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Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszta w zycie ustawa z dnia 15 grudnia 2016 rol<u
0 ustanowieniu

„Programu

1 Biura Ochrony

modemizacji

Rzqdu w latach

Policji, Strazy Granicznej, Pahstwowej

2017-2020".

Strozy Pozarnej

Na jego realizacj^ w stuzbach podlegtych

Ministrowi Spraw Wewn^trznycli i Administracji w czasie obowigzywania ustawy przeznaczona
zostata kwota prawie 9,2 mid z\, z czego Paristwowa Straz Pozarna otrzyma ponad 1,7 mid zt,
w tym 501 min zt z przeznaczeniem na unowoczesnienie jednostek ochotniczych strazy
pozarnych.
Program obejmuje

rozbudowQ i modernizacj^ infrastruktury, zakup nowoczesnego

sprzQtu i wyposazenia oraz wzrost wynagrodzeri funkcjonariuszy, co przyczyni s i ^ nie tyiko do
poprawy

warunkow

stuzby,

ale przede

wszystkim

zwi^kszy

sprawnosc

i skutecznosc

podejmowanych dzialari ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpozarowej,
W »Programie

modemizacji"

uwzglQdniono dofinansowanie 54 inwestycji budowlanych

Paristwowej Strazy Pozarnej, w tym budowQ 29 nowych oraz przebudowQ, rozbudow^ bqdz
modernizacjQ 25 istniejqcych obiektow PSP. tqczna kwota dofinansowania tych inwestycji
wynosi prawie 292, 5 mIn zt. W roku 2017 realizowanych byto 37 inwestycji budowalnych,
z czego 8 zostato juz zakoriczonych.
W „Programie

modemizacji"

uwzglQdniono rowniez dotacje w wysokosci blisko 104 mIn

zt na remont straznic jednostek ochotniczych strazy pozarnych. W 2017 roku z dofinansowania
w ramach powyzszej kwoty skorzystato 3025 jednostek ochotniczych strazy pozarnych na tqcznq
kwotQ 28,7 mIn zt.
W latach 2017-2020 planowany jest zakup co najmniej 570 samochodow pozarniczych,
na CO przeznaczona zostata kwota ponad 302 mIn zt, w tym 33 samochodow pozarniczych dia
jednostek

Pahstwowej Strazy Pozarnej za kwot^ ok. 34 mIn zt oraz 537 samochodow

pozarniczych dIa jednostek ochotniczych strazy pozarnych za kwot^ 269 mIn zt.
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Planowane
zestawow

do

rowniez zakupy cyfrowych

udzielania

kwalifikowanej

systemow tgcznosci, ubrari specjalnych,

pierwszej

pomocy^

ratowniczych

narz^dzi

hydraulicznych, a takze doposazenie poligonow w szkotach Paristwowej Strazy Pozarnej.
„Program
Panstwowej

modernizacji"

Strazy

Pozarnej

nie jest jedynym programem sluzgcym doposazeniu jednostek
i

ochotniczych

strazy

pozarnych.

W

ramach

projektow

wspotfinansowanych ze srodkow Unii Europejskiej w latach 2017-2021 planowany jest zakup
695 jednostek sprz^towych (samochody, przyczepy, kontenery, agregaty prqdotworcze, pompy)
za kwotQ prawie 593 min zt
W ramach projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym"
planowany jest zakup 224 jednostek sprz^towych za kwotQ ponad 202 mIn zt.

Projekt

^Zwi^kszenie skutecznosci prowadzenia dtugotrwatych akcji ratowniczych" zaktada zakup 221
jednostek

sprz^towych za kwot^ ponad 140 mIn z\, a projekt „Usprawnienie

systemu

ratownictwa na drogach" zakup 250 jednostek sprz^towych za tqczn^ kwot^ prawie 250 mIn zt.
Dotacje z budzetu paristwa dia jednostek ochotniczych strazy pozarnych byty do 2015
roku przekazywane przez Ministra Spraw Wewn^trznych i Administracji na podstawie umowy
zawartej z Zarzgdem Gtownym Ochotniczych Strazy Pozarnych RP i za jego posrednictwem.
Od

2016

roku

zostaty

wprowadzone

nowe

zasady przyznawania

dotacji

dIa

ochotniczych strazy pozarnych, aby zapewnic optymalny i transparentny podziat srodkow
finansowych przeznaczanych na poszczegolne wojewodztwa proporcjonalnie do liczby powiatow
oraz liczby jednostek ochotniczych strazy pozarnych w danym wojewodztwie.

