
Na podstawie art. 26 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 1991 r. o ochronie przeciwpo˝arowej (Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52,
poz. 452) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb przyznawania:

1) stra˝akowi jednostki ochrony przeciwpo˝arowej
i cz∏onkowi ochotniczej stra˝y po˝arnej, zwanemu
dalej „osobà poszkodowanà”:

a) jednorazowego odszkodowania w razie dozna-
nia sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego uszczerbku na
zdrowiu, zwanego dalej „uszczerbkiem na zdro-
wiu”,

b) odszkodowania z tytu∏u szkody w mieniu

— które powsta∏y w zwiàzku z ich udzia∏em
w dzia∏aniach ratowniczych lub çwiczeniach;

2) odszkodowania cz∏onkom rodziny osoby poszko-
dowanej w przypadku jej Êmierci lub szkody w jej
mieniu.

§ 2. Podmiot ponoszàcy koszty funkcjonowania
jednostki ochrony przeciwpo˝arowej, zwany da-
lej „w∏aÊciwym podmiotem”, wszczyna post´po-
wanie:

1) z urz´du w przypadku:

a) Êmierci osoby poszkodowanej,

b) doznania przez osob´ poszkodowanà uszczerb-
ku na zdrowiu w zwiàzku z jej udzia∏em w dzia-
∏aniach ratowniczych lub çwiczeniach;

2) z urz´du albo na wniosek osoby poszkodowanej,
a w razie jej Êmierci — na wniosek cz∏onków jej ro-
dziny, w razie poniesienia szkody w mieniu

w zwiàzku z udzia∏em w dzia∏aniach ratowniczych
lub çwiczeniach.

§ 3. 1. W razie doznania przez osob´ poszkodowa-
nà uszczerbku na zdrowiu lub jej Êmierci w zwiàzku
z udzia∏em w dzia∏aniach ratowniczych lub çwicze-
niach albo otrzymania wniosku osoby poszkodowanej
lub cz∏onka jej rodziny, w∏aÊciwy podmiot niezw∏ocz-
nie powo∏uje zespó∏ powypadkowy, zwany dalej „ze-
spo∏em”, w celu ustalenia okolicznoÊci i przyczyn wy-
padku.

2. Sk∏ad zespo∏u, w liczbie co najmniej 3 osób,
ustala w∏aÊciwy podmiot, który wyznacza tak˝e prze-
wodniczàcego zespo∏u. W miar´ mo˝liwoÊci w sk∏ad
zespo∏u powinien wchodziç lekarz.

3. Je˝eli osobà poszkodowanà jest cz∏onek ochot-
niczej stra˝y po˝arnej, w sk∏ad zespo∏u wchodzà: pre-
zes w∏aÊciwej ochotniczej stra˝y po˝arnej, gminny ko-
mendant ochrony przeciwpo˝arowej (je˝eli zosta∏ po-
wo∏any) oraz pracownik s∏u˝by bezpieczeƒstwa i hi-
gieny pracy w∏aÊciwego terytorialnie urz´du gminy
(miasta).

4. W sk∏ad zespo∏u nie mogà wchodziç osoby zain-
teresowane wynikiem dzia∏ania zespo∏u, zw∏aszcza
gdy mo˝e mieç to wp∏yw na ich odpowiedzialnoÊç lub
uprawnienia.

§ 4. 1. W∏aÊciwy podmiot jest obowiàzany zabez-
pieczyç miejsce wypadku w sposób wykluczajàcy do-
st´p osób niepowo∏anych oraz uniemo˝liwiç dokona-
nie jakichkolwiek zmian i przemieszczeƒ przedmiotów
znajdujàcych si´ na miejscu wypadku.

2. Zadaniem zespo∏u jest ustalenie czasu, miejsca,
okolicznoÊci i przyczyn wypadku. W tym celu zespó∏
mo˝e:

1) dokonaç ogl´dzin miejsca wypadku;

2) sporzàdziç szkice lub wykonaç fotografie miejsca
wypadku;

3) przeglàdaç dokumentacj´ przeprowadzonej akcji
ratowniczej lub çwiczeƒ;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 24 grudnia 2003 r.

w sprawie przyznawania Êwiadczeƒ odszkodowawczych stra˝akom jednostek ochrony przeciwpo˝arowej
i cz∏onkom ochotniczej stra˝y po˝arnej z tytu∏u uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, 

a w przypadku ich Êmierci przyznawania odszkodowaƒ cz∏onkom ich rodzin

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owe-
go zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).



4) przes∏uchaç osob´ poszkodowanà, je˝eli jej stan
zdrowia na to pozwala;

5) przes∏uchaç Êwiadków wypadku;

6) zasi´gaç opinii lekarza, w miar´ mo˝liwoÊci spra-
wujàcego opiek´ medycznà nad osobà poszkodo-
wanà, oraz, w razie potrzeby, innych specjalistów;

7) przeglàdaç akta post´powania karnego na zasa-
dach okreÊlonych w przepisach o post´powaniu
karnym;

8) zbieraç inne dowody dotyczàce wypadku.

3. Z ogl´dzin miejsca wypadku oraz przes∏uchania
osoby poszkodowanej i Êwiadków sporzàdza si´ pro-
toko∏y.

§ 5. W razie poniesienia przez osob´ poszkodowa-
nà, w zwiàzku z jej udzia∏em w dzia∏aniach ratowni-
czych lub çwiczeniach, szkody w mieniu polegajàcej
na utracie, ca∏kowitym zniszczeniu lub uszkodzeniu te-
go mienia, zespó∏ jest obowiàzany ustaliç:

1) rodzaj mienia;

2) czy mienie zosta∏o utracone, ca∏kowicie zniszczo-
ne, czy te˝ uszkodzone i w jakim stopniu;

3) stan mienia przed i po zaistnieniu wypadku (sto-
pieƒ jego zu˝ycia) oraz wartoÊç szkody.

§ 6. 1. Po ustaleniu okolicznoÊci i przyczyn wypad-
ku zespó∏ sporzàdza protokó∏ powypadkowy najpóê-
niej w ciàgu 14 dni od dnia powo∏ania.

2. Ustalenie okolicznoÊci i przyczyn wypadku
w terminie póêniejszym ni˝ okreÊlony w ust. 1, wsku-
tek uzasadnionych przeszkód lub trudnoÊci, wymaga
podania przyczyn tego opóênienia w protokole powy-
padkowym.

3. Protokó∏ powypadkowy zawiera w szczegól-
noÊci:

1) stopieƒ, imi´ i nazwisko osoby poszkodowanej;

2) dat´ i miejsce wypadku;

3) opis okolicznoÊci i przyczyn wypadku;

4) opis doznanych przez osob´ poszkodowanà obra-
˝eƒ lub podanie faktu jej Êmierci;

5) ustalenia, o których mowa w § 5;

6) pouczenie o prawie zg∏oszenia uwag i zastrze˝eƒ
do ustaleƒ zawartych w protokole;

7) podpisy cz∏onków zespo∏u.

4. Opis doznanego przez osob´ poszkodowanà
uszczerbku na zdrowiu wpisuje si´ do protoko∏u po-
wypadkowego na podstawie dokumentacji lekarskiej
lub opinii lekarza.

5. Cz∏onek zespo∏u ma prawo z∏o˝yç do protoko∏u
powypadkowego zdanie odr´bne wraz z jego uzasad-
nieniem.

6. W przypadku rozbie˝noÊci zdaƒ cz∏onków zespo-
∏u o treÊci protoko∏u powypadkowego decyduje prze-
wodniczàcy zespo∏u.

§ 7. 1. Stwierdzenie w protokole powypadkowym,
˝e doznany przez osob´ poszkodowanà uszczerbek na
zdrowiu lub jej Êmierç albo powstanie szkody w mie-
niu nie ma zwiàzku z udzia∏em w akcji ratowniczej lub
çwiczeniach albo ˝e zachodzà okolicznoÊci, które mo-
gà mieç wp∏yw na prawo osoby poszkodowanej do
odszkodowania, wymaga szczegó∏owego uzasadnie-
nia i wskazania dowodów stanowiàcych podstaw´ ta-
kiego stwierdzenia.

2. Osoba poszkodowana, a w razie jej Êmierci —
cz∏onkowie rodziny osoby poszkodowanej:

1) ma∏˝onek, który w dniu Êmierci osoby poszkodo-
wanej nie pozostawa∏ z nià w orzeczonej separacji,

2) dzieci, wnuki, rodzeƒstwo i rodzice, je˝eli w dniu
Êmierci osoby poszkodowanej spe∏niali warunki
wymagane do uzyskania renty rodzinnej

— majà prawo wglàdu do akt sprawy oraz sporzà-
dzania z nich notatek i odpisów oraz kopii.

