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2. Osoby, o których mowa w ust. 1, które w dniu
wejÊcia w ˝ycie ustawy nie spe∏niajà wymagaƒ, o których mowa w ust. 1, zachowujà prawo wykonywania
zawodu stra˝aka do czasu uzupe∏nienia wykszta∏cenia
ogólnego oraz odbycia odpowiedniego szkolenia, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ przez 5 lat od daty wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do
osób zatrudnionych w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy
w Wojskowej Ochronie Przeciwpo˝arowej.
4. Osoby dotychczas wykonujàce czynnoÊci, o których mowa w art. 4 ust. 2a i 2b ustawy, o której mowa
w art. 1, niespe∏niajàce wymagaƒ, o których mowa
w tych przepisach, zachowujà prawo do wykonywania
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tych czynnoÊci do czasu uzupe∏nienia wykszta∏cenia
oraz odbycia odpowiedniego szkolenia, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 5 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.
Art. 3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4 ustawy, o której mowa w art. 1,
zachowujà moc do czasu wydania nowych przepisów
wykonawczych na podstawie art. 16a ust. 6 ustawy,
o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà.
Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

836
USTAWA
z dnia 6 maja 2005 r.
o zmianie ustawy o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej1)
Art. 1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1230, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 1 w ust. 2 po pkt 7 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 8 i 9 w brzmieniu:
„8) wspó∏dzia∏anie ze stra˝ami po˝arnymi i s∏u˝bami ratowniczymi innych paƒstw oraz ich organizacjami mi´dzynarodowymi na podstawie wià˝àcych Rzeczpospolità Polskà umów
mi´dzynarodowych oraz odr´bnych przepisów,
9) realizacja innych zadaƒ wynikajàcych z wià˝àcych Rzeczpospolità Polskà umów mi´dzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich
okreÊlonych.”;
2) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zadania przewidziane dla Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podleg∏ych Ministrowi Obrony Naro———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustaw´ z dnia 31 marca
1965 r. o wy˝szym szkolnictwie wojskowym i ustaw´
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo˝arowej.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r.
Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 210,
poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.

dowej albo przez niego nadzorowanych wykonuje Wojskowa Ochrona Przeciwpo˝arowa
w trybie i na zasadach okreÊlonych, w drodze
rozporzàdzenia, przez Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych.”;
3) w art. 8:
a) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W ramach jednostek ratowniczo-gaÊniczych, o których mowa w ust. 2, mogà byç
wyodr´bnione czasowe posterunki Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej. Pe∏nienie s∏u˝by
na czasowym posterunku jest równoznaczne z pe∏nieniem s∏u˝by w miejscowoÊci, w której znajduje si´ dana jednostka
ratowniczo-gaÊnicza.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W sk∏ad jednostek organizacyjnych Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, o których mowa
w ust. 1 pkt 4, mogà wchodziç jednostki ratowniczo-gaÊnicze.”,
c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Jednostki ratowniczo-gaÊnicze utworzone
w jednostkach organizacyjnych Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, o których mowa
w ust. 1 pkt 4, realizujà zadania ratownicze
na obszarze i w zakresie ustalonych w po-
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rozumieniu z w∏aÊciwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.”,
d) w ust. 4 uchyla si´ pkt 1 i pkt 3—5,
e) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej okreÊli, w drodze zarzàdzenia, w celu
ujednolicenia oraz zapewnienia racjonalnej
gospodarki transportowej w jednostkach
organizacyjnych Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej:
1) sposoby korzystania ze sprz´tu transportowego oraz prowadzenia ewidencji pracy sprz´tu,
2) metody utrzymywania sprawnoÊci technicznej sprz´tu transportowego,
3) sposoby uznawania sprz´tu transportowego za zb´dny oraz zagospodarowania
tego sprz´tu,
4) sposób rozliczania zu˝ycia paliw.”;
4) w art. 10:
a) w ust. 1:
— pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) kierowanie krajowym systemem ratowniczo-gaÊniczym, a w szczególnoÊci:
a) dysponowanie podmiotami krajowego systemu ratowniczo-gaÊniczego
na obszarze kraju poprzez swoje stanowisko kierowania,
b) ustalanie zbiorczego planu sieci podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaÊniczego,
c) ustalanie planu rozmieszczania na obszarze kraju sprz´tu specjalistycznego
w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaÊniczego,
d) dysponowanie odwodami operacyjnymi i kierowanie ich si∏ami,
e) dowodzenie dzia∏aniami ratowniczymi, których rozmiary lub zasi´g przekraczajà mo˝liwoÊci si∏ ratowniczych
województwa,
f) organizowanie centralnego odwodu
operacyjnego oraz przeprowadzanie
inspekcji gotowoÊci operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaÊniczego, których si∏y i Êrodki
tworzà centralny odwód operacyjny,
g) analizowanie dzia∏aƒ ratowniczych
prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaÊniczego,
h) ustalanie sposobu przeprowadzania
inspekcji gotowoÊci operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaÊniczego.”,
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— pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) organizowanie kszta∏cenia, szkolenia
i doskonalenia zawodowego w jednostkach organizacyjnych Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,”,
— po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a—5c w brzmieniu:
„5a) uzgadnianie z komendantami szkó∏
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej programów nauczania dla zawodów in˝ynier
po˝arnictwa i technik po˝arnictwa,
5b) opracowywanie i zatwierdzanie programów szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz sprawowanie nadzoru w zakresie dydaktycznym nad ich realizacjà,
5c) nadzór nad przestrzeganiem bezpieczeƒstwa i higieny s∏u˝by w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,”,
— pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) prowadzenie wspó∏pracy mi´dzynarodowej, udzia∏ w przygotowywaniu i wykonywaniu umów mi´dzynarodowych
w zakresie okreÊlonym w ustawach
i w tych umowach oraz kierowanie jednostek organizacyjnych Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej do akcji ratowniczych
i humanitarnych poza granic´ paƒstwa,
na podstawie wià˝àcych Rzeczpospolità Polskà umów mi´dzynarodowych,”,
— dodaje si´ pkt 12—16 w brzmieniu:
„12) wprowadzanie podwy˝szonej gotowoÊci operacyjnej w Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej w sytuacji zwi´kszonego
prawdopodobieƒstwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których
skutki mogà zagroziç ˝yciu lub zdrowiu
du˝ej liczby osób, mieniu w wielkich
rozmiarach albo Êrodowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystàpienia i utrzymywania si´ wzmo˝onego zagro˝enia po˝arowego,
13) organizowanie krajowych oraz mi´dzynarodowych çwiczeƒ ratowniczych,
14) ustalanie ramowego regulaminu s∏u˝by
w jednostkach organizacyjnych Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej oraz regulaminu musztry i ceremonia∏u po˝arniczego,
15) organizowanie dzia∏alnoÊci sportowej
i ustalanie regulaminów sportowych
zawodów po˝arniczych oraz innych zawodów dla stra˝aków,
16) realizowanie zadaƒ, wynikajàcych z innych ustaw.”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej ustali, w drodze zarzàdzenia, sposób
przeprowadzania inspekcji gotowoÊci operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaÊniczego.

