
11 sierpnia 2008 r.

Informacja o najważniejszych postanowieniach nowelizacji ustawy

o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw,

rozpatrzonej na 17. Posiedzeniu Senatu

Szanowni Państwo,

przypominam niżej najważniejsze postanowienia ustawy z 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy

o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw, przyjętej przez Senat bez

poprawek 7 sierpnia 2008 r.

 Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym

lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,

otrzyma z budżetu gminy ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej przez radę gminy

w drodze uchwały. Wysokość ekwiwalentu nie może przekroczyć 1/175 przeciętnego

wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa GUS, za każdą godzinę udziału w działaniu

ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Dotychczasowe przepisy również przewidywały

możliwość wypłaty ekwiwalentu, jednakże ich nieprecyzyjne brzmienie powodowało, że

niektóre gminy odmawiały wypłacania go. Znowelizowana ustawa wyraźnie stanowi, że

gminy mają obowiązek wypłaty ekwiwalentu, odpowiednia kwota powinna zatem zostać

zarezerwowana w corocznej uchwale budżetowej (wiele rad gmin od 1991 r. robiło to

dobrowolnie).

Kolejna zmiana polega na tym, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) zobowiązany

do koordynowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy w zakresie

ustalonym przez wojewodę, będzie mógł wykonywać swą funkcję także przy pomocy

komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych. Wójt (burmistrz, prezydent



miasta) będzie mógł zatrudnić komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych

na stanowisku komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej.

Nowym uprawnieniem strażaków PSP oraz członków ochotniczej straży pożarnej,

nadanym omawianą ustawą, jest możliwość wydawania poleceń lub sygnałów uczestnikom

ruchu drogowego w trakcie wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji

ratowniczej. Uprawnienia takie posiadali dotąd, prócz Policji, funkcjonariusze Straży

Granicznej, strażnicy leśni, funkcjonariusze Straży Parku. Natomiast dotąd nie mieli ich

strażacy PSP ani członkowie ochotniczej straży pożarnej, co utrudniało nieraz akcję

ratowniczą.

Korzystnej zmianie uległ również system ubezpieczania członków ochotniczej straży

pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej. Po wejściu w życie tej nowelizacji

ubezpieczenie może być imienne lub zbiorowe nieimienne. W dodawanym do ustawy

przepisie potwierdzono również, że jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać

ochotniczym strażom pożarnym środki pieniężne w formie dotacji.

Długo oczekiwana nowelizacja, pozytywnie opiniowana przez państwową straż pożarną

i środowiska strażaków ochotników, powstała przy znacznym zaangażowaniu członków

Senackiego Zespołu Strażaków.

Senator Zbigniew Meres

przewodniczący zespołu


