
Senacki Zespół StraŜaków                                               Warszawa, dnia 8 kwietnia 2010 r. 

 

Prezydium Senatu  

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Sprawozdanie z działalności zespołu w 2009 r. 

 

Zgodnie z postanowieniami, jakie zapadły podczas 25. posiedzenia Prezydium Senatu  

16 września 2008 r., dotyczącymi przedstawiania corocznych sprawozdań z prac zespołów 

senackich i parlamentarnych, prezentujemy sprawozdanie z działalności Senackiego Zespołu 

StraŜaków. 

Zespół został utworzony 20 grudnia 2007 roku, w celu propagowania na forum Senatu RP 

problemów ochrony przeciwpoŜarowej, potrzeb Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, Państwowej 

StraŜy PoŜarnej oraz Obrony Cywilnej Kraju. 

 

W Zespole zrzeszonych jest 34 Senatorów, pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, 

Senator Zbigniew Meres. 

 

W 2009 roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu w dniach: 14 stycznia, 4 lutego, 26 maja  

i 24 września. Ponadto Zespól zorganizował konferencję w dniu 14 grudnia.  

 

Zespół nawiązał współpracę z Senackim Zespołem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 

Senackim Zespołem Górnictwa oraz Senackim Zespołem Infrastruktury. W trakcie posiedzeń 

wielokrotnie odnoszono się do dotychczasowych dokonań Zespołu, w szczególności 

zwracając uwagę na wprowadzenie zmian w ustawie o ochronie przeciwpoŜarowej. Dało to 

moŜliwość do podjęcia szeregu dyskusji mających na celu usprawnienie funkcjonowania 

StraŜy PoŜarnej pod nowymi, dającymi szerokie moŜliwości przepisami. 
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Omawiając problematykę transportu materiałów niebezpiecznych reprezentanci administracji 

drogowej i kolejowej przedstawili senatorom krajowe i międzynarodowe regulacje prawne 

odnoszące się do szczególnych ładunków, zasady kontroli ich przestrzegania na kolei i w 

transporcie drogowym oraz ciekawsze spostrzeŜenia praktyczne. Poświęcono równieŜ chwilę 

omówieniu nowelizacji kodeksu pracy wchodzącej w Ŝycie na początku bieŜącego roku. 

 

Pan Zbigniew Sosnowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  

i Administracji, przedstawił Zespołowi źródło, konsekwencje i niezbędne działania odnoszące 

się do art. 209' § 1 pkt 2 lit. b) Kodeksu pracy (w brzmieniu ustalonym nowelizacją z 21 

listopada 2008 r.) wprowadzającego obowiązek zatrudnienia przez wszystkich pracodawców 

osób, przeszkolonych w zakresie ustalonym dla inspektorów ochrony przeciwpoŜarowej. 

PoniewaŜ wymagania wynikające z tego przepisu odbiegają od oczekiwań resortu spraw 

wewnętrznych i kierownictwa Państwowej StraŜy PoŜarnej senatorowie zalecili szybkie 

przedłoŜenie Sejmowi rządowego projektu nowelizacji, korygującej ten przepis tak, aby 

spełniając wymagania UE, jednocześnie nie obciąŜać nieproporcjonalnymi obowiązkami 

przedsiębiorców i innych pracodawców. 

 

Główny Inspektor Transportu Drogowego Pan Tomasz Połeć zaprezentował senatorom 

moŜliwości redukcji liczby zabitych w wypadkach drogowych w Polsce przez wprowadzenie 

zintegrowanego i nowoczesnego Systemu Kontroli Prędkości. RozwaŜano utworzenie 

automatycznego systemu nadzoru ruchu drogowego. 

 

Zespół czynnie uczestniczył w obchodach jubileuszowych Ochotniczej StraŜy PoŜarnej  

na terenie całej Polski.  

 

W dniu 14 grudnia 2009 r. miała miejsce konferencja zorganizowana przez Senacki Zespół 

StraŜaków, na temat konferencji: „Funkcjonowanie i finansowanie Ochotniczych StraŜy 

PoŜarnych”. Podczas konferencji omawiano funkcjonowanie Ochotniczych StraŜy PoŜarnych 

pod rządami nowych przepisów, wprowadzonych ustawą z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie 

ustawy o ochronie przeciwpoŜarowej oraz niektórych innych ustaw. Odrębne zagadnienie 

stanowił potencjał ratowniczo – gaśniczy Ochotniczych StraŜy PoŜarnych. Omawiano takŜe 

waŜną rolę Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. 

Ostatnim zagadnieniem było spojrzenie na Ochotnicze StraŜe PoŜarne z perspektywy 

samorządów na przykładzie Mazowsza, Dolnego Śląska i Górnego Śląska. 
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Gośćmi Zespołu byli; 

Przedstawiciele Głównego Inspektora Transportu Drogowego, przedstawiciele Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowej StraŜy PoŜarnej (Komenda Główna  

i szkoły poŜarnicze), Ochotniczych StraŜy PoŜarnych (zarząd główny, zarządy wojewódzkie), 

oraz jednostek samorządu terytorialnego. 

 

 

 

Przewodniczący 

(–) 

Zbigniew Meres 


