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SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV kadencja

Pan

                     Marek Borowski

                      Marszałek Sejmu

                                    Rzeczypospolitej Polskiej

       Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia

1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą

projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

         Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy

pana posła Tadeusza Tomaszewskiego.

(-) Romuald Ajchler, (-)Bronisław Dankowski, (-)Andrzej Gawłowski, (-) Anna Górna-

Kubacka, (-)Józef  Gruszka, (-) Ryszard Hayn, (-) Mieczysław Jedoń, (-) Michał Kaczmarek,

(-)Marian Marczewski, (-)Tadeusz Myler (-) Stanisław Piosik, (-)Stanisław Rydzoń, (-)Jan

Sieńko, (-) Edmund Stachowicz, (-)Władysław Stępień, (-)Halina Talaga (-) Tadeusz

Tomaszewski.
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Projekt

Ustawa
z dnia ……………………

o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

Art. 1

W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz.
400, z 1992r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994r. Nr 53, poz. 53, poz. 214, z
1995r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996r. Nr 106, poz. 496, i Nr 152, poz. 723, z
1997r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680, z 1998r. Nr 106, poz. 668,
z 1999r. Nr 45, poz. 436 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 874 i 877)
wprowadza się następujące zmiany:

1) wart. 8:

a) w ust. 1 pkt 4 skreśla się wyrazy „oraz ośrodki szkolenia.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a. w brzmieniu:

„1a. w skład komendy wojewódzkiej mogą wchodzić ośrodki szkolenia.”,

2) w art. 10 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

,,2) pozostałymi szkołami, jednostkami badawczo - rozwojowymi Państwowej
Straży Pożarnej oraz w zakresie dydaktycznym nad ośrodkami szkolenia w
komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.",

3) w art. 12 ust.5, po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz
opracowywanie programów szkolenia i doskonalenia zawodowego, a także
inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu na obszarze
województwa.”,

4) skreśla się art.17a.

Art. 2

Ustawa wchodzi w życie z dniem
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UZASADNIENIE

W chwili obecnej ośrodki szkolenia zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992r. Nr 21,
poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994r. Nr 53, poz. 53, poz. 214, z 1995r. Nr 4, poz. 17 i Nr
34, poz. 163, z 1996r. Nr 106, poz. 496, i Nr 152, poz. 723, z 1997r. Nr 28, poz. 153,
Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 1999r. Nr 45, poz. 436
i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 874 i 877) funkcjonują jako
wyodrębnione jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.

W aktualnym stanie prawnym, zgodnie z art. 17a ust.1 ustawy o Państwowej
Straży Pożarnej ośrodki szkolenia mogą być tworzone przez Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej, natomiast zapewnienie finansowania i obsługi finansowej
należy do komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Z uwagi na konieczność uporządkowania istniejącego stanu formalnoprawnego
i przyporządkowania całości zadań związanych z ośrodkami szkolenia komendantom
wojewódzkim, proponuje się wprowadzenie następujących zmian w ustawie o
Państwowej Straży Pożarnej.

Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w zależności od potrzeb,
będzie miał możliwość utworzenia ośrodka szkolenia w ramach struktury komendy
wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Rozszerzono zadania komendanta
wojewódzkiego o dziedzinę szkolenia.

Ośrodek szkolenia funkcjonujący w ramach komendy wojewódzkiej, stanowił
będzie bezpośrednie zaplecze szkoleniowe komendanta do realizacji szkolenia i
doskonalenia zawodowego na potrzeby województwa oraz szkolenia specjalistycznego
(po spełnieniu wymagań określonych w programach specjalistycznych).

Nadzór Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nad działalnością
dydaktyczną ośrodków szkolenia, zapewni wysoką jakość realizacji zadań, a w
szczególności:

― zagwarantuje opiekę merytoryczno - metodyczną w odniesieniu do kadry
dydaktycznej,

― koordynację potrzeb szkoleniowych w skali kraju, zapewnienie standardów
dydaktycznych, określonych w programach nauczania, zatwierdzanych przez
Komendanta Głównego.

Wejście w życie ustawy usprawni funkcjonowanie ośrodków szkolenia. W
związku z decentralizacją nastąpi poprawa realizacji zadań szkoleniowych na rzecz
Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego na terenie województwa, a jednocześnie
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zachowa uprawnienia nadzorczo-
koordynujące, w zakresie dydaktycznym funkcjonowania ośrodka szkolenia.

Wprowadzenie w życie ustawy nie spowoduje skutków finansowych.
Przedmiot projektowanej ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.






