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d) ostrołęckiego i sie-
dleckiego - Wojewo da Ostrołęcki. 

") na odcinku rzeki Orzyc stanowiącym granicę wo
jewództw .0.1sztyńskiego i ostrołęckiego - Woje
woda Olsztyliski. 

5) . na odcinku rzeki Rawki stan<?wiący'm granicę .wo
jewództw piotrkowskiego i skierniewickiego-
Wojewoda Skierniewicki. . 

6) na odcinku 'rzeki Bzury ' .stanowiącym granicę wo
jewództw stołecznego warszawsk iego i skiernie
wickiego - Wojewoda Skierniewicki. 

1) na odcinku ez'eki Kami c.'flki stanowiącym granicę 
województw bydgoskiego i słupskiego - Woje-
woda Bydgoski. . 

8) na odcinku rzeki Wdy stanowiącym granicę wo, 
jewództw bydgoskiego i gdańskiego ~ Wojewoda 
C>dański. 

9) na odcinku rzeki Raby stanowiącym granicę wo
jewództw miejskiego krakowskiego i tarnowskie
go - Prezydent Miasta Krakowa; 

tD dorzeczu neki OdrII: 

l) na odcinku rzeki Odry 
jewództw: . 

a) katowickiego '1 o
polskiego 

bl opolskiego. 
lawskiego i 
kiego 

wroc
legnic-

c) legnickiego . ' lesz-

stimowiącym granicę wo-

- Woje\voda 

- Wojewoda 
ski. 

Katowicki. 

Wrocław-

. czyńskiego - Wojewoda Legnicki, 

2) na odcinku rżeki Małej Panwi stanowiącym gra-
nicę województw częstochowskiego ratowickJe· 
go - Wojewoda Częstochowski. 

3) na odcinku rzeki Prosny stanowiącym granicę wą."", 
jewództw : 

a) częstochowskiego 
sieradzkiego 

bl kaliskiego opol-
skiego 

cI kaliskiego koniń-

skiego -, 

- Wojewoda Częstochow
ski • . 

- Wojewoda Kaliski, 

-Wojewoda Kaliski, 

4) na odcinku rzeki Warty 
jewództw :. 

stanowiącym granicę wo-

al konińskiego 

radzkiego 
bl kaliskiego 

nańskiego 

sie-

poz-
- Wojewoda Koniński, 

- Wojewoda Poznański. 

5} na odcinku rzeki Ner stanowiącym granicę wo
jewództw konir'lskiego i płockiego - Wojewoda 
Koniński. . 

6) na odcinku rzeki Gwdy stanowiącym granicę wo
jewództw pilskiego i słupskiego ~ ' Wojewoda 
Pilski. 

1) • na odcinku r;zeki Drawy stanowiącym gl<lnicę wo
jewództw gorzowskiego • piłskiego - Wojewoda 
Gorzowski. 

8} na odciriku rzeki lny stanowiącym granicę woje
wództw gorzowskiego i szczeciilskiego - Woje
woda Szczecir'lSki. 

9) na .odcinku rzeki Nysy Kłodzkiej stan owiącym 

granicę województw op<?lskiego i wałb rz y s ki ego ~ 

Wojewoda Opolski. 

ł 2. Rozporządzenie J wchodzi w życie z dniem 
ogloszeńia. 

Prezes Rady Min istrów: w z. M. Gorywoda 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

. Z dnia 15 lipca 1985 r. 

w sprawłe praw l obowiązków pracowniczych, zasad wynagrad7anła, wzorów ' ozńak I umundurowania 
.trażnlków Państwowej, Strały Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży 

Rybackiej. 

-Na -podstawie art. 26 ust. l ustawy z dnia 18 kwietnia 
i985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 21, poż. 91) 
aarządza się. co następuje: 

f t. t. Strażnikami Państwowej ~traży Rybackiej sl\: 

l) , młodszy strażnik, 
2) . strażnik. 
3) starszy strażnik. 

4) zastę pca komendanta wojewódzkiego, 
5) komendant wojewódzki. 

2. Strażnicy są pracownikami urzędu wojewódzkiego, 
:z którymi stosunek pracy nawiązuje się · na podstawie 
umowy o pracę, z tym ze komend anta wojew6ri z ki ~go 

I jego zas tępcę zatrudnia się na podstawie mi a r; <.. wania. 

. § 2. Strażniki em może być oS9 ba, która: 
.1) jest obywatelt'Hl polskim. 