Dziennik Ustaw Nr 100

— 6475 —

6. Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej ustali, w drodze zarzàdzenia, ramowy
regulamin s∏u˝by w jednostkach organizacyjnych Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej oraz
regulamin musztry i ceremonia∏ po˝arniczy.”;
5) w art. 12:
a) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W razie zwolnienia stanowiska komendanta wojewódzkiego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, Komendant G∏ówny Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, do czasu powo∏ania nowego komendanta, powierza pe∏nienie
obowiàzków komendanta wojewódzkiego
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej wyznaczonemu oficerowi Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
na okres nie d∏u˝szy ni˝ miesiàc.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Do zadaƒ komendanta wojewódzkiego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej nale˝y:
1) kierowanie komendà wojewódzkà Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
2) opracowywanie planów ratowniczych
na obszarze województwa, z uwzgl´dnieniem przepisów art. 10 ust. 1 pkt 2
lit. b) i c),
3) organizowanie krajowego systemu ratowniczo-gaÊniczego, w tym odwodów
operacyjnych, na obszarze województwa,
4) dysponowanie oraz kierowanie si∏ami
i Êrodkami krajowego systemu ratowniczo-gaÊniczego na obszarze województwa poprzez swoje stanowisko kierowania, a w szczególnoÊci dowodzenie dzia∏aniami ratowniczymi, których rozmiary
lub zasi´g przekraczajà mo˝liwoÊci si∏
ratowniczych powiatu,
5) kierowanie jednostek organizacyjnych
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej z obszaru
województwa do akcji ratowniczych
i humanitarnych poza granic´ paƒstwa,
na podstawie wià˝àcych Rzeczpospolità
Polskà umów i porozumieƒ mi´dzynarodowych,
6) analizowanie dzia∏aƒ ratowniczych prowadzonych przez podmioty krajowego
systemu ratowniczo-gaÊniczego na obszarze województwa,
7) przeprowadzanie inspekcji gotowoÊci
operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaÊniczego na obszarze województwa,
8) wprowadzanie podwy˝szonej gotowoÊci operacyjnej w Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej na obszarze województwa
i powiatów, w sytuacji zwi´kszonego
prawdopodobieƒstwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których
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skutki mogà zagroziç ˝yciu lub zdrowiu
du˝ej liczby osób, mieniu w wielkich
rozmiarach albo Êrodowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystàpienia i utrzymywania si´ wzmo˝onego zagro˝enia po˝arowego,
9) organizowanie wojewódzkich çwiczeƒ
ratowniczych,
10) kontrolowanie uzgadniania projektów
budowlanych w zakresie ochrony przeciwpo˝arowej,
11) nadzór i kontrolowanie komendantów
powiatowych (miejskich) i komend powiatowych (miejskich) Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej,
12) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeƒstwa i higieny s∏u˝by
w komendach powiatowych (miejskich)
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
13) analizowanie stanu bezpieczeƒstwa
województwa w zakresie zadaƒ realizowanych przez Paƒstwowà Stra˝ Po˝arnà,
14) opracowywanie programów szkolenia
i doskonalenia zawodowego, z uwzgl´dnieniem specyfiki i potrzeb województwa, oraz organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego, a tak˝e inicjowanie przedsi´wzi´ç w zakresie kultury
fizycznej i sportu na obszarze województwa,
15) uczestniczenie w przygotowywaniu
projektu bud˝etu paƒstwa w cz´Êci, której dysponentem jest w∏aÊciwy wojewoda, w rozdzia∏ach dotyczàcych
ochrony przeciwpo˝arowej,
16) wspieranie inicjatyw spo∏ecznych w zakresie ochrony przeciwpo˝arowej.”,

c) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Do zadaƒ komendanta wojewódzkiego
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej ponadto nale˝y:
1) wspó∏dzia∏anie z zarzàdem wojewódzkim Zwiàzku Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych Rzeczypospolitej Polskiej,
2) realizowanie zadaƒ wynikajàcych z innych ustaw.”;
6) art. 13 otrzymuje brzmienie:
„Art. 13. 1. Komendanta powiatowego (miejskiego) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej powo∏uje spoÊród oficerów Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej komendant wojewódzki Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
w porozumieniu ze starostà. Przepisu
art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
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poz. 1592, z póên. zm.3)) nie stosuje
si´.
2. W razie niezaj´cia stanowiska lub niezaakceptowania zg∏oszonej kandydatury na stanowisko komendanta powiatowego (miejskiego) Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, w terminie 30 dni od
dnia jej przedstawienia staroÊcie,
przedstawia si´ niezw∏ocznie kolejnà
kandydatur´. W przypadku braku porozumienia w stosunku do tej kandydatury w terminie 14 dni od dnia jej
przedstawienia staroÊcie, na stanowisko komendanta powiatowego (miejskiego) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
komendant wojewódzki Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej powo∏uje wskazanego
przez wojewod´ oficera Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej.
3. Komendanta powiatowego (miejskiego) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej odwo∏uje komendant wojewódzki Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej po zasi´gni´ciu opinii starosty. Przepis art. 12
ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.
4. W razie zwolnienia stanowiska komendanta powiatowego (miejskiego)
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, komendant wojewódzki Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej, do czasu powo∏ania nowego
komendanta, powierza pe∏nienie obowiàzków komendanta powiatowego
(miejskiego) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej wyznaczonemu oficerowi Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, na okres nie
d∏u˝szy ni˝ 2 miesiàce.
5. Zast´pców komendanta powiatowego
(miejskiego) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej powo∏uje spoÊród oficerów
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i odwo∏uje komendant wojewódzki Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, na wniosek komendanta powiatowego (miejskiego)
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.
6. Do zadaƒ komendanta powiatowego
(miejskiego) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej nale˝y:
1) kierowanie komendà powiatowà
(miejskà) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
2) organizowanie jednostek ratowniczo-gaÊniczych,
3) organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaÊniczego,
———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568
oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
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4) dysponowanie oraz kierowanie si∏ami i Êrodkami krajowego systemu ratowniczo-gaÊniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania,
5) kierowanie jednostek organizacyjnych Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granic´ paƒstwa, na podstawie wià˝àcych Rzeczpospolità Polskà
umów i porozumieƒ mi´dzynarodowych,
6) analizowanie dzia∏aƒ ratowniczych
prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaÊniczego,
7) organizowanie i prowadzenie akcji
ratowniczej,
8) wspó∏dzia∏anie z komendantem
gminnym ochrony przeciwpo˝arowej, je˝eli komendant taki zosta∏
zatrudniony w gminie,
9) rozpoznawanie zagro˝eƒ po˝arowych i innych miejscowych zagro˝eƒ,
10) opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu,
11) nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpo˝arowych,
12) wykonywanie zadaƒ z zakresu ratownictwa,
13) wst´pne ustalanie przyczyn oraz
okolicznoÊci powstania i rozprzestrzeniania si´ po˝aru oraz miejscowego zagro˝enia,
14) organizowanie szkolenia i doskonalenia po˝arniczego,
15) szkolenie cz∏onków ochotniczych
stra˝y po˝arnych,
16) inicjowanie przedsi´wzi´ç w zakresie kultury fizycznej i sportu
z udzia∏em podmiotów krajowego
systemu ratowniczo-gaÊniczego
na obszarze powiatu,
17) wprowadzanie podwy˝szonej gotowoÊci operacyjnej w komendzie
powiatowej (miejskiej) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w sytuacji
zwi´kszonego prawdopodobieƒstwa katastrofy naturalnej lub
awarii technicznej, których skutki
mogà zagroziç ˝yciu lub zdrowiu
du˝ej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo Êrodowisku
na znacznych obszarach, oraz
w przypadku wystàpienia i utrzymywania si´ wzmo˝onego zagro˝enia po˝arowego.
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7. Do zadaƒ komendanta powiatowego
(miejskiego) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej ponadto nale˝y:
1) wspó∏dzia∏anie z zarzàdem (oddzia∏em) powiatowym Zwiàzku Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych Rzeczypospolitej Polskiej,
2) przeprowadzanie inspekcji gotowoÊci operacyjnej ochotniczych stra˝y
po˝arnych na obszarze powiatu,
pod wzgl´dem przygotowania do
dzia∏aƒ ratowniczych,
3) realizowanie zadaƒ wynikajàcych
z innych ustaw.”;
7) w art. 13a:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Regulamin organizacyjny komendy wojewódzkiej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej jest
ustalany przez komendanta wojewódzkiego
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i zatwierdzany
przez Komendanta G∏ównego Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, po zasi´gni´ciu opinii wojewody. Regulamin ten nie stanowi cz´Êci
regulaminu organizacyjnego urz´du wojewódzkiego.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, ramowà
organizacj´ komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci:
1) podzia∏u komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich) Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej na kategorie w zale˝noÊci od
liczby sta∏ych mieszkaƒców odpowiednio w województwie i powiecie,
2) trybu naliczania etatów dla komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich)
poszczególnych kategorii,
3) rodzajów komórek organizacyjnych oraz
zakresów ich dzia∏ania,
4) stanowisk do kierowania poszczególnymi komórkami organizacyjnymi.
W rozporzàdzeniu nale˝y uwzgl´dniç dostosowanie organizacji komend Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej do realizowanych przez
nie zadaƒ ustawowych.”;
8) w art. 14 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Rada powiatu (miasta) przynajmniej raz w roku rozpatruje informacj´ komendanta powiatowego (miejskiego) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej o stanie bezpieczeƒstwa powiatu (miasta na prawach powiatu) w zakresie ochrony
przeciwpo˝arowej. Na polecenie starosty (prezydenta miasta) informacj´ takà w∏aÊciwy komendant jest obowiàzany sk∏adaç w ka˝dym
czasie.

