
PROJEKT 

ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu  

Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw  

 

USTAWA 

z dnia .............................................. 2017 r. 

 

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  

oraz niektórych innych ustaw 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity z dnia 20 maja 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 

887 ze zm.) po art. 75 dodaje się art. 75a w następującym brzmieniu: 

 

 „Art. 75a 1. Osobie, która była co najmniej przez 10 lat członkiem ochotniczej 

straży pożarnej, przysługuje dodatek do emerytury. 

 2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, wynosi 20 zł za każdy udokumentowany 

rok, podczas którego ubezpieczony brał bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

  

 3. Wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta) właściwy dla siedziby jednostki 

ochotniczej straży pożarnej, której ubezpieczony był członkiem, na wniosek ubezpie-

czonego wydaje zaświadczenie o spełnieniu przez ubezpieczonego wymogów określo-

nych w ust. 2. 

 4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w drodze rozporzą-

dzenia określi: 

1) formularz informacji składanej przez ubezpieczonego o przysługującym mu dodatku 

o którym mowa w art. 75a mając na względzie zapewnienie prawidłowego naliczenia 

wysokości emerytury, 

2) równoważne członkostwu w ochotniczej straży pożarnej okresy członkostwa w jed-

nostkach spełniających funkcje analogiczne do funkcji ochotniczych straży pożarnych, 

ale działających na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz spo-

sób dokumentowania tych okresów." 

 

Art. 2. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 

(tekst jednolity z dnia 9 lutego 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 277) w art. 27 po ust. 5 

dodaje się ust. 6, 7, 8, oraz 9 w następującym brzmieniu: 

 

 „6. Osobie, która była co najmniej przez 10 lat członkiem ochotniczej straży po-

żarnej, przysługuje dodatek do emerytury. 

 7. Dodatek, o którym mowa w ust. 5, wynosi 20 zł za każdy udokumentowany 

rok, podczas którego ubezpieczony brał bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

  

 8. Wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta) właściwy dla siedziby jednostki 

ochotniczej straży pożarnej, której ubezpieczony był członkiem, na wniosek ubezpie-

czonego wydaje zaświadczenie o spełnieniu przez ubezpieczonego wymogów określo-

nych w ust. 7. 
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 9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w drodze rozporzą-

dzenia określi: 

1) formularz informacji składanej przez ubezpieczonego o przysługującym mu dodatku 

o którym mowa w art. 27 mając na względzie zapewnienie prawidłowego naliczenia 

wysokości emerytury, 

2) równoważne członkostwu w ochotniczej straży pożarnej okresy członkostwa w jed-

nostkach spełniających funkcje analogiczne do funkcji ochotniczych straży pożarnych, 

ale działających na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz spo-

sób dokumentowania tych okresów." 

 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 



UZASADNIENIE 

 

 Ochotnicze straże pożarne działające głównie w środowisku wiejskim                   i 

w małych miastach, stanowią ważne ogniwo w walce z pożarami i działalności prewen-

cyjnej oraz likwidacji miejscowych zagrożeń, a także w walce  ze skutkami katakli-

zmów. Oprócz prowadzenia działalności prewencyjno-ratowniczej ochotnicze straże 

pożarne, w większości przypadków, spełniają również wiodącą rolę w życiu kultural-

nym społeczności w których funkcjonują. Często ta ofiarna, pełna poświęcenia i  zaan-

gażowania służba strażacka kilkuset tysięcy druhen i druhów nie znajduje należytego 

uznania i wsparcia ze strony władz państwowych, a w szczególności w obowiązującym 

prawie.  

 Kwestia dodatków do emerytur dla wieloletnich członków OSP jest istotna z 

punktu widzenia społecznego i oczekiwań strażaków ochotników. W ich oczach przy-

znanie takiego prawa stanowiłoby wyraz docenienia ich trudu przez władze państwowe. 

 Wydaje się, że uprawnionymi do dodatku do emerytury powinni być wszyscy 

członkowie OSP, którzy mając odpowiednio długi staż członkowski, byli uprawnieni do 

udziału w działaniach ratowniczych prowadzonych przez ich OSP. 

 Ocenia się, że informacja dotycząca członkostwa w OSP, i udziału członków w 

działaniach ratowniczo – gaśniczych jest w miarę pełna i dostępna. 


