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art. 35 otrz y muj e brzm ienie :
"Art. 35 . . W ~a kresie spra w 'nie ' uriormowanychprzep isami nin ie jszej ustawy do prac ow nikówna ukowo-b a dawczy ch ma ją zastosowanie przepisy Kod eks u pracy,
z wyjątkiem sporów do ty c zących rozwiąz a nia st osun k u
pracy z mianowanymi pracownikami naukowo · bada',\·czymi, które b ę dą rozstrzygane w trybie przewidz ia nym w Kodeksie- post ę p o wania administracy jneg f ' i

-

Poz. 320 i 321

?

------~-----------------------

14) wart. 36 ust. 2 pkt 1 skr eś la
i warunki ustalania cz a su pracy".

'.,

. Art. 2.
1975 r.

się

w y r az y "zas a dy

'i' .

De.luet wchodzi w życie z dniem 1 styczni a

Przewodniczący

Rady

S ekretarz Rady

Państwa:

Państwa:

H.

Jabłoń s ki

L. Stasiak

321

,

,

DEKRET
,
. z ,dnia 27. grudnia 1974 r.

o
Rozdział

służbie

rożarnictwa.

funkcjonariuszy

1

\

- 5. Komendanta terenowej zawodowej straży poż a r
nej mianuje kom e ndant powiatowy straży po ża rny c h .' "

PJzepisy ogól,ne.
Art. t. 1. Funkcjonariuszem poż a rnictwa może być
obywate l polski, Który daje rękojmię na:eżytego wyk Qlllywania obowiązków służbowych oraz posiada określone
kwalifikaCj e ; od'p ow iedni stan zdro\via i warunki , fizyczne
. do służby w je dnostkach ochrony przeciwpożarowej.

6. Głównego inspektora ochro ny przeciwpożar owe j w
ministe rstwie (urzędzie centralnym ) mianuje właściwy mi nister (kierownik urzędu centralnego) spośr ó d kand yd ató w
przedstawionych przez Komendanta Głównego Straży Foż a rnych .
7.

2. S tos unek , służb owy funkclonariuszy p o ż a rnic twa,
zwanych da lej "funk cjon a riuszami", nawiązuje się na pods taw ie mianowania.
3. Mi,nister Spraw Wewnętrznych określi wymagan ia
w zakr esie kwa lif ikacji oraz sta nu zdrowia i warunków fi zycznych, j ak im powinien odpowiad a ć funkcjonariusz.
/
4 . •O ceny s tan u zdrowia i warunków fi zy cznych d o
w ochronie przeciwpożarowej dokonują zakłady
społeczn e j służby zd row ia na zasa d ac h i w · trybie ok re ś l o 
nych przez Ministrów Spraw Wewn ę trznych oraz Zdrowia
i Opieki Społecznej.
służby

2. Zastępcę Komendanta Głównego Straży Pożarnych,
komendanta ' i z astęp cę komendanta szkoły . pożarn i czej
mianuje Minister Spraw Wewnętrznych.

3) w te renow yc h zawodowych
m en danci tyc h straży ,
4) w

4. Komendanta powlaiowego (miejskiego, d'z ielnicb~
w eg o) str a ży pożarnych mianuje naczelnik powiatu (m'i a sta, dzielnicy) spośród kandydató'ł{ przedstawionych yrzez
kome'n danla wojewÓdzkiego straży pożarnych ' (komend'anta
straży pożarnych 'miasta 'wyłączonego ,z W,o jewódzlwa).

w

ust.

1- 6

Pożarnych

szkołach p o żarniczych

-

-

Kom e n-

właś ciw e terenowe

str a Żach po ż a rnych ~

ko -

"
komendanci ty ch

s zkó ł,

5) w resortowych jednostkach organizacyj nych ochr ony \
prz e ciwpożarowej:

a) na stan ow iska oficerów i ch o rą ży ch pożarnictwa
główni inspek torzy ochrony przeciwpoż a rowej, a w
j ednostk ac h ochrony przeciwpoż a row e j p o dległy c h
urzędom centralnym,
w których nie ' powoł an o
głównego inspektora ochrony przeciwpożarowej komendanci wojewódzcy straży p o żarnych (kome n- #
danci straży pożarnych miast wyłąqonych z województw),
.
,
h) na stanowiska podoficerów i szeregowców pożar
nictwa - korilendanci jednostek ' org a nizasyjnych
ochrony przeciwpożarowej.
Funkcjonariuszy na ~tanOWiśka 'ofite'r ó'w ~r " chorą
w jednostkach ochrony przeciwpożaro
wej org anizacji spółdzielczych i s~ołecznych mianują:
8.

żych

3. Komendanta wojewódzkiego strflży pożarnych .mianuje wojewoda, a komendanta straży pożarnych miasta
wyłączonego ~ . wojewód,ztwa -prezydent mia st a spośród
kandyd a tów pr'zedstawionych przez Komendanta Głównego Str a ż y : Pożarnych"
,:

wymienionych

2) w komendach straży pożarnych or gany administracji p a ństwow e j,

5. Mianowan ie może nastąpić po odbyciu zasadniczej
wojskowej albo po przeniesieniu do rezerwy be z
odbycia te j służby lub po zwolnieniu od obowiązku służby
wojskowej.

Wewn ę t rz nych.

nie

1) w Komendzie Głównej Straży
d an t Główn y Straży Pożarńych,

sł użby

Art. 2. 1. Komendanta Głównego Straży ' Pożarnych 
mianuje Prez es Rady Ministrów na wniose k Ministra Spraw

Funkcjon ariuszy

mianują:

po ~arnictwa

1) w centralnych związkach spółdzielni oraz w Zarządach
głównych organizacji społeczn ych ,
Komepdant
Główny Straży Pożarnych na wniosek zarządów ceQtra lnych związków s półd zielni lub zarząd ów główn y ch
tych organIZacji,
ih"hych jednostkach organ izacji - spółdzielczycH lub
- komendanci wojewódzcy straży pożar
""tiyt h (komendąnci straży poż arnych m iast ' wyłćlczohychzwo}e""odżt\v).
.
; , ' ',,,,
';'"

2) w

społecznych

1-
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I
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9. ,Funkcjonar-iuszy Da stanowiska pod oficerów i szeregowców w jednostkach wymienionych w ust. 8 pkt 2 mianują komendanci powiatowi (miejscy, dzielnicowi) straży
pożarnych na wniosek zarządów tych org a nizacji.

Art. 3.
ślubowanie

"w

Przed objęciem
w brzmieniu:

służby

fupkcjonariusz

Poz, 321

szkół pożarniczych i funkcjonariuszom
w, szkołach p (l żarlliczych st o (J!lle szeregowców i podoficerów pożarnictwa nadilją kom en danci
tych szkół.
'

4.

Słuchaczom

pełniącym służbę

.

\

- .

----------------~----------------

skład,a

5. Stopnie pożarnicze chorąż y ch i młodszy c h oficerów
z wyjątkiem pierwszego st opnia oficerskiego,
nadaje Komendant Główny Straż y Pożarnych.

pożarnictwa,

pełni świadomy

swoich obowiązków ślubuję urowiernym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
6. Pierwszy stopi e ń oficerski oraz stopnie starszych
na powierzonym mi sta nowisku dążyć ze wszystkich sił do
ofice rów pożarnictwa nadaje Minister Spraw Wewnętrz
umacniania ochrony przeciwpożarowej kraju, strzec i bronych . .
nić przed pożarami dorobku narodowego, być ofiarnym
i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego .
7.. Stopień generała p o żaJnictwa nad a je Prezes Rady
wszelkiego mienia,
Ministrów na wni.osek Ministra Spr aw Wewn ę trznych ,
czyście

być ·

Ślubuję uroczyście sum iennie
p rzełożo nych,
</

strZEC godn eśc i
imie nia służby."

.

wykonywać polecenia
przestrzegac
regu laminów
służbowych,
funkcjonariuszil pożarnictwa i dobrego
I

Art. '1. 1. Nad a nie funkcjonarius /ow i stop nia (J o żar
niczego następuje stosow nie do pO'5iada nych kW illifi k dcji
ótaz w zależności od opinii służbow e j i zajmowa nego stanowiska służbowego .

.

Art. 4. Funkcj on aar ius z p ożar nictwa podlega okresowym ocenom kwalifi kacy jnym. Minister Spraw Wewnętrz
\ n ych ust a li szcze gólowe zasildy i tryb sporządzania tych
ocen.
Ro ździa ł

Stopnie

2. ' Warunkiem nada nia pi e rwszego stopnia chorążego
jest ukończenie Szkoł y Chorążych P oża rnictwa.
3. Warunkiem nadania pierwszego stopnia oficerskiego jest ukończenIe Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarn i czej.

2

Art. 8. Nadanie funkcjonariuszowi kolejnego stopnia
nie może nastąpić wcześniej niż po przesłu
żeniu w stopniu':

pożarniCze.

pożarniczego

Art. 5. Ustanawia się n as tę p u jące ko le jne stopnie po(

\,
,

strażak,

starszy

,.
2)

'I

3)

\

starszego kaprala

strażak,

podoficerowie pożarnictwa:
kapral pożarnictwa,
starszy kapral pożarnictwa,
plutonowy pożarnictwa,
og·niomistrz pożarnictwa,
stars ~y o.gniomistrz pożarnictwa,

starszy
\

4) oficerowie

młodsi:

\
/

'.

generał pożarni;:: twa.

Art. 6. 1. Stopień strażaka fUQkcjonari usz otrzymuje
z chwilą mianowania po raz ' pierwszy na stanowisko służ
bowe.

5 lat,
4 lat,

podpułkownika ' poż,arnictwa

4 lat.

stopień

,/

nadają

Art. 10. Funkcj o nariusz po prZE'JscIU do zawodowej
służby wojskowej w s(Jecja ln ości ' pożarniczej lub do SłLiŻby
w Milicji Obywatelskiej otrzymuje stopień wojsk()wy łub
milicyjny odpowi<1~ający posiadanemu stopniowi pożarni
cZ,e,m u . .

komenda nei jed-

przeciwpożarowej .