§ 8. 1. Protokó∏ powypadkowy sporzàdza si´ w nie-
zb´dnej liczbie egzemplarzy. Do protoko∏u powypad-
kowego do∏àcza si´ ca∏oÊç materia∏ów zebranych
w toku post´powania, w szczególnoÊci protoko∏y prze-
s∏uchaƒ, oÊwiadczenia, opinie specjalistów, notatki,
szkice, fotografie i protoko∏y ogl´dzin miejsca wypad-
ku, a tak˝e zdanie odr´bne cz∏onka zespo∏u, je˝eli zo-
sta∏o zg∏oszone.

2. Jeden egzemplarz protoko∏u powypadkowego
dor´cza si´ osobie poszkodowanej za pisemnym po-
twierdzeniem odbioru, a je˝eli ponios∏a ona Êmierç —
jej ma∏˝onkowi. W razie braku ma∏˝onka protokó∏ po-
wypadkowy dor´cza si´ cz∏onkom rodziny osoby po-
szkodowanej, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.
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3. Osoba poszkodowana, a w razie jej Êmierci oso-
by, o których mowa w § 7 ust. 2, mogà zg∏osiç pisem-
ne uwagi i zastrze˝enia do ustaleƒ zawartych w proto-
kole powypadkowym w ciàgu 7 dni od dnia jego dor´-
czenia.

§ 9. 1. Uwagi i zastrze˝enia do protoko∏u powypad-
kowego wnosi si´ do w∏aÊciwego podmiotu, za po-
Êrednictwem przewodniczàcego zespo∏u.

2. W∏aÊciwy podmiot po rozpatrzeniu uwag i za-
strze˝eƒ, je˝eli uzna, ˝e okolicznoÊci i przyczyny wy-
padku nie zosta∏y dostatecznie wyjaÊnione, mo˝e na-
kazaç zespo∏owi przeprowadzenie dodatkowych usta-
leƒ, wyznaczajàc w tym celu dodatkowy termin, nie
d∏u˝szy jednak ni˝ 7 dni.

3. W razie braku uwag i zastrze˝eƒ do protoko∏u
powypadkowego lub po przeprowadzeniu dodatko-
wych ustaleƒ, o których mowa w ust. 2, przewodniczà-
cy zespo∏u przekazuje protokó∏ powypadkowy w∏aÊci-
wemu podmiotowi.

§ 10. 1. W∏aÊciwy podmiot bada i ocenia ca∏o-
kszta∏t sprawy na podstawie wszystkich zebranych do-
wodów.

2. W∏aÊciwy podmiot kieruje osob´ poszkodowa-
nà do w∏aÊciwej komisji lekarskiej, o której mowa
w rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trznych
z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie w∏aÊciwoÊci i trybu po-
st´powania komisji lekarskich podleg∏ych Ministrowi
Spraw Wewn´trznych (Dz. U. Nr 79, poz. 349, z 1992 r.
Nr 83, poz. 425 oraz z 1995 r. Nr 146, poz. 712), w ce-
lu ustalenia, czy uszczerbek na zdrowiu osoby poszko-
dowanej pozostaje w zwiàzku z jej udzia∏em w dzia∏a-
niach ratowniczych lub çwiczeniach, oraz ustalenia
stopnia tego uszczerbku.

3. W razie Êmierci osoby poszkodowanej w∏aÊciwy
podmiot zwraca si´ do komisji lekarskiej, okreÊlonej
w ust. 2, z wnioskiem o ustalenie, czy Êmierç pozosta-
je w zwiàzku z udzia∏em w dzia∏aniach ratowniczych
lub çwiczeniach.

§ 11. Jednorazowe odszkodowanie nale˝ne osobie
poszkodowanej, która dozna∏a uszczerbku na zdrowiu,
ustala si´ na podstawie:

1) protoko∏u powypadkowego, o którym mowa w § 9
ust. 3;

2) orzeczenia komisji lekarskiej, stwierdzajàcego sto-
pieƒ uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej
w zwiàzku z jej udzia∏em w dzia∏aniach ratowni-
czych lub çwiczeniach.

