
 

Druk nr 707
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 

VI kadencja 
 
 
 
 

S P R A W O Z D A N I E   

KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
ORAZ KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ 

 
 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o 
ochronie przeciwpożarowej (druk nr 59), 
o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o 
ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych 
innych ustaw (druk nr 258). 

  

 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust.1 regulaminu Sejmu - 

skierował w dniu 11 grudnia 2007 r. projekt ustawy zawarty w druku nr 59 do Komisji 

Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej do pierwszego czytania. 

 Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust.1 regulaminu Sejmu -

skierował w dniu 26 lutego 2008 r. projekt ustawy zawarty w druku nr 258 do Komisji 

Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz w dniu 29 lutego 2008 r. do Komisji 

Administracji i Spraw Wewnętrznych do pierwszego czytania. 

Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Samorządu Terytorialnego i 

Polityki Regionalnej po rozpatrzeniu tych projektów ustaw na posiedzeniach w dniach 13 

marca 2008 r. i 8 lipca 2008 r. 

wnoszą: 



 

 

W y s o k i   S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 
 
Warszawa, dnia 8 lipca 2008 r. 
   
  
 
 Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Administracji i Spraw Wewnętrznych 

 /-/ Bronisław Dutka /-/ Marek Biernacki 

  Sprawozdawca 

  /-/ Grzegorz Dolniak 
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P r o j e k t 

 

 

 

 

USTAWA 

z dnia   2008 r. 

 

o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej 

oraz niektórych innych ustaw1) 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) koordynuje funkcjonowanie krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy w zakresie ustalonym 
przez wojewodę. Zadanie to może być wykonywane przy pomocy komen-
danta gminnego ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został 
zatrudniony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), albo przy pomocy 
komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych.”; 

2) w art. 28: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ra-
towniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Pań-
stwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. 
Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały. 

2. Wysokość ekwiwalentu, o którym mowa w ust. 1, nie może przekraczać 
1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospoli-
tej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.3) przed 

                                                 
1)  Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Po-
żarnej i ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 
452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836, z 2006 r. Nr 191, poz. 1410 oraz z 
2007 r. Nr 89, poz. 590. 

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 
1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 
2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, 
poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368 i 
1369 i Nr 200, poz. 1445 oraz z 2008 r. Nr 67, poz. 411.  
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dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ra-
towniczym lub szkoleniu pożarniczym. Ekwiwalent jest wypłacany z 
budżetu gminy.”, 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem wła-
ściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb 
i sposób przeprowadzania oraz zakres badań, o których mowa w ust. 6, 
a także podmioty uprawnione do ich przeprowadzania, uwzględniając 
specyfikę działań ratowniczych, a także kwalifikacje podmiotów prze-
prowadzających badania lekarskie.”; 

3) w art. 32: 

a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej 
straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej; ubezpieczenie 
może być imienne lub zbiorowe nieimienne.”, 

b) ust. 3a otrzymuje brzmienie: 

„3a. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może zatrudnić komendanta gmin-
nego ochrony przeciwpożarowej. Na stanowisku komendanta gminnego 
ochrony przeciwpożarowej może być także zatrudniony komendant 
gminny związku ochotniczych straży pożarnych.”, 

c) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu : 

„3b. Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym 
strażom pożarnym środki pieniężne w formie dotacji.”. 

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 96, poz. 667, Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 181, poz. 1291 oraz z 2008 r. 
Nr 86, poz. 521) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 12 w ust. 5a pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) współdziałanie z zarządem oddziału wojewódzkiego związku ochotni-
czych straży pożarnych;”; 

2) w art. 13: 

a) w ust. 6 po pkt 8 dodaje się pkt 8 a w brzmieniu: 

„8a) współdziałanie z komendantem gminnym związku ochotniczych stra-
ży pożarnych;”, 

b) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) współdziałanie z zarządem oddziału powiatowego związku ochotni-
czych straży pożarnych;”. 
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Art. 3. 

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 108, poz. 908, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 6 w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 i 10 
w brzmieniu: 

„9) strażak Państwowej Straży Pożarnej podczas wykonywania czynności 
związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej; 

10) członek ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności 
związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej.”; 

2) w art. 95a: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kierującym pojazdem uprzywilejowanym może być osoba, z zastrzeże-
niem ust. 2-4, która: 

1) ukończyła 21 lat; 

2) posiada zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające 
jej zatrudnienie oraz spełnienie wymagań w zakresie badań lekar-
skich, o których mowa w art. 122 ust. 2, i psychologicznych, o 
których mowa w art. 124 ust. 2.”, 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Kierującym pojazdem uprzywilejowanym ochotniczej straży pożarnej 
może być osoba, która posiada zaświadczenie wydane przez właściwe-
go wójta (burmistrza, prezydenta miasta), potwierdzające spełnienie 
wymagań w zakresie badań lekarskich, o których mowa w art. 122 ust. 
2, oraz psychologicznych, o których mowa w art. 124 ust. 2.”. 

 

Art. 4. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 

925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, 
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, 
poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 
37, poz. 213 i Nr 100, poz. 649. 
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URzĄD
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKTEJ

SEKRETARZ
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

SEKRETARZ STANU
Mikołaj Dowgielewicz

'  
Min.MD/ t':;.;';.,. lOg/Dplma

Warszawa, dnia4ł. lipca 2008 r.

Pan Marek Biernacki
Przewodniczący Komisji Administracji i
Spraw Wewnętrznych

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustau,y o zmianie
ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz poselskiego projektu ustawy o Zmianie ustawy o
ochronie przeciwpożarowej oraz niekt rych innych ustaw (druk nr 707) sporządzona na
podstawie art. 9 pkt 3 w zrry. z art.2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia b sierpnia
1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej @z. U. Nr 106, poz. 4g4),, w rwiązku z art.
42 ust. 4 Regulaminu Sejmu przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej
N{ikołaj a Dowgielewicza

Szanowny P anie P rzew odniczący,

W zwią?ku z ptzedł.oŻonym sprawozdaniem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o
poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpoŻarowej oraz poselskim
projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej oraz niektoryctr innyctr
ustaw (druk nr 7a7, pismo z drua 8.O7.2008 r., nr ASW.O150.48-2008) wydaję następującą
opinię:

Przedmiot przedłożonego projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Do uEzejmei wiadomości:

Pan Antoni Podolski
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Z powazaniem,


