
U Z A S A D N I E N I E 
 
 

1. Istniejący stan rzeczy oraz cel wprowadzenia zmiany. 
W obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie 
szczegółowych warunków przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej 
Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 59, poz. 419) będącym wykonaniem delegacji do 
art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
Pożarnej ((Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 i Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 
r. Nr 181, poz. 1291) określa się warunki przyznawania strażakom wyróżnień z 
uwzględnieniem sposobu i formy ich przyznawania, trybu postępowania w tych 
sprawach oraz okoliczności, w których wyróżnienia nie mogą być przyznane.  

Zmiana ustawy o Państwowej Straży Pożarnej dotycząca zakresu 
upoważnienia  dla przedmiotowego rozporządzenia, pociąga za sobą 
konieczność wydania nowego rozporządzenia, w celu dostosowania do 
upoważnienia ustawowego. 

  
2. Różnica między dotychczasowym, a proponowanym stanem 
prawnym. 
 
   Nowelizacja ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, obejmuje w 
przedmiotowym zakresie dodanie w  art. 73 ust. 1 e, w którym określa się 
przesłanki, w których strażakowi nie przyznaje się wyróżnienia.  W obecnym 
stanie prawnym reguluje to § 1 pkt 3 oraz § 7 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie 
szczegółowych warunków przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej 
Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 59, poz. 419). Zmiana ustawy o PSP w tym 
zakresie spowodowała, że te uregulowania nie znalazły się w projektowanym  
rozporządzeniu. 
    Kolejna zmiana ustawowa polegająca na wyłączeniu z katalogu wyróżnień – 
nagród pieniężnych i rzeczowych spowodowała, że kwestie te nie są objęte 
przedmiotem regulacji w projektowanym rozporządzeniu. 

 
3. Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii 
Europejskiej. 
 
Ocena skutków regulacji 
 
1) podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie: 

rozporządzenie dotyczy wyłącznie strażaków Państwowej Straży Pożarnej;  
 
2) konsultacje społeczne: 

projekt został zaopiniowany przez reprezentatywne ogólnokrajowe 
organizacje związkowe: Ogólnopolskie Porozumienie Związków 
Zawodowych, Forum Związków Zawodowych oraz Komisję Krajową NSZZ 
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„Solidarność”. Uwagi do przedmiotowego projektu w zakresie konieczności 
uzupełnienia projektu o trybie postępowania w zakresie przyznawania 
wyróżnień, zgłosiło Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, 
Uwagi te zostały uwzględnione. 
Forum Związków Zawodowych opiniując pozytywnie przedmiotowy projekt 
sugerowało, aby stworzyć możliwość opiniowania wyróżnień przez 
zakładową organizację związkową. W związku z brakiem podstawy prawnej 
dla takiej kompetencji organizacji związkowej, uwaga nie została 
uwzględniona.  

 
3) wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych 

(budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego) ze 
wskazaniem źródeł finansowania: 
projektowane rozporządzenie nie ma wpływu na sektor finansów 
publicznych 

 
4) wpływ projektowanej regulacji na rynek pracy, konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw oraz na sytuację i rozwój regionalny: 
projekt nie będzie miał wpływu na wymienione obszary.  
 

 