Poz. 836
2. Rada powiatu (miasta) na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, mo˝e okreÊliç,
w drodze uchwa∏y, kierunki dzia∏aƒ zmierzajàcych do usuni´cia istotnych dla wspólnoty samorzàdowej zagro˝eƒ w zakresie ochrony
przeciwpo˝arowej.”;

9) art. 18 otrzymuje brzmienie:
„Art. 18. 1. Organizacj´ i zakres dzia∏ania jednostki badawczo-rozwojowej Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej oraz tryb powo∏ywania i odwo∏ywania dyrektora i jego zast´pców reguluje ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33,
poz. 388, z póên. zm.4)).
2. Organizacj´ i zakres dzia∏ania oraz
tryb powo∏ywania i odwo∏ywania dyrektora Centralnego Muzeum Po˝arnictwa regulujà ustawa z dnia 25 paêdziernika 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu dzia∏alnoÊci kulturalnej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z póên.
zm.5)) oraz ustawa z dnia 21 listopada
1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r.
Nr 5, poz. 24, z póên. zm.6)).”;
10) tytu∏ rozdzia∏u 4 otrzymuje brzmienie:
„CzynnoÊci kontrolno-rozpoznawcze”;
11) art. 23 otrzymuje brzmienie:
„Art. 23. 1. W celu rozpoznawania zagro˝eƒ, realizacji nadzoru nad przestrzeganiem
przepisów przeciwpo˝arowych oraz
przygotowania do dzia∏aƒ ratowniczych Paƒstwowa Stra˝ Po˝arna przeprowadza czynnoÊci kontrolno-rozpoznawcze oraz çwiczenia.
2. CzynnoÊci kontrolno-rozpoznawcze sà
przeprowadzane na podstawie:
1) rocznego planu czynnoÊci kontrolno-rozpoznawczych,
2) zg∏oszenia zak∏adu o zwi´kszonym
albo du˝ym ryzyku wystàpienia
awarii przemys∏owej, o którym mowa w art. 250 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochro———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240,
poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390.
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r.
Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081 oraz
z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598.
6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565.
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ny Êrodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627, z póên. zm.7)),

Poz. 836
6) rozpoznawania innych
wych zagro˝eƒ,

miejsco-

3) zlecenia starosty, o którym mowa
w art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie
powiatowym,

7) wst´pnego ustalania nieprawid∏owoÊci, które przyczyni∏y si´ do powstania po˝aru oraz okolicznoÊci
jego rozprzestrzenienia si´,

4) polecenia sàdu, prokuratora lub
Najwy˝szej Izby Kontroli,

8) zbierania informacji niezb´dnych
do wykonania analizy powa˝nej
awarii przemys∏owej i formu∏owania zaleceƒ dla prowadzàcego zak∏ad.

5) zg∏oszenia obiektu, dla którego
przepisy prawa wymagajà wydania
przez organy Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej opinii lub zaj´cia przez nie
stanowiska w zakresie ochrony
przeciwpo˝arowej,
6) zawiadomienia wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta o stwierdzeniu zagro˝enia ˝ycia lub zdrowia,
niebezpieczeƒstwa powstania szkód
majàtkowych w znacznych rozmiarach lub naruszenia Êrodowiska,
o którym mowa w art. 78 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
Nr 173, poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777
oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 94,
poz. 788),
7) wystàpienia istotnych nowych okolicznoÊci w zakresie stanu bezpieczeƒstwa na terenie dzia∏ania komendy powiatowej (miejskiej) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.
3. CzynnoÊci kontrolno-rozpoznawcze sà
przeprowadzane w zakresie:
1) kontroli przestrzegania przepisów
przeciwpo˝arowych,
2) oceny zgodnoÊci z wymaganiami
ochrony przeciwpo˝arowej rozwiàzaƒ technicznych zastosowanych
w obiekcie budowlanym,
3) oceny zgodnoÊci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,
4) ustalania spe∏nienia wymogów
bezpieczeƒstwa w zak∏adzie stwarzajàcym zagro˝enie wystàpienia
powa˝nej awarii przemys∏owej,
5) rozpoznawania mo˝liwoÊci i warunków prowadzenia dzia∏aƒ ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpo˝arowej,
———————
7) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957,
z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162,
poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217,
poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70,
poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959,
Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784
oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202 i Nr 62, poz. 552.

4. Prawo do przeprowadzania czynnoÊci
kontrolno-rozpoznawczych majà stra˝acy upowa˝nieni przez w∏aÊciwego
komendanta Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.
5. CzynnoÊci
kontrolno-rozpoznawcze
mogà byç przeprowadzane przez inne
osoby upowa˝nione przez komendanta wojewódzkiego Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej.
6. Stra˝acy, o których mowa w ust. 4,
w przypadku stwierdzenia naruszenia
przepisów przeciwpo˝arowych majà
prawo do nak∏adania grzywny w drodze mandatu karnego.
7. CzynnoÊci
kontrolno-rozpoznawcze
mogà byç przeprowadzane po dor´czeniu kontrolowanemu upowa˝nienia do przeprowadzenia tych czynnoÊci przynajmniej na 7 dni, a w przypadkach, o których mowa w ust. 2
pkt 5, przynajmniej na 3 dni — przed
terminem ich rozpocz´cia. Upowa˝nienie mo˝e byç dor´czone kontrolowanemu w chwili przystàpienia do
czynnoÊci kontrolno-rozpoznawczych,
je˝eli powzi´to informacj´ o mo˝liwoÊci wyst´powania w miejscu ich przeprowadzania zagro˝enia ˝ycia ludzi
lub bezpoÊredniego niebezpieczeƒstwa powstania po˝aru.
8. Upowa˝nienie, o którym
w ust. 7, powinno zawieraç:

mowa

1) okreÊlenie podstawy prawnej
przeprowadzenia czynnoÊci kontrolno-rozpoznawczych,
2) oznaczenie organu przeprowadzajàcego czynnoÊci kontrolno-rozpoznawcze,
3) dat´ i miejsce wystawienia,
4) imi´ i nazwisko, okreÊlenie stanowiska s∏u˝bowego stra˝aka upowa˝nionego do przeprowadzenia
czynnoÊci kontrolno-rozpoznawczych oraz numer jego legitymacji
s∏u˝bowej,
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5) imi´ i nazwisko oraz okreÊlenie rodzaju i numeru dokumentu to˝samoÊci innej osoby upowa˝nionej
do przeprowadzenia czynnoÊci
kontrolno-rozpoznawczych,
6) oznaczenie podmiotu obj´tego
czynnoÊciami
kontrolno-rozpoznawczymi i miejsca ich przeprowadzenia,
7) informacje o zakresie przedmiotowym czynnoÊci kontrolno-rozpoznawczych,
8) wskazanie daty rozpocz´cia i przewidywanego terminu zakoƒczenia
kontroli,
9) podpis osoby udzielajàcej upowa˝nienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji,
10) pouczenie o prawach i obowiàzkach kontrolowanego.
9. W chwili przystàpienia do czynnoÊci
kontrolno-rozpoznawczych upowa˝nieni do przeprowadzania tych czynnoÊci, zwani dalej „kontrolujàcymi”,
okazujà kontrolowanemu: stra˝ak —
legitymacj´ s∏u˝bowà, a inna osoba —
dokument to˝samoÊci.
10. Kontrolowany jest obowiàzany umo˝liwiç kontrolujàcemu przeprowadzenie czynnoÊci kontrolno-rozpoznawczych, a w tym:
1) udzieliç niezb´dnych informacji
i wyjaÊnieƒ w sprawach obj´tych
zakresem tych czynnoÊci oraz wyraziç zgod´ na sporzàdzenie dokumentacji fotograficznej,
2) umo˝liwiç dost´p do obiektów, urzàdzeƒ i innych sk∏adników majàtkowych, w stosunku do których majà
byç przeprowadzone czynnoÊci,
3) zapewniç wglàd w dokumentacj´
i prowadzone ewidencje obj´te zakresem czynnoÊci,
4) umo˝liwiç sporzàdzenie kopii niezb´dnych dokumentów,
5) zapewniç warunki do pracy, w tym,
w miar´ mo˝liwoÊci, samodzielne
pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów,
6) udost´pniç Êrodki ∏àcznoÊci i inne
konieczne Êrodki techniczne, jakimi
dysponuje, w zakresie niezb´dnym
do przeprowadzania czynnoÊci.
11. Kontrolujàcy ma prawo wst´pu do
wszystkich obiektów i pomieszczeƒ,
chyba ˝e stanowià one cz´Êç mieszkalnà lub ich w∏aÊcicielami albo zarzàdzajàcymi sà:

Poz. 836
1) komórki lub jednostki organizacyjne podleg∏e Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowane, Policja, Agencja Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencja Wywiadu lub Stra˝ Graniczna,
2) obce misje dyplomatyczne, urz´dy
konsularne albo inne instytucje
mi´dzynarodowe
korzystajàce
z immunitetów dyplomatycznych
lub konsularnych.
12. Kontrolujàcy podlega obowiàzujàcym
w obiektach i pomieszczeniach kontrolowanego przepisom o bezpieczeƒstwie i higienie pracy, o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie
przeciwpo˝arowej. Kontrolujàcy nie
podlega przeszukaniu przewidzianemu w regulaminie ochrony obiektów
i pomieszczeƒ kontrolowanego.
13. Z ustaleƒ dokonanych w toku czynnoÊci kontrolno-rozpoznawczych kontrolujàcy sporzàdza protokó∏, który podpisujà kontrolujàcy oraz kontrolowany
albo osoba przez niego upowa˝niona.
14. Kontrolowany lub osoba przez niego
upowa˝niona majà prawo wniesienia
zastrze˝eƒ do protoko∏u przed jego
podpisaniem.
15. W razie odmowy podpisania protoko∏u przez kontrolowanego albo osob´,
o której mowa w ust. 14, kontrolujàcy
czyni o tym wzmiank´ w protokole.
16. Kontrolujàcy dor´cza orygina∏ protoko∏u bez zb´dnej zw∏oki w∏aÊciwemu
miejscowo komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej. Kopi´ protoko∏u kontrolujàcy dor´cza kontrolowanemu lub
osobie przez niego upowa˝nionej.
17. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) sposób planowania i warunki przeprowadzania czynnoÊci kontrolno-rozpoznawczych,
2) sposób sporzàdzania i zakres protoko∏ów z czynnoÊci kontrolno-rozpoznawczych,
3) warunki, jakie powinni spe∏niaç
stra˝acy i inne osoby, które mogà
byç upowa˝nione do przeprowadzania czynnoÊci kontrolno-rozpoznawczych,
4) zakres w∏aÊciwoÊci komendantów
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej odnoÊnie upowa˝niania stra˝aków do
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przeprowadzania czynnoÊci kontrolno-rozpoznawczych,
5) sposób gromadzenia i przekazywania wyników czynnoÊci kontrolno-rozpoznawczych oraz wzory zestawieƒ tych wyników.
Rozporzàdzenie powinno umo˝liwiaç
w∏aÊciwà realizacj´ czynnoÊci kontrolno-rozpoznawczych oraz ich dokumentacj´.”;

Poz. 836
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,
z póên. zm.8)).
4. Wymagania, o których mowa w rozporzàdzeniu wydanym na podstawie
ust. 2, majà odpowiednie zastosowanie do innych osób bioràcych udzia∏
w akcjach ratowniczych, çwiczeniach
lub szkoleniu.”;

15) po art. 30 dodaje si´ art. 30a w brzmieniu:
12) uchyla si´ art. 24 i 25;
13) art. 28 otrzymuje brzmienie:
„Art. 28. S∏u˝b´ w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
mo˝e pe∏niç obywatel polski, niekarany
za przest´pstwo lub za przest´pstwo
skarbowe, korzystajàcy z pe∏ni praw publicznych, posiadajàcy co najmniej Êrednie wykszta∏cenie oraz zdolnoÊç fizycznà
i psychicznà do pe∏nienia tej s∏u˝by.”;
14) art. 29a otrzymuje brzmienie:
„Art. 29a. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej jest
obowiàzany zapewniç stra˝akom
bezpieczeƒstwo i higien´ s∏u˝by.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki bezpieczeƒstwa i higieny s∏u˝by stra˝aków, z uwzgl´dnieniem wymagaƒ:
1) bezpieczeƒstwa i higieny s∏u˝by
w obiektach przeznaczonych dla
jednostek ratowniczo-gaÊniczych
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
2) w zakresie wyposa˝enia stra˝aków w Êrodki ochrony indywidualnej,
3) w zakresie zabezpieczenia medycznego stra˝aków podczas akcji
ratowniczych, çwiczeƒ i szkolenia,
4) bezpieczeƒstwa i higieny s∏u˝by
podczas akcji ratowniczych, çwiczeƒ i szkolenia.
Rozporzàdzenie powinno ponadto
uwzgl´dniaç optymalne warunki bezpieczeƒstwa i higieny s∏u˝by w stosunku do zadaƒ wykonywanych
przez stra˝aków.
3. W sprawach zwiàzanych z bezpieczeƒstwem i higienà s∏u˝by, w zakresie nieuregulowanym ustawà i rozporzàdzeniem, o którym mowa
w ust. 2, stosuje si´ odpowiednio
przepisy dzia∏u dziesiàtego ustawy

