
„Ia. Tabela stanowisk, zaszeregowaƒ i wymagaƒ kwalifikacyjnych pracowników Resortowego OÊrodka Infor-
macji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej.
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Lp. Stanowisko
Kategoria
zaszerego-

wania

Stawka
dodatku

funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykszta∏cenie liczba lat
pracy

1 2 3 4 5 6

1 Dyrektor XVIII—XXI 10 wy˝sze 6

2 Naczelnik wydzia∏u XIV—XVII 7 wy˝sze 5

3 G∏ówny specjalista XIV—XVII 6 wy˝sze 5

4 Starszy specjalista XII—XV — wy˝sze 3

5 Specjalista XI—XIV — wy˝sze 2

6 Samodzielny referent X—XII — Êrednie 4

7 Starszy ksi´gowy IX—XII — Êrednie 4

8 Starszy referent VI—IX — Êrednie 2

9 Ksi´gowy VI—IX — Êrednie —

10 Referent VI—VIII — Êrednie —”

9) w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia w pkt 2 wyrazy „Dyrektor Biura Obs∏ugi Transportu Mi´dzynarodowe-
go” zast´puje si´ wyrazem „pracodawca”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 sierpnia 2000 r.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 4 lipca 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie terenu dzia∏ania jednostek ochrony przeciwpo˝arowej, okolicznoÊci
i warunków udzia∏u tych jednostek w dzia∏aniach ratowniczych poza terenem w∏asnego dzia∏ania oraz zakre-

su, szczegó∏owych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów.

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 1991 r. o ochronie przeciwpo˝arowej (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 i Nr 162,
poz. 1126) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie
terenu dzia∏ania jednostek ochrony przeciwpo˝arowej,
okolicznoÊci i warunków udzia∏u tych jednostek w dzia-
∏aniach ratowniczych poza terenem w∏asnego dzia∏a-
nia oraz zakresu, szczegó∏owych warunków i trybu
zwrotu poniesionych przez nie kosztów (Dz. U. Nr 94,
poz. 598) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Terenem w∏asnego dzia∏ania jednostek jest od-
powiednio:

1) dla zak∏adowej stra˝y po˝arnej i zak∏adowej
s∏u˝by ratowniczej — teren zak∏adu, w któ-
rym zosta∏a utworzona lub dla którego
Êwiadczy us∏ugi w zakresie prowadzenia
dzia∏aƒ ratowniczo-gaÊniczych na podsta-
wie dwustronnej umowy, teren, na którym
mogà wystàpiç skutki zdarzeƒ powsta∏ych
na terenie zak∏adu, a tak˝e obszar uzgodnio-
ny w porozumieniu zawartym mi´dzy ko-
mendantem powiatowym (miejskim) Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej, w∏aÊciwym ze
wzgl´du na teren dzia∏ania, a osobami
prawnymi lub fizycznymi tworzàcymi t´ jed-
nostk´,



2) dla gminnej zawodowej stra˝y po˝arnej, te-
renowej s∏u˝by ratowniczej oraz innej jed-
nostki ratowniczej — teren ustalony w doku-
mencie okreÊlajàcym organizacj´ i szczegó-
∏owe zasady funkcjonowania jednostki,
a tak˝e obszar uzgodniony w porozumieniu
zawartym mi´dzy komendantem powiato-
wym (miejskim) Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej, w∏aÊciwym ze wzgl´du na teren dzia∏a-
nia, a osobami prawnymi lub fizycznymi
tworzàcymi t´ jednostk´,

3) dla powiatowej (miejskiej) zawodowej stra˝y
po˝arnej — teren powiatu (miasta), w któ-
rym zosta∏a utworzona, oraz obszar ustalony
mi´dzy starostami (prezydentami) sàsied-
nich powiatów (miast), w porozumieniu z ko-
mendantem powiatowym (miejskim) Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej, w∏aÊciwym ze
wzgl´du na teren dzia∏ania,

4) dla ochotniczej stra˝y po˝arnej — teren gmi-
ny, w której zosta∏a utworzona, oraz obszar
ustalony mi´dzy wójtami sàsiednich gmin,
w porozumieniu z komendantem powiato-
wym (miejskim) Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej, w∏aÊciwym ze wzgl´du na teren dzia∏a-
nia,

5) dla jednostek w∏àczonych do krajowego sys-
temu ratowniczo-gaÊniczego — teren powia-
tu, w którym jednostka ma swojà siedzib´.”;

2) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do dzia∏aƒ ratowniczych poza terenem w∏a-
snego dzia∏ania Paƒstwowa Stra˝ Po˝arna
wzywa jednostki wchodzàce w sk∏ad krajo-
wego systemu ratowniczo-gaÊniczego, two-
rzàce odwód operacyjny.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Liczba oraz rodzaj si∏ i Êrodków przeznaczo-
nych do udzielania pomocy Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej przez jednostki, o których
mowa w ust. 2, sà okreÊlane na podstawie
powiatowego planu ratowniczego, w drodze
porozumienia zawartego mi´dzy komendan-
tem powiatowym (miejskim) Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, w∏aÊciwym ze wzgl´du na
teren dzia∏ania, a osobami prawnymi lub fi-
zycznymi tworzàcymi t´ jednostk´.”;

3) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) gdy potencja∏ ratowniczy krajowego systemu
ratowniczo-gaÊniczego na poziomie powiato-
wym jest niewystarczajàcy do przeprowadze-
nia dzia∏aƒ ratowniczych,”;

4) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wyst´puje
o zwrot poniesionych kosztów do organu Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej, który wezwa∏ jednost-
k´ do udzielenia pomocy, w terminie 30 dni od
dnia zakoƒczenia dzia∏ania ratowniczego,
przedk∏adajàc zestawienie poniesionych kosz-
tów.”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Organ Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, o którym
mowa w § 5 ust. 2, zwraca koszty poniesione
przez jednostk´ w terminie 30 dni od dnia
otrzymania zestawienia kosztów.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
M. Biernacki
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 11 lipca 2000 r.

o zmianie rozporzàdzenia zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie utworzenia sàdów apelacyjnych, sàdów
okr´gowych i sàdów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w∏aÊciwoÊci.

Na podstawie art. 15 § 2, art. 16 § 3 i 4 oraz art. 18
ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. — Prawo o ustroju sà-
dów powszechnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77,
poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r.
Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406, z 1996 r. Nr 77,
poz. 367, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604,
Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 751—753, Nr 121,
poz. 769, Nr 124, poz. 782 i Nr 133, poz. 882, z 1998 r.
Nr 98, poz. 607, Nr 160, poz. 1064, Nr 162, poz. 1118

i 1125, z 1999 r. Nr 20, poz. 180, Nr 60, poz. 636, Nr 75,
poz. 853, Nr 83, poz. 931 i Nr 110, poz. 1255 oraz
z 2000 r. Nr 48, poz. 551 i Nr 50, poz. 580) oraz art. 53
ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. — Prawo praso-
we (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324,
z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173,
z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542,
z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r.
Nr 90, poz. 999) zarzàdza si´, co nast´puje:


