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Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw 
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Warszawa, 2019-05-13

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-5-16/2019(14)

Odpowiedź na interpelację nr 30210

Odp. MSWiA na interpelację nr 30210 Posła Z.Sosnowskiego ws. dystrybucji środków z tytułu 
ochrony pożarowej przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń na poszczególne województwa, 

ze szczególnym uwzględnieniem ich przeznaczenia roku 2018 dla woj. kuj.-pom.

W zał. przekazuję odpowiedź MSWiA na interpelację nr 30210 Posła na Sejm RP Pana Zbigniewa Sosnowski 
Sosnowskiego ws. dystrybucji środków z tytułu ochrony pożarowej przekazywanych przez zakłady 
ubezpieczeń na poszczególne województwa, ze szczególnym uwzględnieniem ich przeznaczenia w roku 
2018 dla woj. kujawsko-pomorskiego.
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Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 30210 Posła na Sejm RP Pana Zbigniewa Sosnowskiego w sprawie dystrybucji 
środków z tytułu ochrony pożarowej przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń na poszczególne województwa, 
ze szczególnym uwzględnieniem ich przeznaczenia w roku 2018 dla województwa kujawsko-pomorskiego 
informuję, że kwestie finansowania jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym jednostek ochotniczych straży 
pożarnych (OSP), reguluje art. 29 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej1 (zwanej dalej: 
ustawą). Ponadto, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy, zakłady ubezpieczeń są obowiązane przekazywać 
Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej (PSP) 10% sumy wpływów uzyskanych z tytułu 
obowiązkowego ubezpieczenia od ognia na uzasadnione potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej. 
Sposób i tryb rozdziału ww. środków określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony 
przed w pożar o w ej2.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej3 od dnia 5 lipca 
2017 r. środki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia są przekazywane przez jednego dysponenta 
bezpośrednio do wnioskującej jednostki OSP. Procedowanie wniosków poprzez jednostki organizacyjne PSP 
pozwala dokonać weryfikacji, czy środki finansowe są wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, tj. wyłącznie 
na cele ochrony przeciwpożarowej. Państwowa Straż Pożarna prowadzi różnego rodzaju analizy i ewidencje, 
które stanowią podstawę do przydzielania środków jednostkom OSP. Dysponuje również danymi dotyczącymi 
możliwości udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej w działaniach (m.in. w zakresie wyposażenia, wyszkolenia 
strażaków-ratowników, stopnia mobilności, itp.). Komendant powiatowy (miejski) PSP jest odpowiedzialny 
za właściwe funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (ksrg) na swoim terenie, zatem wszelkie 
dane są gromadzone od poziomu powiatu, a następnie są przekazywane do właściwych komend wojewódzkich 
PSP. Państwowa Straż Pożarna posiada więc pełne informacje dotyczące wyposażenia oraz ewentualnych 
potrzeb jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie całego kraju. Na szczeblu komend wojewódzkich PSP 
powstają zhierarchizowane listy ewidencji jednostek OSP z terenu poszczególnych województw wymagających 
udzielenia natychmiastowego wsparcia. Umożliwia to doposażenie jednostek OSP w sprawny, używany sprzęt 
oraz samochody pożarnicze przekazywane przez jednostki PSP w trybie art. 31 ust. 1 ustawy. Planowanie rozdziału 
środków finansowych z firm ubezpieczeniowych w korelacji z przekazywaniem sprzętu będącego własnością PSP 
przyczynia się do zaspokojenia potrzeb sprzętowych niektórych jednostek OSP bez konieczności wsparcia 
finansowego, co oznacza, że środki finansowe dystrybuowane do OSP na podstawie art. 38 ustawy 
są wykorzystywane w jeszcze bardziej efektywny sposób. Państwowa Straż Pożarna prowadzi również inspekcje 
gotowości bojowej jednostek OSP, podczas których odnotowuje się istotne braki lub potrzeby w zakresie 
wymiany, bądź remontu wyeksploatowanego sprzętu/pojazdów. Komendanci powiatowi (miejscy) PSP, 
prowadząc ewidencję sprzętową, oceniają merytorycznie potrzeby poszczególnych jednostek OSP, co również 
umożliwia optymalne wykorzystanie środków finansowych z firm ubezpieczeniowych. Na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego funkcjonuje 848 jednostek OSP. W 2018 r. 837 (w tym wszystkie funkcjonujące w ramach

1 Dz.U. z 2018 r. poz. 620, z późn. zm.
2 Dz.U. poz. 1317.
3 Dz.U. poz. 1169. 
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ksrg) było objętych wizytacją komendantów powiatowych (miejskich) PSP lub ich zastępców. Jedynie 
w przypadku 11 jednostek OSP nie było możliwe przeprowadzenie wizytacji z uwagi m.in. na ich likwidację.

