Odpowiedź na interpelację nr 9748

Strona 1 z 1

Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw

Warszawa, 2017-04-10

Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul.
Stefana Batorego 5

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-30/2017

Odpowiedź na interpelację nr 9748
Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 9748
W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj
interpelację numer 9748 Posłów na Sejm RP Panów Jarosława Porwicha, Andrzeja Kobylarza, Norberta
Kaczmarczyka, Pawła Szramki, Wojciecha Bakuna, Macieja Masłowskiego, Pawła Skuteckiego oraz Stefana
Romeckiego w sprawie posiadanych uprawnień przez kierownictwo Obrony Cywilnej Kraju i Komendy
Państwowej Straży Pożarnej.

Załączniki:
1.

ODP. MSWIA NA INT. 9748.DOCX

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu Data złożenia podpisu:
2017-04-26T13:52:56Z
Podpis elektroniczny

2017-11-30

Minister
Spra\A/ Wewnętrznych
i Administracji

i*

BMP-0713-1-30/2017/PS

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 9748 Posłów na Sejm RP Panów Jarosława Porwicha,
Andrzeja Kobylarza, Norberta Kaczmarczyka, Pawła Szramki, Wojciecha Bakuna, Macieja Masłowskiego,
Pawła Skuteckiego oraz Stefana Romeckiego w sprawie posiadanych uprawnień przez kierownictwo
Obrony Cywilnej Kraju i Komendy Państwowej Straży Pożarnej, w oparciu o informacje przekazane
przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP), uprzejmie przedstawiam, co następuje.
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Pan Leszek Suski w momencie objęcia
funkcji

Szefa

Obrony

Cywilnej

Kraju

posiadał

poświadczenie

bezpieczeństwa

do

klauzuli

poufne/zastrzeżone ważne do dnia 17 sierpnia 2016 roku.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 z późn. zm.), w dniu
13

grudnia

2016

roku, skierował do

Szefa

Agencji

Bezpieczeństwa

Wewnętrznego

wniosek

0 przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego wobec Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Pana Leszka Suskiego (Szefa Obrony Cywilnej Kraju), w celu wydania
poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji niejawnych krajowych
1 międzynarodowych. W związku z upływem ponad 3 miesięcy od daty wysłania ww. wniosku należy
spodziewać się, że sprawa zostanie wkrótce rozstrzygnięta.
Do czasu wydania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa, w celu zapewnienia ciągłości
realizacji zadań nałożonych na Szefa Obrony Cywilnej Kraju mających międzynarodową klauzulę tajności,
Szef Obrony Cywilnej Kraju nadbryg. Pan Leszek Suski upoważnił jednego z Zastępców Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej, pełniącego jednocześnie funkcję Zastępcy Szefa Obrony Cywilnej
Kraju, st. bryg. Pana Marka Jasińskiego do wykonywania (do odwołania) zadań wynikających z funkcji
kierownika jednostki organizacyjnej

w

rozumieniu

ustawy

o ochronie informacji niejawnych.

Trzeba nadmienić, że Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Pan Marek
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Jasiński posiada aktualne poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli: ŚCIŚLE TAJNE do dnia 9 maja
2021 roku, a także NATO SECRET oraz UE SECRET do dnia 9 maja 2023 roku.
Ponadto KG PSP przekazała, że Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Pan Leszek
Suski

uczestniczył

w

spotkaniach

dotyczących

przygotowania

do

Szczytu

Organizacji

Traktatu

Północnoatlantyckiego w zakresie posiadanego dostępu do informacji niejawnych.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że - zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Szefa Obrony
Cywilnej Kraju nadbryg. Pana Leszka Suskiego - od dnia 23 grudnia 2016 roku nie podpisywał
i nie zapoznawał się on z dokumentami, którym nadano klauzule tajności.

Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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Odpowiedź na interpelację nr 10181

Warszawa, 2017-04-18

Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul.
Stefana Batorego 5

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-40/2017

Odpowiedź na interpelację nr 10181
Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 10181
W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj
interpelację numer 10181 Posła na Sejm RP Pana Marcina Kierwińskiego w sprawie zmian w strukturze
organizacyjnej Biura Ochrony Rządu.

Załączniki:
1.

ODP.MSWIANAINT.NR10181.DOC

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu Data złożenia podpisu:
2017-05-09T07:26:56Z
Podpis elektroniczny

nU(M if•1

V

2017-11-30

■%$% Minister
|yfp Spraw Wewnętrznych
i Administracji
BMP-0713-1-40/2017/PS

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na interpelację numer 10181 Posła na Sejm RP Pana Marcina Kierwińskiego
w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Biura Ochrony Rządu uprzejmie informuję, że w okresie
od dnia 1 grudnia 2015 roku do dnia 31 marca 2017 roku służbę w Biurze Ochrony Rządu (BOR)
zakończyło 82 funkcjonariuszy, w tym 12 pełniących funkcje kierownicze. W tym samym okresie
do służby w BOR przyjęto 136 funkcjonariuszy, w tym 4 osoby na stanowiska kierownicze.
Ponadto rotacja na stanowiskach kierowniczych w BOR w wymienionym okresie objęła łącznie
19 takich stanowisk.

Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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Odpowiedź na interpelację nr 10496

Warszawa, 2017-03-27

Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul.
Stefana Batorego 5

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-49/2017

Odpowiedź na interpelację nr 10496
Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 10496 Posłów na
Sejm RP Pana Bartosza Józwiaka i Pana Tomasza Rzymkowskiego w sprawie ustawy o
wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami (..)
W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj
interpelację nr 10496 Posłów na Sejm RP Pana Bartosza Józwiaka i Pana Tomasza Rzymkowskiegow
sprawie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Załączniki:
1.

ODP. MSWIA NA INT. NR 10496.DOC

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu Data złożenia podpisu:
2017-04-07T06:44:21Z
Podpis elektroniczny

9017-1 1-30

Minister
%3P sPraw Wewnętrznych
i Administracji
BMP-0713-1-49/2017/PS/EW

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na interpelację nr 10496 Posłów na Sejm RP Pana Bartosza Józwiaka i Pana
Tomasza Rzymkowskiego w sprawie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronig, amunicjq oraz wyrobami i technologiq
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym uprzejmie przedstawiam, co następuje.
Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności
gospodarczej

w zakresie

wytwarzania

i

obrotu

materiałami

wybuchowymi,

broniq,

amunicjq

oraz wyrobami i technologiq o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1017
z późn. zm.) amunicję sprzedaje się przedsiębiorcom, którzy przedłożą koncesję na wykonywanie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią oraz dokument potwierdzający nabycie broni w ilości
niezbędnej do odstrzelenia 3

nabojów z

każdej lufy egzemplarza

broni

palnej

przeznaczonej

do sprzedaży.
Z informacji

przekazanych

przez

Komendę Główną

Policji (KGP) wynika, że ww. łuski

odstrzeliwane z broni palnej przechowywane są w opisanych kopertach, w wyznaczonych w tym celu
pomieszczeniach służbowych budynków komend Policji. Do odstrzelonego kompletu łusek załączany
jest protokół sporządzany w ramach określonej procedury odstrzału, zawierający dane indentyfikacyjne
broni, z której odstrzelono naboje oraz dane osób biorących udział w tej czynności.
Szczegółowe dane dotyczące liczby kompletów łusek, z uwzględnieniem podziału na rodzaje
broni, znajdujące się w posiadaniu komend wojewódzkich Policji (KWP) oraz Komendy Stołecznej Policji
(KSP) zawarto w poniższej tabeli.

Lp.

Rodzaj broni

Liczba kompletów łusek

1.

myśliwska

177.437

2.

gazowa

54.658

3.

bojowa

58.750
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4.

sportowa

47.755

5.

kolekcjonerska

2.647

6.

sygnałowa

46

7.

alarmowa

48

Łącznie

Stosownie

do

informacji

341.341

uzyskanych

z

KGP

zadania

związane

z

przechowywaniem

oraz ewidencjonowaniem ww. łusek realizowane są przez 65 funkcjonariuszy oraz pracowników
cywilnych w całym kraju. Ponadto, w przypadku zwiększenia intensywności prowadzonych odstrzałów
i większej liczby pozyskiwanych kompletów łusek - do wykonywania przedmiotowych czynności
wyznaczane są dodatkowe osoby. Należy przy tym wskazać, że wymienione osoby realizują także inne
obowiązki służbowe, poza wyżej wymienionymi.
Jednocześnie pragnę wskazać, że wydatki związane z przechowywaniem wymienionych łusek
nie stanowią odrębnej kategorii i są wliczane do ogólnych kosztów funkcjonowania poszczególnych
jednostek Policji.
Przedstawiając

powyższe

warto

dodatkowo

nadmienić,

że

w Centralnym

Laboratorium

Kryminalistycznym Policji (CLKP) prowadzone są zbiory łusek i pocisków, zabezpieczonych na miejscach
przestępstw, niezidentyfikowanych z bronią oraz łusek odstrzelonych z broni utraconej. Wymaga
wyjaśnienia, że w chwili utraty broni znajdującej się w legalnym posiadaniu, łuski odstrzelone z ww. broni
i znajdujące się w zbiorach prowadzonych przez wydziały postępowań administracyjnych KWP/KSP
przesyłane są do CLKP celem przechowywania w zbiorach łusek odstrzelonych z broni utraconej,
aż do momentu odzyskania broni. Wskazane łuski pozwalają na zidentyfikowanie konkretnego
egzemplarza broni utraconej w przypadku, gdy na zabezpieczonej broni zostały trwale usunięte
jej oznaczenia numerowe. W przypadku podejrzenia, że osoba legalnie posiadająca broń mogła jej użyć
w celach przestępczych, biegli CLKP lub laboratoriów kryminalistycznych KWP/KSP wypożyczają łuski
odstrzelone z danej broni ze zbiorów znajdujących się w ww. wydziałach, w celu przeprowadzenia
porównawczych badań identyfikacyjnych z łuskami zabezpieczonymi na miejscu przestępstwa.
Z informacji przekazanych przez KGP wynika, że w okresie obowiązywania przepisów prawa
nakładających wymóg odstrzeliwania nabojów z broni palnej (tj. od dnia 1 lipca 2001 roku),
potwierdzono wykorzystanie łusek w kilkunastu przypadkach m.in. w celu ustalenia sprawcy czynu
z użyciem broni palnej w toku badań kryminalistycznych oraz w toku wykonywania innych czynności
służbowych, w tym ustalenia czy posiadane w zbiorze łuski były odstrzelone z broni określonego kalibru.
W analogicznym okresie biegli CLKP w 85 przypadkach przeprowadzili pozytywną identyfikację
łusek zabezpieczonych na miejscach przestępstw i odstrzelonych z broni utraconej, z łuskami
odstrzelonymi z broni przekazanej do badań oraz broni znajdującej się w legalnym posiadaniu.
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Jednocześnie uprzejmie informuję, że Policja nie gromadzi zbiorczych danych dotyczących liczby
pozytywnie

zakończonych

badań

identyfikacyjnych

łusek

przeprowadzonych

przez

biegłych

w laboratoriach kryminalistycznych KWP/KSP oraz informacji dotyczących wykrycia przestępstw
na podstawie przedmiotowych zbiorów łusek.
Równocześnie pragnę wskazać, że dane dotyczące liczby osób skazanych na podstawie materiału
dowodowego związanego z omawianymi zbiorami łusek pozostają poza zakresem właściwości Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji i należą do kompetencji Ministra Sprawiedliwości.

Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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Odpowiedź na interpelację nr 10788
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Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw

Warszawa, 2017-03-29

Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul.
Stefana Batorego 5

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-53/2017

Odpowiedź na interpelację nr 10788
Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 10788
W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj
interpelację numer 10788 Posła na Sejm RP Pana Krzysztofa Brejzy w sprawie zatrzymań osób
zaangażowanych w organizację Światowych Dni Młodzieży.

Załączniki:
1.

ODP. MSWIA NA INT. NR 10788.DOC

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu Data złożenia podpisu:
2017-04-07T06:45:00Z
Podpis elektroniczny

„1—..ł.UU„1.

2017-11-30

Minister
Spraw Wewnętrznych
i Administracji
BMP-0713-1-53/2017/PS

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na interpelację numer 10788 Posła na Sejm RP Pana Krzysztofa Brejzy
w sprawie zatrzymań osób zaangażowanych w organizację Światowych Dni Młodzieży uprzejmie
informuję, że śledztwo w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez osoby
obowiązane z mocy decyzji właściwego organu do zajmowania się sprawami majątkowymi spółki Polskie
Koleje Państwowe S.A. w Warszawie, w związku z zawarciem umowy obejmującej realizację
przedsięwzięć profilaktycznych w zakresie zagrożeń terroryzmem bombowym, toczy się w Prokuraturze
Okręgowej w Warszawie.
Ponadto należy wskazać, że stosownie do art. 43 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony
Rzqdu (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 552 z późn. zm.) na pierwszy stopień oficerski oraz stopnie generalskie
mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
0 mianowanie gen. bryg. Pana Andrzeja Pawlikowskiego na stopień generalski wnioskował w dniu
1 sierpnia 2016 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Natomiast na podstawie art. 6 ust. 3 przywołanej ustawy decyzję w sprawie odwołania ww. osoby
ze stanowiska Szefa Biura Ochrony Rządu (BOR) podjęła w dniu 27 stycznia 2017 roku Prezes Rady
Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Powyższy wniosek Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji związany był ze złożeniem przez wymienioną osobę, z przyczyn
zdrowotnych, rezygnacji z pełnionej funkcji oraz z pisemnym zgłoszeniem wystąpienia ze służby w BOR.

Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu
Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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Odpowiedź na interpelację nr 10492

Warszawa, 2017-03-29

Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul.
Stefana Batorego 5

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-56/2017

Odpowiedź na interpelację nr 10492
Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 10492
W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj
interpelację numer 10492 Posła na Sejm RP Pana Piotra Misiło w sprawie wysokości emerytur po wejściu
w życie tzw. ustawy dezubekizacyjnej.

Załączniki:
1.