§ 12. Jednorazowe odszkodowanie z tytu∏u
Êmierci osoby poszkodowanej, nale˝ne cz∏onkom ro-

dziny, o których mowa w § 7 ust. 2, ustala si´ na pod-
stawie:

1) protoko∏u powypadkowego, o którym mowa w § 9
ust. 3;

2) orzeczenia komisji lekarskiej, stwierdzajàcego, ˝e
Êmierç osoby poszkodowanej pozostaje w zwiàzku
z jej udzia∏em w dzia∏aniach ratowniczych lub çwi-
czeniach;

3) odpisu aktu ma∏˝eƒstwa lub dokumentów urz´do-
wych potwierdzajàcych stopieƒ pokrewieƒstwa
z osobà poszkodowanà.

§ 13. 1. W∏aÊciwy podmiot wydaje orzeczenie
o odszkodowaniu, zwane dalej „orzeczeniem”,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawomocne-
go orzeczenia komisji lekarskiej, okreÊlonej w § 10
ust. 2.

2. Je˝eli orzeczenie dotyczy wy∏àcznie odszkodo-
wania z tytu∏u szkody w mieniu, w∏aÊciwy podmiot
wydaje orzeczenie w terminie 14 dni od dnia otrzyma-
nia protoko∏u powypadkowego, o którym mowa w § 9
ust. 3.

3. Orzeczenie zawiera w szczególnoÊci:

1) nazw´ podmiotu wydajàcego orzeczenie;

2) dat´ wydania;

3) imi´ i nazwisko osoby poszkodowanej lub osób,
których dotyczy;

4) podstaw´ prawnà rozstrzygni´cia;

5) okreÊlenie wysokoÊci:

a) jednorazowego odszkodowania pieni´˝nego
i sposób jego obliczenia,

b) odszkodowania przys∏ugujàcego ka˝demu
z uprawnionych cz∏onków rodziny zmar∏ej oso-
by poszkodowanej,

c) jednorazowego odszkodowania pieni´˝nego
z tytu∏u utraty, ca∏kowitego zniszczenia lub
uszkodzenia mienia;

6) uzasadnienie;

7) informacj´ o prawie i terminie wniesienia ˝àdania
ponownego rozpatrzenia sprawy;

8) podpis osoby upowa˝nionej do wydania orzecze-
nia, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowi-
ska s∏u˝bowego.
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4. Je˝eli w zwiàzku z udzia∏em osoby poszkodo-
wanej w dzia∏aniach ratowniczych lub çwiczeniach
jest prowadzone post´powanie karne, a wynik tego
post´powania mo˝e mieç wp∏yw na uprawnienia
osoby poszkodowanej lub cz∏onków jej rodziny do
odszkodowania, w∏aÊciwy podmiot mo˝e zawiesiç
wydanie orzeczenia do czasu zakoƒczenia post´po-
wania karnego, o czym powiadamia si´ osob´ po-
szkodowanà.

§ 14. 1. Osoba poszkodowana albo osoba, której
dotyczy orzeczenie, mo˝e wystàpiç w terminie
30 dni od dnia dor´czenia orzeczenia do w∏aÊciwe-
go podmiotu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy.

2. W nast´pstwie ponownego rozpatrzenia sprawy
w∏aÊciwy podmiot:

1) utrzymuje w mocy dotychczasowe orzeczenie;

2) wydaje nowe orzeczenie, które nie mo˝e byç mniej
korzystne dla osoby, której dotyczy.

§ 15. Osoba niezadowolona z orzeczenia, o którym
mowa w § 13 ust. 1 lub § 14 ust. 2, mo˝e dochodziç
swych roszczeƒ w drodze w∏aÊciwego post´powania
cywilnego.

§ 16. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 grudnia 2003 r.

w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe

Na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2002 r. Nr 21,
poz. 204, z pózn. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Uznaje si´ nast´pujàce dziedziny medycyny za
priorytetowe:

1) epidemiologia;

2) geriatria;

3) medycyna rodzinna;

4) onkologia kliniczna;

5) patomorfologia;

6) rehabilitacja medyczna.

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

Minister Zdrowia: L. Sikorski

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 691, Nr 152,
poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 845.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik

8

ROZPORZÑDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 15 grudnia 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie trybu post´powania w sprawach podzia∏u czasu nieodp∏atnego 
rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu 

upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach na wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast

Na podstawie art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji z dnia 26 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie trybu
post´powania w sprawach podzia∏u czasu nieodp∏at-
nego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposo-
bu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu


