
  Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej  „Ustawy o zmianie ustawy  
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej” dostrzegając 
brak należytego zabezpieczenia społecznego członków ochotniczych 
straży pożarnych w sytuacji doznania przez nich uszczerbku na 
zdrowiu w trakcie działań ratowniczych lub ćwiczeń, w szczególności 
przy jednoczesnym braku po ich stronie jakiegokolwiek tytułu 
ubezpieczenia społecznego, umożliwiającego uzyskanie świadczeń 
związanych z niezdolnością do pracy, zamierza doprowadzić do zmian 
w prawie, poprzez przygotowanie i złożenie projektu ustawy  
o zmianie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej.  
          Obecne uregulowanie skutkuje mniej poważnymi 
konsekwencjami w przypadku strażaków zatrudnionych w tym 
charakterze na podstawie umów o pracę lub też posiadających inny 
tytuł ubezpieczenia społecznego, na przykład z tytułu zatrudnienia 
lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W przypadku 
jednak braku takiego tytułu, członek ochotniczej straży pożarnej  
w okresie niezdolności do pracy nie uzyskuje obecnie żadnego 
świadczenia, z którego mógłby utrzymać siebie lub osoby dla siebie 
najbliższe, jednocześnie zaś nie może podjąć żadnego zatrudnienia,  
z uwagi na swoją niezdolność do pracy. 
  Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem 
prawnym wyraża się w rozszerzeniu uprawnień przysługujących 
strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej o prawo do zasiłku 
chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego. 

Dodatkowym atutem jest usunięcie barier powstrzymujących 
osoby uczące się lub bezrobotne przed wstąpieniem do ochotniczej 
straży pożarnej, związane z ich obawami co do ich zabezpieczenia 
społecznego, gdyby w następstwie urazu odniesionego w związku z 
działaniami ratowniczymi pozbawieni zostali możliwości 
zarobkowania lub poszukiwania zatrudnienia.  
  Komitet podjął czynności związane z przygotowaniem projektu 
ustawy, jego rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną, a także 
organizacją zbierania podpisów obywateli popierających projekt. 
  Z dniem 25 sierpnia 2014 r. komitet nabył osobowość prawną. 







Ustronie Morskie, dnia 12 sierpnia 2014 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dotyczy: Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Ustawy o zmianie ustawy z dnia  
                  24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej” 
 
 
 

 W uzupełnieniu braku formalnego w zawiadomieniu z dnia 17 lipca 2014 r.,  
o powstaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Ustawy o zmianie ustawy z dnia  
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej” (pismo Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej Nr BPSP-020-7/5/14 z dnia 6 sierpnia 2014 r.), działając jako 
Pełnomocnik przesyłam w załączeniu oświadczenia osób tworzących Komitet Inicjatywy 
Ustawodawczej „Ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej”, wskazujące pełnomocnika komitetu oraz jego zastępcę. 
 24 siDane pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Ustawy  
o zmianie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej”: Jan Dzik nr PESEL  
60060101398, zamieszkały: ul. Kasztelańska 9, 78-100 Budzistowo. 
 Dane zastępcy pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Ustawy  
o zmianie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej”: Jerzy Bartnik  
nr PESEL 62081109759, zamieszkały: ul. Czereśniowa 4, 78-100 Zieleniewo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pani  
Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 

Załączniki:   
Oświadczenia z dnia 11.08.2014 r. osób tworzących Komitet Inicjatywy 
Ustawodawczej „Ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 
ochronie przeciwpożarowej”, wskazujące pełnomocnika i zastępcę 
pełnomocnika komitetu. 
 