2) ukonczyła 21 lat i ma pełną zdolność do ezynnoścl 
prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 

I 3) posiada stan zdrowia, . pozwalający na zatrudnienie 
na określonym s~anowisk u. 

") nie była karana. 
5) posiada odpowiednie kwalifikacje. 
6) spełni,ła obowiązek służby wojskowej. 

§ 3. Strażnik powinien pełnić swoje obowiązki w. 
sposób zapewniający sprawne i prawidłowe ' wykonywa
nie ządail Pailst wowe j Straiy Rybackiej. a w szczególności 
powinien' . 

1) postępować zgodnie z zasadami praworządności. 

2) działać wnikliwie i skutecznie, . 
3) przejawiać szczególną troskę o ochronę mi enia pan

stwowego i społecznego. ' 
4) podnosić swoje kwalifikacje i doskonalić się w wy

konywaniu powietzonych zadań: 

, I 
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§ 4. 1. Strazmkowi może być przywdny ryczałt za 
' używanie własnegu samochodu osobowego, motocykla 

lub motoroweru do ce lów służ bowych. 

2. Minister KomunikClc ji w porozumieni u z l'v1 illlstra
mi Finans0w oraz Rolnictwa i Gospoda! ki Żywnosc iov.;ej 
określi wysokość i zasady przyznawania ryczałtu, o któ
rym mowa w ust. 1. 

3. Strażnikowi pełniącemu w czasi e wykonywania 
czynnosCl słuzbowycll dodatkowo fllnkcj<~ motorzysty 
łodZI motorowej przysługuje ryczałt w wySOKośc i do 10% 
mIesięcznego wynagrodzenia zasad niczeg o. 

4. Straznikowi, któremu powierzono przewodnictwo 
psa służbowego, przysługI! je r ycza łt w wysokości do 5°/0 . 
l,l1iesiecznego wynagrodzenia z i:i sadniczego. 

§ 5. 1. Ustala się: 

l) tabelę gr up wynd<]rodzenia ZC!sadniczego i stawek. 
(Iodatku funkcyjnego dla slrazn ików, stanowiącą za· 
łącznik nr l do rozporządzeni a , 

2) tabelę stanowisk, kwalifikacj i i zaszeregowania stra ż· 

nikóvi, stanowtiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

2 . . Stawki w~' nagrodzenia zasadniczego, o których 
m owa · w ust. 1 pkt l, obejmują rekompensaty przysługu

jące z tytułu wzrostu cen detaliqn ych artykułów żyw

nosciowych, opału i energii, wprowadzone uchwalą nr 187 
Rady lv1i ni strów z dDla L6 si erpnia 1981 r. w spraw i. e 
podwyzszenia cen detalicznych niektórych artykułów 

tywnościowych (Monitor Polski Nr 22, poz. 200 i z 1984 r. 
Nr 2, poz. 11) oraz uchwałą nr 24 Rady Ministrów z dnia 
27 stycznia 1982 r. w spraw) e rekompensa t pieniężnych 

/' z tytułu wprowadzenia z dniem 1 lutego 1982 r. nowych 
cen detalicznych podstawowych artykulów żywnosclO

w ych, opalu i energii (Monitor Polski z 1984 r. Nr 3, 
poz. 29). 

3. l'v1in l'ster Pracy, Płac i Spra w Socja.lnych na wnio
sek Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej może 
dokon y wać zmian w zakresie wynagrodzenia zasadnicze
go i stawek dodatku funkcyjnego, w szczególności jeżeli 

wyn ika to z potrzeby dostosowania tych wynagrodzeń do 
wynćlqrodzeń obowiązujących . w urzędach państwowych. 

§ 6. Strażnikowi przysługuje premia w wysokości 

; do 200ft wynagrodzenia zasadniczego. Zasady przyznawa
nia premii określają regulaminy premiowania. 

§ 7. Tworzy się fundusz nagród w wysokości 1 % 

planowanego osobowego funduszu płac strażników, 

z' przeznaczeniem na nagrody dla strażników za szczegól
ne osiągnięcid. 

§ 8. 1. Czas pracy oraz wynagrodzenie strażnika 

J za pracę w godzinach nadliczbowych ustala się według 

.zasad określonych dla pracowników zatrudnionych przy 
pilnowaniu. 

