
300 z∏, je˝eli paszport zosta∏ utracony z przyczyn zawi-
nionych przez jego posiadacza.

2. W razie kolejnej utraty wa˝nego paszportu z przy-
czyn, o których mowa w ust. 1, za wydanie nowego
paszportu pobiera si´ op∏at´ w wysokoÊci 400 z∏.

§ 7. Op∏at´ paszportowà wp∏aca si´ do kasy w∏aÊci-
wego organu paszportowego lub na rachunek banko-
wy tego organu.

§ 8. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie op∏at paszporto-
wych (Dz. U. Nr 152, poz. 725 oraz z 2000 r. Nr 39,
poz. 453).

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 lutego 2003 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad udzia∏u pododdzia∏ów i oddzia∏ów Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
w zapobieganiu skutkom kl´ski ˝ywio∏owej lub ich usuwaniu

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 18 kwiet-
nia 2002 r. o stanie kl´ski ˝ywio∏owej (Dz. U. Nr 62,
poz. 558 i Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla: 

1) rodzaje dzia∏aƒ ratowniczych lub prewencyjnych,
wykonywanych w celu zapobie˝enia skutkom kl´-
ski ˝ywio∏owej lub ich usuni´cia, w których mogà
braç udzia∏ pododdzia∏y i oddzia∏y Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „oddzia∏ami
Si∏ Zbrojnych”;

2) sposób koordynowania i dowodzenia oddzia∏ami
Si∏ Zbrojnych, bioràcymi udzia∏ w dzia∏aniach,
o których mowa w pkt 1;

3) sposób zabezpieczenia logistycznego oddzia∏ów Si∏
Zbrojnych, bioràcych udzia∏ w dzia∏aniach, o któ-
rych mowa w pkt 1.

§ 2. 1. Do dzia∏aƒ ratowniczych lub prewencyjnych,
o których mowa w § 1 pkt 1, nale˝à:

1) wspó∏udzia∏ w monitorowaniu zagro˝eƒ;

2) wykonywanie zadaƒ zwiàzanych z ocenà skutków
zjawisk zaistnia∏ych na obszarze wyst´powania za-
gro˝eƒ;

3) wykonywanie zadaƒ poszukiwawczo-ratowniczych;

4) ewakuowanie poszkodowanej ludnoÊci i mienia;

5) wykonywanie zadaƒ majàcych na celu przygotowa-
nie warunków do czasowego przebywania ewaku-
owanej ludnoÊci w wyznaczonych miejscach;

6) wspó∏udzia∏ w ochronie mienia pozostawionego na
obszarze wyst´powania zagro˝eƒ;

7) izolowanie obszaru wyst´powania zagro˝eƒ lub
miejsca prowadzenia akcji ratowniczej;

8) wykonywanie prac zabezpieczajàcych, ratowni-
czych i ewakuacyjnych przy zagro˝onych dobrach
kultury;

9) prowadzenie prac wymagajàcych u˝ycia specjali-
stycznego sprz´tu technicznego lub materia∏ów
wybuchowych b´dàcych w zasobach Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej;

10) usuwanie materia∏ów niebezpiecznych i ich uniesz-
kodliwianie, z wykorzystaniem si∏ i Êrodków b´dà-
cych na wyposa˝eniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej;

11) likwidowanie ska˝eƒ i zaka˝eƒ biologicznych;

12) wykonywanie zadaƒ zwiàzanych z naprawà i odbu-
dowà infrastruktury technicznej;

13) wspó∏udzia∏ w zapewnianiu przejezdnoÊci szlaków
komunikacyjnych;

14) udzielanie pomocy medycznej i wykonywanie za-
daƒ sanitarno-higienicznych i przeciwepidemicz-
nych.

2. Dzia∏ania, o których mowa w ust. 1, powierza si´
do realizacji oddzia∏om Si∏ Zbrojnych, stosownie do ich
przygotowania specjalistycznego.

§ 3. 1. Udzia∏ oddzia∏ów Si∏ Zbrojnych w realizacji
dzia∏aƒ ratowniczych lub prewencyjnych, o których
mowa w § 2 ust. 1, nast´puje na podstawie: 

1) planu reagowania kryzysowego, opracowanego
przez wojewódzki zespó∏ reagowania kryzysowe-
go;

2) planu reagowania kryzysowego, opracowanego
przez Rzàdowy Zespó∏ Koordynacji Kryzysowej,
o ile stan kl´ski ˝ywio∏owej jest wprowadzony na
obszarze wi´kszym ni˝ jedno województwo.



Na podstawie art. 2c ust. 3 oraz art. 2f ustawy z dnia
8 maja 1997 r. o por´czeniach i gwarancjach udziela-
nych przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne
(Dz. U. Nr 79, poz. 484, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owy zakres danych zawartych we wniosku
o udzielenie por´czenia lub gwarancji oraz rodzaje
dokumentów do∏àczanych do tego wniosku;

2) tryb udzielania przez Skarb Paƒstwa por´czenia
i gwarancji;

3) sposób naliczania i pobierania op∏aty prowizyjnej
od por´czenia i gwarancji oraz wysokoÊç tej op∏aty.