3. Stopnie pożarnicze p0dof.icerów pożarn,ictwa ' padają
wojewódzcy straży ' pożarnych (komendąnci
straży pożarnych miast wyłączonych z w0jewództw).

ko~enćIanci

4 lat,

2. W wypadkach wyjątkowych można nadać funkcjon ariuszow i, który pOSiada szc:z ęgólne kwalifikacje fachowe
do pełni enia służby. na odpowiednim stanowisku, stopień
pożarniczy, mimo niezachowanla warunków wymaganych.
do nadania tego stopnia.

pułkownik pożarnictwa,

2. Stopień starszego strażaka
nostek 'organizacyjnych ochrony

pożarnictwa

5 lat,
' 3 lat,

1. Funk('jonariuszowi można . nadać kolejny
pożarniczy ' przed upływem ustalonych
o,kresów w drodze wyróżnienia, Okresy , te mogą być skrócone nie więcej niż' o jeden rok.

podpułkownik pożarnictwa,.

/

poż ilCnictwa

,,

Art. 9.

b) óficerowie starsi:
. major pożarnictwa,

c)

pożarnictwa

4 la t,

pożarnictwa

wyższy

porucznik pożarnictwa,
kapitan pożarnictwa,

:\.'

4 lat,

majora

poćlporucznik pożarnictwa,

,

3 la t.

porucznika

pożarnictw,a.:

'a) oficerowie

pożarnictwa
pożarnictwa

. kapitana

cho ~ą ży pożarnictwa,

2 lat,

ogniomistrza

podporucznika pozarnictwa

chorążowie pożarnictwa:

2 lat,

plutonowego

chorążego

chorąży pożarnictwa,
lO,

pożarnictwa

młodszego chorążego pożarnictwa

młodszy chorąży pożarnictwa,

.:

pożarnictwa

kaprala

pożarnictwa:

,.

3' miesięcy,

strażaka

żilrnicze:

1) , ·szeregowcy

,.

I

Art. 11. 1. Funkcjonariusz zwolniony ze służby może
p0siadcln,rm st9pniem pożarniczym z okreś
leniem "w stanie spo~zynku".
posługiwęc . się

,

,

J

,

;

/
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pożarniczego

następuje

w razie:

-

Poz, 321

1)

być ofiarny w ratowaniu zagrożoneg'o. . ;iycia ludz,k iego
i imienia oraz sumiennie wypefniać obowiązlf,i i wykazy wać szczególną dbałość o zabezpieczenie . mienia
prze d pożarami,

l) utraty obywatelstwa polskiego;

2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na
datkową pozbawienia praw .publicznych,

karę

do-

2) strzec

3) zwolnienia ze służby na podstawie orzeczenia komisji
dyscyplirfarnej o wydaleniu ze służby,
4) zwolnienia ze
ust. 2 pkt 1.

służby

w wypadku

okr~ślonym

wart. 32

Obowiązki

I prawa funkcjonariuszy.

2. Funkcjonariusze pełniący służbę I}a stanowiskach,
.na których wymagane jest utrzymani'e ciągłości służby,
pełnią służbę w systemie zmianowym, to jest 12 godzin
służby i 24 . godziny wolne od służby. .

.

/

3. W uzasadnionych wypadkach właściwy minister
(kierown ik urzędu centralnego), lub wojewoda (prezydent
miasta wyłączonego z województwa) może. wprowadzić, po
zasięgnięciu opini.i właściwego związku z.a wodowego, peł
nienie s~żby w syste,m ie: zmianowym w wymiarze 24 godziny służby i 48 godzin wolnych od służby przy zapewnieniu odpowiedniego ' wypoczynku podczas' p e łnienia
służby.

,"

4. Za pracę wykonaną na polecenie przełożonego poza
normalnymi godzinami służby określo ny mi w ust. 1-3
funkcjonariuszowi przysługuje W tym samym wymiarze
czas wolny, a za pracę w niedziele i święta - inny dzień
wolny od ,pracy.

.. \.

" 5. ' Czas pracy funkcjonariuszy może być przedłużony
w ceJ,u pełnienia służby w zakresie operacyJno-technicznym
albo w celu pełnienia dodatkowej sluż b y, bez prawa do
wynagrodzenia za godziny nadliczbowe oraz. do otrzyman ia
cząsu wolnego lub dnia wolnego, o któ,rym mowa w ust. 4.
6, Minister Spraw Wewn ę trznych ' w porozumieniu
z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz po porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pra-'
cowników Państw owych i Społ e cznych określi zasady peł 
nienia służby:

n
.

~.

.

w celu utrzymani'a jej

ciągłości,

2) ' w zakresie operacyjno-technic znym,

.

,

/,

3) dod a tkowej.

, 7, Za pTzedłu~ony czas pra~y j za pracę w p o~ ze nocn ej w wypadkach określonych w ust. 2, 3 i 5 przysługują
zrycza.łtowane dogatki określone w przepisach o wynagrodzeniu, z tym że· Rada Ministrów określi termin od którego dodatki te będą przysługiwać.
"
,/

pliny

ściśle

pożarnictwa,
służbowych

i 'dyscyoraz stawiać się
do dyspozycji na kazde wezwanie przelożo

regulaniinów

służbowej, poleceń przełożonych

osoblście

\ Art. 14. Funkcjonariusz obowiązany lest do noszenia
w czasie służb y umundurowania.

