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Odpowiedź na interpelację nr 28597

Odpowiedź MSWiA na Interpelację nr 28597 Posła na Sejm RP Pani Iwony Arent w sprawie 
pogrzebów funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej poległych w trakcie wykonywania

obowiązków służbowych

W załączeniu przekazuję odpowiedź MSWiA na Interpelację nr 28597 Posła na Sejm RP Pani Iwony Arent w 
w sprawie pogrzebów funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej poległych w trakcie wykonywania 
obowiązków służbowych.
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Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 28597 Posła na Sejm Pani Iwony Arent w sprawie pogrzebów 

funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej poległych w trakcie wykonywania obowigzków 

służbowych, wyjaśniam, że zgodnie z art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej 

Straży Pożarnej1 (zwanej dalej: ustawą) koszty pogrzebu strażaka pokrywa się ze środków 

właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej w przypadku, gdy śmierć nastąpiła 

na skutek wypadku pozostającego w związku z udziałem w akcji ratowniczej. Takie uregulowanie 

zostało podyktowane faktem, że strażak biorący udział w działaniach ratowniczych często nie ma 

wpływu na rozwój sytuacji oraz na warunki i okoliczności towarzyszące określonemu zdarzeniu. 

Nadmienić także należy, że w trakcie prowadzonych działań ratowniczych, jeżeli sytuacja tego 

wymaga, strażak może odstąpić od postępowania powszechnie uważanego za bezpieczne.

Wypadki w czasie wykonywania obowiązków służbowych, w tym również zdarzenia 

ze skutkiem śmiertelnym, nie tylko podczas ćwiczeń, ale również w trakcie, np.: konserwacji 

sprzętu, prac porządkowych, czy też poruszania się po terenie strażnicy zdarzają się, 

ale w zdecydowanej większości wynikają z nieprzestrzegania przepisów regulujących 

bezpieczeństwo i higienę pracy. Warto podkreślić, że przepis art. 103 ustawy w obecnym 

brzmieniu obejmuje nie tylko strażaków, którzy przystąpili do działań ratowniczych podczas 

pełnienia służby, ale również takich, którzy będąc w czasie wolnym od służby przystąpili do działań 

ratowniczych, ponieważ znaleźli się w określonym miejscu i czasie.

Kwestie dotyczące uroczystości pogrzebowych, w tym ewentualnego udziału pożarniczej 

asysty honorowej oraz okrycia flagą narodową trumny zmarłego strażaka, regulują przepisy 

zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2006 r. 

w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży 

Pożarnej oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego2. Zgodnie z § 107 tego zarządzenia 

pożarniczą asystę honorową zapewnia się na pogrzeb strażaka, który zginął podczas działań 

ratowniczych, chyba że rodzina zadeklaruje rezygnację z asysty. Natomiast strażakom, którzy 

zmarli w innych okolicznościach, a także strażakom w stanie spoczynku kierownik jednostki 

organizacyjnej PSP może przydzielić asystę honorową. Odbywa się to jednak na życzenie rodziny

1 Dz. U. z 2018 r. poz. 1313, z późn. zm.
2 Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 4, z późn. zm.
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zmarłego strażaka. Asystę honorową stanowią: kompania honorowa z pocztem sztandarowym, 

orkiestra, strażacy wyznaczeni do pełnienia służby na posterunku honorowym przy trumnie 

oraz strażacy niosący odznaczenia, wieńce i wiązanki.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z przepisami ustawy w razie śmierci strażaka 

lub uznania go za zmarłego pozostałej po nim rodzinie przysługuje m.in. odprawa pośmiertna3 

i zasiłek pogrzebowy4.

Mając powyższe na uwadze Komenda Główna PSP poinformowała, że nie planuje prac 

nad wprowadzeniem zmian do obowiązujących uregulowań w tym obszarze.

Z poważaniem 

MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 

z up. Jarosław Zieliński 
Sekretarz Stanu

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

3 Art. 100 ust. 1 ustawy.
4 Art. 103 ust. 1 ustawy, 
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