ODP. MSWIA NA INT. NR 10492.DOC

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu Data złożenia podpisu:
2017-04-07T06:43:16Z
Podpis elektroniczny
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2017-11-30

Minister
Spraw Wewnętrznych
i Administracji
BMP-0713-1-56/2017/PS

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP
Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na

interpelację numer 10492

Posła na Sejm

RP Pana

Piotra

Misiło

w sprawie wysokości emerytur po wejściu w życie tzw. ustawy dezubekizacyjnej, przekazaną przy piśmie
Sekretarza Stanu Sekretarza do Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Pana Grzegorza Schreibera (sygn. DSP.INT.4810.130.2017), w związku z upoważnieniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji przez Prezesa Rady Ministrów do udzielenia odpowiedzi, w porozumieniu
z zainteresowanymi członkami Rady Ministrów, uprzejmie przedstawiam, co następuje.
Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony
Rzqdu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 2270), zwaną dalej
„ustawą nowelizującą", zmieniono ustawę z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,
Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r.
poz. 708, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą". Ustawa nowelizująca lub ustawa w zakresie zmienionym
przez ustawę nowelizującą są określane jako „ustawa dezubekizacyjna".
Zgodnie z art. 13b ustawy za służbę na rzecz totalitarnego państwa uznaje się służbę
od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku w wymienionych w tym przepisie cywilnych
oraz wojskowych instytucjach i formacjach. Ustalenie faktu pełnienia służby na rzecz totalitarnego
państwa następuje w trybie art. 13a ust. 1, art. 22a ust. 4 oraz art. 24a ust. 3 ustawy, które przewidują,
że na wniosek organu emerytalnego Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu (IPN) sporządza na podstawie posiadanych akt osobowych i w terminie 4 miesięcy
od dnia otrzymania wniosku przekaże organowi emerytalnemu informację o przebiegu służby
wskazanych funkcjonariuszy na rzecz totalitarnego państwa. W ww. trybie, zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2
ustawy nowelizującej, w przypadku osób, w stosunku do których z informacji, o której mowa w art. 13a
ustawy, wynika, że pełniły służbę na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b ustawy,
i które w dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej mają przyznane świadczenia na podstawie ustawy
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właściwy organ emerytalny wszczyna z urzędu postępowanie w przedmiocie ponownego ustalenia
wysokości świadczeń, o których mowa w art. 15c, art. 22a i art. 24a ustawy. W art. 15c, art. 22a i art. 24a
ustawy przewidziano natomiast szczególne zasady obliczania świadczeń związanych z osobami
pełniącymi służbę na rzecz totalitarnego państwa. Co więcej ww. szczególne zasady mogą nie mieć
zastosowania w określonych przypadkach, tj. głównie dotyczących wykazania, że osoba pełniąca służbę
na rzecz totalitarnego państwa przed rokiem 1990, bez wiedzy przełożonych, podjęła współpracę
i czynnie wspierała osoby lub organizacje działające na rzecz niepodległości Państwa Polskiego
(art. 15c ust. 5, art. 22a ust. 5 i art. 24a ust. 4 ustawy). Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie
z art. 24a ust. 5 ustawy szczególnych zasad obliczania emerytury nie stosuje się, jeżeli renta rodzinna
przysługuje po funkcjonariuszu, który po dniu 31 lipca 1990 roku zaginął w związku z pełnieniem służby
lub poniósł śmierć w wypadku pozostającym w związku z pełnieniem służby. Warto zwrócić uwagę
także na art. 8a ustawy, na podstawie którego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może w drodze wyjątku, wyrazić zgodę na zachowanie prawa
do świadczeń na zasadach ogólnych.
Ponadto trzeba zauważyć, że formalne pozostawanie funkcjonariuszem określonej formacji
nie ma co do zasady przesądzającego znaczenia dla stosowania ustawy. Istotnym jest bowiem podmiot,
w którym pełniono służbę (z uwzględnieniem przekształceń organizacyjnych) oraz charakter działań
tego podmiotu, co niekiedy może wymagać ustaleń historycznych (ponieważ nie zawsze wynika
to z jednoznacznych przepisów prawa, lecz przykładowo z aktów indywidualnych, np. rozkazów,
które w przeszłości przesądzały o strukturze i zadaniach określonych podmiotów). Toteż powyższe
powinno być uwzględnione przy stosownej weryfikacji, w trybie ustawowym, konkretnych osób
przez IPN. W tym miejscu należy nadmienić, że katalog podmiotów (jednostek) wyszczególnionych
w art. 13b ustawy został opracowany w IPN, a tym samym jest to podmiot właściwy do rozstrzygania
w

jednostkowych

sprawach

w

zakresie

pełnienia

służby

na

rzecz

totalitarnego

państwa.

Nie bez przyczyny więc ustawa wskazuje, że na wniosek organu emerytalnego IPN sporządza informację
o przebiegu służby. Dodatkowo można wskazać, że zgodnie z art. 13b ust. 2 pkt 3 ustawy za służbę
na rzecz totalitarnego państwa uznaje się również okres oddelegowania funkcjonariuszy pełniących
służbę na rzecz totalitarnego państwa (w rozumieniu wcześniejszych przepisów) do innych instytucji
państwowych, w tym

przeniesienia na etaty niejawne w kraju lub poza granicami Polskiej

Rzeczypospolitej Ludowej.
Reasumując dotychczasowe informacje pragnę wskazać, że ustalenie świadczenia konkretnej
osoby jest możliwe jedynie w toku uregulowanego ustawą postępowania prowadzonego przez Dyrektora
Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (vide art. 2 ust. 1
ustawy nowelizującej) przy istotnym współudziale IPN. Co więcej rozstrzygnięcie ww. organu podlega
weryfikacji przez sąd powszechny. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy nowelizującej
od decyzji ustalającej prawo do świadczeń, o których mowa w art. 15c, art. 22a lub art. 24a
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ustawy zmienianej w art. 1, przysługuje zainteresowanemu odwołanie do właściwego sądu, według zasad
określonych

w

przepisach

Kodeksu

postępowania

cywilnego.

Minister

Spraw

Wewnętrznych

i Administracji nie posiada więc co do zasady kompetencji w ww. zakresie, a ewentualne przedstawianie
choćby niewiążącego stanowiska w sprawie zastrzeżonej dla właściwego organu i ewentualnie sądu
mogłoby być odbierane jako działanie naruszające zasadę legalizmu. Byłyby to bowiem w istocie
wytyczne co do sposobu załatwienia sprawy indywidualnej.
Jednocześnie należy dodać, że wskazanie liczby osób, które w wyniku ponownego ustalenia
wysokości świadczeń na podstawie art. 15c, 22a oraz 24a ustawy będą otrzymywały świadczenie
w kwocie najniższej emerytury lub renty rodzinnej, czy też najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy
(według orzeczonej grupy inwalidzkiej), możliwe będzie po ponownym ustaleniu wysokości świadczeń,
na podstawie informacji o przebiegu służby sporządzonej przez IPN.
Ponadto pragnę przekazać, stosownie do stanowiska Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, że w dodanych ustawq nowelizujqcq art. 15c, art. 22a i art. 24a Prezes Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych (ZUS) został zobowiązany do ogłoszenia, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury, miesięcznej kwoty
przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy oraz miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej,
wypłaconych przez ZUS z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), obliczonych za ostatni miesiąc
kwartału poprzedzającego datę ogłoszenia ustawy nowelizujqcej.
Jednocześnie w art. 5 ustawy nowelizujqcej określono, że miesięczne kwoty przeciętnej
emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, ogłoszone przez Prezesa ZUS,
podlegają od dnia 1 marca 2017 roku podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji ustalonego
zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.) nie mniej niż o kwotę 10 zł.
I tak, na podstawie upoważnień ustawowych zostały wydane Komunikaty Prezesa ZUS dotyczące:
1) miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury, tj:
a)

Komunikat Prezesa ZUS z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej
emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (M.P. poz. 173) ustalający na 2 059,02 zł obowiązującą od dnia 30 grudnia
2016 roku miesięczną kwotę przeciętnej emerytury wypłaconej przez ZUS z FUS, obliczoną
za wrzesień 2016 roku,

b)

Komunikat Prezesa ZUS z dnia 20 lutego 2017 roku ustalający 2069,02 zł od dnia
1 marca 2017 roku miesięczną kwotę przeciętnej emerytury wypłaconej przez ZUS z FUS
(publikacja w M.P. poz. 222),

2) miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy, tj.:
a)

Komunikat Prezesa ZUS z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej
renty z tytułu niezdolności do pracy wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
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z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (M.P. poz. 174) ustalający na 1 500,71 zł
obowiązującą od dnia 30 grudnia 2016 roku miesięczną kwotę przeciętnej renty z tytułu
niezdolności do pracy wypłaconej przez ZUS z FUS, obliczoną za wrzesień 2016 roku,
b)

Komunikat Prezesa ZUS z dnia 20 lutego 2017 roku ustalający na 1 510,71 zł od dnia
1 marca 2017 roku miesięczną kwotę przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy
wypłaconej przez ZUS z FUS( publikacja w M.P. poz. 216),

3) miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej, tj.:
a)

Komunikat Prezesa ZUS z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej
renty rodzinnej wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (M.P. poz. 175) ustalający na 1 737,19 zł obowiązującą od dnia
30 grudnia 2016 roku miesięczną kwotę przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej
przez ZUS z FUS, obliczoną za wrzesień 2016 roku,

b)

Komunikat Prezesa ZUS z dnia 20 lutego 2017 roku ustalający na 1 747,19 zł od dnia
1

marca

2017

roku

miesięczną kwotę

przeciętnej

renty rodzinnej wypłaconej

przez ZUS z FUS wynosi (publikacja w M.P. poz. 214).

Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (dot. DSP.INT.4810.130.2017).
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KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-60/2017

Odpowiedź na interpelację nr 10967
Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 10967
W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj
interpelację numer 10967 Posła na Sejm RP Pani Doroty Arciszewskiej- Mielewczyk w sprawie
funkcjonowania i finansowania ochotniczych straży pożarnych.
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Minister
f Spraw Wewnętrznych
i Administracji

BMP-0713-1-60/2017/PS

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na interpelację numer 10967 Posła na Sejm RP Pani Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk
w sprawie funkcjonowania i finansowania ochotniczych straży pożarnych uprzejmie przedstawiam,
co następuje.
Na wstępie należy wskazać, że na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 4 września 1997 r.
0 działach administracji rzędowej (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 543 z późn. zm.) Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji sprawuje nadzór nad działalnością: Policji, Straży Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej, Szefa Obrony Cywilnej Kraju, Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Krajowego
Centrum Informacji Kryminalnej oraz Biura Ochrony Rządu. Natomiast Minister Spraw Wewnętrznych
1 Administracji nie nadzoruje Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
oraz jednostek ochotniczych straży pożarnych (OSP), ponieważ są to podmioty niezależne od Ministra.
Stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 191 z późn. zm.) OSP oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonują na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 210). Każda ochotnicza straż pożarna jest zatem
stowarzyszeniem, tzn. dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych,
które opiera własną działalność na pracy społecznej członków, a także samodzielnie określa swoje cele,
programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące działalności.
Należy również nadmienić, że stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego - wówczas uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność. W związku
z powyższym, szczegółowe zadania i organizację OSP oraz ich związku określa statut. Warto także dodać,
że społeczne organizacje ratownicze będące stowarzyszeniami pozyskują środki na swoje działanie
ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów
z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
Jednocześnie trzeba wskazać, że w świetle art. 8 ust. 5 ustawy Prawo o stowarzyszeniach nadzór
nad działalnością stowarzyszeń należy do:
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stowarzyszenia

w

zakresie

nadzoru

nad

działalnością

stowarzyszeń jednostek

samorządu

terytorialnego, 2) starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia.
Natomiast, w oparciu o art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
(t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 603 z późn. zm.), do zadań komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej
Straży Pożarnej należy m.in.: szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych oraz przeprowadzanie
inspekcji gotowości operacyjnej jednostek OSP na obszarze powiatu, pod względem przygotowania
do działań ratowniczych.
Ponadto uprzejmie informuję, że ochotnicze straże pożarne, zgodnie z art. 15 pkt 6 ustawy
0 ochronie przeciwpożarowej są jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Zasady finansowania OSP
jako ww. jednostek określa powyższa ustawa w rozdziale 6 zatytułowanym „Świadczenia finansowe
1 rzeczowe". Na podstawie art. 29 przywołanej ustawy, koszty funkcjonowania jednostek ochotniczej
straży pożarnej pokrywane są z: 1) budżetu państwa, 2) budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
3) dochodów instytucji ubezpieczeniowych, ubezpieczających osoby prawne i fizyczne, 4) środków
własnych podmiotów, o których mowa w art. 17, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw
wewnętrznych na utworzenie jednostki ochrony przeciwpożarowej.
W świetle powyższego, należy wskazać, że jednostki OSP mogą korzystać z następujących źródeł
finansowania:
1.

Środków przekazywanych z budżetu państwa na podstawie corocznie zawieranej umowy - zadanie
realizowane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (PSP) na podstawie
upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji]. Wymienione środki przeznaczone
są na realizację zadań obejmujących m.in. przygotowanie jednostek OSP do organizowania
i prowadzenia akcji ratowniczej w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń,
w tym budowy i remonty remiz strażackich. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji mając
na

względzie

przeciwpożarową

zwiększenie
w

efektywności

ramach

zadań

dystrybucji

zleconych,

w

środków

tym

publicznych

skuteczniejsze

na

wyjście

ochronę
naprzeciw

oczekiwaniom strażaków ochotników w zakresie wyposażenia w środki ochrony osobistej i sprzęt
przeciwpożarowy, w dniu 29 kwietnia 2016 roku zatwierdził nowe zasady przyznawania dotacji
dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. W nowym systemie, podziału limitu środków
na poszczególne województwa dokonuje Komendant Główny PSP, działający z upoważnienia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2.

Środków ujętych w budżecie państwa, części 42, dziale 754, rozdziale 75409 - Komenda Główna
Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z art. 33 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, Komendant
Główny PSP dokonuje rozdziału wyżej wymienionych środków pomiędzy jednostki ochotniczej
straży

pożarnej

działające

w

ramach

krajowego

systemu

ratowniczo-gaśniczego

(KSRG),

z zastrzeżeniem ich wykorzystania wyłącznie dla zapewnienia gotowości bojowej. Wysokość
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tych środków określana jest corocznie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w drodze
rozporządzenia w sprawie wysokości środków finansowych i ich podziału między jednostki ochrony
przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
3.

Środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
przeznaczonych na zakup i karosację samochodów pożarniczych, których wysokość określana jest
w formie aneksu do porozumienia właściwych ministrów do spraw środowiska oraz do spraw
wewnętrznych.

4.

Środków przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń na podstawie przepisów art. 38 ust. la ustawy
o ochronie przeciwpożarowej - Zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
(ZOSP RP) oraz Komendantowi Głównemu PSP. Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału
środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 53,
poz. 564 z późn. zm.), podział ww. środków dokonywany jest na podstawie indywidualnych
wniosków jednostek ochrony przeciwpożarowej,

przekazywanych

w zależności od

źródła

dofinansowania odpowiednio do:
■

Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - za pośrednictwem właściwych
terytorialnie zarządów wojewódzkich ZOSP RP wraz z opinią właściwego terytorialnie zarządu
powiatowego ZOSP RP;

■

Komendanta Głównego PSP - za pośrednictwem właściwych terytorialnie komendantów
wojewódzkich PSP wraz z opinią właściwego terytorialnie komendanta powiatowego PSP.

W tym miejscu trzeba wskazać na obecnie procedowany poselski projekt ustawy o zmianie ustawy
o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 1412), który zakłada zmianę w zakresie dotyczącym rozdziału
środków finansowych uzyskanych z tytułu ubezpieczenia od ognia i przekazywanych przez zakłady
ubezpieczeń (zmiana art. 38 i art. 39 ustawy o ochronie przeciwpożarowej) oraz ma na celu
uporządkowanie kwestii finasowania jednostek ochrony przeciwpożarowej niewłączonych do KSRG.
Na podstawie ww. projektu zmieni się podmiot przekazujący środki finansowe uzyskane
od zakładów ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia od ognia. Wskazany projekt przewiduje bowiem,
że zakłady ubezpieczeń przekażą należne środki finansowe jednemu podmiotowi, tj. Komendantowi
Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, który na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o Państwowej Straży
Pożarnej jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach ochrony przeciwpożarowej,
a

nie jak funkcjonuje to dotychczas

Komendantowi Głównemu

Państwowej Straży Pożarnej

oraz stowarzyszeniu, którym jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Obowiązujące obecnie rozwiązanie, polegające na wskazaniu w akcie prawnym rangi ustawowej
konkretnego stowarzyszenia, któremu przekazywane są środki finansowe odbiega od przyjętych,
co do zasady, uregulowań prawnych w tym zakresie.
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Zgodnie z omawianym projektem, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej 50% otrzymanej
kwoty będzie dysponował na ochotnicze straże pożarne, a 50% na jednostki ochrony przeciwpożarowej,
0 których mowa w art. 15 pkt 1-5 i 8 ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Podsumowując powyższe
warto podkreślić, że projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej uwzględnia jednostki
OSP jako

beneficjentów 50%

kwoty środków

uzyskanych

z

tytułu

ubezpieczenia

od

ognia

1 przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń.
5.

Środków rzeczowych - zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, Państwowa Straż
Pożarna zobowiązana jest do przekazywania na rzecz OSP nieodpłatnie, technicznie sprawnego,
zbędnego sprzętu i urządzeń.

6.

Środków przekazywanych przez samorządy terytorialne - na podstawie przepisów art. 32 ust. 3b
ustawy o ochronie przeciwpożarowej, dających możliwość ubiegania się przez OSP o finansowanie
zakupu sprzętu niezbędnego dla prowadzenia działalności statutowej u odpowiedniego terytorialnie
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zgodnie z ww. przepisami, jednostka samorządu
terytorialnego może przekazywać ochotniczym strażom pożarnym środki pieniężne w formie
dotacji.
Ponadto trzeba zauważyć, że koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości

bojowej OSP, bezpłatnego umundurowania członków OSP, ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej
członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej (przy czym ubezpieczenie może
być imienne lub zbiorowe nieimienne), koszty okresowych badań lekarskich, o których mowa
w art. 28 ust. 6 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ponosi gmina (art. 32 ust. 2 i 3 ww. ustawy).
W tym miejscu należy wskazać, że obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie
ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej wynikają także z treści art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z póżn. zm.).
Reasumując dotychczasowe informacje, w kontekście udziału jednostek samorządu terytorialnego
w finansowaniu OSP, pragnę zauważyć, że organami nadzoru nad ww. jednostkami są Prezes Rady
Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa. Tym samym
poza zakresem właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pozostają kwestie dotyczące
różnic w intepretowaniu przez poszczególne gminy (władze samorządu terytorialnego) przepisów prawa
odnoszących się do finansowania jednostek OSP. Co więcej, nie jest uprawnione ingerowanie
przez Ministra w umocowane konstytucyjnie kompetencje organu nadzoru, którego rozstrzygnięcia
nadzorcze podlegają jedynie ocenie sądu oraz weryfikowanie działań nadzorczych ustawowo wskazanych
właściwych organów (wojewody) pod względem merytorycznym.
Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że z roku na rok jednostki OSP otrzymują
coraz więcej pieniędzy z budżetu państwa. Dla porównania: dotacja w 2015 roku dla jednostek OSP
niewłączonych do KSRG wynosiła 32,5 min złotych. W 2016 roku było to już 36 min zł, co daje wzrost
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o 3,5 min. Z kolei kwota dotacji przeznaczona dla OSP na 2017 rok to 43 min zł, tj. aż o 7 min więcej
niż w roku poprzednim.
Znaczne środki finansowe otrzymały również te jednostki OSP, które są elementem KSRG.
Na podstawie art. 33 ustawy o ochronie przeciwpożarowej Komendant Główny Państwowej Straży
Pożarnej dokonuje rozdziału ww. środków pomiędzy jednostki OSP działające w ramach KSRG,
z zastrzeżeniem ich wykorzystania wyłącznie dla zapewnienia gotowości bojowej. Wysokość tych
środków jest określana corocznie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w drodze
przywołanego powyżej rozporządzenia w sprawie wysokości środków finansowych i ich podziału między
jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
Na tej podstawie w 2015 roku i 2016 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)
przekazało na potrzeby jednostek OSP włączonych do KSRG po 73 min zł dotacji. Natomiast w 2017 roku
kwota ta wzrosła o ponad 8 min zł do poziomu 81.110.000 zł. Przekazane OSP pieniądze są przeznaczane
na zakup samochodów, sprzętu, umundurowania bojowego, a także na niezbędne inwestycje.
W ramach zakupów sprzętu wyposażenia osobistego i środków ochrony indywidualnej, które tylko
w 2016 roku zostały zakupione przez jednostki OSP z udziałem dotacji z MSWiA, należy wymienić:
ponad 4,6 tys. ubrań specjalnych, prawie 7 tys. par specjalistycznego obuwia, ponad 6 tys. rękawic
specjalnych, prawie 3 tys. hełmów, 1,1 tys. radiotelefonów, prawie 400 sygnalizatorów bezruchu,
oraz 382 aparaty powietrzne. Ze środków pochodzących z dotacji kupowane są również samochody
pożarnicze dla OSP. W 2016 roku zakupiono 171 samochodów pożarniczych, z czego ponad 2/3 stanowiły
średnie i ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze. Poza tym, w 2016 roku zakupiono m.in. kilka tysięcy
węży strażackich różnego typu, 157 agregatów prądotwórczych, 175 pomp do wody zanieczyszczonej,
prawie 100 pił do betonu, ponad 370 drabin strażackich, 160 zestawów ratownictwa medycznego
oraz 35 sztuk narzędzi hydraulicznych.
Podsumowując powyższe należy wskazać, że w 2016 roku OSP otrzymały zwiększoną w stosunku
do 2015 roku kwotę 109 min zł, natomiast w 2017 roku dotacja dla jednostek ochotniczych straży
pożarnych w KSRG i spoza KSRG wzrosła o ponad 15 min zł, tj. do kwoty 124.110.000 zł. Oznacza
to ponad 13% wzrostu kwoty dotacji tylko w ciągu jednego roku.
Ponadto uprzejmie informuję, że stosownie do art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r.
o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura
Ochrony Rzgdu w latach 2017-2020" (Dz. U. poz. 2140) jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone
do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i jednostki ochotniczych straży pożarnych - realizujące
zadania zlecone z zakresu ochrony przeciwpożarowej zostały objęte "Programem modernizacji Policji,
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rzgdu w latach 2017-2020”. Na podstawie
ww. ustawy dla jednostek ochotniczych straży pożarnych w ciągu 4 lat przewidziano dofinansowanie
w łącznej kwocie 501 min 400 tys. zł, w tym 335 min 800 tys. zł dla jednostek włączonych do KSRG
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oraz 165 min 600 tys. zł. dla pozostałych jednostek OSP. Jednocześnie zgodnie z ww. ustawą, w ustawie
budżetowej na 2017 rok zaplanowano wydatki na doposażenie jednostek w wysokości 121.110.000 zł
dla jednostek KSRG i OSP, z czego 109.000.000 zł w budżecie MSWiA oraz 12.110.000 zł w rezerwie
celowej (poz. 69) budżetu państwa, w tym:
■

kwota 81.110.000 zł, z tego 28.875.000 zł na dotacje oraz 52.235.000 zł na wydatki majątkowe
dla jednostek OSP włączonych do KSRG;

■

kwota 40.000.000 zł, z tego 17.364.000 zł na dotacje i 22.636.000 zł na wydatki majątkowe
dla jednostek OSP niewłączonych do KSRG.

Należy przy tym nadmienić, że w ustawie budżetowej na 2017 rok dla jednostek OSP niewłączonych
do KSRG w rozdz. 75412 zaplanowano również 3.000.000 zł na pozostałe wydatki niezwiązane
z doposażeniem jednostek. Zatem łączna kwota ww. dotacji wynosi 43.000.000 zł.
W świetle powyższego pragnę zauważyć, że resort spraw wewnętrznych i administracji dostrzegając bardzo znaczącą rolę OSP włączonych do KSRG, jak i OSP spoza systemu w funkcjonowaniu
ochrony przeciwpożarowej - dokłada wszelkich starań w zakresie zapewnienia i zabezpieczenia
w budżecie państwa środków finansowych na ich funkcjonowanie i gotowość bojową.
Przechodząc natomiast do

kwestii usprawiedliwienia

nieobecności członków OSP w

pracy

oraz udzielania zwolnień uprzejmie informuję, że są one uregulowane w rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy
oraz udzielania pracownikom zwolnień z pracy (t.j.: Dz.U. z 2014 r., poz.1632). Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1
ww. rozporządzenia, pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego członkiem
ochotniczej straży pożarnej - na czas niezbędny do uczestniczenia w działaniach ratowniczych
i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu, a także - w wymiarze nie przekraczającym łącznie 6 dni
w ciągu roku kalendarzowego - na szkolenie pożarnicze. Natomiast zwolnienie pracownika od pracy
w razie konieczności udziału w akcji ratowniczej następuje w trybie przyjętym przez służbę ratowniczą
odpowiednią do organizowania takich akcji, zaś w celu uczestniczenia w szkoleniu pożarniczym na podstawie wniosku właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.
Czas

koniecznego

wypoczynku

pracownika

po

zakończeniu

akcji

ratowniczej

ustala

osoba,

która kierowała taką akcją, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.
Jednocześnie należy wskazać, że członek OSP, który pozostaje w stosunku pracy jest uprawniony
do ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego ze środków budżetu gminy w przypadku, gdy nie korzysta on na innej podstawie prawnej - z gwarancji zachowania prawa do wynagrodzenia za czas nieobecności
w pracy. Warto zauważyć, że ustawodawca określił w art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
iż ekwiwalent nie przysługuje członkowi ochotniczej straży pożarnej za czas nieobecności w pracy,
za który zachował już wynagrodzenie (tj. w czasie płatnej nieobecności w pracy, np. w czasie urlopu
wypoczynkowego). Ekwiwalent ten również nie przysługuje, gdy u danego pracodawcy została
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wprowadzona

dla

takiego

pracownika

zakładowa

gwarancja

prawna

w

zakresie

zachowania

wynagrodzenia za czas uczestniczenia w akcji ratowniczej lub szkoleniu pożarniczym.
W związku z powiązaniem prawa do omawianego ekwiwalentu pieniężnego z faktycznym
uszczerbkiem

w

zarobkach

pracownika

spowodowanym

uczestniczeniem

w

akcji

ratowniczej

lub szkoleniu pożarniczym przepisy § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia, zobowiązują pracodawcę
zatrudniającego pracownika będącego członkiem OSP do wydania mu zaświadczenia określającego
wysokość utraconego wynagrodzenia w konsekwencji korzystania z niepłatnego zwolnienia od pracy,
w celu przedstawienia właściwemu organowi uprawnionemu do wypłaty należnego ekwiwalentu.
Wysokość ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 28 ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
przysługujący członkowi OSP uczestniczącemu w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, ustala rada gminy w drodze uchwały
i jest on wypłacany z budżetu gminy. Ekwiwalent w rozumieniu prawa nie jest wynagrodzeniem za pracę.
Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 887 z późn. zm.) przed dniem ustalenia
ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
Warto zauważyć, że ekwiwalent jest prawem przysługującym strażakom ochotnikom, jednakże wielu
z tego prawa nie korzysta. Z informacji uzyskanych ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej, wynika, że w wielu jednostkach OSP, w których strażacy ochotnicy pobierają
ekwiwalent, przeznaczają go następnie na potrzeby własne OSP.
Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, że w ocenie MSWiA obowiązujące przepisy
w omówionym obszarze określają obowiązki pracodawców w sposób racjonalny i z uwzględnieniem
ich interesu, również w zakresie możliwym do pogodzenia z potrzebami społecznymi (obligatoryjne,
ale niepłatne zwolnienia od pracy, a w konsekwencji nieponoszenie bezpośrednich ciężarów finansowych
tych zwolnień; ograniczony wymiar zwolnień w celu uczestniczenia w szkoleniu pożarniczym). Przepisy
te są spójne z przepisami prawa o ochronie przeciwpożarowej, które ustanawiają gwarancję uzyskania
przez członka OSP - ze środków publicznych - wyrównania uszczerbku finansowego poniesionego
wskutek wykonywania zadań członka OSP. Wobec powyższego, MSWiA nie może zgodzić się
ze stwierdzeniem zawartym w niniejszej interpelacji, i i „strażacy ochotnicy wskazują na brak właściwego
uregulowania usprawiedliwiania ich nieobecności w codziennej pracy oraz udzielania zwolnień". Według
MSWiA należy sądzić, że poczyniona konstatacja nie wynika z rzekomego braku lub niedoskonałości
stanu prawnego, a raczej z braku przychylności części pracodawców dla rozwiązań prawnych
umożliwiających pełnienie przez pracowników zadań o charakterze społecznym kosztem ich czasu pracy,
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a tym samym nieakceptowania łączenia przez nich na takich warunkach pracy zawodowej z działalnością
społeczną.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że do MSWiA nie docierały sygnały, zarówno od Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jak i członków OSP wskazujące na utrudnienia dla działalności
ochotniczych straży pożarnych lub dotyczące nierespektowania przez pracodawców obowiązujących
przepisów w tym zakresie.
Dodatkowo warto zwrócić uwagę na inne, niż wyżej opisane rozwiązania, mające na celu
zabezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych, do których należy np. rekompensata pieniężna
- przyznawana w przypadku, gdy strażak OSP w związku z udziałem w działaniach ratowniczych
lub ćwiczeniach doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku. Rekompensata ta przysługuje za czas
niezdolności do pracy, za który strażak nie zachował prawa do wynagrodzenia albo nie otrzymał zasiłku
chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego na podstawie odrębnych przepisów prawa. Wskazane
świadczenie jest przyznawane na wniosek i przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy w wysokości
1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 z późn. zm.).
Ponadto członkowi OSP, który w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach
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; odszkodowanie z tytułu szkody w mieniu. Natomiast członkom
rodziny strażaka - ochotnika, który zmarł w wyniku udziału w działaniach ratowniczych lub trakcie
ćwiczeń, przysługuje: jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci osoby poszkodowanej; renta
rodzinna; oraz odszkodowanie z tytułu szkody w mieniu.
W odniesieniu do podniesionych w przedmiotowej interpelacji zagadnień dotyczących Wojsk
Obrony Terytorialnej, pragnę przekazać że MSWiA nie podziela opinii Pani Poseł, i i „(...) nie można dzielić
dwóch służb wykonujących podobne obowiązki, bo zarówno OSP i WOT działają w sferze bezpieczeństwa
wewnętrznego państwa i w bardzo dużym zakresie wykonują podobne lub zbieżne zadania.
Jeśli porównamy zakresy działań obu służb to w wielu aspektach się one wzajemnie przenikają
i uzupełniają.".
Bezsporny jest fakt, iż jednostki OSP, w szczególności te włączone do KSRG stanowią drugi,
podstawowy filar po PSP krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, a ich potencjał umożliwia w wielu
przypadkach realizację samodzielnych działań ratowniczych. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy
stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, która w celu ratowania życia, zdrowia,
mienia lub środowiska obejmuje działania polegające na prognozowaniu, rozpoznawaniu i zwalczaniu
pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.
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Dlatego też, PSP dostrzegając potencjał tych jednostek dąży do takiego stanu, w którym zostaną one
w sposób optymalny wyszkolone oraz wyposażone - zgodnie z opracowanymi w tym zakresie
standardami.
Ochotnicze straże pożarne ściśle współdziałają z jednostkami organizacyjnymi PSP oraz innymi
podmiotami i instytucjami w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli na terenie swego działania
(miasta i gminy) lub wspomagając sąsiednie obszary w ramach odwodów. Warto także zauważyć,
że udział ochotniczej formacji, poza działaniami związanymi z zapobieganiem i gaszeniem pożarów,
przenosi się stopniowo na inne rodzaje ratownictwa, w tym głównie ratownictwa technicznego, podczas
zdarzeń na drogach, gdzie stosowane są inne techniki prowadzenia działań ratowniczych. W zależności
od specyfiki obszaru chronionego działania OSP prowadzone są na obszarach wodnych i są powiązane
z działaniami przeciwpowodziowymi.
Jednocześnie należy wyjaśnić, że na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
15 września 2014 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włqczania jednostek ochrony
przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. poz. 1317), do KSRG mogą być
włączane jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym OSP, których siły i środki są przewidziane do użycia
w powiatowym lub wojewódzkim planie ratowniczym i które zostały uwzględnione w zbiorczym planie
sieci podmiotów KSRG oraz spełniają określone warunki w zakresie wyposażenia, wyszkolenia, gotowości
do prowadzenia działań ratowniczych. Oceny tych warunków, dokonują organy PSP, a włączenie
jednostki do systemu jest poprzedzone zawarciem porozumienia na czas określony, między właściwym
miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) PSP, tą jednostką a wójtem gminy (burmistrzem,
prezydentem miasta). Na wniosek właściwego komendanta wojewódzkiego PSP, Komendant Główny PSP
może włączyć jednostkę OSP do KSRG na okres obowiązywania porozumienia.
Zgodnie z informacją Komendy Głównej PSP, obecnie obowiązująca „Metodyka budowy planu sieci
jednostek OSP przewidzianych do włączenia do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego"" uwzględnia
założenia Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014-2020, tzn. osiągnięcie kryterium
dotarcia do 80% populacji w czasie do 15 minut przez jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone
do KSRG. Zgodnie z ww. metodyką, wskazanie jednostek OSP aspirujących do włączenia do KSRG
poprzedzone jest określeniem poziomu zabezpieczenia operacyjnego gminy, z uwzględnieniem danych
statystycznych dotyczących

m.in.

liczby zdarzeń,

liczby osób poszkodowanych, sił i środków

zaangażowanych w działania ratowniczo-gaśnicze, a także określeniem poziomu dyspozycyjności
jednostek OSP włączonych do KSRG oraz spoza systemu.
Przyjmuje się, że docelowo, w każdej gminie krajowy system ratowniczo-gaśniczy powinien być
oparty na co najmniej dwóch jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Włączenie do systemu kolejnej
jednostki OSP rekomenduje się, jeżeli występują miejscowości lub odcinki dróg, w tym lokalnych
(samorządowych), do których czas przybycia jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do KSRG
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jest dłuższy, niż 15 minut. Włączenie do systemu kolejnych jednostek OSP jest możliwe, jeżeli istnieją
ku temu ważne przesłanki, wynikające z analizy zagrożeń oraz analizy zabezpieczenia operacyjnego
powiatu, jak np.: występowanie zakładów i obiektów generujących szczególne zagrożenie, występowanie
zagrożeń okresowych, a także lokalizacja miejsc i obszarów o zwiększonej częstotliwości zdarzeń
równoczesnych. Istnieje również możliwość włączenia do systemu kolejnej jednostki OSP w gminie,
jeżeli poziom dyspozycyjności jednostek OSP w KSRG za okres ostatnich 5 lat jest niezadowalający.
Ponadto, jeżeli w gminie powstaną nowe istotne czynniki wpływające na poziom zagrożeń,
jak np. oddanie do użytku nowych odcinków autostrad, możliwe jest dokonanie korekty planu sieci
oraz wytypowanie jednostek OSP do sytemu poza planem.
Reasumując powyższe, należy podkreślić, że członkowie ochotniczych straży pożarnych to cywilni
wolontariusze działający w stowarzyszeniach, realizujący jego zadania statutowe. Natomiast Wojska
Obrony Terytorialnej (WOT) stanowią element Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (RP) - zgodnie
z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1534 z późn. zm.). Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem Sił
Zbrojnych RP - obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej - oraz stanowią
uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. W WOT służbę
pełnią żołnierze zawodowi oraz żołnierze pełniący nowy rodzaj czynnej służby wojskowej, tj. Terytorialną
Służbę Wojskową (TSW).
W ocenie MSWiA nie można porównywać gotowości członka OSP na ewentualne wezwanie ad hoc
w sytuacji wystąpienia pożaru lub zagrożenia miejscowego, z udziałem WOT w strukturze Sił Zbrojnych
RP, tj. w służbie o cechach wojskowych celem uczestniczenia m.in. w działaniach militarnych.
Dlatego też, w kontekście ostatniego pytania zadanego przez Panią Poseł, tj. dotyczącego możliwości
wprowadzenia choć części rozwiązań, jakie są zastosowane w kwestii służby Wojsk Obrony Terytorialnej
w stosunku do funkcjonowania OSP należy wskazać, że z uwagi na istniejące regulacje dotyczące
funkcjonowania OSP, MSWiA nie planuje podejmować działań w ww. zakresie.

Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na

interpelację

numer 11026

Posła

na Sejm

RP

Pana Józefa

Lassoty

w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa najważniejszych osób w państwie na wstępie należy podkreślić,
że obecne Kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) przywiązuje
szczególną

wagę

do

kwestii

zachowania

wysokich

standardów

w

obszarze

bezpieczeństwa

najważniejszych osób w państwie.
W

kontekście wskazanego

przez

Pana

Posła

zagadnienia

dotyczącego „oceny

poziomu

bezpieczeństwa najważniejszych urzędników w naszym państwie" należy mieć na uwadze, jak wielką
skalę zaniedbań i zaniechań w funkcjonowaniu Biura Ochrony Rządu (BOR) wykazał przeprowadzony
w grudniu 2015 roku audyt, obejmujący lata 2008-2015, zarówno w zakresie dramatycznego
niedofinansowania

budżetu

formacji, jak

i

braku

koncepcji modernizacji

istniejącej

struktury

organizacyjnej, która nie uległa rzeczywistej zmianie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 marca
2001 roku o Biurze Ochrony Rządu (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 552 z późn. zm.), a także modelu przebiegu
służby czy wprowadzenia aktywnej polityki rekrutacyjnej.
Efektem powyższego było obniżanie standardu działań ochronnych formacji na poziomie
koordynacyjnym oraz realizacyjnym. Skala zaniedbań w BOR, a także nieadekwatność przygotowania
formacji na współczesne zagrożenia uzasadnia przeprowadzenie głębokiej korekty obowiązującego
w tym zakresie stanu prawnego.
Mając

na

względzie

konieczność

podjęcia

kompleksowych

działań

usprawniających

funkcjonowanie formacji odpowiedzialnej za zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób
w

państwie,

w

MSWiA

został przygotowany

projekt

ustawy

powołującej

nową jakościowo

formację ochronną.
Projektowana zmiana będzie miała charakter gruntownej modyfikacji funkcjonowania służby
pod względem organizacyjno-prawnym i pozwoli dostosować praktykę działań ochronnych do aktualnie
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występujących zagrożeń bezpieczeństwa oraz ukierunkować je na poprawę zapewnienia bezpieczeństwa
osobom ochranianym.
Projekt ustawy o nowej formacji ochronnej, jaką będzie Państwowa Służba Ochrony, stanowi
odpowiedź na potrzeby praktyki działań ochronnych, a przede wszystkim ma na celu zagwarantowanie
skuteczności oraz niezwłoczności działań formacji odpowiedzialnej za ochronę osób i obiektów
0 kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania państwa.

Przygotowany projekt pozwoli również

uporządkować i doprecyzować przepisy mające dotychczas zastosowanie do funkcjonariuszy BOR
poprzez

wyjaśnienie

szeregu

wątpliwości

interpretacyjnych

powstałych

w

trakcie

prawie

szesnastoletniego okresu stosowania ustawy o Biurze Ochrony Rzqdu.
Przechodząc do zagadnienia dotyczącego „planowanych zmian w zakresie ochrony i transportu
najważniejszych osób w państwie", uwzględniając fakt, że wypadki, kolizje i inne zdarzenia drogowe mają
charakter zdarzeń losowych i są pochodną wielu czynników, należy podkreślić, że w przeciwieństwie
do poprzedników oraz ówczesnego Kierownictwa BOR, zdarzenia i incydenty, do których doszło
od początku 2016 roku, w szczególności te z udziałem pojazdów ochronnych, były przedmiotem analiz
oraz

kontroli

zleconej

przez

Ministra

Spraw

Wewnętrznych

i

Administracji

(w

odniesieniu

do prawidłowości zabezpieczenia wyjazdu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 marca
2016 roku), w efekcie których w BOR podjęto działania naprawcze, mające na celu usprawnienie
oraz podwyższenie jakości realizowanych zadań ochronnych formacji, w tym w zakresie transportu
ochronnego. Przeprowadzono m.in. kwerendę aktów normatywnych regulujących kwestie związane
z przygotowaniem i realizacją działań ochronnych w zakresie zabezpieczenia wizyt zagranicznych osób
ochranianych. Dokonano również nowelizacji instrukcji z zakresu eksploatacji opon samochodowych
oraz zasad organizacji transportu osób ochranianych.
Dodatkowo, od 2016 roku dla potrzeb BOR zakupiono 53 samochody, w tym 2 pancerne,
jak również zintensyfikowano częstotliwość specjalistycznych szkoleń samochodowych dla kierowców
1 mechaników BOR (w 2016 roku przeszkolono w tym zakresie około 170 osób).

Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na interpelację numer 11097 Posła na Sejm RP Pana Józefa Brynkusa w sprawie
tzw. ustawy dezubekizacyjnej przyjętej przez Sejm RP 16 grudnia 2016 r. na wstępie należy zauważyć,
że Pan Poseł uznając za słuszne odebranie nienależnych przywilejów byłym funkcjonariuszom aparatu
represji Polski Ludowej, wskazał jednocześnie, iż w jego ocenie rozwiązania zawarte w ustawie z dnia
16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rzędu, Państwowej
Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 2270), zwanej potocznie „ustawę
dezubekizacyjnę", zawierają pewne nieścisłości w zakresie art. 13b, które wymagałyby poprawek.
W tym miejscu trzeba wskazać, że dodany do ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży
Granicznej, Biura Ochrony Rzędu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
(Dz. U. z 2016 r. poz. 708, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawę zaopatrzeniowę", art. 13b został
przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu (IPN). W wymienionym przepisie enumeratywnie określono katalog instytucji, formacji
i stanowisk, w których pełniona była służba na rzecz totalitarnego państwa, w oparciu o opracowania
naukowe i dokumenty historyczne dostępne w archiwach IPN.
Mając powyższe na względzie uprzejmie informuję, że ocena merytoryczna zasadności
wprowadzenia zaproponowanych przez Pana Posła zmian pozostaje poza zakresem właściwości Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W przedmiocie natomiast propozycji ujęcia Biura Ochrony Rządu (BOR) w katalogu organów
bezpieczeństwa państwa zawartych w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575) oraz w ustawie z dnia
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa
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z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą

lustracyjną",

celem

wyeliminowania

sprzeczności

z

aktualnym

brzmieniem

ustawy

zaopatrzeniowej, która do służby w organach państwa totalitarnego zalicza służbę w BOR należy wskazać,
że ocena merytoryczna zasadności również ww. zmian pozostaje poza zakresem właściwości Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Na marginesie można jedynie nadmienić, że przygotowując katalog instytucji, formacji
i stanowisk, w których była pełniona służba na rzecz totalitarnego państwa IPN zwrócił się jednocześnie
z postulatem, aby doprecyzowanie ww. katalogu nastąpiło nie w drodze zmiany ustawy lustracyjnej,
gdyż mogłoby to wpłynąć w sposób istotny na prowadzone postępowania lustracyjne oraz na sam proces
składania i badania oświadczeń lustracyjnych, ale poprzez zmianę ustawy zaopatrzeniowej.

Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw

Warszawa, 2017-04-07

Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul.
Stefana Batorego 5

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-66/2017

Odpowiedź na interpelację ponowną nr 10180
odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na ponowną interpelacja numer

10180
W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na ponowną
interpelacja numer 10180 Posła na Sejm RP Pana Marcina Kierwińskiego w sprawie osób, którym
przyznano ochronę Biura Ochrony Rządu.
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1.
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7017-11-30

fijg Minister
|S|p Spraw Wewnętrznych
W* i Administracji
BMP-0713-1-66/2017/PS

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na ponowną interpelację numer 10180 Posła na Sejm RP Pana Marcina
Kierwińskiego w sprawie osób, którym przyznano ochronę Biura Ochrony Rządu uprzejmie informuję,
że uprawnienie ministra właściwego do spraw wewnętrznych do podejmowania decyzji o objęciu
ochroną Biura Ochrony Rządu osób ze względu na dobro państwa, określone w art. 2 ust. 2 w związku
z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (t.j.: Dz. U. z 2016 r.,
poz. 552 z późn. zm.), jest realizowane z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych
oraz w oparciu o przesłanki związane z poziomem bezpieczeństwa. Decyzje Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w ww. zakresie oznaczone są klauzulą „POUFNE".
Z uwagi na niejawny charakter wskazanych decyzji, co jest uwarunkowane względami
bezpieczeństwa oraz koniecznością zachowania określonego standardu ochrony realizowanej przez BOR,
udostępnienie danych będących przedmiotem zainteresowania Pana Posła w trybie niniejszej interpelacji
nie jest możliwe.

Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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Odpowiedź na interpelację nr 11306

Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw

Warszawa, 2017-04-19

Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul.
Stefana Batorego 5

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-67/2017

Odpowiedź na interpelację nr 11306
Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 11306
W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj
interpelację numer 11306.
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7017-11-30

Minister
1I|P Spraw Wewnętrznych
i Administracji
BMP-0713-1-67/2017/PS

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,
W odpowiedzi na interpelację numer 11306 Posłów na Sejm RP Pana Grzegorza Furgo, Pani Marty
Golbik oraz Pana Michała Stasińskiego dotyczącą wypadku limuzyny BOR w dniu 10 lutego 2017 roku
uprzejmie informuję, że kwestie związane z ustaleniami organów ścigania w sprawie przyczyn i okoliczności
ww. wypadku objęte są tajemnicą postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie,
która pozostaje właściwa do udzielania ewentualnych informacji o wynikach prowadzonych czynności.
Ponadto należy wskazać, że w sytuacjach, gdy winę za spowodowanie zdarzenia drogowego ponosi
uczestnik ruchu drogowego - inny niż funkcjonariusz lub pracownik Biura Ochrony Rządu (BOR), naprawa
uszkodzonego pojazdu BOR opłacana jest z polisy OC sprawcy. Natomiast w przypadkach, w których winę
za zaistniałe zdarzenie drogowe ponosi kierowca BOR, likwidacja szkody następuje na podstawie ustawy
z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby
Celno-Skarbowej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 620 z późn. zm.).
Do czasu wyjaśnienia przez Prokuraturę wszystkich okoliczności zaistniałego zdarzenia nie jest możliwe
wskazanie podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody powstałej w dniu 10 lutego 2017 roku.
W kontekście pozostałych kwestii zawartych w niniejszej interpelacji należy wskazać, że pojazdy BOR
nie posiadają ubezpieczenia Autocasco. Ponadto w budżecie tej formacji na 2017 rok, na remonty i naprawy
sprzętu transportowego zostały zarezerwowane środki finansowe w wysokości 600 tys. zł.

Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu
Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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Mariusz Błaszczak, Minister SWiA Ministerstwo Spraw

Warszawa, 2017-05-10

Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul.
Stefana Batorego 5

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-68/2017

Odpowiedź na interpelację nr 11378
odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 11378
W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj
interpelację numer 11378 Posła na Sejm RP Pana Józefa Brynkusa w sprawie tzw. ustawy
dezubekizacyjnej.
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9017-11-30

Minister
Spraw Wewnętrznych
i Administracji
BMP-0713-1-68/2017/PS

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na

interpelację

numer 11378

Posła

na

Sejm

RP

Pana Józefa

Brynkusa

w sprawie fzw. ustawy dezubekizacyjnej należy wskazać, iż przedmiotem niniejszego wystąpienia
są postulaty zmian w art. 13b ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,
Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r.
poz. 708, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą zaopatrzeniową", które były wcześniej przedmiotem
interpelacji Pana Posła opatrzonej numerem 11097, dotyczącej tzw. ustawy dezubekizacyjnej przyjętej
przez Sejm RP 16 grudnia 2016 r., na którą udzielono odpowiedzi w dniu 13 kwietnia 2017 roku.
Tytułem uzupełnienia można wskazać, że jeszcze przed analizowaną nowelizacją ustawa
zaopatrzeniowa posługiwała się pojęciem „służby w organach bezpieczeństwa państwa", definiowanym
poprzez odesłanie do uregulowań ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji
0 dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, z późn. zm.), zaś omawiany przepis art. 13b został wprowadzony do ustawy
zaopatrzeniowej celem stworzenia bardziej precyzyjnego katalogu instytucji i formacji, w których służba
ma stanowić podstawę obniżenia świadczeń emerytalnych w oparciu o mechanizm ustanowiony
nowelizacją z dnia 16 grudnia 2016 roku.
Ponadto pragnę ponownie poinformować, że dodany do ustawy zaopatrzeniowej art. 13b został
przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu (IPN). W wymienionym przepisie enumeratywnie określono katalog instytucji, formacji
1 stanowisk, w których pełniona była służba na rzecz totalitarnego państwa, w oparciu o opracowania
naukowe i dokumenty historyczne dostępne w archiwach IPN. Przygotowując katalog ww. instytucji,
formacji i stanowisk IPN zwrócił się jednocześnie z postulatem, aby doprecyzowanie tego katalogu
nastąpiło nie w drodze zmiany wspomnianej wyżej ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach

ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa, Polska
mswia.gov.pl

tel.+48 22 621 20 20
fax +48 22 601 39 88
1/2

organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, gdyż mogłoby
to wpłynąć w istotny sposób na prowadzone postępowania lustracyjne oraz na sam proces składania
i badania oświadczeń lustracyjnych, ale poprzez zmianę ustawy zaopatrzeniowej.
Przedstawiając powyższe pragnę zapewnić, że wszystkie postulaty sygnalizowane w związku
z obowiązywaniem znowelizowanej ustawy zaopatrzeniowej - w tym dotyczące zmian w art. 13b
tej ustawy - są uważnie analizowane.

Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw

Warszawa, 2017-04-20

Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul.
Stefana Batorego 5

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-70/2017

Odpowiedź na interpelację nr 11501
odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 11501
W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj
interpelację numer 11501 Posła na Sejm RP Pana Macieja Masłowskiego w sprawie pomiarów prędkości
wykonywanych za pomocą urządzenia ULTRALYTE LTI 20-20 przez służby kontroli ruchu drogowego.
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.^Ąą Minister
%Si- Spraw Wewnętrznych
i Administracji
BMP-0713-1-70/2017/PS

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 11501 Posła na Sejm RP Pana Macieja Masłowskiego
w sprawie pomiarów prędkości wykonywanych za pomocq urzqdzenia ULTRALYTE LTI 20-20 przez służby
kontroli ruchu drogowego uprzejmie przedstawiam, co następuje.
Na wstępie należy wskazać, stosownie do informacji przekazanych przez Komendę Główną Policji
(KGP), że Prezes Głównego Urzędu Miar wydając w dniu 3 lipca 2007 roku decyzję numer ZT 71/2007
potwierdził, że urządzenia ULTRALYTE LTI 20-20 spełniają wymagania określone w ówcześnie
obowiązującym rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2004 r.
w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przyrzgdy do pomiaru prędkości
pojazdów w ruchu drogowym (Dz. U. Nr 15, poz. 129 - akt archiwalny). Zgodnie z § 3 przywołanego
rozporządzenia, w skład przyrządu laserowego wchodzą w szczególności: 1) optyczny zespół nadawczy;
2) optyczny zespół odbiorczy; 3) zespół celowniczy z wizjerem; 4) zespół pomiarowy z układem
sterującym; 5) cyfrowe urządzenie wskazujące; 6) urządzenie sygnalizujące lub wskazujące właściwą
zbieżność promienia wizjera z promieniem lasera; 7) zespół zasilania.
Mając powyższe na uwadze, Prezes Głównego Urzędu Miar dopuszczając do stosowania przyrząd
laserowy ULTRALYTE LTI 20-20 poprzez wydanie decyzji zatwierdzenia typu potwierdził, że wymóg
w zakresie właściwej zbieżności promienia wizjera z promieniem lasera został w danym urządzeniu
spełniony.
Jednocześnie KGP przekazała, że na wyposażeniu Policji znajduje się około 580 przyrządów
ULTRALYTE LTI 20-20.
Ponadto wyjaśniając aspekty związane z „certyfikacją" przyrządów do pomiaru prędkości
pojazdów w ruchu drogowym należy wskazać, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia
27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrzgdów pomiarowych podlegajgcych prawnej kontroli

ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa, Polska
mswia.gov.pl

tel. +48 22 621 20 20
fax +48 22 601 39 88
1/3

metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (t.j.: Dz. U. z 2014, poz. 1066), obejmują one zatwierdzenie typu,
legalizację pierwotną oraz legalizację ponowną.
1.

Zatwierdzenie typu

Przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej mogą być wprowadzane
do obrotu i użytkowania oraz użytkowane tylko wówczas, jeżeli posiadają odpowiednio ważną decyzję
zatwierdzenia typu. Z wnioskiem o zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego do Prezesa Głównego
Urzędu Miar może wystąpić producent lub jego upoważniony przedstawiciel, który do wniosku
o

zatwierdzenie

a

w

typu

szczególności

dołącza

dokumentację

dokumentację

niezbędną

do

techniczno-konstrukcyjną

przeprowadzenia
typu

badania

przyrządu

typu,

pomiarowego

oraz przynajmniej jeden egzemplarz przyrządu pomiarowego reprezentujący typ, który ma zostać
zatwierdzony, albo wskazuje miejsce zainstalowania tego egzemplarza, jeżeli wynika to z wymagań.
W wyniku przeprowadzonego badania typu Prezes Głównego Urzędu Miar może wydać
odpowiednio decyzję:
1) zatwierdzenia typu;
2) zatwierdzenia typu z ograniczeniami, w szczególności co do: liczby przyrządów pomiarowych,
które mogą być wprowadzone do obrotu, zobowiązania wnioskodawcy do informowania organów
administracji miar o miejscu zainstalowania przyrządów lub ograniczenia zakresu ich zastosowania,
w przypadku gdy w danym typie przyrządów pomiarowych zostały wprowadzone nowe rozwiązania
techniczne, które nie zostały przewidziane w wymaganiach;
3) odmawiającą zatwierdzenia typu, gdy przyrząd pomiarowy nie spełnia wymagań.
2.

Legalizacja pierwotna

Przed wprowadzeniem do użytkowania konkretnego egzemplarza przyrządów do pomiaru
prędkości

pojazdów w

ruchu

drogowym

(posiadającego ważną

decyzję

zatwierdzenia

typu),

tj. przy zakupie przez Policję, producent lub jego upoważniony przedstawiciel albo importer występuje
z wnioskiem do upoważnionego terenowego podmiotu administracji miar o wydanie legalizacji
pierwotnej.

Legalizacja

ta

stanowi

zespół czynności

obejmujących

sprawdzenie,

stwierdzenie

oraz poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania.
3. Legalizacja ponowna
Legalizacja ponowna przeprowadzana jest w stosunku do przyrządów już użytkowanych
przez Policję. Legalizacji ponownej przyrządu pomiarowego dokonuje się na wniosek użytkownika (Policji)
lub wykonawcy naprawy lub instalacji przyrządu pomiarowego.
Reasumując dotychczasowe informacje należy stwierdzić, że Policja dokonuje pomiarów
prędkości pojazdów w ruchu przy użyciu laserowych i radarowych mierników prędkości posiadających
zatwierdzenie typu oraz legalizację pierwotną i ponowną wydaną przez polską administrację miar.
Trzeba również nadmienić, że policjanci dokonujący ww. pomiarów posiadają odpowiednie przeszkolenie
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w tym zakresie. Ponadto pomiary prędkości prowadzone są w oparciu o instrukcję obsługi (zgodnie
z przywołanym na wstępie rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przyrzgdy do pomiaru prędkości pojazdów
w ruchu drogowym).
Niemniej KGP wskazała, że w projekcie zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie
pełnienia służby na drogach będą zawarte dodatkowe wytyczne dotyczące sposobu używania radarów
i dokumentowania wyników pomiarów.

Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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Odpowiedź na interpelację nr 11595

Warszawa, 2017-04-27

Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul.
Stefana Batorego 5

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-72/2017

Odpowiedź na interpelację nr 11595
Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 11595
W załączeniu przekazuję odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 11
11595 Posła na Sejm RP Pana Grzegorza Furgo w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie
przeciwpożarowej.
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TOIT-I1-30

ą. Minister
P Spraw Wewnętrznych
■* i Administracji
BMP-0713-1-72/2017/PS

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,
W odpowiedzi na

interpelację numer 11595

Posła na Sejm RP Pana Grzegorza Furgo

w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej na wstępie należy wskazać, że kwestie
finansowania jednostek ochrony przeciwpożarowej, którymi są ochotnicze straże pożarne (OSP) zostały
określone w art. 29 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz. U. z 2016 r.,
poz. 191 z późn. zm.). Stosownie do przywołanego artykułu, koszty funkcjonowania jednostek OSP
są pokrywane z: 1) budżetu państwa, 2) budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 3) dochodów
instytucji ubezpieczeniowych, ubezpieczających osoby prawne i fizyczne, 4) środków własnych
podmiotów, o których mowa w art. 17 niniejszej ustawy, które uzyskały zgodę ministra właściwego
do spraw wewnętrznych na utworzenie jednostki ochrony przeciwpożarowej.
Ponadto, na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, koszty wyposażenia,
utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP ponosi gmina, z zastrzeżeniem
art. 35 ust. 1 tej ustawy. Z kolei, zgodnie z art. 32 ust. 3 przywołanej ustawy, gmina ma również
obowiązek:

1)

bezpłatnego

umundurowania

członków

OSP;

2)

ubezpieczenia

w

instytucji

ubezpieczeniowej członków OSP i młodzieżowej drużyny pożarniczej (ubezpieczenie może być imienne
lub zbiorowe nieimienne); 3) ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich, o których mowa
w art. 28 ust. 6 ww. ustawy. Trzeba także dodać, że jednostki samorządu terytorialnego mogą
przekazywać OSP środki pieniężne w formie dotacji (art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej).
Odnosząc się do podniesionych przez Pana Posła kwestii dotyczących nowelizacji ustawy o ochronie
przeciwpożarowej należy wskazać, że

poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie

przeciwpożarowej (druk numer 1412), który został uchwalony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (RP)
w dniu 21 kwietnia 2017 roku zakłada zmianę w zakresie dotyczącym rozdziału środków finansowych
uzyskanych z tytułu ubezpieczenia od ognia i przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń (zmiana
art. 38 i art. 39 ustawy o ochronie przeciwpożarowej).
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Na podstawie ww. ustawy uchwalonej w dniu 21 kwietnia 2017 roku zmieni się podmiot
przekazujący środki finansowe uzyskane od zakładów ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia od ognia.
Wskazana ustawa zmieniająca przewiduje bowiem, że zakłady ubezpieczeń przekażą należne środki
finansowe jednemu podmiotowi, tj. Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej (PSP),
który na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
(t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 603 z późn. zm.) jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach
ochrony przeciwpożarowej, a nie jak funkcjonuje to dotychczas Komendantowi Głównemu PSP
oraz stowarzyszeniu, którym jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
(ZOSP RP). Obowiązujące obecnie rozwiązanie, polegające na wskazaniu w akcie prawnym rangi
ustawowej

konkretnego stowarzyszenia,

któremu

przekazywane są

środki

finansowe

odbiega

od przyjętych, co do zasady, uregulowań prawnych w tym zakresie.
Zgodnie z omawianą ustawą zmieniającą, Komendant Główny PSP 50% otrzymanej kwoty będzie
dysponował na OSP, a 50% na jednostki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1-5 i 8
ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
Należy w tym miejscu podkreślić, że ww. ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej
nie tworzy żadnych regulacji, które wprowadzałyby inny procent wpływów z sum uzyskanych
przez zakłady ubezpieczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia na określone cele ochrony
przeciwpożarowej. Zarówno w obecnie obowiązującym

przepisie art. 38

ustawy o ochronie

przeciwpożarowej, jak również w ustawie zmieniającej, wskazany procent pozostaje na niezmienionym
poziomie, tj. 10%.
Trzeba również dodać, że w wyniku uchwalonych zmian Komendant Główny PSP będzie rozpatrywał
wszystkie wnioski o rozdział środków finansowych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej
(m.in. na zapewnienie gotowości bojowej, budowę i modernizację obiektów strażnic, badania naukowe
i działalność racjonalizatorską w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i przeciwdziałanie innym
zagrożeniom oraz propagowanie bezpieczeństwa pożarowego).
W kontekście powyższego warto podkreślić, że środki otrzymywane z ubezpieczeń powinny być
przeznaczane na ściśle określone cele ochrony przeciwpożarowej i nie mogą w obecnym stanie prawnym
stanowić dochodu Zarządu Głównego ZOSPRP.
Jednocześnie odnosząc się do kwestii dofinansowania umundurowania dla OSP, należy zaznaczyć,
że

środki

powinny zostać w

pierwszej

kolejności

przeznaczone

na

umundurowanie

bojowe

wykorzystywane w akcjach ratowniczych.
W ocenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), nie można dopuścić
do sytuacji, że w jednym miejscu w Polsce dla jednostek OSP kupowane są mundury wyjściowe, podczas
gdy w innym miejscu strażakom-ochotnikom brakuje nowoczesnego ubrania specjalnego do akcji
ratowniczo-gaśniczych. Liczyć się tutaj powinno przede wszystkim bezpieczeństwo członków OSP podczas
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działań. Dlatego dofinansowanie zakupu umundurowania przeznaczonego do działań bojowych, tj. ubrań
specjalnych jest dla resortu spraw wewnętrznych i administracji priorytetowe.
Powyższe potwierdza fakt, że opisana ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej
przewiduje racjonalne i efektywne wydatkowanie środków finansowych na ściśle określone cele ochrony
przeciwpożarowej, z uwzględnieniem potrzeb KSRG. Regulacja ta pozwoli również na równomierne
wsparcie wszystkich jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie kraju.
Natomiast przechodząc do kwestii szkoleń należy wskazać, że stosownie do art. 13 ust. 6 pkt 15
i ust. 7 pkt 2 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, do zadań komendanta powiatowego (miejskiego) PSP
należy odpowiednio szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych oraz przeprowadzanie inspekcji
gotowości operacyjnej jednostek OSP na obszarze powiatu, pod względem przygotowania do działań
ratowniczych. Ponadto na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej szkolenie
członków OSP, o których mowa w art. 28 ust. 6 ww. ustawy (członkowie ochotniczej straży pożarnej
biorący bezpośredni udział w działaniach ratowniczych) prowadzi nieodpłatnie PSP.
Reasumując przedstawione informacje

należy wskazać,

że omawiana

ustawa zmieniająca

nie przewiduje odebrania OSP środków przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń na podstawie art. 38
ustawy o ochronie przeciwpożarowej, lecz zmianę podmiotu dokonującego dalszej dystrybucji
ww. środków celem optymalizacji sposobu ich wydatkowania. Co więcej, przedmiotowa ustawa
uwzględnia jednostki OSP jako beneficjentów 50% kwoty środków uzyskanych z tytułu ubezpieczenia
od ognia oraz przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń. Oznacza to, że jednostki OSP dostaną
ustawową gwarancję otrzymania tej samej części procentowej kwoty, którą dotychczas otrzymywały
od Zarządu Głównego ZOSP RP.
Ponadto należy wskazać, że następstwem przyjętej zmiany będzie skuteczniejsza kontrola
nad

rzeczowym wykorzystaniem środków, a także korzystanie z nich w sposób optymalny,

przy równomiernym wsparciu realnych potrzeb OSP, na zakup sprzętu i wyposażenia na terenie całego
kraju. Podział środków będzie dokonywany adekwatnie do uzasadnionych potrzeb, z uwzględnieniem
innych źródeł finansowania OSP, tj. dotacji celowych z budżetu państwa udzielanych przez Komendanta
Głównego PSP (na podstawie wydawanego co roku przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
rozporządzenia w sprawie wysokości środków finansowych w danym roku i ich podziału między jednostki
ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego).
W świetle powyższego nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, że jednostki OSP nie będą otrzymywać
dofinasowania. Należy bowiem zauważyć, że z roku na rok jednostki ochotniczych straży pożarnych
otrzymują coraz więcej pieniędzy z budżetu państwa. Dla porównania: dotacja w 2015 roku dla jednostek
OSP niewłączonych do KSRG wynosiła 32,5 min złotych. W 2016 roku było to już 36 min zł, co daje wzrost
o 3,5 min. Z kolei kwota dotacji przeznaczona dla OSP na 2017 rok to 43 min zł, tj. aż o 7 min więcej
niż w roku poprzednim.
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Znaczne środki finansowe otrzymały również te jednostki OSP, które są elementem KSRG.
Na podstawie art. 33 ustawy o ochronie przeciwpożarowej Komendant Główny PSP dokonuje rozdziału
wymienionych środków pomiędzy jednostki OSP działające w ramach KSRG, z zastrzeżeniem
ich wykorzystania wyłącznie dla zapewnienia gotowości bojowej. Wysokość tych środków określana jest
corocznie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w drodze przywołanego powyżej
rozporządzenia w sprawie wysokości środków finansowych i ich podziału między jednostki ochrony
przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Na tej podstawie
w 2015 roku i 2016 roku MSWiA przekazało na potrzeby jednostek OSP włączonych do KSRG po 73 min zł
dotacji. Natomiast w 2017 roku kwota ta wzrosła o ponad 8 min zł do poziomu 81.110.000 zł.
Jednocześnie należy podkreślić, że w 2016 roku ochotnicze straże pożarne otrzymały zwiększoną
w stosunku do 2015 roku kwotę 109 min zł, natomiast w 2017 roku dotacja dla jednostek OSP
w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym i spoza tego systemu wzrosła o ponad 15 min zł, tj. do kwoty
124.110.000 zł. Oznacza to ponad 13% wzrost kwoty dotacji tylko w ciągu jednego roku.
Podkreślenia także wymaga fakt, że środki otrzymywane z tytułu ubezpieczenia od ognia
i

przekazywanych

przez

zakłady

ubezpieczeń

stanowią

dodatkowe,

pozabudżetowe

źródło

dofinansowania potrzeb jednostek w zakresie niesfinansowanym z budżetu państwa.
W ocenie resortu spraw wewnętrznych i administracji, Komendant Główny PSP, jako centralny organ
administracji rządowej w sprawach ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego, zapewni rzetelne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa wydatkowanie
przedmiotowych środków.
Przykładem efektywnej dystrybucji środków budżetowych dla jednostek OSP jest wdrożony
w 2016 roku nowy system przekazywania dotacji dla tych jednostek. Zgodnie z wdrożonym trybem,
Komendant Główny PSP, na podstawie udzielonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
upoważnienia dokonał podziału limitu środków dla jednostek OSP w poszczególnych województwach.
Łącznie, w 2016 roku jednostki OSP wydały 35.991.894,38 zł, co stanowi 99,98 % przekazanej kwoty
dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży
pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych". Komendant Główny PSP w 2016 roku zawarł 5.239 umów
z jednostkami OSP.
Środki z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla jednostek OSP zostały
przeznaczone

na

zakup

m.in.

100

samochodów

ratowniczo-gaśniczych,

sprzętu

ochrony

przeciwpożarowej, wyposażenia osobistego i środków ochrony indywidualnej, w tym: ponad 4,6 tys.
ubrań specjalnych, prawie 7 tys. par specjalistycznego obuwia, ponad 6 tys. par rękawic specjalnych,
prawie 3 tys. hełmów, 1,1 tys. radiotelefonów, 382 sygnalizatorów bezruchu oraz 382 aparatów
powietrznych. Poza tym, w 2016 roku zakupiono m.in. kilka tysięcy węży strażackich różnego typu,
157 agregatów prądotwórczych, 175 pomp do wody zanieczyszczonej, prawie 100 pił do betonu,
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ponad

370

drabin

strażackich,

160

zestawów

ratownictwa

medycznego

oraz

35

sztuk

narzędzi hydraulicznych.
Trzeba w tym miejscu nadmienić, że tryb udzielania dotacji dla jednostek OSP w 2017 roku,
który został zatwierdzony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 24 kwietnia
2017 roku, będzie podobny do trybu obowiązującego w 2016 roku (szczegółowe zasady udzielania dotacji
z budżetu państwa zostaną przekazane komendom wojewódzkim PSP celem ich realizacji).
Wzorem 2016 roku, proces przygotowania i złożenia ofert (wniosków) o dotacje przez jednostki OSP
oraz proces weryfikacji i akceptacji ofert (wniosków) i umów na wszystkich szczeblach organizacyjnych
odbywać się będzie przez informatyczny system pn. System Obsługi Dofinansowań dla OSP. Podobnie
jak w 2016 roku stroną umowy na realizację zadania publicznego „Przygotowanie jednostek ochotniczych
straży

pożarnych

do

działań

ratowniczo-gaśniczych",

będzie

Minister

Spraw

Wewnętrznych

i Administracji, reprezentowany przez Komendanta Głównego PSP (działającego z upoważnienia
Ministra).
Mając na uwadze przedstawione stanowisko trzeba wskazać, że obawy wyrażone przez Związek
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nie znajdują uzasadnienia, a fakt zmiany
podmiotu

dystrybuującego

środki

przekazywane

przez

zakłady

ubezpieczeń

nie

ma

związku

z całokształtem działań jednostek OSP.

Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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Odpowiedź na interpelację nr 11783
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Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw

Warszawa, 2017-05-12

Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul.
Stefana Batorego 5

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-75/2017

Odpowiedź na interpelację nr 11783
odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 11783
W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj
interpelację numer 11783 Posła na Sejm RP Pana Adama Korola w sprawie zatrudnienia duchownych w
komendach wojewódzkich Policji.
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HjUl Minister
p Spraw Wewnętrznych
i Administracji
BMP-0713-1-75/2017/PS

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

W

odpowiedzi

na

interpelację

numer

11783

Posła

na

Sejm

RP

Pana

Adama

Korola

w sprawie zatrudnienia duchownych w komendach wojewódzkich Policji na wstępie trzeba podkreślić,
że na podstawie art. 25 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej władze publiczne w Rzeczypospolitej
Polskiej, w tym organy Policji, zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, zapewniając
swobodę ich wyrażania przez funkcjonariuszy oraz pracowników tej formacji w życiu publicznym.
Jednocześnie należy wskazać, zgodnie ze stanowiskiem przekazanym przez Komendę Główną Policji
(KGP), że kapelan w Wydziale Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji (KWP) w Rzeszowie
jest zatrudniony od dnia 15 listopada 2016 roku na 0,25% etatu. W tym celu nie tworzono w tej jednostce
Policji nowego etatu, ale do ww. wydziału włączono jego część z innej komórki organizacyjnej
KWP w Rzeszowie. Trzeba zauważyć, że wskazany kapelan, zanim stał się pracownikiem komendy,
przez ponad cztery lata pełnił posługę społecznie (od października 2012 roku). Jego zatrudnienie
nie było precedensem w Policji w województwie podkarpackim, ponieważ w przeszłości kapelani byli
pracownikami tej jednostki.
Należy również dodać, że zakres obowiązków kapelanów w Policji określa § 1 porozumienia między
Komendantem Głównym Policji i Delegatem Konferencji Episkopatu Polski do Spraw Duszpasterstwa Policji
zawartym w dniu 19 października 2007 r. w Warszawie w sprawie organizacji i funkcjonowania katolickiego
duszpasterstwa w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 20, poz. 154).
Ponadto KGP przekazała, źe obecnie w Policji na etatach pracowniczych zatrudnionych jest
16 kapelanów katolickich (w tym: 12 kapelanów zatrudnionych na pełny etat oraz 4 kapelanów
zatrudnionych na % etatu), 3 kapelanów wyznania prawosławnego (1 osoba zatrudniona na pełny etat,
1 osoba zatrudniona na 'A etatu i 1 osoba zatrudniona 2A etatu) oraz kapelan wyznania ewangelickiego
(zatrudniony na pełny etat). Jednocześnie KGP przekazała, że na dzień 28 kwietnia 2017 roku, posługę
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duszpasterską w Policji na zasadach wolontariatu pełni 140 duchownych katolickich oraz 4 duchownych
prawosławnych (dane za 2017 rok).
Podsumowując warto zaznaczyć, że zatrudnianie pracowników do Policji i określenie zakresu zadań
na poszczególnych stanowiskach należy do kierowników jednostek organizacyjnych Policji, którzy posiadają
kompetencje jako przełożeni w sprawach osobowych (tj. do Komendanta Głównego Policji, komendantów
wojewódzkich i powiatowych Policji oraz komendantów szkół policyjnych).

Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw

Warszawa, 2017-05-17

Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul.
Stefana Batorego 5

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-77/2017

Odpowiedź na interpelację ponowną nr 10788
odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na ponowną interpelację numer

10788
W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na ponowną
interpelację numer 10788 Posła na Sejm RP Pana Krzysztofa Brejzy w sprawie zatrzymań osób
zaangażowanych w organizację Światowych Dni Młodzieży.
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1.

ODP. MSWIA NA PON INT. NR 10788.DOC
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2017-11-30

Minister
Spraw Wewnętrznych
i Administracji
BMP-0713-1-77/2017/PS
Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na ponowną interpelację numer 10788 Posła na Sejm RP Pana Krzysztofa Brejzy
dotyczącą zatrzymań osób zaangażowanych w organizację Światowych Dni Młodzieży należy wskazać,
że w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie toczy się śledztwo w sprawie nadużycia uprawnień
i niedopełnienia obowiązków przez osoby obowiązane z mocy decyzji właściwego organu do zajmowania
się sprawami majątkowymi spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. w Warszawie, w związku z zawarciem
umowy obejmującej realizację przedsięwzięć profilaktycznych w zakresie zagrożeń terroryzmem
bombowym.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uzyskało informację o powyższym śledztwie
w dniu 20 grudnia 2016 roku, tj. z chwilą wpływu korespondencji z dnia 14 grudnia 2016 roku
ww. prokuratury dotyczącej przedmiotowego śledztwa.

Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa, Polska
mswia.gov.pl

tel. +48 22 621 20 20
fax +48 22 601 39 88
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Odpowiedź na interpelację nr 12232

Warszawa, 2017-06-07

Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul.
Stefana Batorego 5

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-81/2017

Odpowiedź na interpelację nr 12232
odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 12232
W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj
interpelację numer 12232 Posła na Sejm RP Pana Krzysztofa Sitarskiego w sprawie planowanych zmian w
finansowaniu ochotniczych straż pożarnych w kontekście procedowanej nowelizacji ustawy o ochronie
przeciwpożarowej.