Komendant

Gtowny PSP upowazniony zostat do udzielania dotacji celowych (na podstawie zawartych umow)
jednostkom ochotniczych strazy pozarnych lub zwigzkowi ochotniczych strazy pozarnych na
realizacjQ

zadan

publicznych, obejmujqcych

przygotowanie

jednostek

OSP do

dziatan

ratowniczo-gasniczych. Zakres przedmiotowy udzielanych dotacji obejmuje remonty straznic,
zakup specjalistycznego sprz^tu i wyposazenia, materiatow i ustug wynikaj^cych z sytuacji
nieprzewidzianych zwiqzanych z przygotowaniem OSP do dziatan ratowniczo-gasniczych oraz
propagowanie

ochrony

mtodziezowych

druzyn

przeciwpozarowej,
pozarniczych

i

m.in.

zawodow

poprzez

sportowych.

dofinansowanie
Dzi^ki temu

komendanci miejscy i powiatowi PSP w porozumieniu z wtasciwymi terytorialnie

obozow

rozwigzaniu
powiatowymi

zarzgdami OSP okreslajg zapotrzebowanie na sprz^t i wyposazenie strazakow w swoim rejonie,
nast^pnie przekazujqc je do komendantow wojewodzkich PSP, ktorzy po konsultacji z zarz^dami
wojewodzkimi

OSP dokonujq

podzlatu

srodkow

na poszczegolne powiaty.

Komendanci

powiatowi/miejscy PSP oraz zarzgdy powiatowe OSP wspolnie sprawujg nadzor nad wtasciwym
wyposazeniem i przygotowaniem danej jednostki do dziatan ratowniczo-gasniczych.
Oprocz tego jednostki PSP i OSP, na podstawie art. 38 ustawy dnia 24 sierpnia 1991 roku
o ochronie przeciwpozarowej, korzystajq ze srodkow od zaktadow ubezpieczeniowych, ktore
zobowi^zane

do przekazywania na cele ochrony przeciwpozarowej 10% sumy wptywow

uzyskanych z tytutu ubezpieczenia od ognia. Dotychczas 50% tej kwoty otrzymywat

do

dyspozycji Komendant Gtowny Paristwowej Strazy Pozarnej, a 50% Zarzgd Gtowny Zwi^zku
Ochotniczych Strazy Pozarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
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Wejscie w zycie ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie
przeciwpozarowej spowodowato, ze zaktady ubezpieczeh przekazujg teraz nalezne srodki
finansowe jednemu podmiotowi - Komendantowi Gtownemu Paristwowej Strazy Pozarnej,
b^dqcemu centralnym organem administracji rzqdowej w sprawach ochrony przeciwpozarowej.
Natomiast sposob podziatu pozostaje taki sam jak dotychczas - 50 % tej kwoty w dalszym ciqgu
przeznacza s i ^ z mocy ustawy na ochotnicze straze pozarne, a 50 % na Paristwowq Straz Pozarn^
i inne jednostki ochrony przeciwpozarowej. Nieprawdziwe sg wi^c informacje upowszechniane
przez polityczng opozycj^, jakoby rzqd Prawa i Sprawiedliwosci odbierat bqdz zmniejszat srodki
dIa ochotniczych strazy pozarnych. Jest wr^cz przeciwnie.
W 2015 roku na dotacje dIa ochotniczych strazy pozarnych przekazano tgcznie
105,5 mIn zt, w tym dIa jednostek wtgczonych do krajowego sytemu ratowniczo-gasniczego
73 mIn zt, a dIa pozostatych jednostek ochotniczych strazy pozarnych 32,5 mIn zt.
W 2016 roku na dotacje dIa ochotniczych strazy pozarnych przekazano 109 mIn zt,
w tym dIa jednostek wtgczonych do krajowego sytemu ratowniczo-gasniczego 73 mIn zt, a dIa
pozostatych jednostek ochotniczych strazy pozarnych 36 mIn zt.
W 2017 roku kwota ta wzrosta do ponad 124 mIn zt (tj. o 15 mIn zt w stosunku do roku
poprzedniego), w tym dIa jednostek wtqczonych do krajowego sytemu ratowniczo-gasniczego
do kwoty 81,1 mIn zt, a dIa pozostatych jednostek ochotniczych strazy pozarnych do kwoty
43 mIn zt.
W uchwalonej 11 stycznia 2018 roku ustawie budzetowej na rok 2018 na dotacje dIa
ochotniczych strazy pozarnych przeznaczona zostata kwota 137,585 mIn zt, w tym dIa jednostek
wtgczonych do krajowego systemu ratowniczo-gasniczego 83,95 mIn zt, a dIa pozostatych
jednostek ochotniczych strazy pozarnych 53,635 mIn zt.
W ciqgu dwoch lat rzgddw Prawa i Sprawiedliwosci nastqpit wzrost srodkow
finansowych przeznaczonych dIa jednostek OSP o 32,085 mIn z\, tj. o 30,4 %.
Nalezy zauwazyc, ze w latach 2017-2020 na dotacje dia jednostek wtqczonych do
krajowego systemu ratowniczo-gasniczego oraz pozostatych jednostek ochotniczych strazy
pozarnych realizujgcych zlecone im zadania z zakresu ochrony przeciwpozarowej przeznaczona
zostata kwota 541,105 mIn zt, z czego w ramach „Programu modernizacji" - 501,4 min zt.
Ze srodkow tego programu dIa jednostek ochotniczych strazy pozarnych wtqczonych do
krajowego

systemu

ratowniczo-gasniczego

przewidziano

335,8

min zt (w

2017 roku

- 81,1 min zt; w 2018 roku - 83,95 min zt; w 2019 roku - 83,95 min zt; w 2020 roku
- 86,79 min zt). DIa pozostatych jednostek OSP przeznaczona zostata kwota 165,6 min zt
{w 2017 roku - 40 min zt; w 2018 roku - 41,4 min zt; w 2019 roku - 41,4 min zt; w 2020 roku
- 4 2 , 8 min zt).
W

2017

roku

zakupionych

zostato

741

pojazdow

oraz

53

kontenery

i przyczepy do ich przewozu. Na wyposazenie Paristwowej Strazy Pozarnej trafity 132 pojazdy,
a na wyposazenie jednostek ochotniczych strazy pozarnych 609 pojazdow. Zakupy te zostaty
sfinansowane ze srodkow publicznych pochodz^cych z „Programu modernizacji", od firm
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ubezpieczeniowych, funduszu wsparcia PSP, srodkow samorzqdowych oraz wojewodzkich
funduszy ochrony srodowiska i gospodarki wodnej, programow unijnych, Narodowego Funduszu
Ochrony Srodowiska I Gospodarki Wodnej oraz dotacji MSWiA.
^Program modernizacji" umozliwit rowniez podnlesienle wynagrodzeri funkcjonariuszy
i pracownikow Paristwowej Strazy Pozarnej. Pierwsze podwyzki wynagrodzeri wyptacane sq
od 1 stycznia 2017 roku. DIa strazakow jest to kwota 253 zt miesi^cznie srednio na etat, a dIa
pracownikow PSP 250 zt srednio na etat. Kolejna transza podwyzek zostanie uruchomiona
od 1 stycznia 2019 roku, co oznacza, ze strazacy b^dg zarabiac srednio o 609 zt wi^cej,
a wynagrodzenia pracownikow wzrosnq srednio o 597 zt.
Warto zaznaczyc, ze w 2016 roku strazacy otrzymali rowniez podwyzk^ wynagrodzeri
w kwocie 192 zt srednio na etat, a od 1 maja 2018 roku rzqd Prawa i Sprawiedliwosci przeznaczyt
dodatkowg kwot^ na wzrost uposazeri najnizej zarabiajqcych strazakow.
Szczegotowe zestawienie dotacji dIa jednostek ochotniczych strazy pozarnych na
terenie

wojewodztwa

matopolskiego

z podziatem

na powiaty

w latach

2015 - 2017,

przygotowane przez Komendanta Gtownego Paristwowej Strazy Pozarnej gen. brygadiera Leszka
Suskiego - na podstawie sprawozdari komendantow wojewodzkich, ktorzy dokonywali podziatu
srodkow na poszczegolne p o w i a t y - z n a j d u j e s i ^ w zat^czonej tabeli.
Informuj^ rowniez, ze komendanci wojewodzcy Paristwowej Strazy Pozarnej przygotujq
szczegotowy wykaz dotacji udzielonych wszystkim jednostkom OSP w poszczegolnych powiatach
i gminach w celu przekazania go wszystkim zainteresowanym Druhnom i Druhom OSP oraz
samorzgdowcom.
Uprzejmie proszQ Pana W o j e w o d ^ o przekazanie tresci niniejszego pisma wraz
z zatqczonym zestawieniem dotacji udzielonych jednostkom ochotniczych strazy pozarnych
w wojewodztwie matopolskim w latach 2015-2017 Komendantowi Wojewodzkiemu Paristwowej
Strazy Pozarnej, a za jego posrednictwem - komendantom powiatowym/miejskim PSP oraz
prezesom i naczelnikom ochotniczych strazy pozarnych w wojewodztwie matopolskim.