W 2018 r. jako priorytet dla środków finansowych z firm ubezpieczeniowych przyjęto dofinansowanie 
zakupów samochodów ratowniczo-gaśniczych na potrzeby jednostek OSP. Do Komendanta Głównego PSP 
z terenu województwa kujawsko-pomorskiego wpłynęło 9 wniosków, z czego dofinansowanie uzyskała 
jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozie (pow. brodnicki) na zakup wozu ratowniczo-gaśniczego.

Odnośnie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP) należy zauważyć, że są one wspierane finansowo 
ze środków z budżetu państwa. W latach 2016-2018 ze środków Ministra SWiA przekazano łącznie przeszło 
6.500.000 zł dotacji. Warto zaznaczyć, że w 2018 r. w obozach MDP wzięło udział 6.760 uczestników, tj. ponad 
dwa razy więcej niż w 2017 r. W województwie kujawsko-pomorskim w 2017 r. zawarto 7 umów na kwotę 89.991 zł, 
a w 2018 r. - 24 na kwotę 236.800 zł. MSWiA nie posiada danych za 2016 r., ponieważ organizatorem obozów 
był Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto w ramach środków finansowych 
z firm ubezpieczeniowych przeznaczonych dla PSP podjęto decyzję o ich przydzieleniu dla komend powiatowych 
(miejskich) i wojewódzkich PSP na organizację eliminacji turniejów wiedzy pożarniczej oraz młodzieżowych 
zawodów sportowo-pożarniczych. Dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 r. przyznano środki 
w wysokości 41.000 zł oraz zaplanowano wsparcie finansowe na 2019 r. w takiej samej wysokości.

W 2018 r. w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 
Ochrony Państwa w latach 2017-202Cń (zwanego dalej: Programem) dla jednostek na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego zostały ujęte środki finansowe w łącznej kwocie 6.837.000 zł. Wyłącznym źródłem 
finansowania jest budżet państwa, w tym środki z rezerw celowych oraz podstawowy budżet danej formacji. 
Środki unijne są przeznaczone wyłącznie na zakup pojazdów pożarniczych oraz sprzętu dla jednostek PSP. 
Poza Programem zwiększono dotacje dla 8 jednostek OSP o kwotę 2.500.000 zł na dofinansowanie zakupu 
samochodów ratowniczo-gaśniczych. W ramach dofinansowania jednostek OSP z terenu województwa 
kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018 zostało zakupionych 46 takich samochodów.

Minister SWiA podejmuje działania na rzecz podnoszenia poziomu wyposażenia i wyszkolenia jednostek 
OSP oraz zapewnienia wsparcia ze środków budżetu państwa. Dowodem tego jest fakt, iż sukcesywnie jest 
zwiększana kwota środków dla jednostek OSP z części budżetowej, której dysponentem jest minister właściwy 
do spraw wewnętrznych. Od 2015 r. do 2018 r. nastąpił wzrost środków finansowych przeznaczonych 
dla jednostek OSP o 30,4%. Ponadto celem doposażenia w sprzęt OSP, resort spraw wewnętrznych 
i administracji podejmuje również współpracę z innymi podmiotami, m.in. w ramach porozumienia z 28 marca 
2018 r. o współpracy pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Komendantem Głównym Państwowej Straży 
Pożarnej w związku z udzielaniem dotacji celowych z Funduszu Sprawiedliwości na rzecz Ochotniczych Straży 
Pożarnych w 2018 r. Na podstawie ww. porozumienia Minister Sprawiedliwości przeznaczył dla jednostek OSP 
kwotę 102.800.000 zł na zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i zestawów medycznych. 
W odniesieniu do województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach środków Funduszu Sprawiedliwości 
na wyposażenie OSP w sprzęt ratowniczy, przekazano prawie 6.000.000 zł. Jednocześnie w 2018 r. w efekcie 
współdziałania resortu spraw wewnętrznych i administracji z Ministrem Środowiska, Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz jego wojewódzkimi oddziałami na zakup samochodów ratowniczo- 
gaśniczych dla jednostek OSP wydatkowano kwotę 99.761.558 zł. W ramach tego dofinansowania zakupiono 
376 pojazdów.

Z poważaniem 
MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 
z up. Jarosław Zieliński 

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

4 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 
Ochrony Państwa w latach 2017-2020", Dz.U. z 2018 r. poz. 1828, z późn. zm. 
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