Załączniki:
1.

ODP. MSWIA NA INT. NR 12232.DOC

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
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2017-11-30

TC I Minister
Spraw Wewnętrznych
j Administracji
BMP-0713-1-81/2017/PS

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na interpelację numer 12232 Posła na Sejm RP Pana Krzysztofa Sitarskiego
w sprawie pionowanych zmian w finansowaniu ochotniczych straż pożarnych (OSP) w kontekście
procedowanej nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej należy wskazać, że resort spraw
wewnętrznych i administracji, dostrzegając potencjał OSP włączonych do

krajowego systemu

ratowniczo-gaśniczego (KSRG), jak i OSP spoza systemu, dąży do takiego stanu, w którym jednostki
te zostaną w sposób optymalny wyszkolone oraz wyposażone - zgodnie z opracowanymi w tym zakresie
standardami.
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która w dniu
17 maja 2017 roku została przyjęta bez poprawek przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oraz podpisana
przez Prezydenta RP w dniu 2 czerwca 2017 roku, zwana dalej „ustawą zmieniającą", zakłada zmianę
sposobu przekazywania środków finansowych uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia
od ognia i przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń [zmiana art. 38 i 39 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 736)]. Na podstawie ustawy zmieniającej
podmiotem

dokonującym

rozdziału wymienionych

środków na

ściśle określone cele ochrony

przeciwpożarowej, z uwzględnieniem potrzeb KSRG będzie Komendant Główny Państwowej Straży
Pożarnej (PSP), który jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji KSRG
oraz ochrony przeciwpożarowej (a zarazem Szefem Obrony Cywilnej Kraju). Ustawa zmieniająca określa
również, że Komendant Główny PSP 50% otrzymanej kwoty przeznaczy na ochotnicze straże pożarne
(OSP), a 50% na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1 - 5 i 8 ustawy
o ochronie przeciwpożarowej. Oznacza to, że jednostki OSP dostaną ustawową gwarancję otrzymania
tej samej części procentowej kwoty, którą dotychczas otrzymywały za pośrednictwem Zarządu Głównego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (ZG ZOSP RP). Jednostki OSP będą
mogły przeznaczyć środki finansowe otrzymane na podstawie nowego brzmienia art. 38 ustawy
o ochronie przeciwpożarowej, zgodnie z przepisami prawa, na cele ochrony przeciwpożarowej określone
w ustawie (m.in. na zapewnienie gotowości bojowej, budowę i modernizację obiektów strażnic, badania
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naukowe i działalność racjonalizatorską w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i przeciwdziałanie innym
zagrożeniom oraz

propagowanie bezpieczeństwa pożarowego). W wyniku uchwalonych zmian

Komendant Główny PSP będzie rozpatrywał wszystkie wnioski o rozdział środków finansowych wyłącznie
na cele ochrony przeciwpożarowej. Wymienione środki nie mogą stanowić dochodu związku
ochotniczych straży pożarnych oraz ich struktur na poszczególnych szczeblach (centralnym, wojewódzkim
i powiatowym). W tym miejscu należy zaznaczyć, że środki otrzymywane przez jednostki OSP z tytułu
ubezpieczenia od ognia stanowią dodatkowe, pozabudżetowe źródło dofinansowania potrzeb jednostek
w zakresie niesfinansowanym z budżetu państwa.
Ponadto należy wskazać, że nowa regulacja umożliwi Komendantowi Głównemu PSP przekazanie
środków z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia większej liczbie jednostek ochrony
przeciwpożarowej oraz OSP, bez względu na fakt, czy należą one do związku ochotniczych straży
pożarnych czy też nie. Do katalogu jednostek ochrony przeciwpożarowej, które dzięki nowej regulacji
będą mogły otrzymać środki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, dołączą m.in. zakładowe
straże pożarne stanowiące, obok OSP, element systemu ochrony przeciwpożarowej. Ustawo zmieniająca
przewiduje zatem racjonalne i efektywne wydatkowanie środków finansowych na ściśle określone cele
ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem potrzeb KSRG, a także pozwoli na równomierne wsparcie
wszystkich jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie kraju. W obecnym stanie prawnym,
w którym rozdziału środków pochodzących z zakładów ubezpieczeń dokonują dwa podmioty,
tj. Komendant Główny PSP oraz ZG ZOSP RP, niektóre ochotnicze straże pożarne mogły otrzymać środki
jednocześnie z dwóch źródeł (z puli Komendanta Głównego PSP i z puli ZG ZOSP RP), podczas
gdy potrzeby innych jednostek OSP nie były uwzględniane. Komendant Główny PSP w związku z ustawą
zmieniającą zapewni rzetelne i zgodne z prawem wydatkowanie środków pochodzących z zakładów
ubezpieczeń.
Jako przykład efektywnej dystrybucji środków budżetowych dla jednostek OSP należy wskazać
wdrożony w 2016 roku nowy system przekazywania dotacji dla tych jednostek, zgodnie z którym
Komendant Główny PSP, na podstawie udzielonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
upoważnienia, dokonał podziału limitu środków dla jednostek OSP w poszczególnych województwach.
Łącznie, w 2016 roku jednostki OSP wydały 35.991.894,38 zł, co stanowi 99,98% przekazanej kwoty
dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży
pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych". Komendant Główny PSP w 2016 roku zawarł 5.239 umów
z jednostkami OSP.
W świetle powyższego trzeba wskazać, że resort spraw wewnętrznych i administracji pozytywnie
ocenia ustawę zmieniającą, która spowoduje, iż środki przekazane z zakładów ubezpieczeń będą
kierowane na rzeczywiste (uzasadnione) potrzeby OSP zgodne z przepisami ustawy zmienianej.
Natomiast potrzeby OSP będą starannie analizowane oraz rozplanowane z uwzględnieniem wszystkich

ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa, Polska
mswia.gov.pl

tel. +48 22 621 20 20
fax +48 22 601 39 88
2/3

źródeł finansowania przeznaczonych dla ochotniczych straży pożarnych i pozostałych jednostek ochrony
przeciwpożarowej, a przekazanych do dyspozycji Komendanta Głównego PSP. Zmiana przepisów prawa
w zakresie rozdziału środków według kryterium rzeczywistych potrzeb OSP przez jeden podmiot
odpowiedzialny przyczyni się do równego traktowania tych jednostek oraz równomiernego wsparcia
finansowego wszystkich jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie kraju. W konsekwencji,
rozwiązanie

to

wzmocni

potencjał

systemu

ochrony przeciwpożarowej

oraz

sprzyjać

będzie

jego spójnemu funkcjonowaniu.
W kontekście przedstawionych informacji należy dodać, że ustawa zmieniająca nie tworzy żadnych
regulacji, które wprowadzałyby inne proporcje procentowe wpływów z sum uzyskanych przez zakłady
ubezpieczeń

z

tytułu

obowiązkowego

ubezpieczenia

od

przeciwpożarowej. Zarówno w obecnie obowiązującym

ognia

przepisie

na

określone

art. 38

cele

ochrony

ustawy o ochronie

przeciwpożarowej, jak również w ustawie zmieniającej wskazany procent pozostaje na niezmiennym
poziomie, tj. wynosi on 10%. Jak już wskazano powyżej, zmieni się tylko podmiot dokonujący
przekazywania tych środków na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym OSP. Szczegółowy
sposób i tryb rozdziału środków, przy dążeniu do zapewnienia skutecznego funkcjonowania jednostek
ochrony przeciwpożarowej, zostanie określony w drodze rozporządzenia.
Ponadto trzeba

dodać,

że

ustawa zmieniająca

nie

przewiduje

rozwiązań

zmierzających

do centralizacji w omawianym obszarze. Warto przy tym nadmienić, że stosownie do art. 19 ust. 1
ustawy o ochronie przeciwpożarowej OSP oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej funkcjonują na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
(t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 210), co przesądza o autonomii tych jednostek, które samodzielnie zarządzają
swoimi strukturami. Należy również wyjaśnić, że status stowarzyszenia umożliwia finasowanie
OSP z różnych źródeł, a ustawa zmieniająca określa tylko jedno ze źródeł tego finansowania.

Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa, Polska
mswia.gov.pl
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Odpowiedź na interpelację nr 12025

Warszawa, 2017-06-07

Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul.
Stefana Batorego 5

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-82/2017

Odpowiedź na interpelację nr 12025
odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 12025
W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj
interpelację numer 12025 Posła na Sejm RP Pani Moniki Wielichowskiej w sprawie planowanej centralizacji
ochotniczych straży pożarnych.

Załączniki:
1.

ODP.MSWIANAINT.NR 12025.DOC
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2017-11-30

Minister
Spraw Wewnętrznych
i Administracji
BMP-0713-1-82/2017/PS

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 12025 Posła na Sejm RP Pani Moniki Wielichowskiej
w sprawie planowanej centralizacji ochotniczych straży pożarnych (OSP) należy wskazać, że resort spraw
wewnętrznych i administracji, dostrzegając potencjał OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczogaśniczego (KSRG), jak i OSP spoza systemu, dąży do takiego stanu, w którym jednostki te zostaną w sposób
optymalny wyszkolone oraz wyposażone - zgodnie z opracowanymi w tym zakresie standardami.
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która w dniu
17 maja 2017 roku została przyjęta bez poprawek przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oraz podpisana
przez Prezydenta RP w dniu 2 czerwca 2017 roku, zwana dalej „ustawę zmieniającą", zakłada zmianę sposobu
przekazywania środków finansowych uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia
i przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń [zmiana art. 38 i 39 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
0 ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 736)]. Na podstawie ustawy zmieniającej
podmiotem

dokonującym

rozdziału

wymienionych

środków

na

ściśle

określone

cele

ochrony

przeciwpożarowej, z uwzględnieniem potrzeb KSRG będzie Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
(PSP), który jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji KSRG oraz ochrony
przeciwpożarowej (a zarazem Szefem Obrony Cywilnej Kraju). Ustawa zmieniająca określa również,
że Komendant Główny PSP 50% otrzymanej kwoty przeznaczy na ochotnicze straże pożarne (OSP), a 50% na
rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1 - 5 i 8 ustawy o ochronie
przeciwpożarowej. Oznacza to, że jednostki OSP dostaną ustawową gwarancję otrzymania tej samej części
procentowej kwoty, którą dotychczas otrzymywały za pośrednictwem Zarządu Głównego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (ZG ZOSP RP). Jednostki OSP będą mogły
przeznaczyć środki finansowe otrzymane na podstawie nowego brzmienia art. 38 ustawy o ochronie
przeciwpożarowej, zgodnie z przepisami prawa, na cele ochrony przeciwpożarowej określone w ustawie
(m.in. na zapewnienie gotowości bojowej, budowę i modernizację obiektów strażnic, badania naukowe
1 działalność racjonalizatorską w zakresie bezpieczeństwa

pożarowego i

przeciwdziałanie innym

zagrożeniom oraz propagowanie bezpieczeństwa pożarowego). W wyniku uchwalonych zmian Komendant
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Główny PSP będzie rozpatrywał wszystkie wnioski o rozdział środków finansowych wyłącznie na cele
ochrony przeciwpożarowej. Wymienione środki nie mogą stanowić dochodu związku ochotniczych straży
pożarnych oraz ich struktur na poszczególnych szczeblach (centralnym, wojewódzkim i powiatowym).
W tym miejscu należy zaznaczyć, że środki otrzymywane przez jednostki OSP z tytułu ubezpieczenia od
ognia stanowią dodatkowe, pozabudżetowe źródło dofinansowania potrzeb jednostek w zakresie
niesfinansowanym z budżetu państwa.
Ponadto należy wskazać, że nowa regulacja umożliwi Komendantowi Głównemu PSP przekazanie
środków

z tytułu obowiązkowego

ubezpieczenia

od

ognia

większej

liczbie jednostek ochrony

przeciwpożarowej oraz OSP, bez względu na fakt, czy należą one do związku ochotniczych straży pożarnych
czy też nie. Do katalogu jednostek ochrony przeciwpożarowej, które dzięki nowej regulacji będą mogły
otrzymać środki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, dołączą m.in. zakładowe straże pożarne
stanowiące, obok OSP, element systemu ochrony przeciwpożarowej. Ustawa zmieniająca przewiduje zatem
racjonalne

i

efektywne wydatkowanie środków finansowych

na

ściśle

określone cele ochrony

przeciwpożarowej, z uwzględnieniem potrzeb KSRG, a także pozwoli na równomierne wsparcie wszystkich
jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie kraju. W obecnym stanie prawnym, w którym rozdziału
środków pochodzących z zakładów ubezpieczeń dokonują dwa podmioty, tj. Komendant Główny PSP
oraz ZG ZOSP RP, niektóre ochotnicze straże pożarne mogły otrzymać środki jednocześnie z dwóch źródeł
(z puli Komendanta Głównego PSP i z puli ZG ZOSP RP), podczas gdy potrzeby innych jednostek OSP nie były
uwzględniane. Komendant Główny PSP w związku z ustawą zmieniającą zapewni rzetelne i zgodne
z prawem wydatkowanie środków pochodzących z zakładów ubezpieczeń.
Jako przykład efektywnej dystrybucji środków budżetowych dla jednostek OSP należy wskazać
wdrożony w 2016 roku nowy system przekazywania dotacji dla tych jednostek, zgodnie z którym
Komendant Główny PSP, na podstawie udzielonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
upoważnienia, dokonał podziału limitu środków dla jednostek OSP w poszczególnych województwach.
Łącznie, w 2016 roku jednostki OSP wydały 35.991.894,38 zł, co stanowi 99,98% przekazanej kwoty dotacji
na realizację zadania publicznego pod nazwą „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych
do działań ratowniczo-gaśniczych".

