
2. Imienna lista cz∏onków ochotniczej dru˝yny ra-
towniczej, zawierajàca w szczególnoÊci ich adresy, nu-
mery telefonów oraz inne sposoby zawiadamiania
i alarmowania, sporzàdzona przez kierownika brzego-
wej stacji ratowniczej, wchodzi w sk∏ad dokumentów
brzegowej stacji ratowniczej i powinna byç na bie˝àco
aktualizowana.

§ 13. 1. Cz∏onkowie ochotniczej dru˝yny ratowni-
czej majà prawo do:

1) noszenia oznak S∏u˝by SAR,

2) bezp∏atnego korzystania ze s∏u˝bowej odzie˝y
ochronnej; normy przydzia∏u s∏u˝bowej odzie˝y
ochronnej oraz zasady jej u˝ytkowania okreÊli dy-
rektor S∏u˝by SAR,

3) Êwiadczeƒ z tytu∏u wypadków przy pracy, którym
ulegli w zwiàzku z udzia∏em w akcjach ratowni-
czych,

4) jednorazowego odszkodowania z tytu∏u dodatko-
wego ubezpieczenia na wypadek Êmierci lub trwa-
∏ego inwalidztwa w nast´pstwie wypadku, które-
mu poszkodowany ulegnie w czasie trwania
i w zwiàzku z akcjà ratowniczà lub szkoleniem orga-
nizowanym przez S∏u˝b´ SAR,

5) zwrotu kosztów dojazdu w zwiàzku z udzia∏em w ak-
cji poszukiwawczej i ratowniczej,

6) rycza∏tu za udzia∏ w akcjach ratowniczych i szkole-
niach organizowanych przez S∏u˝b´ SAR,

7) wy˝ywienia podczas trwania akcji ratowniczej
i szkolenia organizowanego przez S∏u˝b´ SAR,
zgodnie z normà wy˝ywienia na osob´ okreÊlonà
przez dyrektora S∏u˝by SAR,

8) zwrotu kosztów okresowych badaƒ lekarskich, p∏at-
nych kursów i szkoleƒ zwiàzanych bezpoÊrednio
z wykonywanà funkcjà,

9) korzystania ze sprz´tu i urzàdzeƒ S∏u˝by SAR do
çwiczeƒ i doskonalenia umiej´tnoÊci z zakresu ra-
townictwa morskiego, za zgodà kierownika stacji
ratowniczej,

10) korzystania z akcji socjalnych organizowanych
przez S∏u˝b´ SAR.

2. Koszty wynikajàce z postanowieƒ ust. 1, z wy∏à-
czeniem pkt 3, ponosi S∏u˝ba SAR.

§ 14. 1. Uprawnienie, o którym mowa w § 13 ust. 1
pkt 5, przys∏uguje:

1) wed∏ug faktycznego przebiegu pojazdu, zgodnie
z przepisami w sprawie warunków ustalania i za-
sad zwrotu kosztów u˝ywania do celów s∏u˝bo-
wych samochodów osobowych, motocykli i moto-
rowerów nieb´dàcych w∏asnoÊcià pracodawcy,

2) wed∏ug rachunków stwierdzajàcych poniesione
wydatki.

2. Rycza∏t, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 6, jest
wyp∏acany ze Êrodków S∏u˝by SAR do wysokoÊci 1/175
przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w gospo-
darce narodowej w roku poprzednim za ka˝dà godzin´
udzia∏u w dzia∏aniu lub szkoleniu ratowniczym.

3. WysokoÊç rycza∏tu, o którym mowa w ust. 2, jest
ustalana corocznie przez dyrektora S∏u˝by SAR.

§ 15. 1. W dzia∏aniach ratowniczych mogà równie˝
uczestniczyç osoby, które przez okres co najmniej jed-
nego roku bra∏y udzia∏ w çwiczeniach oraz akcjach ra-
towniczych na zasadzie obserwatora, kandydujàcy do
cz∏onkostwa w ochotniczej dru˝ynie ratowniczej. Kan-
dydat mo˝e w czasie çwiczeƒ i akcji ratowniczych wy-
konywaç prace pomocnicze. Kandydatowi przys∏ugujà
uprawnienia okreÊlone w § 13 ust. 1 pkt 3 i 8.

2. Korzystanie przez kandydata ze sprz´tu i urzà-
dzeƒ S∏u˝by SAR do çwiczeƒ i doskonalenia umiej´tno-
Êci z zakresu ratownictwa morskiego mo˝e mieç miej-
sce wy∏àcznie za zgodà kierownika stacji ratowniczej
i pod nadzorem ratownika zawodowego.

§ 16. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.
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zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu udzielania premii gwarancyjnej,
a tak˝e jej zwrotu oraz trybu rozliczeƒ z bankami z tytu∏u refundacji wyp∏aconych premii.