r

r

Do wiadomo^ci:
gen. brygadier Leszek Suski - Komendant Gtowny Paristwowej Strazy Pozarnej
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Wykaz dotacji MSWiA oraz KSRG przyznanych przez Komendanta Wojewddzkiego PSP dIa ocliotniczych straiy pozarnych w 2016 i 2017 r, oraz dotacji przyznanej na KSRG w 2015 r.
ccn. brygadier Leszek SUSKI

Lp.

wojew6dztwo

KP/KM PSP

201Srok
dotacia KSRG

dotacia KSRG

2016 rok
dotecja MSWiA

s

razem 2016 rok

dotacia KSRG

S

2017rok
dt^cia MSWiA

1. matopolskle

Bochnia

265 917,00

216 295,00

131 562,50

1

2. matopolskle

Brzesko

137 076,00

306 215,00

69 562.50

2

375 777,50

109 178,00

3. matopolskie

Chrzan6w

191 158.00

273 765,00

92 000.00

2

365 765,00

425 960,00

4. matopolskle

D^browa Tamowska

147 326,00

80 584.00

64 562,50

145146,50

86 678.00

193 353,60

5. matopolskle

Gorllce

275 449,00

295 935,00

72 562,50

1

368 497,50

212 207,00

109 700,00

6. malopolskie

Krakow

945 552,00

1 Oil 427,00

342 562,50

3

1 353 989,50

968 750,00

2

264 248,00

7. matopolskle

Umanowa

488 114,00

545 497,00

200 000,00

3

745 497,00

479 721,00

1

8. malopolskie

Miech6w

182 699,00

85 220,00

93 562,50

178 782,50

123 300,00

9. matopolskle

MySlenice

344215,00

352 215,00

180 562,50

532 777,50

404 263.00

1

208 700,00

10. matopolskle

Nowy Sacz

654 476,00

421 450.00

131 562,50

553 012,50

619168.00

1

129 500,00

11. matopolskle

Nowy Targ

324445,00

304 589,00

192 562,50

2

497 151,50

415 370.00

1

278 000,00

12. malopolskie

OIkusz

464184,00

252 569,00

69 562,50

1

322 131,50

368 711,00

1

280 000.00

13. malopolskie

O&wi^clm

128 838,00

199 552,00

56 000,00

1

255 552,00

230 835,00

1

96 187.40

14. matopolskle

Proszowice

108 411,00

331 671,00

76 562.50

408 233,50

470 641.00

1

247 700,00

15. matopolskle

Sucha Beskldzka

287 905,00

477 752,00

154 562,50

632 314.50

681 620.00

2

16. malopolskie

Tam6w

831 059,00

371 605,00

140 562,50

512 167,50

284 656.00

17. matopolskle

Wadowlce

374 452,00

352 772,00

129 562,50

1

482 334,50

361 482,00

18. malopolskie

WIellczka

306 159,00

264 254,00

118 562,50

1

382 816,50

90 422,00

19. malopolskie

Zakopane

370 764,00

301 528,00

137 562,50

1

439 090.50

414 041,00

6 828199,00

6 444 895,00

matopolskle Suma

1

2

2 454 000,00 22

347 857,50

111 997,00

241 050,00

8 898 895,00

S

S - dofinansowanie samochodbw
Og6tem za lata
2015 - 2017
razem 2017 rok

353 047,00

966 821,50

90 550.00

199 728.00

712 581,50

127 900,00

553 860,00

1 110 783,00

280 031,60

572 504,10

321 907,00

965 853,50

1 232 998,00

3 532 539,50

73 000.00

552 721,00

1 786 332,00

115 000,00

238 300,00

599 781,50

612 963,00

1 489 955,50

748 668,00

1 956 156,50

1

693 370,00

1 514 966,50

1

648 711.00

1 435 026,50

327 022,40

711 412,40

718 341.00

1 234 985,50

59 000,00

740 620,00

1 660 839,50

1

138 400,00

423 056,00

1 766 282,50

1

70 700,00

432 182,00

1 288 968,50

117 300.00

207 722,00

896 697.50

1

694 041,00

1 503 895,50

3 120 289,00 8

9 979 289,00

25 706 383,00

1

1

6 859 000.00 15

280 000.00

1

1

1

1

1

