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1) grupa - roczniki statystyczne: 
a) Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, 
b) Mały Rocznik Statystyczny, 
c) Rocznik Statystyczny Województw, 
d) Roczniki branżowe, 
e) Rocznik Statystyki Międzynarodowej, 

2) grupa - serie wydawnicze: 
a) "Studia i analizy statystyczne", 
b) "Informacje i opracowania statystyczne", 
c) "Badania koniunktury", 
d) "Materiały źródłowe", 
e) "Spisy powszechne", 

3) grupa - biuletyny i czasopisma: 
a) Biuletyn Statystyczny, 
b) Poland - Quarterly Statistics, 
c) Kwartalnik Statystyki Międzynarodowej, 
d) CESTAT - Statistical Bulletin, 
e) Wiadomości Statystyczne. 

4. Wydawnictwa statystyczne urzędów statystycz
nych są publikowane w następujących seriach wydaw
niczych: 

1) roczniki statystyczne, 

2) podstawowe dane o powiatach, miastach i gmi
nach, 

3) biuletyny statystyczne, 

4) analizy statystyczne, 

5) informacje i opracowania statystyczne. 

5. Termin publikacji wynikowych informacji staty
stycznych badań statystycznych oraz tytuł określonej 
publikacji, wydawanej w ramach grup wydawniczych, 
jest określony w programie badań statystycznych sta
tystyki publicznej. 

6. Inne niż służby statystyki publicznej organy pro
wadzące badania statystyczne statystyki publicznej 
ogłaszają wynikowe informacje statystyczne samo
dzielnie, w formie określonej przez kierowników tych 
jednostek, lub wspólnie z Głównym Urzędem Staty
stycznym - w formach określonych w § 3 ust. 1-4. 

§ 4. Indywidualne zamówienia na udzielenie bezpo
średnio informacji statystycznych lub wykonanie do
datkowych opracowań, nie ujętych w programie badań 
statystycznych statystyki publicznej, o którym mowa 
w § 3 ust. 5, przyjmują i realizują: 

1) w Głównym Urzędzie Statystycznym - Centralne 
Informatorium Statystyczne, 

2) w urzędach statystycznych - informatoria staty
styczne. 

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 15 września 1999 r. 

w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 

Na podstawie art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierp
nia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, 
poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, 
z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, 
poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723, 
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, 
poz. 680, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 45, 
poz. 436) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożar
nej nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporzą
dzenia. 

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 15 września 1999 r. (poz. 843) 

STATUT 

KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 

§ 1. Komenda Główna Państwowej Straży Pożar
nej, zwana dalej "Komendą Główną", jest urzędem za
pewniającym obsługę Komendanta Głównego Pań
stwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej "Komendan
tem Głównym", działającym pod jego bezpośrednim 
kierownictwem oraz zgodnie z jego zarządzeniami, de
cyzjami i poleceniami. 

§ 2. 1. Komendant Główny kieruje Komendą Głów
ną przy pomocy zastępców Komendanta Głównego 

oraz kierowników komórek organizacyjnych wymie
nionych w § 4 ust. 1. 

2. Zakres czynności osób wymienionych w ust. 1 
ustala Komendant Główny. 

3. Komendant Główny może upoważnić osoby, 
o których mowa w ust. 1, do podejmowania, w jego 
imieniu, decyzji w określonych przez niego spra
wach. 
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4. W razie nieobecności Komendanta Głównego 
pracą Komendy Głównej kieruje wyznaczony przez nie
go zastępca Komendanta Głównego. 

§ 3. Komendant Główny może powoływać kolegia, 
komisje, rady i zespoły, jako organy pomocnicze lub 
opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub do
raźnym, określając cel ich powołania, nazwę, skład 
osobowy, zakres zadań i tryb pracy tych organów. 