Komendant Główny PSP w 2016 roku zawarł 5.239 umów

z jednostkami OSP.
W świetle powyższego trzeba wskazać, że resort spraw wewnętrznych i administracji pozytywnie
ocenia ustawę zmieniającą, która spowoduje, iż środki przekazane z zakładów ubezpieczeń będą kierowane
na rzeczywiste (uzasadnione) potrzeby OSP zgodne z przepisami ustawy zmienianej. Natomiast potrzeby
OSP będą starannie analizowane oraz rozplanowane z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania
przeznaczonych dla ochotniczych straży pożarnych i pozostałych jednostek ochrony przeciwpożarowej,
a przekazanych do dyspozycji Komendanta Głównego PSP. Zmiana przepisów prawa w zakresie rozdziału
środków według kryterium rzeczywistych potrzeb OSP przez jeden podmiot odpowiedzialny przyczyni
się do równego traktowania tych jednostek oraz równomiernego wsparcia finansowego wszystkich
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jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie kraju. W konsekwencji, rozwiązanie to wzmocni potencjał
systemu ochrony przeciwpożarowej oraz sprzyjać będzie jego spójnemu funkcjonowaniu.
W kontekście przedstawionych informacji należy dodać, że ustawa zmieniająca nie tworzy żadnych
regulacji, które wprowadzałyby inne proporcje procentowe wpływów z sum uzyskanych przez zakłady
ubezpieczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia na określone cele ochrony przeciwpożarowej.
Zarówno w obecnie obowiązującym przepisie art. 38 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, jak również
w ustawie zmieniającej wskazany procent pozostaje na niezmiennym poziomie, tj. wynosi on 10%.
Jak już wskazano

powyżej,

zmieni

się

tylko

podmiot dokonujący

przekazywania

tych

środków

na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym OSP. Szczegółowy sposób i tryb rozdziału środków,
przy dążeniu do zapewnienia skutecznego funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej, zostanie
określony w drodze rozporządzenia.
Ponadto trzeba dodać, że ustawa zmieniająca nie przewiduje rozwiązań zmierzających do centralizacji
w omawianym obszarze. Warto przy tym nadmienić, że stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy o ochronie
przeciwpożarowej OSP oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonują
na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j.: Dz. U. z 2017 r.,
poz. 210), co przesądza o autonomii tych jednostek, które samodzielnie zarządzają swoimi strukturami.
Należy również wyjaśnić, że status stowarzyszenia umożliwia finasowanie OSP z różnych źródeł,
a ustawa zmieniająca określa tylko jedno ze źródeł tego finansowania.

Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa, Polska
mswia.gov.pl

tel. +48 22 621 20 20
fax +48 22 601 39 88
3/3

Odpowiedź na interpelację nr 12043

Strona 1 z 1

Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw

Warszawa, 2017-05-30

Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul.
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KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-84/2017

Odpowiedź na interpelację nr 12043
odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 12043
W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj
interpelację numer 12043 Posła na Sejm RP Pana Józefa Lassoty w sprawie pistoletów P99 Walther.
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Minister

wĘm Spraw Wewnętrznych
i Administracji
BMP-0713-1-84/2017/PS

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,
W

odpowiedzi

na

interpelację

numer

12043

Posła

na

Sejm

RP

Pana

Józefa

Lassoty

w sprawie pistoletów P99 Walther należy wskazać, że Komendant Główny Policji powołał Zespół
do

wypracowania propozycji rozwiązań

majqcych na celu zapewnienie bezpiecznej eksploatacji

użytkowanych w Policji pistoletów P-99, a także zostały podjęte działania zmierzające do opracowania
elementu

bezpieczeństwa

do

budowy

pistoletu

P-99

zapobiegającego

powodowanie

obrażeń

u funkcjonariusza w przypadku ewentualnej awarii czółka zamka. W następstwie powyższych działań
opracowano i wdrożono do seryjnej produkcji wzmocnioną, całkowicie metalową zaślepkę zamka,
która docelowo zastąpiła zaślepkę starego typu (metalowo-plastikową) stosowaną dotychczas w ww. broni.
Nowa konstrukcja zaślepki pomyślnie przeszła testy w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym
Policji

oraz

Wojskowym

Instytucie

Technicznego

Uzbrojenia,

otrzymując

certyfikat

zgodności,

który potwierdza bezpieczeństwo użytkowania. Policja dokonała zakupu metalowych zaślepek zamka
do wszystkich pistoletów P-99. Proces dystrybucji zaślepek zamka do jednostek Policji został zakończony.
Ponadto ze stanowiska przekazanego przez Komendę Główną Policji (KGP) wynika, że w styczniu
2017 roku KGP poinformowała komendy wojewódzkie oraz Komendę Stołeczną Policji o możliwości
wznowienia zajęć z wyszkolenia strzeleckiego z wykorzystaniem pistoletów P-99, w których została
zamontowana zaślepka metalowa. Warto w tym miejscu dodać, że wprowadzenie zakazu użytkowania
przez policjantów broni P-99 podczas zajęć z wyszkolenia strzeleckiego było związane z faktem,
iż przedmiotowa wada mogła się pogłębiać w wyniku tzw. „treningu bezstrzałowego", który jest elementem
szkolenia wielokrotnie powtarzanym w ramach zajęć.
Jednocześnie trzeba wskazać, że w trakcie prac Zespołu do wypracowania propozycji rozwiązań
mających na celu zapewnienie bezpiecznej eksploatacji użytkowanych w Policji pistoletów P-99 podniesiono
również kwestię opracowania sprawdzianu do szybkiej i skutecznej weryfikacji grubości czółka zamka
w pistolecie P-99, pozwalającego na bieżące monitorowanie stanu zamka oraz wycofanie z eksploatacji
podczas rutynowych obsług technicznych, tych egzemplarzy, co do których istniałoby ryzyko wstąpienia
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awarii tego elementu. W wyniku podjętych działań Fabryka Broni "Łucznik" - Radom Sp. z o.o. opracowała
specjalistyczny, prosty w obsłudze sprawdzian do bieżącej weryfikacji parametrów użycia zamków
w

pistoletach

P-99.

Wymienione

sprawdziany

zostały

zakupione

przez

KGP

oraz

przekazane

do jednostek Policji.

Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw

Warszawa, 2017-06-07

Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul.
Stefana Batorego 5

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-86/2017

Odpowiedź na interpelację nr 12276
odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 12276
W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacj
interpelację numer 12276 Posła na Sejm RP Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie przyczyn
centralizacji systemu wyposażania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym zwłaszcza
włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
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Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
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nł-w^nt •hlnnl'

2017-11-30

mM Minister
Wzm Spraw Wewnętrznych
i Administracji
BMP-0713-1-86/2017/PS

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w

odpowiedzi

na

interpelację

numer

12276

Posła

na

Sejm

RP

Pana

Władysława

Kosiniaka-Kamysza w sprawie przyczyn centralizacji systemu wyposażania jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych (OSP), w tym zwłaszcza włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG)
należy wskazać, że resort spraw wewnętrznych i administracji, dostrzegając potencjał OSP włączonych
do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG), jak i OSP spoza systemu, dąży do takiego stanu,
w którym jednostki te zostaną w sposób optymalny wyszkolone oraz wyposażone - zgodnie
z opracowanymi w tym zakresie standardami.
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która w dniu
17 maja 2017 roku została przyjęta bez poprawek przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oraz podpisana
przez Prezydenta RP w dniu 2 czerwca 2017 roku, zwana dalej „ustawą zmieniającą", zakłada zmianę
sposobu przekazywania środków finansowych uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia
od ognia i przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń [zmiana art. 38 i 39 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 736)]. Na podstawie ustawy
zmieniającej podmiotem dokonującym rozdziału wymienionych środków na ściśle określone cele ochrony
przeciwpożarowej, z uwzględnieniem potrzeb KSRG będzie Komendant Główny Państwowej Straży
Pożarnej (PSP), który jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji KSRG
oraz ochrony przeciwpożarowej (a zarazem Szefem Obrony Cywilnej Kraju). Ustawa zmieniająca określa
również, że Komendant Główny PSP 50% otrzymanej kwoty przeznaczy na OSP, a 50% na rzecz jednostek
ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1 - 5 i 8 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
Oznacza to, że jednostki OSP dostaną ustawową gwarancję otrzymania tej samej części procentowej
kwoty, którą dotychczas otrzymywały za pośrednictwem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (ZG ZOSP RP). Jednostki OSP będą mogły przeznaczyć środki
finansowe otrzymane na podstawie nowego brzmienia art. 38 ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
zgodnie

z

przepisami

prawa,

na

cele

ochrony

przeciwpożarowej

określone

w

ustawie

(m.in. na zapewnienie gotowości bojowej, budowę i modernizację obiektów strażnic, badania naukowe
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i działalność racjonalizatorską w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i przeciwdziałanie innym
zagrożeniom oraz propagowanie bezpieczeństwa pożarowego). W wyniku uchwalonych zmian
Komendant Główny PSP będzie rozpatrywał wszystkie wnioski o rozdział środków finansowych wyłącznie
na cele ochrony przeciwpożarowej. Wymienione środki nie mogą stanowić dochodu związku
ochotniczych straży pożarnych oraz ich struktur na poszczególnych szczeblach (centralnym, wojewódzkim
i powiatowym). W tym miejscu należy zaznaczyć, że środki otrzymywane przez jednostki OSP z tytułu
ubezpieczenia od ognia stanowią dodatkowe, pozabudżetowe źródło dofinansowania potrzeb jednostek
w zakresie niesfinansowanym z budżetu państwa.
Ponadto należy wskazać, że nowa regulacja umożliwi Komendantowi Głównemu PSP przekazanie
środków z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia większej liczbie jednostek ochrony
przeciwpożarowej oraz OSP, bez względu na fakt, czy należą one do związku ochotniczych straży
pożarnych czy też nie. Do katalogu jednostek ochrony przeciwpożarowej, które dzięki nowej regulacji
będą mogły otrzymać środki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, dołączą m.in. zakładowe
straże pożarne stanowiące, obok OSP, element systemu ochrony przeciwpożarowej. Ustawa zmieniająca
przewiduje zatem racjonalne i efektywne wydatkowanie środków finansowych na ściśle określone cele
ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem potrzeb KSRG, a także pozwoli na równomierne wsparcie
wszystkich jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie kraju. W obecnym stanie prawnym,
w którym rozdziału środków pochodzących z zakładów ubezpieczeń dokonują dwa podmioty,
tj. Komendant Główny PSP oraz ZG ZOSP RP, niektóre OSP mogły otrzymać środki jednocześnie z dwóch
źródeł (z puli Komendanta Głównego PSP i z puli ZG ZOSP RP), podczas gdy potrzeby innych jednostek
OSP nie były uwzględniane. Komendant Główny PSP w związku z ustawą zmieniającą zapewni rzetelne
i zgodne z prawem wydatkowanie środków pochodzących z zakładów ubezpieczeń.
Jako przykład efektywnej dystrybucji środków budżetowych dla jednostek OSP należy wskazać
wdrożony w 2016 roku nowy system przekazywania dotacji dla tych jednostek, zgodnie z którym
Komendant Główny PSP, na podstawie udzielonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
upoważnienia, dokonał podziału limitu środków dla jednostek OSP w poszczególnych województwach.
Łącznie, w 2016 roku jednostki OSP wydały 35.991.894,38 zł, co stanowi 99,98% przekazanej kwoty
dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży
pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych". Komendant Główny PSP w 2016 roku zawarł 5.239 umów
z jednostkami OSP.
W świetle powyższego trzeba wskazać, że resort spraw wewnętrznych i administracji pozytywnie
ocenia ustawę zmieniającą, która spowoduje, iż środki przekazane z zakładów ubezpieczeń będą
kierowane na rzeczywiste (uzasadnione) potrzeby OSP zgodne z przepisami ustawy zmienianej.
Natomiast potrzeby OSP będą starannie analizowane oraz rozplanowane z uwzględnieniem wszystkich
źródeł finansowania przeznaczonych dla ochotniczych straży pożarnych i pozostałych jednostek ochrony
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przeciwpożarowej, a przekazanych do dyspozycji Komendanta Głównego PSP. Zmiana przepisów prawa
w zakresie rozdziału środków według kryterium rzeczywistych potrzeb OSP przez jeden podmiot
odpowiedzialny przyczyni się do równego traktowania tych jednostek oraz równomiernego wsparcia
finansowego wszystkich jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie kraju. W konsekwencji,
rozwiązanie

to

wzmocni

potencjał

systemu

ochrony

przeciwpożarowej

oraz

sprzyjać

będzie

jego spójnemu funkcjonowaniu.
W kontekście przedstawionych informacji należy dodać, że ustawo zmieniajqca nie tworzy żadnych
regulacji, które wprowadzałyby inne proporcje procentowe wpływów z sum uzyskanych przez zakłady
ubezpieczeń

z

tytułu

obowiązkowego

ubezpieczenia

od

przeciwpożarowej. Zarówno w obecnie obowiązującym

ognia

na

określone

przepisie art. 38

cele

ochrony

ustawy o ochronie

przeciwpożarowej, jak również w ustawie zmieniającej wskazany procent pozostaje na niezmiennym
poziomie, tj. wynosi on 10%. Jak już wskazano powyżej, zmieni się tylko podmiot dokonujący
przekazywania tych środków na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym OSP. Szczegółowy
sposób i tryb rozdziału środków, przy dążeniu do zapewnienia skutecznego funkcjonowania jednostek
ochrony przeciwpożarowej, zostanie określony w drodze rozporządzenia.
Ponadto

trzeba

dodać,

że

ustawa zmieniająca

nie

przewiduje

rozwiązań

zmierzających

do centralizacji w omawianym obszarze. Warto przy tym nadmienić, że stosownie do art. 19 ust. 1
ustawy o ochronie przeciwpożarowej OSP oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej funkcjonują na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
(t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 210), co przesądza o autonomii tych jednostek, które samodzielnie zarządzają
swoimi strukturami. Należy również wyjaśnić, że status stowarzyszenia umożliwia finasowanie
OSP z różnych źródeł, a ustawa zmieniająca określa tylko jedno ze źródeł tego finansowania.

Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw
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KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-1-89/2017

Odpowiedź na interpelację nr 12371
odpowiedź na interpelację numer 12371
W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź na interpelację numer 12371 Posła na Sejm RP Pana Marka
Biernackiego w sprawie osób ochranianych przez Biuro Ochrony Rządu.
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Minister
" IIP Spraw Wewnętrznych
"* i Administracji
BMP-0713-1-89/2017/PS

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na interpelację numer 12371 Posła na Sejm RP Pana Marka Biernackiego
w sprawie osób ochronionych przez Biuro Ochrony Rządu należy wskazać, że działania z zakresu ochrony
osób realizowane przez Biuro Ochrony Rządu (BOR), na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 16 marca
2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 985) podlegają rygorom ustawy z dnia
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 z późn. zm.).
Należy podkreślić, że sprawy związane z ochroną osób ze względu na dobro państwa, w tym wszelkie
informacje

dotyczące

form

i

zakresu

działań

ochronnych

realizowanych

przez

BOR

mają

charakter niejawny.
W związku z powyższym udostępnienie informacji niejawnych o klauzuli „poufne" odbywa się
w oparciu o przepisy ustawy o ochronie informacji niejawnych, przy zastosowaniu trybu określonego
w art. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników
urzędów nadzorowanych przez tego ministra (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.). Jednym z warunków wszczęcia
powyższej procedury jest przedstawienie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji stosownego
uzasadnienia oraz wskazanie celu i zakresu wykorzystania wnioskowanych informacji niejawnych.
Dopiero wówczas Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podejmie decyzję w przedmiocie
ich udostępnienia. Procedura ta wynika z respektowania zasady ograniczonego dostępu (tzw. zasady
need to know), wynikającej z art. 4 ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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