 
 
 
 

 

 



 



Ustronie Morskie, dnia 17 lipca 2014 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dotyczy: Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Ustawy o zmianie ustawy z dnia  
                  24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej” 
 
 
 
 
 Działając jako pełnomocnik, zawiadamiam o powstaniu Komitetu Inicjatywy 
Ustawodawczej „Ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej”. 
 Siedziba Komitetu mieści się w Ustroniu Morskim, pod adresem: ul. Geodetów 1, 
78-111 Ustronie Morskie. 
 Dane pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Ustawy  
o zmianie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej”: Jan Dzik nr PESEL  
60060101398, zamieszkały: ul. Kasztelańska 9, 78-100 Budzistowo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pani  
Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 

Załączniki: 
- Protokół z zebrania założycielskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej 
„Ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej”; 
- Statut Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Ustawy o zmianie ustawy  
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej”; 
- Oświadczenia 21 obywateli o przystąpieniu do Komitetu Inicjatywy 
Ustawodawczej „Ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.  
o ochronie przeciwpożarowej” wraz ze wskazaniem pełnomocnika 
Komitetu; 
- Protokół z zebrania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Ustawy  
o zmianie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej” 
wraz z listą obecności, przyjmującego ostateczny kształt projektu „Ustawy 
o zmianie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej” 
wraz z uzasadnieniem; 
- Projekt „Ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej” wraz z uzasadnieniem; 
- 1500 podpisów obywateli popierających projekt „Ustawy o zmianie 
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej”. 
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STATUT KOMITETU INICJATYWY USTAWODAWCZEJ „USTAWY O 
ZMIANIE USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R.  

O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ” 
 

Podjęta w dniu 19 maja 2014 r., w Ustroniu Morskim, przy udziale niżej podpisanych, o treści 
następującej: 
 

§ 1. Cele Komitetu 
1. W drodze niniejszego statutu, podpisani poniżej, powołują Komitet Inicjatywy 
Ustawodawczej „Ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej” (dalej zwany „Komitetem”). 
2. Członkowie Komitetu dostrzegają brak należytego zabezpieczenia społecznego członków 
ochotniczych straży pożarnych w sytuacji doznania przez nich uszczerbku na zdrowiu w trakcie 
działań ratowniczych lub ćwiczeń, w szczególności przy jednoczesnym braku po ich stronie 
jakiegokolwiek tytułu ubezpieczenia społecznego, umożliwiającego uzyskanie świadczeń 
związanych z niezdolnością do pracy. Komitet został powołany w celu doprowadzenia do zmian 
w prawie, powodujących zabezpieczenia każdego członka ochotniczej straży pożarnej na 
wypadek jego niezdolności do pracy związanej z uszczerbkiem na zdrowiu powstałym  
w trakcie akcji ratunkowej lub ćwiczeń, poprzez przygotowanie i złożenie projektu ustawy  
o zmianie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (dalej: projekt 
ustawy). 
3. Komitet podejmuje czynności związane z przygotowaniem projektu ustawy, jego 
rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów obywateli 
popierających projekt. 
 

§ 2. Członkostwo w Komitecie 
1. Członkiem Komitetu może być każda osoba mająca prawo wybierania do Sejmu, która złoży 
pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu, ze wskazaniem imienia (imion)  
i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL. 
2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, można składać w remizie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Ustroniu Morskim, przy ul. Geodetów 1. Adres ten stanowi siedzibę i adres do 
korespondencji Komitetu. 

 
§ 3. Pełnomocnik Komitetu, uchwały Komitetu 

1. W imieniu i na rzecz Komitetu występuje pełnomocnik Komitetu, wskazany w oświadczeniu  
o przystąpieniu do Komitetu, o którym mowa w § 2 ust. 1. 
2. Komitet podejmuje swoje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 15 
jego członków.  
 

§ 4. Organizacja zbierania podpisów 
1. Komitet ustala, że podpisy będą zbierane przede wszystkich w siedzibach jednostek 
ochotniczej straży pożarnej na terytorium całego kraju, powierzając jednocześnie 
pełnomocnikowi Komitetu zapewnienie, aby w każdym miejscu zbierania podpisów 
udostępniany był do wglądu projekt ustawy, jak również prawidłowo przygotowany wykaz 
podpisów obywateli popierających projekt ustawy. 



2. Zbieranie podpisów, na zasadach określonych w ust. 1, zostanie poprzedzone skierowaniem 
do Prezesów Ochotniczych Straż Pożarnych korespondencji zawierającej zaproszenie do 
przystąpienia do zbierania podpisów, projekt ustawy wraz z omówieniem,  
a ponadto opis zasad zbierania podpisów i wypełniania wykazu podpisów obywateli 
popierających projekt ustawy. 
 

