których mowa w ust. 1.

3. Zbiór informacji, o których mowa w ust. 1, zawiera dane: imię i
nazwisko strażaka, jego stanowisko służbowe, miejsce pełnienia służby,
imię i nazwisko osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nazwę i siedzibę
przedsiębiorcy dostarczającego wyroby lub świadczącego usługi z
zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz dane dotyczące faktu bycia
przez te osoby wykonawcą w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust.
1 pkt 3.”;

2) w art. 73:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 2,

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Wyróżnienia określone w ust. 1 pkt 1 i 3 przyznaje przełożony uprawniony
do mianowania (powołania) strażaka na stanowisko służbowe, z
zastrzeżeniem ust. 1b i 1c.”,

c) po ust. 1d dodaje się ust. 1e w brzmieniu:

„1e. Strażakowi nie przyznaje się wyróżnienia:

1) w czasie prowadzenia przeciwko niemu postępowania karnego lub
dyscyplinarnego;

2) przed zatarciem nałożonej kary dyscyplinarnej;

3) w okresie próby, w przypadku warunkowego umorzenia postępowania
karnego lub warunkowego zawieszenia wykonania kary.”,

d) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierując się szczególnym
charakterem wykonywanych zadań i warunkami ich wykonywania, określi, w
drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki przyznawania wyróżnień, o których mowa w ust.
1 pkt 1, 3 i 4, w tym sposób, tryb i formę przyznawania wyróżnień;

2) sposób nadawania odznaki „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”,
tryb przedstawiania wniosków o jej nadanie, wzór odznaki oraz tryb jej
wręczania i sposób noszenia.”;

                                                
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr

227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560.



- 5 -

3) w art. 85 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przez przeciętne uposażenie, o którym mowa w ust. 3, należy rozumieć
uposażenie wraz z 1/12 równowartości nagrody rocznej.”;

4) w art. 87 w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) dodatek motywacyjny;”;

5) w art. 88 w ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) warunków przyznawania i sposobu obliczania dodatków do uposażenia, o których
mowa w art. 87 ust. 1 pkt 2, 2a i 4, oraz podmiotów uprawnionych do ich
przyznawania i obliczania;”;

6) art. 95-95b otrzymują brzmienie:

„Art. 95. 1. Strażakowi za służbę pełnioną nienagannie w danym roku
kalendarzowym przysługuje nagroda roczna w wysokości
jednomiesięcznego uposażenia.

2. Wysokość nagrody rocznej ustala się proporcjonalnie do okresu służby
pełnionej w roku kalendarzowym, za który przysługuje nagroda, z
wyłączeniem okresów niewykonywania zadań służbowych z przyczyn
innych niż wymienione w art. 105 ust. 1.

3. Podstawę ustalania wysokości nagrody rocznej stanowi miesięczne
uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym, należne
strażakowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym w roku
kalendarzowym, za który przysługuje nagroda.

4. Okres służby, o którym mowa w ust. 2, nie może być krótszy niż 6
miesięcy kalendarzowych.

5. Warunku, o którym mowa w ust. 4, nie stosuje się przy ustalaniu
uprawnień do nagrody rocznej za rok kalendarzowy, w którym strażak:

1) korzystał z urlopu wychowawczego;

2) został zwolniony ze służby w związku z nabyciem uprawnień do
emerytury lub renty albo na podstawie art. 43 ust. 3 pkt 4 i 6;

3) zmarł albo został uznany za zaginionego.

6. Nagrodę roczną obniża się strażakowi nie mniej niż o 50%, w
przypadkach:

1) popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu;

2) naruszenia dyscypliny służbowej, stwierdzonego prawomocnym
orzeczeniem komisji dyscyplinarnej;

3) otrzymania opinii służbowej, o której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2.

7. Nagroda roczna nie przysługuje strażakowi w przypadkach:

1) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
umyślne;
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2) popełnienia czynu, za który strażakowi wymierzono jedną z kar
dyscyplinarnych, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt
3-5;

3) zwolnienia ze służby na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 4a.

8. Obniżenie lub nieprzyznanie nagrody rocznej następuje za rok
kalendarzowy, w którym strażak popełnił przestępstwo lub czyn, o
których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2 i w ust. 7 pkt 1 i 2, a jeżeli nagroda
została już wypłacona, za rok, w którym:

1) postępowanie karne lub dyscyplinarne zostało zakończone
prawomocnym orzeczeniem lub

2) strażak został zwolniony ze służby.

9. Nagrodę roczną wypłaca się do dnia 31 marca roku kalendarzowego
następującego po roku, za który przysługuje nagroda.

Art. 95a. 1. Strażakowi mogą być przyznawane nagrody w formie pieniężnej lub
rzeczowej, za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, szczególne
osiągnięcia w służbie, realizowanie zadań w szczególnie trudnych
warunkach lub wymagających znacznego nakładu pracy.

2. Strażakowi mogą być przyznawane zapomogi w formie pieniężnej lub
rzeczowej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęski
żywiołowej, choroby, śmierci członka rodziny oraz innych zdarzeń
powodujących pogorszenie sytuacji materialnej strażaka i członków jego
rodziny.

Art. 95b. Tworzy się w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej
fundusz nagród i zapomóg dla strażaków.”;

7) po art. 95b dodaje się art. 95c i 95d w brzmieniu:

„Art. 95c. 1. Nagrody i zapomogi określone w art. 95 i 95a przyznaje przełożony
uprawniony do mianowania lub powołania strażaka na stanowisko
służbowe.

2. Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej nagrody i
zapomogi przyznaje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

3. Komendantowi Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i jego zastępcom,
dyrektorowi jednostki badawczo-rozwojowej Państwowej Straży
Pożarnej i jego zastępcom oraz komendantom wojewódzkim
Państwowej Straży Pożarnej nagrody i zapomogi przyznaje Komendant
Główny Państwowej Straży Pożarnej.

4. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej może przyznać
nagrody i zapomogi określone w art. 95a wszystkim podległym
strażakom, a komendanci wojewódzcy wszystkim strażakom pełniącym
służbę w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży
Pożarnej na obszarze województwa.

Art. 95d. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw
zabezpieczenia społecznego, kierując się szczególnymi zadaniami
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wykonywanymi przez Państwową Straż Pożarną oraz potrzebą
zapewnienia rzetelnego wykonywania tych zadań przez strażaków,
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb
przyznawania strażakom nagród i zapomóg, o których mowa w art. 95 i
95a, a także sposób tworzenia funduszu nagród i zapomóg, o którym
mowa w art. 95b, uwzględniając:

1) tryb postępowania w zakresie przyznawania i wypłaty nagród oraz
zapomóg;

2) jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w których
tworzy się fundusz nagród i zapomóg, oraz sposoby ustalania i
warunki zwiększania jego wysokości dla poszczególnych
dysponentów.”.

Art. 2.

Przepis art. 85 ust. 3a ustawy wymienionej w art. 1 stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Art. 3.

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie upoważnień ustawowych zawartych w art. 73
ust. 2 pkt 1 oraz art. 88 ust. 5 ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc do czasu wejścia
w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych upoważnień w brzmieniu
ustalonym niniejszą ustawą, jednakże nie dłużej niż do dnia 31 marca 2008 r.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Ludwik DORN
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T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

..................................................................................................................................................................