3

Art. 12. 1. Funkcjonariuszy obowiązuje , czas pracy
stosowany w zakładach pracy, w których pełnią służbę.

.

przestrzegać

3)

funkcjonariusza

bego.
Rozdział

J:.'

godności

.-,

8. Przepisów ust. 2, 3 i 5 nie stosuje się do ·k obie t w
'oraz do kobiet opiekujących się dziećmi do jednego '
roku. Dotyczy to także pracy nocnej.
dąży

Art. 13. Funkcjonari~sz, niezal e żnie od przestrzega-nia
wart. JOD Kodeksu pracy oraz
obowiązków pracownika urzędu państw:Owego, powinien:
obowiązków określonych

Art. 15. 1. Funkcjonariusz otrzymuje corocznie urlop
wypoczynkowy w wymiarze i na zasadach określonych w
Kodeksie pracy.

....

,.I",

/

2, Funkcjonariuszowi wykonującemu c zynnoś ci o charakterze operacyjno,technicznym , przez okres ponad 5 lat
przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymi'a rze
od 6 do 12 dni roboczych, Zasady udzielania tego urj'opu ~
określą MinistrOWIe Spraw Wewnętrznych oraz Priicy, Płao
i Spraw Socjalnych.

'l

r

Art. 16. l. Funkcjonariusz otrzymuje bezpłatnie umundurowanie, o'dzież specjalną i wyekwi powanie ' osobiste;
2. Minister Spraw. Wewnętrznych okreś1iw porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej wzory umundurowania, dystynkcji, owak i odzieży specjalnej funkcjona- ,
riuszy, a w porozumieniu, z Ministrem Finansów oraz Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych normy umundutowania, odzieży specjalnej i wyekwipowan:a os'obistego.,
wysokość i zasady wypł a cania równoważnika pieniężnego
w zamian za umund urowanie oraz wypadki zWrotu , tego
równoważni,ka w razie zwolnienia ze służby .
Art. 17. , 1. Absol wentom szkół pożarn iq:ych, którzy
w jednostce ochrony przeciWpożarowej po~ /
za miejscem stałego zamies zkanj a, wskdzanej ' przez Komenda,nta - Głównego Straży Pożarnych, oraz funkcjon'ariu- '
szom przeniesionym służbowo do innej miejscowości zakłady pracy, w których p e łnią służbę, zapewniają mieszkanie.

" ,l,
\

podjęli służbę

2. ' Funkcjonariuszom wymienionym w ust. I, którzy
pełnienia służby nie otrzymali mieszkania , przysługuje ekwiwalent pieni ę żny w wysokości i na zas adach
określonych prze z Ministra Spraw Wewn ę trznych w poro~
zumie niu z Ministrami Finansów oraz Pracy, Płac i Spraw
Socjalnych .

j

'

~

..

vi miejscu

,,1'

Art. 18 Funkcjonariusz ę pod le gają obowiązkowi ubezpieczenia w P ańs twowym Zakładzie Ubezpje czeń .w , zak re" ', '
sie następstw nieszczęśli-wych wypadków 'w · cz~sie pelI1ienia sJużby.
P'

Art. 19. Funkcjonariuszom w czasie akcji ' rat.own iczy ch, ćwiczeń i szkolenia przysługujebezpla tne wy,ży.
wienie na zasadach określonych przez Ministra Spraw ·W ewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Finansów,
,.Art. 20. F.unkcjonariuszom pełni.ącym służbę w organach admiI;listracji państwowej .. w terenowych zaw odowych strażach pożarnych i w szkołach pożarniczych oraz
ich małżonkom przysługuje prawo do korzystania z urgi
taryfowej przy przejazdach kolejami na zasadach usta;onych dla pracowników urzędów państwowych.

I

.'

'.

.,

,~ ,,'

f""
\

....

~

/

j

/'"

. .;.

I
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Art. 21. FlI'nk.cjonariuszom, · którzy odznaczyli się
ofiarnością i dobrymi wynikami w służbie, mogą być przyznawane' nagrody i wyróżnienia przewidziane Kodeksem
pracy, a ponadto mogą oni być awansowani w termi'nie
wcześniejszym niż wymagany przepisami o wynagrodzeniu.
,

Art. 22. 1. Za wybitne osiągnięcia w służbie funkcjonariuszowi może być nadana odznaka honorowa "Zasłużo
ny Funkcjonciriusz Pożarniclwa".

2.

Odznakę

nadaje Minister Spraw Wewnętrznych.

3. Minister Spraw Wewnętrznych określi tryb nadawania odznaki, je j wzór oraz sposób noszenia.

3. Przepis'ó w ust. I i 2 nie slosuje ~ię w 'fazie p\Jpeł
nienia przez funkcjonariusza przestępstwa lub wykroczenia.
4. Kary dyscyplinarne
lat 3 od ich nałożenia . . Kary
po upływie 1 roku.

uleg a ją

5. Organizację komisji dyscyplinarnych, ich skł a d
i sposób powoływania oraz tryb p os tępowdnla przed t y mi
komisjami, jak równi eż spusób wykonywania orzecze ń ko misji dyscyp linarnY'ch określi M :niste r Spraw Wewnętrz
ny ch.
Rozdział

Rozdział

4

Zmiany w stosunku

',t

".

Odpowiedzi alność

dyscyplinarna.

. --Art. '23. Funkcjonariusze podlegają odpDwied~ialności
porządkowej i dyscyplinarnej za naruszenie dyscypliny
sł użbowej lub uchybienie godności funkcjonariusza.

Art. 24. Ustanawia
i dyscyp'linarne:
l} kary

.,

al

I

r

się n i:ls tępujące

kary

porządkowe

upomniepie,
,
'

2)

ym

zwolnienie ze

służby..

2. 'W uzasadnionych wyp adkach funkcjonari usza moż
bez jego zg.:>dy na la kie samo lub równor zędne stanqwisko z zachowaniem dotyćhcz,asowego wy~ .
n ag rodze nia do innej jednostki organiżacyjtJej ochrony
prz ec iwpożarowej w tej samej lub innej miejscowości.
przeni eść

"

hl , ostrz€Żeni!e,

r

służbo\\;

5

Art. 28. 1. Funkcj ona riusza można ' na jego wniosek"
lub za jegozgDdą ·pR e.ni,eść ua ,inne slanowisklo służbowe
l ub do inn e j jednostki
organizacyjnej
ochrony przeciwpo,
\
ż a rowej.
\

na

porządkowe:

zatarciu po uplywie
ul ega ją zatarciu

porząd"-owe

3.

Świadczenia z tytU"l prze nies ie nia do innej miej-

scowości

kary dyscyplinarne:

oraz zdsady ich przyznawa.nia

regulują

odrębne

p rze pisy.

al nagana,
.-" ~ bl pozbawienie możl Iwoś ci awansowania na okres do
dwóch lat, ' .

"

',\

cl

wyznaczenie na niższe stan owisko służbowe, .

dl

obniżenie

e)

w'lualenie

stopnia

re

pożarniczego,

służby.

A t t. 25. 1. Kary porzą dkowe nak łada komendant je dnostki organizacyjnej ochr ony prz eciwpożarowe j.

5. W razie delegowania do inn e j miejs cowości funkcjonariuszowi przyslugują diety i inne , nal eż n ośc i t'la zas adac h slosowanych przy podróżach slużbowych na obsza:
r ze kra ju.
'

2. Prze d nałożeniem kary porządkowej przełożony po, Wln.ien dać fun kcjo nariu szowi możiiwość z ło żenia wy j a ś• nlen.
'.'

6. Przeniesienie i del e gowanie do innej , mi e j scowości
kobiety w ciąży . l ub kobiety opiektljące j się dzieckiem nie
może nastąpić bez jej zgody .

Art. 26. 1. Kary dyscyplin a rne wymierz a ją komisje
dyscyplinarne dla funkcjonariuszy pożarnictwa powolane
p rzy terenowych organach a dmin istrac ji p ańs twowej stopnia wojewódzkiego.

~l

i

4. W wypadkach uzasadni o n yc h szczególnymi po trzebami służby funkcj onari usz.a m ożna d e legować do służby
w innej jedlJostce ochrony p rleciw p ożarowe j na okres nie
przekraczający 3 mi esię cy .

Art. 29. I. Funkcj o nariu sza
s tanowisk o

!

.

1.

niższe

2)

ni e wywiązywania się z obowiązków służbowych na
zajmowa n ym sta nowisku, stwie rdzonego w 2 kolejn yc h ocenac h k wałifikacy jn ych, niiędzy wydaniem
któryc h upłynęło co najmnie j 3 miesiące,

3)

utraty uprawni e ń koniecznych do wykonywania pracy
na z.ajmowanym stanowisku,

4)

likwida cji za jmowanego stanowiska służbowego, jeżeli
n ie ma moż:iwości . przeniesienia funkcjona riusza na
r ów n o rzędne stanowisko.

Nie mo żna ukarać funk cjonariusza karą
przelo-

p o rządkową po uplywie 30 dni od powzięcia przez
żone go wiadomości o pope lni,onym przewinieniu.

2. Nie 'można wszcząć p ostępowa nia dyscypl'inarnego
po uplywie 90 dni- od p o w t ięf. ia prz ez przelożonego wiaclom:ości , o POPełnieniu przewini e n ia ani ' n 3 l ożyć kary 'dyscyp linarnej ·po uplywie dw óch lat od popełnienia przewinienia.

na

trwał e j niezdoln ośc i do p e łni e n ia służby na zajmowanym stanowisku. stw iercl'lOne j orzeczenipm lekars k im,
j e żel i nie ma możliwoŚci p rze ni esienia go na równorz'ę dne stanow isko,

2. Odwołania od orzeczeń komisji dyscyplinarnych
r ozpatruje Odwolawcza Komisj a D yscyplinarna d la, F u nk ·cjona.riuszy Pożarnictwa p r-'\!y Komendanc ie Głównym S ~ra 

, . Art. 27.

można przenieść

w razie:

1)

'I

ż y Pożarnych.

sł.użbowe

\

"

,':'

,
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2. Funkcjonariusza można przemesc na
wisko slużbowe również na jeg,ci prośbę.
,

niższe

stano-

.

2. Jeżeli zapapł wyrok uni ewinniający lub postępnwa
nie karne zostało umoq:one, funkcjonar iuszowi należy , wypłacić po~ostałą cz ę ść wynagrodzenia.

3. Pozostałą. część wynagrodzen'i a należy także wypła
CIC, jeż e li zapadło

orzeczenie komisji dyscyplinarnej uriiewinniając'e albo postępowanie to ' zostało umorzone lub
za wieszęnie w czynn ościach służbowych zostało uchylone
wskutek odwołania, o którym mowa wart. 36 ust. 2. '

4. Przepisów ust. 2 i , 3 ni e stosuje się, j eżeli postępo
wanie karne lub dyscyplinarne zostało umorzpne warunkowo albo z powodu przedawnienia lub amnestii.

1)

1.

7)

nabycia prawa do zaopa trzenia emerytalnego,

8)

likwidacji jednostki ochrony prz e ci~pożarowej.
Art. 33. Stosunek

sięcy

Art; 31. 1. Wynagrodzenie funkcjonariusza w okresie
tymczasowego aresztowania oraz zawieszenia w czynnościach służbowych ulega ograniczeniu ~o połowy wynagrodzenia zasadniczego.

Art. 32.
w razie:

Funkcjonariusza zwalnia

się

służby

ze

I

niepodporządkowania się przez niego decyzji o przeniesieniu ną niższe stanowisko służbowe w wypadkach określonych wart. 29"

2)

porzucenia pracy,

3)

trwałej

niezdolności

do

służby

stwierdzonej orzecze-

nieobecno ś ci

służbowy

,I

wyg asa z upływem 3 miepowodu tymczasoweg o

w pracy z

ar'esztowania.
Art. 34. Je żeli zwolnienie funkcj onariusza ze służb y
z przyczyn okre ś lon y ch wart. 32 ust. 1 pkt 1 i ,:3 oraz·,
ust. 2 pkt 1-4 i 7 mi ałoby nastąpić w okresie choroby lub
usprawiedliwione j nieobecności z inn yc h / przyczy n, zwolnienie nie może na 'stąpić p,rzed u p ł ywe m okresu, ,;o którym mowa wart. 53 § 1 pkt 2 i § 2 Kódeksu pręcy.
Art. 35. 1. Funkcjonariusz zwolniony ze , służby przed
upływem 5 lat od , dnia ukoń(: zenia Wyższej Oficerski e}
Szkoły Pożarn i cze j lub 3 lat od dnia ukończenia Szkoły ,

Cho.rążych Pożarnic twa

jes t obowią~a'ny , zwrócić " kwotę ,
otrzymanej w czasie,;' nąukip,Q".
mocy materialnej, kO$ztów utrzymania i umundurowąnią.. ,
stanowiącą równowartość

I:.,'

•

2. Mińister Spr aw W ew n ę trżn ych ' pkreś 1a wysokość
kosztów, o któr yc h mowa w ust. l, zasa dy ich zwracania
oraz wypadki zwalniania z obowiązku zwrotu tych kosz' tów.

Art. 36. 1. Decyzje w sprawach nawiązania stosunku,
prze ni esienia, d elegdwania , wyznaczenia na
niższe stanowisko, zawieszenia w p e łnien i u obo wiązk ów
służbowych lub zwolnienia ze służby funkcjonariusza wy"
dają przełoż e ni ul?rawnie ni do mi'anowania na stanowiska
służbowego,

służbowe.

niem lekarskim,

2. Od de cyzji w tych sprawach funkcjon ariusz m oże
w
terminie
7 dni wnieść odwołanie do bezpośrednio wyż
4) wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby,
szego prz eło żon e go. Od decyzji wydanej przez mini stra
5) , utraty stopnia ' po~arniczego w wypadkach, o których " lub wojew o dę (prezydenta miasta wyłączonego z woje- i
wództwa) odwołanie nie prz ysługuje.
r
mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1 i 2,
6)

własnej prośb y funkcjonariusza w terminie z nirrC
uzgodnion.ym, nie p'óżniej jednak niż -:n ciągu 3 miesięcy.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1, nie

są

w.ica-

ściwe powiatow e komi~ j e odwo ław cze do ,spraw 'pracy .

t

,
2. Funkcjonariusza

1)

2)

można zwolnić

nieprzyddtności

do

pierwszego roku

służby,

służby

ze

służby

w razie:

stwierdzonej w

Rozd zia ł

6

okresie

Wynagrod zenie i inne należ noś ci
funkcjonariusza.

,

niezdol,ności do pracy ws ~ utek choroby, a także w razie usprawiedliwione j ni-eobe cności w pracy z innych
przycz yn po upł ywie okresów przewidzianych
wart. 53 Kodeksu pracy,

.

,

3) ni t uzasadnionej odmowy poddania się badaniom lekarskim mającym na celu stwierdze nie l, zdolności do
służby,
'

pieni ę żne

Art. 37. 1. Wynagrodzenie funk cjonariusza składa się:
1) z wynagrodzenia zasadniczego według posiadanegÓ
stopnia pożarniczego zajmowanego stanowi~ka służbowego,

y

4)

,

'

:-7

~ "

wiązków służbowych.

-,

6) skazania na karę pozbawienia lub ograniczenia wolności,

Art. 30. Funkcjonariusza można zawiesić w czynnościach służbowych, gdy w związki.! z wszczęciem postępo
wania karnego lub dyscyplinarnego konieczne jest dla
dobra służby niezwłocżne odsunięcie go od pełnienia obo-

"

,

,Poz. 321

658

niewywiązywania
się
z obowiązków , służbowych,
stwierdzonego w 2 kolejnych ocenach kwalifikacyjnych, między który~i upłynęły co najmniej 3 mie,si,ące,

5) zawinionej utraty uprawn ień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku,

2) z dodatków do wynagrodzenia.
2, Funkcjonariusze
3. Wynagrodzenie

otrzymują

płatne

jest

nagrody jubileuszowe.
miesięcznie

z

dołu.

4. Zasady wynagradzania oraz przyznawania nagród
jubileuszowych określają przepisy o wynagrodzeniu.

Poz. 321

- - 659 ' -
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Art. 38. 1. Funkcjonariusz przeniesiony na inne stanowisko służbowe" do któręgo przywiązane jest wynagrodzenie niższe od pobieranego na poprzednio zajmowanym
s.tanowisklł,zachowuje dotychczasowe wynagrodzenie.

Art. 45. Do kandydatów na funkcjonariuszy, którzy
zrezygnowali z niłuki w szkole , pożarnicz e j lub którzy zostali z tej szkoły wydaleni albo po ukończf'niuszkoły nie
podjęli służby we wskazanej jednostce ochrony przeciwpożaro W@j, stosuje się przepis art. 35.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do funkcjonariuszy
przeniesionych na niższe stanowisko służbowe w wypadkach określonych wart. 29 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

Rozdział

8

I

Art. 39. 1. Funkcjonariusz zwolniony ze s~użby
z przyczyn okre-ślonych watt. 32 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz
ust.- 2 pkt 1, 4, '7 i 8 otrzymuje odprawę.
2. Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby na wła
prośbę przysługuje odprawa, jeżeli nabył on prawo
do emerytwy.

sną

Art. 40. Wysokość odprawy, o której mowa wart: 39,
równa się wysokości jednomiesięcznego ' wynagrodzenia
zasadniczego z dodatkami Ci charakterze stałym pobieranego Rrzez funkcjonariusza na ostatnio zajmowanym stanowiśku służbowym, zwiększonego o 20010 za każdy rok wysługi ponad jeden rok służby. Wysokość odprawy nie może przekraczać 3-miesięcznego wynagrodzenia. Okres służ
by przekraczający 6 miesięcy liczy się jako pełny rok.
Rozdział

7

Art. 41. Osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków
służbowych, posiada odpowiedni stan zdrowia i warunki
fizyczne do służby w jednostkach ochrony przeciwpożaro
wej oraz złoży zobowiązanie do pełnienia służby w tych
jednostkach, może być , przyjęta do sikoły pożarniczej
w charakterze kandydata na funkcjonariusza.
1. Kandydaci na funkcjonariuszy

przejściowe

i

końcowe.

Art. 46. Członkowie Korpusu Te'c hnicznego Pożar
nictwa zatrudnieni w dniu wejścia w życie dekretu stają
się z mocy prawa funkcjonariuszami pożarnictwa i otrzymują odpowiednie stopnie pożarnicze według zasad ustalonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
Art. 47. W ustawie z dnia ,23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich
rodzin (Dz. U. z 1968 r. Nr 3, poz. 6, z t972 r. Nr 16,
poz. 114 i Nr 53, poż. 341, z 1973 r. Nr 38, poz. 225 oraz
z 1974 r. Nr 21, poz. 116 i Nr 47, poz. 280) wprowadza się
następujące zmiany:
1) wart. 40 dodaje się nowy pkt 7 w brzmieniu:
,,7) dla funkcjonariuszy pożarnictwa";
2) w rozd.ziale 4 dodaje się nowy tytuł VII w brzmieniu:
"VII. Dodatek dla funkcjonariuszy pożarnictwa.

Kandydaci na funkcjonariuszy.

Art. 42.

Przepisy

otrzymują

Art. 48b. 1. Funkcjonariuszowi pożarnictwa uprawnionemu do emerytury lub renty " inwalidzkiej, który
pełnił służbę , w jednostkach ochrony przeciwpożarowej
wykonując czynności o charakterze operacyjno-technicznym, przysługuje dodatek w wysokości 150/q tych

/

świadczeń.

