PROJEKT
U S T AWA
z dnia …………………
o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej
Art. 1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.
z 2016 r. poz. 191, 298, 904 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60) art. 38 i 39 otrzymują brzmienie:
„Art. 38. 1. Zakłady ubezpieczeń są obowiązane przekazywać Komendantowi
Głównemu Państwowej Straży Pożarnej 10% sumy wpływów uzyskanych z tytułu
obowiązkowego ubezpieczenia od ognia na rzeczywiste potrzeby jednostek ochrony
przeciwpożarowej, w szczególności na zapewnienie gotowości bojowej tych jednostek,
budowę

i

modernizację

obiektów

strażnic,

badania

naukowe

i

działalność

racjonalizatorską w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i innych zagrożeń, a także
propagowanie bezpieczeństwa pożarowego.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, Komendant Główny Państwowej
Straży Pożarnej przekazuje:
1) 50 % kwoty ochotniczym strażom pożarnym;
2) 50 % kwoty jednostkom ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1–
5 i pkt 8.
Art. 39 1. Środki finansowe przekazane Komendantowi Głównemu Państwowej
Straży Pożarnej na podstawie przepisów art. 35 ust. 2 i art. 38 ust. 1 są przeznaczone
wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej.
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia
sposób i tryb rozdziału środków, o których mowa w ust. 1, mając na względzie
zapewnienie skutecznego funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej.”.
Art. 2. Do środków finansowych z wpływów uzyskanych, a nie przekazanych przez
zakłady ubezpieczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia do dnia wyjścia w życie
niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE
Przedmiotowy projekt pozwoli na racjonalne i efektywnie wydatkowanie środków
finansowych na cele ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem potrzeb krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego. Regulacja pozwoli również na równomierne wsparcie wszystkich
jednostek ochrony przeciwpożarowej.
Przedmiotowa regulacja obejmuje środki przekazywane przez zakłady ubezpieczeń.
Obecnie zakłady ubezpieczeń są zobowiązane na podstawie art. 38 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191, z późn. zm.) do przekazywania
na cele ochrony przeciwpożarowej 10% sumy wpływów uzyskanych z tytułu ubezpieczenia
od ognia – 50% tej kwoty Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej i 50%
Zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
(w 2015 r. była to kwota ok. 40 mln. zł). Proponowana zmiana spowoduje, że zakłady
ubezpieczeń przekażą należne środki finansowe jednemu podmiotowi – Komendantowi
Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, będącemu – na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603 z późn. zm.)
– centralnym organem administracji rządowej w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
Następstwem proponowanej zmiany będzie skuteczniejsza kontrola nad rzeczowym
wykorzystaniem środków, a także ich optymalne wykorzystanie, przy równomiernym wsparciu
ochotniczych straży pożarnych, na zakup sprzętu i wyposażenia na terenie całego kraju. Podział
środków będzie dokonywany adekwatnie do potrzeb, z uwzględnieniem innych źródeł
finansowania ochotniczych straży pożarnych, co przyczyni się do bardziej racjonalnego
gospodarowania środkami publicznymi.
Obecnie środki finansowe przekazane Zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczane są na ochotnicze straże pożarne, zaś
środki finansowe przekazane Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej
na jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej oraz na pozostałe jednostki ochrony
przeciwpożarowej (w tym na ochotnicze straże pożarne), za wyjątkiem związku ochotniczych
straży pożarnych. Zgodnie z projektowaną ustawą Komendant Główny Państwowej Straży
Pożarnej 50% otrzymanej kwoty będzie dysponował na ochotnicze straże pożarne, a 50%
na jednostki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1–5 i 8 ustawy
o ochronie przeciwpożarowej.

Przedmiotowa ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Jednocześnie w projekcie wprowadzono przepis przejściowy, który stosuje się do środków
finansowych z wpływów uzyskanych, a nie przekazanych przez zakłady ubezpieczeń z tytułu
obowiązkowego ubezpieczenia od ognia do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się
przepisy niniejszej ustawy.
Projekt ustawy wywołuje pozytywne skutki społeczno-gospodarcze oraz nie rodzi
skutkówów finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego.
Przedkładany projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