§ 4. 1. W skład Komendy Głównej wchodzą nastę
pujące komórki organizacyjne: 
1) Gabinet Komendanta Głównego, który wykonuje 

zadania w zakresie obsługi protokolarnej i sekretar
skiej Komendanta Głównego oraz jego zastępców, 
współpracy międzynarodowej, rzecznictwa praso
wego, jak również współdziałania z Zarządem 
Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) Biuro Organizacji i Nadzoru, które wykonuje zada
nia w zakresie organizacji krajowego systemu ra
towniczo-gaśniczego, Państwowej Straży Pożarnej 
i ochrony przeciwpożarowej, organizowania pracy 
Komendy Głównej oraz kontrolowania działań or
ganów i jednostek organizacyjnych Państwowej 
Straży Pożarnej; 

3) Centrum Operacyjne Krajowego Systemu Ratowni
czo-Gaśniczego, które wykonuje zadania w zakresie 
kierowania krajowym systemem ratowniczo-gaśni
czym oraz określania zadań systemu na obszarze 
kraju, ustalania planu sieci jednostek tego systemu, 
dowodzenia działaniami ratowniczymi, których roz
miar i zasięg przekracza możliwości ratownicze wo
jewództwa, organizowania i kierowania działania
mi centralnego odwodu operacyjnego; 

4) Biuro Kadr i Szkolenia, które wykonuje zadania wy
nikające z pragmatyki służbowej funkcjonariuszy 
Państwowej Straży Pożarnej, obsługi kadrowej Ko
mendy Głównej, a także organizuje i określa zasa
dy kształcenia zawodowego oraz ustala programy 
i zasady szkolenia pożarniczego dla jednostek 
ochrony przeciwpożarowej; 

5) Biuro Rozpoznawania Zagrożeń, które wykonuje za
dania w zakresie analizowania zagrożeń pożaro
wych i innych miejscowych zagrożeń oraz powoły
wania i odwoływania rzeczoznawców do spraw za
bezpieczeń przeciwpożarowych i nadzoru nad ich 
działalnością; 

6) Biuro Finansów, które wykonuje zadania w zakresie 
organizacji systemu finansowania jednostek nad
zorowanych oraz opiniowania i przygotowywania 
dokumentów i analiz związanych z budżetem pań
stwa w rozdziale Państwowa Straż Pożarna, a tak
że dotyczących dofinansowania jednostek krajo
wego systemu ratowniczo-gaśniczego; 

7) Biuro Kwatermistrzowskie, które wykonuje zadania 
obsługi administracyjnej, gospodarczej, transpor
towej i finansowej Komendy Głównej, planowania 
i nadzorowania realizacji inwestycji jednostek nad
zorowanych przez Komendanta Głównego, inicjo
wania prac naukowo-badawczych dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także 
realizuje zadania dysponenta środków budżeto
wych III stopnia; 

8) Zespół Prawny, który wykonuje zadania w zakresie 
świadczenia pomocy prawnej, zastępstwa prawne
go i procesowego na rzecz Komendanta Główne
go, a także opiniowania projektów aktów praw
nych i udziału w ich opracowywaniu; 

9) Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych, który 
wykonuje zadania w zakresie ochrony informacji 
niejawnych Komendy Głównej oraz spraw obron
nych Komendy Głównej, a także prowadzi kancela
rię tajną; 

10) Zespół Zamówień Publicznych, który wykonuje za
dania z zakresu zamówień publicznych na rzecz Ko
mendanta Głównego oraz doradztwo w tym zakre
sie na rzecz jednostek organizacyjnych Państwo
wej Straży Pożarnej; 

11) Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, który 
wykonuje zadania służby bezpieczeństwa i higieny 
pracy w Komendzie Głównej oraz doradztwa i ana
lizowania stanu bezpieczeństwa i higieny służby 
w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży 
Pożarnej; 

12) Redakcja "Przeglądu Pożarniczego", która wyko
nuje zadania w zakresie redagowania i prowadze
nia spraw wydawniczych czasopisma "Przegląd 
Pożarniczy" i Dziennika Urzędowego Komendy 
Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 

2. W skład Centrum Operacyjnego Krajowego Sys
temu Ratowniczo-Gaśniczego wchodzi Krajowe Cen
trum Koordynacji Ratownictwa, do którego zadań nale
ży w szczególności dysponowanie jednostkami krajo
wego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze kra
ju, dysponowanie odwodami operacyjnymi, bieżące 
analizowanie prowadzonych działań ratowniczych oraz 
tworzenie i bieżąca aktualizacja bazy informatycznej na 
potrzeby krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 

§ 5. Komendant Główny sprawuje nadzór nad na
stępującymi jednostkami organizacyjnymi Państwo
wej Straży Pożarnej: 

1) Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, 
w zakresie wykonywania przez nią zadań jednostki 
organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, 

2) Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej 
w Częstochowie, 

3) Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej 
w Krakowie, 

4) Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej 
w Poznaniu, 

5) Szkołą Podoficerów Państwowej Straży Pożarnej 
w Bydgoszczy, 

6) Szkołą Podoficerów Państwowej Straży Pożarnej 
w Opolu, 

7) Szkołą Podoficerów Państwowej Straży Pożarnej 
w Supraślu, 

8) Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciw
pożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefo
wie k. Otwocka, 

9) Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. 