„Art. 30a. Dzieƒ 4 maja jest Dniem Stra˝aka.”;
16) po art. 31 dodaje si´ art. 31a w brzmieniu:
„Art. 31a. 1. Stra˝ak pe∏niàcy s∏u˝b´ na stanowisku s∏u˝bowym zajmowanym na
podstawie powo∏ania mo˝e byç
w ka˝dym czasie, niezw∏ocznie albo
w okreÊlonym terminie, odwo∏any
z tego stanowiska przez organ
uprawniony do powo∏ania.
2. Odwo∏anie stra˝aka ze stanowiska
s∏u˝bowego,
o
którym
mowa
w ust. 1, nie powoduje rozwiàzania
stosunku s∏u˝bowego.
3. W przypadku, o którym mowa
w ust. 2, stra˝ak zachowuje ostatnio
zajmowane stanowisko s∏u˝bowe,
dla którego ustawa nie przewiduje
powo∏ania. Mo˝na go jednak przenieÊç na inne, co najmniej równorz´dne stanowisko, w tej samej albo
innej jednostce organizacyjnej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.
4. Stra˝aka odwo∏anego z zajmowanego stanowiska mo˝na przenieÊç do
dyspozycji w∏aÊciwego prze∏o˝onego, jeÊli przewiduje si´ powo∏anie
(przeniesienie) odwo∏anego stra˝aka
na inne stanowisko s∏u˝bowe lub
zwolnienie ze s∏u˝by. Okres pozostawania stra˝aka w dyspozycji nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy.
5. W okresie pozostawania w dyspozycji stra˝ak zachowuje prawo do uposa˝enia i innych Êwiadczeƒ pieni´˝nych przys∏ugujàcych na ostatnio
zajmowanym stanowisku s∏u˝bo———————
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610 i Nr 86, poz. 732.
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wym, z uwzgl´dnieniem powsta∏ych
w tym okresie zmian, majàcych
wp∏yw na prawo do uposa˝enia i innych nale˝noÊci pieni´˝nych albo na
ich wysokoÊç.
6. W okresie pozostawania w dyspozycji stra˝ak jest obowiàzany wykonywaç obowiàzki s∏u˝bowe na polecenie prze∏o˝onego, w którego dyspozycji pozostaje.”;
17) w art. 32 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) w komendzie powiatowej (miejskiej) — komendant powiatowy (miejski),”;
18) w art. 34:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, na wniosek komendanta wojewódzkiego, komendanta szko∏y, dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej lub dyrektora Centralnego Muzeum Po˝arnictwa, mo˝e skróciç
okres s∏u˝by przygotowawczej stra˝aka.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Warunku okreÊlonego w ust. 4 nie stosuje
si´ do kobiet.”;
19) art. 35 otrzymuje brzmienie:

Poz. 836
7. W ramach codziennego rozk∏adu czasu s∏u˝by stra˝ak mo˝e byç wyznaczony do pe∏nienia, w dowolnym czasie,
dy˝uru trwajàcego nie d∏u˝ej ni˝
24 godziny, po których udziela si´ godzin wolnych od s∏u˝by w odpowiednim wymiarze, lecz nie wi´cej ni˝
48 godzin, w dniach od poniedzia∏ku
do piàtku.
8. W ramach czasu wolnego stra˝aka
mo˝na wyznaczyç do pe∏nienia dy˝uru
domowego.
9. Czas s∏u˝by stra˝aka mo˝e byç przed∏u˝ony do 48 godzin tygodniowo,
w okresie rozliczeniowym, o którym
mowa w ust. 1, je˝eli jest to uzasadnione koniecznoÊcià zapewnienia ciàg∏oÊci s∏u˝by.
10. W przypadku wprowadzenia podwy˝szonej gotowoÊci operacyjnej w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej czas s∏u˝by
stra˝aka mo˝na przed∏u˝yç ponad norm´, o której mowa w ust. 9. W takim
przypadku, w zamian za czas s∏u˝by
stra˝akowi przys∏uguje czas wolny od
s∏u˝by w tym samym wymiarze,
w przyj´tym okresie rozliczeniowym.

„Art. 35. 1. Czas s∏u˝by stra˝aka nie mo˝e przekraczaç przeci´tnie 40 godzin tygodniowo
w przyj´tym okresie rozliczeniowym,
nieprzekraczajàcym 6 miesi´cy.

11. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób pe∏nienia s∏u˝by
w zmianowym i codziennym rozk∏adzie czasu s∏u˝by, w tym:

2. Tygodniowy wymiar czasu s∏u˝by
stra˝aka, skierowanego do szko∏y, na
przeszkolenie lub na studia, jest okreÊlony programem nauczania.

1) czas trwania dy˝uru i wykonywania
zadaƒ s∏u˝bowych w zmianowym
rozk∏adzie czasu s∏u˝by,

3. Wprowadza si´ rozk∏ad czasu s∏u˝by
stra˝aka:
1) zmianowy — na stanowiskach, na
których wykonywanie zadaƒ wymaga zachowania ciàg∏oÊci s∏u˝by,
2) codzienny — na pozosta∏ych stanowiskach.
4. Stanowiska, o których mowa w ust. 3,
w jednostkach organizacyjnych Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej ustalajà kierownicy tych jednostek.
5. Zmianowy rozk∏ad czasu s∏u˝by stra˝aka polega na wykonywaniu zadaƒ
s∏u˝bowych i pe∏nieniu dy˝urów, trwajàcych nie d∏u˝ej ni˝ 24 godziny, po
których nast´pujà co najmniej 24 godziny wolne od s∏u˝by.
6. Codzienny rozk∏ad czasu s∏u˝by stra˝aka polega na wykonywaniu zadaƒ
s∏u˝bowych po 8 godzin dziennie od
poniedzia∏ku do piàtku.

2) godziny rozpocz´cia i zakoƒczenia
s∏u˝by,
3) okolicznoÊci uzasadniajàce przed∏u˝enie czasu s∏u˝by,
4) dopuszczalny czas kierowania pojazdem samochodowym,
5) udzielanie czasu wolnego od s∏u˝by,
6) w∏aÊciwoÊç prze∏o˝onych do okreÊlania harmonogramu s∏u˝by,
7) sposób pe∏nienia dy˝urów domowych i ich wymiar,
8) grupy
stra˝aków
zwolnionych
z pe∏nienia s∏u˝by w porze nocnej,
niedziele, Êwi´ta,
9) sposób prowadzenia ewidencji czasu s∏u˝by.
W rozporzàdzeniu nale˝y ponadto
uwzgl´dniç zapewnienie ciàg∏oÊci
s∏u˝by w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.
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12. Czas s∏u˝by oraz rozk∏ad czasu s∏u˝by
stra˝aka pe∏niàcego s∏u˝b´ na stanowisku nauczyciela akademickiego,
w zakresie wynikajàcym z wykonywania obowiàzków dydaktycznych i naukowych, okreÊlonych w planach studiów i programach nauczania, regulujà przepisy ustawy z dnia 12 wrzeÊnia
1990 r. o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U.
Nr 65, poz. 385, z póên. zm.9)).”;
20) art. 36 otrzymuje brzmienie:
„Art. 36. 1. Mianowanie lub powo∏anie stra˝aka
na okreÊlone stanowisko s∏u˝bowe
jest uzale˝nione od posiadanego wykszta∏cenia ogólnego, kwalifikacji po˝arniczych oraz sta˝u s∏u˝by albo pracy.
2. Stanowiska s∏u˝bowe w Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej dzieli si´ na oficerskie,
aspiranckie, podoficerskie i szeregowe.
3. Na stanowiskach oficerskich wymaga
si´ posiadania co najmniej tytu∏u zawodowego in˝yniera po˝arnictwa lub
uzyskania uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu in˝yniera po˝arnictwa w toku post´powania o uznanie, nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej, w paƒstwach
cz∏onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej, kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego —
in˝yniera po˝arnictwa.
4. Stanowiska oficerskie, z zastrze˝eniem
ust. 5, mogà zajmowaç równie˝ stra˝acy posiadajàcy wykszta∏cenie wy˝sze
o kierunku przydatnym w Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej oraz:
1) tytu∏ zawodowy technika po˝arnictwa lub uzyskanie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu
technika po˝arnictwa w toku post´powania o uznanie, nabytych
———————
9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1,
poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591,
z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28,
poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121,
poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924,
Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126,
poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 65,
poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213,
poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206,
Nr 152, poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10,
poz. 71, Nr 23, poz. 187 i Nr 94, poz. 788.