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 30 listopa-
da 1995 r. o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kre-
dytów mieszkaniowych, refundacji bankom wyp∏aco-
nych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 32 i Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 80, poz. 508 i Nr 103, poz. 652, z 2000 r. Nr 3,

poz. 27 i Nr 122, poz. 1310 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 7 ma-
ja 1996 r. w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu
udzielania premii gwarancyjnej, a tak˝e jej zwrotu oraz



trybu rozliczeƒ z bankami z tytu∏u refundacji wyp∏aco-
nych premii (Dz. U. Nr 57, poz. 259, z 1997 r. Nr 144,
poz. 963 i z 2001 r. Nr 15, poz. 159) w § 3 w ust. 1 pkt 2
otrzymuje brzmienie:

„2) nabyciem, w drodze zakupu lub zamiany, spó∏-
dzielczego w∏asnoÊciowego prawa do lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spó∏-
dzielni mieszkaniowej, z wyjàtkiem nabycia u∏am-
kowej cz´Êci tego prawa,”.

§ 2. Osobom, które z∏o˝y∏y wniosek o udzielenie
premii gwarancyjnej w zwiàzku z nabyciem, przed

dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia,
w drodze zakupu lub zamiany, spó∏dzielczego w∏asno-
Êciowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jed-
norodzinnego w spó∏dzielni mieszkaniowej, premia
gwarancyjna jest udzielana na warunkach dotychcza-
sowych.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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w sprawie ustanowienia Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Programu dla Odry—2006.

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 lipca
2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pro-
gram dla Odry—2006” (Dz. U. Nr 98, poz. 1067) zarzà-
dza si´, o nast´puje:

§ 1. 1. Ustanawia si´ Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw
Programu dla Odry—2006, zwanego dalej „Pe∏nomoc-
nikiem”.

2. Pe∏nomocnikiem jest podsekretarz stanu w Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. Pe∏nomocnika upowa˝nia si´ do podejmowa-
nia dzia∏aƒ w zakresie:

1) koordynowania realizacji zadaƒ Programu dla Od-
ry—2006, o którym mowa w ustawie z dnia 6 lipca
2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego
„Program dla Odry—2006” (Dz. U. Nr 98,
poz. 1067), zwanego dalej „Programem”,

2) koordynowania dzia∏aƒ w dorzeczu Odry, podejmo-
wanych w ramach Inicjatywy Szczeciƒskiej, Mi´dzy-
narodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczysz-
czeniem oraz innych inicjatyw mi´dzynarodowych,

3) wspó∏pracy z mi´dzynarodowymi organizacjami
i instytucjami, a tak˝e mi´dzyrzàdowej wspó∏pracy
w zakresie problematyki zrównowa˝onego rozwo-
ju dorzecza Odry,

4) wspó∏pracy z Pe∏nomocnikiem Rzàdu do Spraw
Obs∏ugi Ârodków Finansowych Pochodzàcych
z Unii Europejskiej w zakresie Êrodków pochodzà-
cych z funduszy wspólnotowych,

5) wspó∏pracy z instytucjami rzàdowymi, samorzàdo-
wymi oraz innymi podmiotami finansujàcymi Pro-
gram,

6) opracowywania projektów dokumentów niezb´d-
nych do okreÊlenia w ustawie bud˝etowej Êrodków
na realizacj´ Programu oraz opracowywanie preli-
minarza wydatków zgodnie z kierunkami zadaƒ,
ustalonymi przez Komitet Sterujàcy Programu,

7) przygotowywania planów finansowo-rzeczowych
oraz harmonogramu dzia∏aƒ podejmowanych
w ramach Programu,

8) podejmowania dzia∏aƒ zmierzajàcych do pozyski-
wania pozabud˝etowych Êrodków finansowych na
realizacj´ Programu ze êróde∏ krajowych i zagra-
nicznych,

9) analizowania i oceniania rozwiàzaƒ prawnych i eko-
nomicznych z dziedzin zwiàzanych z realizacjà Pro-
gramu,

10) kontroli przebiegu realizacji inwestycji i projektów
Programu,

11) realizacji innych zadaƒ powierzonych przez Rad´
Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, zwiàzanych
z Programem oraz ze zrównowa˝onym rozwojem
dorzecza Odry.

§ 3. 1. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià Pe∏nomocnika
sprawuje Prezes Rady Ministrów.

2. Pe∏nomocnik przedstawia Radzie Ministrów ana-
lizy, oceny i wnioski zwiàzane z zakresem jego zadaƒ
oraz coroczne sprawozdania ze swojej dzia∏alnoÊci.

3. Pe∏nomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów
o wszystkich zagro˝eniach realizacji zadaƒ, o których
mowa w § 2.