2. Za każdą godzinę przepracowaną nieprzerwanie 
ponad .8 godzin do 1'2 godzin jednorazowo strażnikowi 
przysługuje dodatek w wysokości loo/o godzinowej stawki 
wynagrodzenia · zasadniczeqo. 

3 . Za czas pracy w porze nocnej strażnikowi przy
sługuje dodatek do wynagrodzenia w · wysokości 2()1J ,!0 

godzinowej staw ki wynagrodzenia zasadniczego. 

4. Przepisćw ust. 1-3 nie stosuje się do komendanta 
wojewódzkiego i jego zastępcy. 

§ 9. I. Prawo do umundurowania nabywa straż

nik z chwilą nawiązania stosunku pracy. 

2. W razie rozwiązania stosunku pracy przed upły

wem okresu używalności umundurowania, jeż el i rOZWią

zanie nclstąpiło z winy pracownika albo wsk utej,~ wypo
wied zenia pl zez niego stosu n ku pracy, strażnik je,;t nbo
wlązany zwrócić równowartość umundurowania la czas 
od dnia rozwiązania stosunku pracy dQ kOik o ok r eSll 
lI zywainośti umundurowanin. 

3. Po upływie okresu używalności lub po Tozwiąza
niu stosunku pracy w innych wypadkach niż w ymienione 
w ust. 2 umundurowanie lub jego równowartość nie pod
leg a zwrotowi, 

4. W · razi e utraty lub zniszczenia umundurow an ia 
albo jego części przed upływem okresu używalności. stra ż 

nik otrzymuje nowe umundurowanie, jeżeli utra ta llib 
zniszczenie na stąpiło bez winy strażnika przy wykony
waniu obowiązk.ów. służbowych. 

5. Jeże li utrata lub zniszczenie umundurowania na
stąpiło z przyczyn innych niż wymienione w ust. 4, 
strażnik otrzymuje nowe umundurowanie, z tym że jest 
obowiązany do uiszczenia równowartości tej częśc i utra
conego lub zniszczonego umundurowania, jaka przypada 
za czas od dnia utraty lub zniszczenia do konca okresu 
używalności. 

§ 10. 1. Strażnikowi przys ł uguje ekwiwalent pie
niężny 'za umundurowanie w wysokości odpowiadającej 

wartości przedmiotów umundurowania, ustalonej wedhlg 
aktualnych cen tych przedmiotów w danym roku, jeż, eli; 

1) um undurowanie przydzielono mu w terminie póżniej

s'l.ym niż termin nab yc ia prawa, 

2) za zgodą te renowego organu administracji pa.ń.stwo
wej o właściwości szczególnej stopnia wojewódzkie· 
go używa! on umundurowania przez okres dłuż.szy 

niż ustalony okres używalności. 

2. Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 1, jest wy
płacany za pełne okresy miesięczne. 

3. Strażnikowi przysługuje nie rzadziej mz raz w 
roku ekwiwalent pieniężny za pranie umundurowania 
według cen obowiązujących w danym roku, w braku moż
liwości wyprania umundurowania przez zakład pracy. 

§ 11. 1. Umundurowanie strażnika jest koloru ciem
nozielonego, oznaki stanowisk koloru srebrnego, obuwie, 
pas i rękawiczki koloru brązowego, koszula koloru brą

zowego, otok na czapce koloru ciemnozielonego i krawat 
koloru zielonego. 

2. Oznaka Państwowej Straży Rybackiej jest wyko
nana ż zielonej tkaniny haftowanej srebrną nicią i naszyta 
na lewym przedramieniu rękawa kurtki. płaszcza i bluzy. 

3. Oznaka Społecznej Straży Rybackiej jest wyko
nana z płytki metalowej koloru srebrnego (z zapinką) 
i powinnd być przypinana do zewnętrznej, lewej górnej 
części, ubioru . 

4. , Zestaw plze, imiotów um undUrOW EI !lia oraz OkF'SY 

ich używalności określa załącznik nr :l do rOl.porządz,m ia. 

5. WU)fy umundurowania, oznak stanowisk służbo

wych strażników i oznaki strażnika Pa Ji.s two wej Strazy 
Rybackiej określa załącznik nr .:1 do rozporzqdzenia. 

6. Wzór oznaki i legitymacji strażnika SpoleC'lnej 
Straży Rybackiej określa załącznik nr 5 do rozporlą

dzenia. 

§ 12. Rozporządzen ie wchodzi w życie z dni,'m 
ogłoszenia. 

Prezes Rady Mini.stIów; w z. M: Gorywoda 