Poz. 836
w paƒstwach cz∏onkowskich Unii
Europejskiej, w paƒstwach cz∏onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronach umowy o Europejskim
Obszarze
Gospodarczym
lub
w Konfederacji Szwajcarskiej, kwalifikacji do wykonywania zawodu
regulowanego technika po˝arnictwa lub
2) ukoƒczone przeszkolenie zawodowe, o którym mowa w art. 53 ust. 2
pkt 2 lit. a).
5. Stanowiska oficerskie zwiàzane z kierowaniem dzia∏aniami ratowniczymi
mogà zajmowaç stra˝acy posiadajàcy
wykszta∏cenie wy˝sze o kierunku przydatnym w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, którzy posiadajà tytu∏ zawodowy
technika po˝arnictwa i ukoƒczyli przeszkolenie zawodowe, o którym mowa
w art. 53 ust. 2 pkt 2 lit. a).
6. Na stanowiskach aspiranckich wymaga si´ posiadania co najmniej tytu∏u
zawodowego technika po˝arnictwa
lub uzyskania uznania kwalifikacji do
wykonywania zawodu technika po˝arnictwa w toku post´powania o uznanie, nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej, w paƒstwach
cz∏onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej, kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego
technika po˝arnictwa.
7. Na stanowiskach podoficerskich i szeregowych wymaga si´ posiadania co
najmniej kwalifikacji wymaganych dla
zawodu stra˝aka lub uzyskania uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu stra˝aka w toku post´powania
o uznanie, nabytych w paƒstwach
cz∏onkowskich
Unii
Europejskiej,
w paƒstwach cz∏onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
w Konfederacji Szwajcarskiej, kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego stra˝aka.
8. W szczególnie uzasadnionych indywidualnych przypadkach minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych mo˝e
wyraziç zgod´ na odst´pstwo od wymagaƒ kwalifikacyjnych, o których
mowa w ust. 3, 6 i 7, na okreÊlony
czas, niezb´dny do uzupe∏nienia kwalifikacji, jednak nie d∏u˝szy ni˝ 3 lata.
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9. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, stanowiska s∏u˝bowe w jednostkach organizacyjnych Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, maksymalne
stopnie przypisane do poszczególnych
stanowisk oraz dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakim powinni odpowiadaç stra˝acy na okreÊlonych stanowiskach s∏u˝bowych, z uwzgl´dnieniem:
1) rodzaju stanowisk s∏u˝bowych oficerskich, podoficerskich, aspiranckich i szeregowych,
2) sta˝u s∏u˝by lub pracy wymaganego do zajmowania poszczególnych
stanowisk,
3) wymaganego do zajmowania niektórych stanowisk wykszta∏cenia
ogólnego lub specjalistycznego,
4) sta˝u s∏u˝by na okreÊlonych stanowiskach s∏u˝bowych, uprawniajàcego do zajmowania niektórych
stanowisk.
W rozporzàdzeniu nale˝y ponadto
uwzgl´dniç charakter zadaƒ wykonywanych przez stra˝aków na poszczególnych stanowiskach s∏u˝bowych
oraz potrzeb´ zapewnienia niezb´dnego poziomu doÊwiadczenia zawodowego i kwalifikacji stra˝aków.”;
21) art. 36a otrzymuje brzmienie:
„Art. 36a. 1. Stra˝acy podlegajà okresowemu opiniowaniu s∏u˝bowemu, które ma na
celu:
1) stworzenie podstaw do okreÊlenia
indywidualnego programu rozwoju zawodowego,
2) motywowanie
do
rzetelnego
i sprawnego wykonywania przez
stra˝aków obowiàzków i zadaƒ
wymienionych w powierzonym
zakresie obowiàzków s∏u˝bowych
na danym stanowisku,
3) ustalenie przydatnoÊci do s∏u˝by,
ocen´ wywiàzywania si´ z obowiàzków s∏u˝bowych oraz przydatnoÊci na zajmowanym stanowisku,
4) wy∏anianie kandydatów do mianowania i powo∏ania na wy˝sze
stanowiska s∏u˝bowe oraz awansowania na wy˝sze stopnie s∏u˝bowe.
2. W przypadku stra˝aków — nauczycieli i nauczycieli akademickich opiniowanie s∏u˝bowe dotyczy równie˝
wywiàzywania si´ z obowiàzków
okreÊlonych w ustawie z dnia

Poz. 836
12 wrzeÊnia 1990 r. o szkolnictwie
wy˝szym oraz ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z póên. zm.10)).
3. Opinie s∏u˝bowe wydajà:
1) minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych — o Komendancie
G∏ównym Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
2) Komendant G∏ówny Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej — o swoich zast´pcach, komendantach wojewódzkich Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, komendancie Szko∏y G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej, komendantach pozosta∏ych szkó∏ Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, dyrektorze Centralnego Muzeum Po˝arnictwa oraz dyrektorze Centrum
Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpo˝arowej,
3) komendant wojewódzki Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej — o zast´pcy
komendanta wojewódzkiego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej oraz komendantach powiatowych (miejskich) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
4) komendant szko∏y Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, dyrektor Centralnego Muzeum Po˝arnictwa, dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpo˝arowej
— odpowiednio: o zast´pcy komendanta szko∏y Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, zast´pcy dyrektora Centralnego Muzeum Po˝arnictwa, zast´pcy dyrektora Centrum
Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpo˝arowej,
5) komendant powiatowy (miejski)
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej —
o zast´pcy komendanta powiatowego (miejskiego) Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej,
6) o stra˝akach niewymienionych
w pkt 1—5 — prze∏o˝ony uprawniony do mianowania (powo∏ania)
stra˝aka na dane stanowisko s∏u˝bowe.
4. Wydajàcy opini´ s∏u˝bowà albo upowa˝niony przez niego prze∏o˝ony
stra˝aka zapoznaje z nià opiniowanego w terminie 14 dni od dnia jej sporzàdzenia.

———————
10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141 i Nr 94, poz. 788.
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5. Stra˝ak, który nie zgadza si´ z treÊcià
opinii, mo˝e wnieÊç, za poÊrednictwem wydajàcego opini´, odwo∏anie
do wy˝szego prze∏o˝onego w terminie
14 dni od dnia zapoznania si´ z nià.
6. Je˝eli opinia zosta∏a wydana przez
ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych albo Komendanta G∏ównego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
odwo∏anie nie przys∏uguje. Jednak˝e
stra˝ak mo˝e zwróciç si´ do organu,
który wyda∏ opini´, z wnioskiem o jej
zmian´.
7. Prze∏o˝ony w∏aÊciwy do rozpatrzenia
odwo∏ania mo˝e zaskar˝onà opini´:
1) utrzymaç w mocy,
2) uchyliç w ca∏oÊci i wydaç nowà,
3) uchyliç w ca∏oÊci i poleciç wydanie nowej opinii z uwzgl´dnieniem wskazanych okolicznoÊci.
8. Opinia wydana wskutek odwo∏ania
jest ostateczna. Ostatecznà opini´
w∏àcza si´ do akt osobowych stra˝aka.
9. Komendant G∏ówny Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej mo˝e zmieniç albo
uchyliç opini´ wydanà przez prze∏o˝onych, o których mowa w ust. 3
pkt 2—6, w przypadku:
1) ujawnienia nowych istotnych okolicznoÊci, które nie by∏y znane
w toku opiniowania,
2) stwierdzenia, ˝e opinia zosta∏a
wydana z naruszeniem przepisów
o opiniowaniu.
10. W przypadkach, o których mowa
w ust. 9, zmiana opinii na niekorzyÊç
stra˝aka mo˝e nastàpiç w terminie
30 dni od dnia, w którym opinia sta∏a
si´ ostateczna.
11. Zmiana opinii na korzyÊç stra˝aka
mo˝e nastàpiç w ka˝dym czasie.
12. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe warunki i tryb opiniowania stra˝aka, a w szczególnoÊci:
1) cz´stotliwoÊç wydawania opinii
s∏u˝bowych,
2) kryteria brane pod uwag´ przy
opiniowaniu,
3) sposoby zapoznawania z nimi
stra˝aków oraz tryb wnoszenia
i rozpatrywania odwo∏aƒ od opinii
s∏u˝bowych,
4) wzory arkuszy opinii s∏u˝bowej.
W rozporzàdzeniu nale˝y ponadto
uwzgl´dniç ochron´ interesów stra˝aka i sprawnoÊç post´powania.”;

