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MINISTER INFRASTRUKTURY  Warszawa, dnia 11 sierpnia 2022 r.

Znak sprawy: DTD-1.4411.172.2022

Pan Stanisław Trociuk
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,

odpowiadając na pismo z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie problemu polegającego na tym, że starostowie nie 
mogą wydawać zaświadczeń dla nowych kierowców pojazdów ochotniczych straży pożarnych ze względu 
na brak stosownej podstawy prawnej oraz zwracające się z prośbą o odniesienie się do przedstawionego 
problemu i rozważenie możliwości przygotowana projektu stosownej nowelizacji, Minister Infrastruktury 
przekazuje następujące informacje.

Przede wszystkim informuję, że Ministerstwo Infrastruktury dostrzegło opisany przez Pana problem i pismem 
z dnia 7 lipca 2022 r., które zostało przesłane w dniu 8 lipca 2022 r., przedstawiło wszystkim Starostwom 
Powiatowym swoją interpretację przepisów, wskazując, że wymóg określony w art. 109 ust. 1b ustawy z dnia 
5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm., dalej: „ustawa 
o kierujących pojazdami”) odnosi się do przepisu, który został uchylony i brak jest podstaw do uznania, 
że dyspozycja tego przepisu może być zrealizowana. Tym samym starosta nie może skutecznie żądać 
przedstawienia zaświadczenia wydanego przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869, z późn. zm.) potwierdzającego, 
że osoba ma być kierującym pojazdem ochotniczej straży pożarnej (OSP).

Niemniej jednak istnieje możliwość uzyskania takiego zaświadczenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm., dalej: 
„k.p.a.”). Zgodnie bowiem z art. 217 § 1 i 2 pkt 2 k.p.a. organ administracji publicznej ma obowiązek wydać 
zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu 
prawnego.

Skoro zatem wójt (burmistrz, prezydent miasta) wykonuje swoje zadania względem OSP zarówno 
o charakterze majątkowym, jak i koordynacyjnym, a ponadto posiada informacje o umowie pomiędzy 
właściwym komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej a strażakiem ratownikiem 
OSP na pełnienie funkcji kierowcy w danej OSP, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 
2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490, z późn. zm.), to ma on możliwość 
potwierdzenia – w formie zaświadczenia – określonych faktów.

Niewątpliwie brak jest podstaw do skutecznego żądania przedłożenia staroście zaświadczenia, o którym 
mowa w art. 109 ust. 1b ustawy o kierujących pojazdami. Co do zasady, wójt (burmistrz, prezydent miasta) 
może wydać zaświadczenie potwierdzające, że dana osoba ma być kierującym pojazdem OSP – 
na zasadzie potwierdzenia faktów lub stanu prawnego, wynikającego z danych posiadanych przez ten organ 
– na podstawie przepisów działu VII k.p.a. („wydawania zaświadczeń”) – na wniosek osoby zainteresowanej, 
o ile będzie posiadał stosowne informacje.

Z całą pewnością istnieje nieścisłość w przepisach ww. aktów prawa powszechnie obowiązującego, którą 
należy wyeliminować poprzez zmianę przepisów ustawy o kierujących pojazdami.



Jednocześnie pragnę poinformować, że Ministerstwo Infrastruktury podjęło działania zmierzające do 
nowelizacji wskazanego art. 109 ust. 1b ustawy o kierujących pojazdami.

           Z poważaniem,
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Z upoważnienia Ministra Infrastruktury

Andrzej Bittel

Sekretarz Stanu
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