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Odpowiedź na interpelację nr 32541

Odpowiedź Ministra SWiA na interpelację nr 32541 Posła na Sejm RP Pana Zbigniewa Ajchlera 
w sprawie uregulowania kwestii związanych z zakupem wody dla jednostek OSP

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra SWiA na interpelację nr 32541 Posła na Sejm RP Par 
Pana Zbigniewa Ajchlera w sprawie uregulowania kwestii związanych z zakupem wody dla jednostek OSP.
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0Ąą Minister 
^ĘĘm Spraw Wewnętrznych 

i Administracji
BMP-0713-3-72/2019/KSZ

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 32541 Posła na Sejm RP Pana Zbigniewa Ajchlera w sprawie uregulowania 

kwestii związanych z zakupem wody dla jednostek OSP, uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Przepisy art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej1 

jednoznacznie wskazują, że koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości 

bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych ponosi gmina.

Na podstawie art. 29a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej2 

i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r. w sprawie 

szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej31 

osobom biorącym udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu kierujący akcją ratowniczą 

-w zależności od rodzaju wykonywanych czynności oraz panujących warunków atmosferycznych - zapewnia 

napoje i posiłki. Zagadnienie to zostało uregulowane również w rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 1997 r. w sprawie długotrwałych akcji ratowniczych, 

szczególnych norm, zasad i warunków otrzymywania wyżywienia w czasie tych akcji oraz ćwiczeń 

lub szkolenia przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej lub inne osoby biorące w nich udział, a także 

przypadków, w których wypłaca się równoważnik pieniężny w zamian za przysługujące wyżywienie, 

sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania4. Zgodnie z § 12 ust. 3 

ww. rozporządzenia, w przypadku długotrwałych akcji, strażakom i innym osobom biorącym udział 

w czynnych działaniach ratowniczych przysługują napoje w ilości i asortymencie określonym przez 

kierownika akcji ratowniczej.

Z poważaniem 
MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 
z up. Jarosław Zieliński 

Sekretarz Stanu

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

1 Dz.U. z 2019 r. poz. 1372
2 Dz.U. z 2018 r. poz. 1313, z późn. zm.
3 Dz.U. Nr 180, poz. 1115
4 Dz.U. Nr 160, poz. 1098
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