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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 31 sierpnia 1998 r. 

w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie 
na cele ochrony przeciwpożarowej. 

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierp
nia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, 
poz. 351, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 89, poz. 414, 
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 111, poz. 725 
i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarzą
dza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady 
rozdziału środków finansowych, przekazywanych Ko
mendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej 
i Zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczonych 
wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej, pocho
dzących z: 

1) opłat za szkolenie strażaków jednostek ochrony 
przeciwpożarowej, o których mowa wart. 15 
pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, 
poz. 351, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 89, poz. 414, 
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 111, poz. 725 
i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668), 
zwanej dalej "ustawą", oraz członków ochotniczej 
straży pożarnej, o której mowa wart. 32 ust. 4 usta
wy, prowadzone odpłatnie przez Państwową Straż 
Pożarną, 

2) wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowego 
ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez za
kłady ubezpieczeń 

- zwanych dalej "środkami finansowymi" . 

§ 2. 1. Środki finansowe są przeznaczone wyłącznie 
na cele ochrony przeciwpożarowej, w szczególności na: 

1) zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony 
przeciwpożarowej, o których mowa wart. 15 
pkt 1 a-6 i 8 ustawy, a zwłaszcza na: 

a) zakup urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego, 
specjalistycznej odzieży ochronnej oraz che
micznych środków gaśniczych, 

b) pokrywanie kosztów zakupu paliwa, olejów 
i smarów oraz na remonty generalne. środków 
transportu 

- w zakresie nie sfinansowanym z budżetu pań 

stwa, 

2) f inansowanie wykonywanych przez ochotnicze 
straże pożarne i ich związki zadań z zakresu ochro-

ny przeciwpożarowej innych niż przekazane gmi 
nom jako zadania zlecone, 

3) pokrywanie kosztów okresowych badań lekarskich 
członków ochotniczych straży pożarnych biorących 
bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. 

2. Środki finansowe mogą być przeznaczone rów
nież na: 

1) badania naukowe i działalność racjonalizatorską 
w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i innych 
zagrożeń, 

2) propagowanie bezpieczeństwa pożarowego . 

§ 3. Rozdziału środków finansowych na cele okre
ślone w § 2 dokonuje Prezydium Zarządu Głównego 
Związku Ochotn iczych Straży Pożarnych Rzeczypospo
litej Polskiej, po rozpatrzeniu wniosków jednostek 
ochrony przeciwpożarowej, o których mowa wart. 15 
pkt 1a-6 i 8 ustawy. 

§ 4. 1. Komendant Główny Państwowej Straży Po
żarnej dokonuje rozdziału środków fin ansowych, na 
cele określone w § 2 ust. 1, między jednostki ochrony 
przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ra
towniczo-gaśniczego, po rozpatrzeniu wniosków tych 
jednostek, przekazywanych za pośrednictwem komen 
dantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej 

wraz z ich opinią. 

2. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej 
dokonuje rozdziału środków finansowych na cele okre
ślone w § 2 zgodnie z planem wydatków na dany rok, 
po rozpatrzeniu wniosków jednostek ochrony przeciw
pożarowej, o których mowa wart. 15 pkt 1a-6 i 8 usta
wy, oraz dyrektora Centrum Naukowo-Badawczego 
Ochrony Przeciwpożarowej i komendantów woje
wódzkich Państwowej Straży Pożarnej. 

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw We
wnętrznych z dnia 9 maja 1992 r. w sprawie szczegóło

wych zasad rozdziału środków finansowych przezna
czonych na cele ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 
Nr 44, poz. 198). 

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

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
J. Tomaszewski 


