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oraz oznaczenie rodzaju przejścia granicznego, a także numer 
tego stempla. 

§ 2. 1. Przed przystąpieniem do kontroli osobistej nale
ży osobę, która ma być jej poddana, o tym uprzedzić. 

2. Kontrolę osobistą przeprowadza się w osobnym po
mieszczeniu wydzielonym do tego celu, niedostępnym dla 
osób trzecich. 

3. Kontrolę osobistą przeprowadza się za pośrednict
wem osoby tej samej płci. 

4. Na żądanie osoby poddanej kontroli osobistej należy 
dokonać tej kontroli w obecności osoby trzeciej . . 

§ 3. 1. Przed przystąpieniem do przejrzenia zawartości 
bagaży osób przekraczających granicę państwową należy 
o tym uprzedzić ich posiadacza. 

2. Przejrzenia zawartości bagaży osób, o których mowa 
w ust. 1, dokonuje się w obecności tych osób. 

§ 4. 1. Sprawdzenia ładunku przemieszczanego lub 
przeznaczonego do przemieszczenia przez granicę państ
wową można dokonać w miejscu jego składowania , a także 
w toku jego załadowania, rozładowania lub przeładowania 
oraz w środku transportu . 

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, dokonuje się 
w obecności właściciela, przewoźnika lub spedytora . 

3. Sprawdzenia ładunku znajdującego się pod zamknię
ciem celnym dokonuje się w obecności funkcjonariusza 
urzędu celnego. 

§ 5. Traci moc rozporządzen ie M in istra Spraw Wewnęt
rznych z dnia 30 lipca 1938 r. w sprawie kontroli ruchu 
osobowego przez granicę państwa (Dz. U. Nr 65, poz. 
489). 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: A. Macierewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 9 maja 1992 r. 

w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczanych na cele ochrony przeciw
pożarowej. 

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 
1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 
351) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa zasady rozdziału środków 
finansowych przeznaczanych na cele ochrony przeciwpoża
rowej, pochodzących z: 

1) opłat za szkolenie pracowników jednostek ochrony 
przeciwpożarowej, o których mowa wart. 1 5 pkt 2-5 
i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351), zwanej dalej 
"ustawą", oraz członków niektórych ochotniczych stra
ży pożarnych, prowadzone przez Państwową Straż Po
żarną, 

2) wpływów uzyskany~h z tytułu obowiązkowych składek 
ubezpieczeniowych pobieranych za ubezpieczenie od 
ognia, przekazywanych przez instytucje ubezpieczenio
we. 

§ 2. 1. Środki finansowe, o których mowa w § 1, są 
przeznaczane na cele ochrony przeciwpożarowej, w szcze
gólności na: 
1) podniesienie gotowości do działań ratowniczych jed

nostek ochrony przeciwpożarowej, o ' których mowa 
wart. 15 pkt 2-6 i 8 ustawy, w tym .przede wszyst
kim na: 
a) zakup urządzeń, sprzętu ratowniczo-gaśniczego, 

specjalistycznej odzieży ochronnej, środków łączno
ści oraz chemicznych środków gaśniczych, 

b) pokrywanie kosztów paliwa, olejów i smarów oraz 
remontów generalnych środków transportu 

- w zakresie nie sfinansowanym z budżetu państwa, 

2) finansowanie wykonywanych przez ochotnicze straże 
pożarne i ich związki zadań z zakresu ochrony przeciw
pożarowej innych niż przekazane gminom jako zadania 
zlecone, 

3) pokrywanie kosztów okresowych badań lekarskich 
członków ochotniczych straży pożarnych biorących 

bezpośredni udział w działaniach ratowniczych . 

2. Środki finansowe, o których mowa w § 1, mogą być 
przeznaczane również na: 

1) badania naukowe i działalność racjonalizatorską 

w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i innych za
grożeń, 

2) propagowanie bezpieczeństwa pożarowego. 

§ 3. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej 
dokonuje podziału środków finansowych między jednostki , 
o których mowa wart. 15 pkt 2-6 i 8 ustawy, po rozpatrzeniu 
wniosków tych jednostek, przekazywanych za pośrednict
wem komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Po
żarnej. 

§ 4. Komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Po
żarnej przekazują przydzielone środki finansowe określonym 
jednQstkom oraz czuwają nad prawidłowym wykorzystaniem 
tych środków . 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: A. Macierewicz 