2. Rada Ministrów określi w drodze rozporządze 7
nia okresy służby uprawniające do dodatku, o którym
mowa w ust: I,oraz szczegółowe zasady jego przyznawania."

należności pieniężne, zakwaterowanie, wyżywienie, umun-

durowanie, odzież specjalną oraz wyekwipowanie na zasadach określonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych
w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socja~
nych.
2. Kandydaci na funkcjonariuszy podlegają obowiąz
kowi ubezpieczenia w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń
w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie
nauki.
Art, 43. Po ukończeniu szkoły pożarniczej kandydat
na funkcjonariusza jest obowiązany podjąć służbę w jednostce ochrony przeciwpożarowej wskazanej przez Komendanta Głównego Straży Pożarnych.
Art. 44. Kandydat na funkcjonariusza traci stopień pożarniczy w razie nieukończenia szkply pożarniczej lub niepodjęcia służby po ukończeniu szkoły.

Art. 48. W spr-awach nie uregulowanych dekretem
do funkcjonariuszy pożarnictwa stosuje się przepisy Kodeksu pracy.
Art. 49. 1. Do czasu weJscla w życie przepisów wykonawczycb wydanych na podstawie niniejszego dekretu
zachowują moc przepisy dotychczasowe, o. ile nie są sprzeczrie z niniejszym dekretem.
2. Do czasu ustalenia terminu, o którym mowa w
art. 12 ust. 7, funkcjonariuszom przysługuje dodalek za
przedłużony czas pracy na zasadach dotychczasowych.
Art. 50. Dekret wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
1975 r.
Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński
Sekretarz Rady Państwa: L. -Stasiak

(C.

~~~.

I_!<~~~~~~

~j·ł

/

'.

f'.,,-

/

:,'<2 - i_6~~"i~'r-'-~'-....,...---..:,:----------------~~-----

,

'-."..

'l'

/'

•
I

ReldaOlac)e Z powodu nJedoręc7enlll 'p oszczególnych numelów wnosIć' należv do Admlnlsllarjl Wydawnlrlw Ur7ędu Rddy MInistrów (Warszawa 34, ul. PowSlńska ,6 9nl pnegr6dkll poc7towa 81) w termInIe ID do 15. dnI od dały wypanla na,
stępneQo kolelneQo numelu.
'
Oplata za prenumeratę DzIennIka Ustaw wynosi: rocznie 180,- zl, pólrocznie 100,- zl.
Opli!la za prenumelatę załąnnlka do D71ennlka Ustaw wynosI. rocznie 100.- zł.
Prenumeratę ' na rok następny (Ioczną I,ub półrocwą) przylmuJe sIę do dnia 30 listop ada. Prenumeratę można zgłaszać wstecz z~ I polrone bieżącego roku do dnia
31 marca, za 11 półrocze bądź za cały bIeżący rok .- do dnia 30 września . Do abon en tów, ' którzy opłacą prenumelatę po tych terminach, wysyłka plt!rwSlyrh numerów dokonana zostanie z opMnlenlem, II ponadto zo~taną p o liczone kOS 7ty pr7esyłkl.
Oplata za prenumeratę powinna być do konana p"7eleweOl lub tf7yodrlnkowym p r7e-

kalem POC1towym ' na konlo Admlnlstrarjl Wydawnll,lw . Urzędu Ra dy Mi,nlstrów
w Narodowym Rank\l Polskim IV OddzIał Mielskł, WMszdwa nr t32S ·!11 · 4:1745. Rachunk-ow za prenumeratę nIe wystawIa stę Na odcInku Wptd".y należy podać d ok ł dd 
ną nazwę Instytucji (bez skrótów). dokladny adres z numerem kodu pocztowego
oraz J.iC7bę zamaw iany('h ' eQ7emplar7Y D7ienn ika Ustaw .

PojedynC1e eg7emplj T7e Dzt e nn lka Ustaw nabyw a ć można w punkt ilc h sprzedaży
w WarszawIe: aL I 'ArmII Wolska Polskiego 2/4, "Dom ~slążkj" - j<slęgarnla Prawno·Ekonornlcma - ul. Zurawla ,I, kiosk "Domu Kstą7kl" w ' gmachu s ądó w - al.
Gen. Swler~7ews.k-lego 127, w kasach Sądów Wojewód,klch w: BIałymst o ku, Katowicach;' Ko~zaJ.inle', Kra'kowie, Łodrl', Ols7ty'nl.e, Opoiu , R7es10wle, Wro~łd wtu I Zlelone'j GórŻ'e' olaz w kasach Sljd6w Powt a towych w · Bydgos7c7y, Cles7ynle; C7ę~t!0chowie, Gdańsku, GdynI, Gllwłcach, Kaliszu, LublInIe, OstrowIe Wlkp., Poznaniu,
.
RadomIu, S7C"7eclnle, Tarnowie I Torunłu .
Redakcja: Urząd Rady MInistrów - Biuro Prawne, Wa157aWa, Al. Uli17dnw~kte 1/3.
Administr,a cjll: Admlnlstracla Wvdawnlctw Ur7ędu Rady Mlnt~tr6w , ul ' Pow~toska 69/71
00-979 Warszawa (przegródka pocztowa ' 8l). tel. 28-90-01 w. 608 142-14-78.
Tłoczono 2 , polecenia Prezesa Rady Mln1st rt>w
w Zakładach Grilflc70yth .. Tamka", Zakład nr l, Warslilwa. u\. Tamka 3~

Zam. 2327.

Cena 4,00

zł

"y

