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Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów 
do spraw reformy regulacji 
administracyjnych związanych z 
ruchem naturalnym ludności i ochrony 
miejsc pamięci

EPUAP

Szanowny Panie Ministrze,

na tle indywidualnej sprawy badanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich 
pojawił się problem zmiany 103 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
Pożarnej (tekst jedn. – Dz.U. z 2022 r., poz. 1969) w kwestii umożliwienia pokrycia 
kosztów pogrzebu strażaka zmarłego wskutek wypadku w czasie pełnienia służby ze 
środków jednostki organizacyjnej PSP.

Z uzyskanej od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej odpowiedzi 
z dnia 20.10.2022 r. znak BKG-III.0712.1.2022 wynika, że prace koncepcyjne w zakresie 
ujednolicenia przepisów dotyczących zasiłków pogrzebowych i pokrywania kosztów 
pogrzebu zmarłych żołnierzy i funkcjonariuszy realizowane są odrębnie pod 
kierunkiem Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy regulacji 
administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc 
pamięci. Podczas przeprowadzonej w dniu 11.10.2022 r. wideokonferencji poruszony 
został problem konieczności zmiany art. 103 ust. 2 wyżej powoływanej ustawy o 
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Państwowej Straży Pożarnej. Zdaniem Komendanta Głównego PSP, obecnie trwają 
prace mające na celu uzgodnienie z MSWiA treści propozycji brzmienia odpowiednich 
przepisów. Komendant nie jest zaś podmiotem odpowiedzialnym za przebieg procesu 
legislacyjnego, który mógłby określić harmonogram prac nad projektowanym aktem 
prawnym, jak i ostateczne brzmienie nowelizowanego art. 103 ust. 2 ustawy o PSP.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 w związku z 
art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich 
(tekst jedn. – Dz. U. z 2020 r. poz. 627 z późn. zm.), przesyłam w załączeniu Panu 
Ministrowi korespondencję dotyczącą niniejszej sprawy, z uprzejmą prośbą o 
informację w zakresie aktualnego stanu prac legislacyjnych dotyczących 
przedstawionego zagadnienia.
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