§ 5. Finansowanie działalności Komitetu 
1. Wydatki związane z promocją projektu ustawy oraz zbieraniem podpisów obywateli 
popierających projekt pokrywa Komitet.  
2. Komitet pozyskuje środki na realizację celów określonych niniejszym statutem  
w drodze wpłat własnych członków Komitetu, a ponadto zbiórek publicznych, o których mowa 
w ustawie z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych.  
 

§ 6. Rozwiązanie Komitetu 
Komitet ulega rozwiązaniu po upływie 3 miesięcy od daty: 
- zakończenia postępowania ustawodawczego, 
- postanowienia Marszałka Sejmu o odmowie nadania biegu projektowi ustawy lub 
postanowienia Sądu Najwyższego oddalającego zaskarżone postanowienie o odmowie nadania 
biegu projektowi ustawy, 
- bezskutecznego upływu terminu określonego ustawą dla wniesienia projektu ustawy wraz  
z wykazem 100.000 obywateli popierających projekt, 
- przyjęcia uchwały Komitetu o jego rozwiązaniu. 

 
§ 7. Postanowienia końcowe 

W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem, stosuje się postanowienia ustawy z dnia 24 
czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. 

 

















 

 
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej”  
......................................................................... 
(nazwa komitetu inicjatywy ustawodawczej) 

 

Wykaz obywateli, którzy udzielają poparcia projektowi ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
...................................... 
(tytuł projektu ustawy) 
 
 

Lp. Imię (imiona) i nazwisko Adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr 
domu, nr lokalu) 

Nr ewidencyjny PESEL: PODPIS 

1 
    

2 
    

3 
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                              Nr arkusza 



Wskazówki dotyczące zbierania podpisów i wypełniania list poparcia obywateli. 
 

 W miejscu zbierania podpisów obywateli musi być wyłożony do wglądu projekt ustawy. 

Obywatel udziela poparcia projektowi ustawy, wpisując (czytelnie!) na wykazie, obok 
swojego imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania (ulica, nr domu, miejscowość, kod 
pocztowy) oraz numeru ewidencyjnego PESEL, własnoręczny podpis.  
             Na każdej stronie wykazu musi znajdować się nazwa komitetu i tytuł projektu ustawy, 
której obywatel udziela poparcia (niedopuszczalne jest dodawanie kolejnych wierszy na 
odwrotnej stronie lub dodatkowych arkuszach). 

Zaleca się dążenie do zamknięcia listy 10-ma kompletnymi wpisami (ułatwi to 
czynności związane liczeniem głosów poparcia). 

Prostokąt w lewym dolnym rogu wypełnia przedstawiciel Komitetu, dokonujący 
weryfikacji list i liczenia głosów poparcia. 

 
Podstawowe uchybienia stwierdzane przy weryfikacji list: 

- nieczytelny wpis, 
- niekompletny adres (brak wpisu miejscowości lub kodu pocztowego), 
- wstawianie odnośników (-,,-) w polu adresowym w przypadku powtarzania się tego samego 
adresu zamieszkania, 
- brak numeru PESEL lub podpisu. 
 
 Wypełnione listy poparcia należy przesłać w terminie do 15 listopada 2014 r. (termin 
ostateczny!), listem poleconym lub poczta kurierską na adres Komitetu: 
 
 
Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej   
„Ustawy o zmianie ustawy z dnia  
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej” 
ul. Geodetów 1 
78-111 Ustronie Morskie 
 
 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
Podpisz się pod projektem ustawy  
zabezpieczającej finansowo strażaka OSP 
który uległ wypadkowi podczas 

akcji ratowniczo-gaśniczej 
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej” z siedzibą w OSP Ustronie Morskie ul. Geodetów 1 ; 78-111 Ustronie Morskie 

http://www.osp.ustronie-morskie.pl/zmieniamy-ustawe 