§ 6. 1. Organizację wewnętrzną, szczegółowy za
kres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy 
Komendy Głównej, a także liczbę etatów i stanowisk 
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służbowych w komórkach organizacyjnych, o których 
mowa w § 4, ustala Komendant Główny w regulamin ie 
organizacyjnym Komendy Głównej. 

2. Spory kompetencyjne między komórkami orga
nizacyjnymi, o których mowa w § 4 ust. 1, rozstrzyga 
Komendant Główny. 

844 
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 16 września 1999 r. 

w sprawie określenia diet dla członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu. 

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 18 grud
I')ia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji 
Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
(Dz. U. Nr 155, poz. 1016 i z 1999 r. Nr 38, poz. 380) za
rządza się, co następuje: 

§ 1. Za wykonywanie zadań członkowie Kolegium 
Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu otrzymują 

miesięczne diety w wysokości najniższego wynagro
dzenia za pracę, określonego w odrębnych przepi
sach. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia i ma zastosowanie do diet należnych od dnia 
1 września 1999 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 7 września 1999 r. 

w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych. 

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, 
poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 
i Nr 70, poz. 778) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Rozporządzenie określa warunki emitowania 
obligacji skarbowych oferowanych na zagranicznych 
rynkach kapitałowych, będących skarbowymi papiera
mi wartościowymi, zwanymi dalej "obligacjami". 

2. Obligacje skarbowe są emitowane przez Ministra 
Finansów w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa Rzeczy
pospolitej Polskiej. 

3. Cel oraz miejsce każdej emisji obligacji określa 
list emisyjny. 

4. Wartość nominalną obligacji danej emisji ofero
wanych do sprzedaży określa list emisyjny. Łączna 
wartość nominalna wyemitowanych w danym roku 
obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagra
nicznych nie może przekroczyć limitów określonych 
w ustawie budżetowej na rok, w którym następują da
ne emisje. 

5. Wartość emisji obligacji jest równa wartości no
minalnej obligacji sprzedanych. 

§ 2. 1. Obligacje są nominowane w walutach ob
cych krajów należących do OECD lub w EURO. 

2. Ustala się nominał obligacji na 100 jednostek wa
lut obcych, o których mowa w ust. 1, lub ich wielokrot
ność. 

3. Cena sprzedaży obligacji może być niższa, równa 
bądź wyższa od wartości nominalnej. Cenę sprzedaży 
określa list emisyjny. 

4. Obligacje są oprocentowane według stałej lub 
zmiennej stopy procentowej. Stopę procentową lub 
sposób jej obliczania oraz sposób obliczania należnych 
odsetek lub innych należności ubocznych, dni ustale
nia praw do odsetek oraz dni wymagalności odsetek 
lub innych należności ubocznych dla obligacji o danym 
terminie wykupu określa list emisyjny. 

§ 3. 1. Obligacje są oferowane na rynku pierwot
nym przez konsorcjum banków lub innych instytucji fi
nansowych, zwane dalej "konsorcjum", zorganizowa
ne przez kierownika konsorcjum. Szczegółowe obo
wiązki członków konsorcjum określone są w umowie 
między emitentem obligacji a konsorcjum. 

2. Kierownik oraz członkowie konsorcjum są okre
śleni w liście emisyjnym. 

3. Na rynku pierwotnym obligacje mogą być naby
wane tylko przez nierezydentów, będących osobami fi
zycznymi i prawnymi oraz spółkami nie posiadającymi 
osobowości prawnej, z zastrzeżeniem, że obligacje 
przeznaczone na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa 
mogą być nabywane przez rezydentów lub nierezyden
tów, będących osobami fizycznymi i prawnymi oraz 
spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, bę
dących wierzycielami Skarbu Państwa z tytułów okre
ślonych w liście emisyjnym. 

§ 4. 1. Agent emisji prowadzi w szczególności: 