§ 2. 1. Wniosek o udzielenie por´czenia lub gwaran-
cji sp∏aty kredytu zawiera, z zastrze˝eniem ust. 2:

1) informacje o przedmiocie, wysokoÊci i terminie
obowiàzywania wnioskowanego por´czenia lub
gwarancji oraz uzasadnienie ubiegania si´ o ich
udzielenie, wraz z informacjà o dzia∏aniach podj´-
tych przez kredytobiorc´ w celu pozyskania Êrod-
ków finansowych oraz ewentualnych trudnoÊci
w ich pozyskaniu;

2) ogólne informacje o kredytobiorcy obejmujàce je-
go nazw´, adres siedziby lub miejsca zamieszka-
nia, dat´ rozpocz´cia dzia∏alnoÊci, form´ organiza-
cyjno-prawnà wraz ze strukturà kapita∏ów (fundu-
szy) w∏asnych i informacjà o udzia∏owcach bàdê ak-
cjonariuszach, informacje o doÊwiadczeniu kadry
zarzàdzajàcej, opis prowadzonej dzia∏alnoÊci i jej
klasyfikacj´ okreÊlonà zgodnie z rozporzàdzeniem
Rady Ministrów z dnia 7 paêdziernika 1997 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci (PKD)
(Dz. U. Nr 128, poz. 829, z póên. zm.2)), a tak˝e na-
zwy i adresy banków prowadzàcych rachunki bie-
˝àce kredytobiorcy.
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2. Plany, o których mowa w ust. 1, podlegajà uzgod-
nieniu z Ministrem Obrony Narodowej w zakresie:

1) warunków u˝ycia oddzia∏ów Si∏ Zbrojnych w dzia-
∏aniach ratowniczych lub prewencyjnych, o któ-
rych mowa w § 2 ust. 1;

2) sk∏adu i wyposa˝enia oddzia∏ów Si∏ Zbrojnych,
a tak˝e zabezpieczenia logistycznego wymagane-
go do realizacji powierzonych zadaƒ;

3) przedsi´wzi´ç realizowanych przez dzia∏ajàce na te-
renie województwa jednostki organizacyjne, któ-
rych celem b´dzie zabezpieczenie logistyczne od-
dzia∏ów Si∏ Zbrojnych, w tym w zakresie zakwa-
terowania, wy˝ywienia, pomocy medycznej, za-
bezpieczenia materia∏owo-technicznego i ∏àczno-
Êci;

4) korzystania przez oddzia∏y Si∏ Zbrojnych z elemen-
tów infrastruktury technicznej w czasie realizacji
powierzonych zadaƒ.

§ 4. Oddzia∏y Si∏ Zbrojnych mogà byç przekazane
do dyspozycji wojewody w sk∏adzie etatowym albo ja-
ko tworzone doraênie zgrupowania zadaniowe. 

§ 5. 1. Koordynowanie udzia∏u oddzia∏ów Si∏ Zbroj-
nych w dzia∏aniach ratowniczych lub prewencyjnych,
o których mowa w § 2 ust. 1, w zale˝noÊci od obszaru
wyst´powania zagro˝eƒ, zapewniajà odpowiednio or-
gany, o których mowa w art. 8, art. 9 ust. 5, art. 10 ust. 5
i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o sta-
nie kl´ski ˝ywio∏owej. Obejmuje ono przedsi´wzi´cia
majàce na celu sprawne w∏àczenie oddzia∏ów Si∏
Zbrojnych do realizacji zadaƒ, z uwzgl´dnieniem czasu
i miejsca ich u˝ycia oraz sposobu wspó∏dzia∏ania z in-
nymi podmiotami. 

2. Zadania dla oddzia∏ów Si∏ Zbrojnych organy,
o których mowa w ust. 1, przekazujà wy∏àcznie ich do-
wódcom, którzy wydajà podw∏adnym rozkazy okreÊla-
jàce sposób wykonania tych zadaƒ. 

§ 6. Dowodzenie oddzia∏ami Si∏ Zbrojnych odbywa
si´ na zasadach okreÊlonych w regulaminach wojsko-
wych i wed∏ug procedur obowiàzujàcych w Si∏ach
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 lutego 2003 r.

w sprawie udzielania przez Skarb Paƒstwa por´czenia i gwarancji oraz op∏aty prowizyjnej 
od por´czenia i gwarancji

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 80, poz. 511, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, Nr 60,
poz. 693 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 16, poz. 167 i Nr 81,
poz. 876 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 121, poz. 1032
i Nr 216, poz. 1824.

———————
2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone

w Dz. U. z 1998 r. Nr 143, poz. 918, z 1999 r. Nr 92, poz. 1047,
z 2001 r. Nr 12, poz. 93 oraz z 2002 r. Nr 239, poz. 2027.