Poz. 836

22) w art. 37b ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Stra˝ak mo˝e byç delegowany do czasowego
pe∏nienia s∏u˝by w innej jednostce organizacyjnej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w tej samej lub w innej miejscowoÊci z urz´du albo na
w∏asny wniosek.”;
23) w art. 37d ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do delegowania albo przenoszenia do innej
jednostki organizacyjnej Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej sà w∏aÊciwi:
1) Komendant G∏ówny — na obszarze kraju,
2) komendant wojewódzki — na obszarze województwa.”;
24) art. 39 otrzymuje brzmienie:
„Art. 39. 1. Stra˝aka zawiesza si´ w czynnoÊciach
s∏u˝bowych, na czas nie d∏u˝szy ni˝
3 miesiàce, w razie wszcz´cia przeciwko niemu post´powania karnego
w sprawie o przest´pstwo umyÊlne
Êcigane z oskar˝enia publicznego lub
przest´pstwo skarbowe umyÊlne.
2. Stra˝aka mo˝na zawiesiç w czynnoÊciach s∏u˝bowych, na czas nie d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce, w razie wszcz´cia
przeciwko niemu post´powania karnego w sprawie o przest´pstwo nieumyÊlne Êcigane z oskar˝enia publicznego lub przest´pstwo skarbowe nieumyÊlne albo post´powania dyscyplinarnego, je˝eli jest to celowe z uwagi
na dobro post´powania lub dobro
s∏u˝by.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres zawieszenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych mo˝na przed∏u˝yç
do czasu uzyskania prawomocnego
wyroku sàdu, chyba ˝e zawieszenie
nastàpi∏o z powodu wszcz´cia post´powania dyscyplinarnego.
4. Wniesienie odwo∏ania od zawieszenia
w czynnoÊciach s∏u˝bowych albo jego
przed∏u˝enia nie wstrzymuje wykonania decyzji o zawieszeniu lub przed∏u˝eniu okresu zawieszenia.”;
25) w art. 42:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Stra˝ak podlega okresowym profilaktycznym badaniom lekarskim.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Kierownik jednostki organizacyjnej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej nie dopuszcza do
s∏u˝by stra˝aka nieposiadajàcego aktualnego orzeczenia lekarskiego z badaƒ,
o których mowa w ust. 1.”,
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c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Stra˝ak podlega okresowej ocenie sprawnoÊci fizycznej.”,
d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
majàc na wzgl´dzie zapewnienie ochrony
zdrowia stra˝aka w sposób umo˝liwiajàcy
prawid∏owe wykonywanie obowiàzków
s∏u˝bowych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres, tryb i cz´stotliwoÊç przeprowadzania okresowych profilaktycznych badaƒ
lekarskich oraz okresowej oceny sprawnoÊci fizycznej, w tym:
1) rodzaje profilaktycznych badaƒ lekarskich,
2) zró˝nicowanie cz´stotliwoÊci profilaktycznych badaƒ lekarskich i oceny
sprawnoÊci fizycznej w zale˝noÊci od
wieku i p∏ci stra˝aka oraz warunków pe∏nienia s∏u˝by,
3) sposób przeprowadzania próby wydolnoÊciowej i testu sprawnoÊci fizycznej,
4) sposób ewidencjonowania
oceny sprawnoÊci fizycznej,

wyników

5) wzór indywidualnej karty oceny sprawnoÊci fizycznej.”;
26) w art. 43:
a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu za
przest´pstwo umyÊlne, Êcigane z oskar˝enia publicznego lub przest´pstwo skarbowe
umyÊlne,”,

Poz. 836
Po˝arniczej, Centralnej Szkole Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej lub szkole aspirantów Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej jest obowiàzany
zwróciç kwot´ stanowiàcà równowartoÊç
kosztów wy˝ywienia i umundurowania otrzymanych w czasie nauki.”;

28) dodaje si´ art. 49a w brzmieniu:
„Art. 49a. Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej okreÊli, w drodze zarzàdzenia,
sposób prowadzenia przez prze∏o˝onych, o których mowa w art. 32 ust. 1,
dokumentacji w sprawach zwiàzanych
ze stosunkiem s∏u˝bowym stra˝aków
oraz sposób prowadzenia akt osobowych, a tak˝e rodzaje i wzory dokumentów.”;
29) dodaje si´ rozdzia∏ 5a w brzmieniu:
„Rozdzia∏ 5a
Wykonywanie zadaƒ
poza granicami paƒstwa
Art. 49b. 1. Stra˝ak mo˝e zostaç delegowany, za
jego pisemnà zgodà, do pe∏nienia
s∏u˝by poza granicà paƒstwa w grupie
ratowniczej utworzonej do udzia∏u w:
1) dzia∏aniach ratowniczych, akcji poszukiwawczo-ratowniczej lub akcji
humanitarnej,
2) szkoleniu i çwiczeniach ratowniczych.

b) w ust. 3 po pkt 5 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:

2. Stra˝ak, za jego zgodà, mo˝e zostaç
wyznaczony przez Komendanta G∏ównego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej do
wykonywania innych okreÊlonych zadaƒ poza granicà paƒstwa.

„6) up∏ywu 12 miesi´cy od dnia zaprzestania
s∏u˝by z powodu choroby.”,

Art. 49c. 1. O utworzeniu i likwidacji grupy ratowniczej decyduje:

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadkach okreÊlonych w ust. 3 pkt 4
zwolnienie nast´puje po up∏ywie 6 miesi´cy, a w odniesieniu do s∏u˝by przygotowawczej po up∏ywie 3 miesi´cy, od dnia
og∏oszenia decyzji o likwidacji jednostki organizacyjnej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
albo jej reorganizacji.”,
d) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Zwolnienie stra˝aka ze s∏u˝by na podstawie
ust. 3 pkt 5 mo˝e nastàpiç po zasi´gni´ciu
opinii zak∏adowej organizacji zwiàzkowej,
reprezentujàcej danego stra˝aka.”;
27) w art. 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Stra˝ak zwolniony ze s∏u˝by na podstawie
art. 43 ust. 2 pkt 3—5 lub ust. 3 pkt 2 przed
up∏ywem 5 lat od ukoƒczenia nauki w ramach
s∏u˝by kandydackiej w Szkole G∏ównej S∏u˝by

1) minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych — w przypadkach,
o których mowa w art. 49b ust. 1
pkt 1,
2) Komendant G∏ówny Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej — w przypadkach,
o których mowa w art. 49b ust. 1
pkt 2.
2. W decyzjach, o których mowa
w ust. 1, okreÊla si´ w szczególnoÊci:
1) nazw´ i liczebnoÊç grupy ratowniczej oraz czas pozostawania grupy
poza granicà paƒstwa,
2) cel skierowania grupy ratowniczej,
zakres jej zadaƒ oraz obszar dzia∏ania,
3) system kierowania i dowodzenia
grupà ratowniczà oraz w∏aÊciwy organ: paƒstwa przyjmujàcego grup´
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ratowniczà lub organizacji mi´dzynarodowej, któremu zostanie ona
podporzàdkowana na czas realizacji zadaƒ,

2) dodatkowe umundurowanie i wyposa˝enie specjalne,

4) podmioty wyznaczone do wspó∏pracy z w∏aÊciwymi organami paƒstwa przyjmujàcego grup´ ratowniczà lub organizacji mi´dzynarodowej koordynujàcej niesienie pomocy,

3) woda i dodatkowa ˝ywnoÊç w iloÊci wynikajàcej ze zwi´kszonego
wydatku energetycznego zwiàzanego z d∏ugotrwa∏ym charakterem
dzia∏aƒ ratowniczych prowadzonych w ucià˝liwych warunkach,

5) wyposa˝enie grupy ratowniczej
w psy ratownicze oraz Êrodki
i sprz´t specjalny, a tak˝e w dodatkowe umundurowanie i wyposa˝enie specjalne cz∏onków grupy ratowniczej, wod´ i dodatkowà ˝ywnoÊç,

4) dodatkowe ubezpieczenie od nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków, kosztów leczenia i Êmierci
oraz odpowiedzialnoÊci cywilnej za
szkody powsta∏e podczas dzia∏aƒ
ratowniczych za granicà,

6) trasy i czas przemieszczania si´
grupy ratowniczej w przypadku
tranzytu.
3. W przypadku koniecznoÊci przed∏u˝enia lub skrócenia czasu pozostawania
grupy ratowniczej poza granicà paƒstwa, przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio.
4. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ w przypadku innych uregulowaƒ zawartych
w wià˝àcych Rzeczpospolità Polskà
umowach mi´dzynarodowych i porozumieniach zawartych w ich wykonaniu.

˝ach s∏u˝bowych za granic´, wyp∏acane w walucie polskiej lub obcej,

5) Êwiadczenia opieki zdrowotnej,
o których mowa w art. 42 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze Êrodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135
oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788),
6) zaopatrzenie w leki i artyku∏y sanitarne,
7) badania laboratoryjne i lekarskie
oraz szczepienia ochronne.

Art. 49d. 1. Stra˝acy wchodzàcy w sk∏ad grupy ratowniczej podlegajà na terytorium
paƒstwa obcego przepisom karnym,
dyscyplinarnym i porzàdkowym obowiàzujàcym w Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Badania laboratoryjne i lekarskie oraz
szczepienia ochronne, o których mowa w ust. 2 pkt 7, wykonuje si´ corocznie w terminie do dnia 31 marca albo
przed wyjazdem z kraju w rejon dzia∏ania grupy ratowniczej oraz bezpoÊrednio po powrocie do kraju, je˝eli badania takie i szczepienia sà uzasadnione
miejscem pe∏nienia s∏u˝by i charakterem wykonywanych zadaƒ.

2. Stra˝acy, o których mowa w ust. 1, sà
obowiàzani przestrzegaç prawa paƒstwa przyjmujàcego oraz wià˝àcego
Rzeczpospolità Polskà prawa mi´dzynarodowego.

4. W przypadku Êmierci stra˝aka, zwiàzanej z wykonywaniem przez niego zadaƒ s∏u˝bowych w grupie ratowniczej,
zapewnia si´ bezp∏atny przewóz zw∏ok
do kraju oraz zwrot kosztów pogrzebu.

Art. 49e. 1. Stra˝ak delegowany do pe∏nienia s∏u˝by w grupie ratowniczej poza granicà
paƒstwa otrzymuje uposa˝enie zasadnicze, dodatki do uposa˝enia i inne nale˝noÊci pieni´˝ne przys∏ugujàce na
ostatnio zajmowanym stanowisku
s∏u˝bowym, z uwzgl´dnieniem powsta∏ych w tym okresie zmian, majàcych wp∏yw na prawo do uposa˝enia
i innych nale˝noÊci lub na ich wysokoÊç.

5. Przepisy ust. 2 pkt 3, 4, 6 i 7 oraz ust. 3
stosuje si´ odpowiednio do psów
ratowniczych, o których mowa
w art. 49c ust. 2 pkt 5.

2. Stra˝akowi, o którym mowa w ust. 1,
przys∏ugujà ponadto:
1) Êwiadczenia z tytu∏u podró˝y i przejazdów oraz inne nale˝noÊci pieni´˝ne zwiàzane z delegowaniem,
okreÊlone w przepisach o podró-

Art. 49f. 1. W czasie dzia∏ania poza granicà paƒstwa grupa ratownicza podlega Komendantowi G∏ównemu Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, w zakresie niezastrze˝onym do kompetencji organów reprezentujàcych organizacj´ mi´dzynarodowà lub paƒstwo organizujàce
przedsi´wzi´cie zagraniczne.
2. Kierowanie podmiotów krajowego
systemu ratowniczo-gaÊniczego poza
granic´ paƒstwa w przypadkach,
o których mowa w art. 12 ust. 5 pkt 5
i art. 13 ust. 6 pkt 5, odbywa si´ na
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podstawie wià˝àcych Rzeczpospolità
Polskà umów i porozumieƒ mi´dzynarodowych.
3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki i tryb delegowania stra˝aków do pe∏nienia s∏u˝by poza granicà paƒstwa oraz sposób i organizacj´ dzia∏ania grupy ratowniczej,
z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci:
1) oceny predyspozycji do s∏u˝by poza granicà paƒstwa,
2) przypadków odwo∏ywania stra˝aków przed wyznaczonym terminem
oraz przed∏u˝ania czasu delegowania,
3) podleg∏oÊci s∏u˝bowej cz∏onków
grupy ratowniczej,
4) sk∏adu i wewn´trznej struktury grupy ratowniczej,
5) przewozu cz∏onków i wyposa˝enia
grupy ratowniczej
— kierujàc si´ potrzebà zapewnienia
skutecznej realizacji zadaƒ grup ratowniczych poza granicà paƒstwa.
Art. 49g. Wydatki zwiàzane z udzia∏em grup ratowniczych w dzia∏aniach ratowniczych,
akcji poszukiwawczo-ratowniczej lub akcji humanitarnej, szkoleniu i çwiczeniach
ratowniczych poza granicà paƒstwa sà
pokrywane z bud˝etu paƒstwa, w cz´Êci,
której dysponentem jest minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych.
Art. 49h. 1. Przepisy art. 49c ust. 3 i 4 oraz
art. 49d—49g stosuje si´ odpowiednio
do stra˝aków, o których mowa
w art. 49b ust. 2.
2. Przepisów niniejszego rozdzia∏u nie
stosuje si´ do stra˝aków:
1) o których mowa w art. 28a ust. 2
oraz w art. 106 ust. 1,
2) wchodzàcych w sk∏ad s∏u˝by zagranicznej w rozumieniu ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. o s∏u˝bie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403 oraz
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703).”;
30) w art. 51 w ust. 3:
a) po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:
„3a) w Centralnym Muzeum Po˝arnictwa — dyrektor muzeum,”,
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) w pozosta∏ych jednostkach organizacyjnych i Wojskowej Ochronie Przeciwpo˝arowej — komendanci wojewódzcy.”;

Poz. 836

31) art. 52 otrzymuje brzmienie:
„Art. 52. 1. Pierwszy stopieƒ podoficerski nadaje
si´ stra˝akowi, który uzyska∏ w szko∏ach Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej kwalifikacje po˝arnicze wymagane dla stanowisk podoficerskich w Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej.
2. Pierwszy stopieƒ aspirancki nadaje si´
stra˝akowi, który w ramach s∏u˝by
kandydackiej albo b´dàc skierowanym do szko∏y Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej uzyska∏ tytu∏ zawodowy technika po˝arnictwa.
3. Pierwszy stopieƒ aspirancki mo˝e byç
nadany stra˝akowi, który posiada kwalifikacje po˝arnicze wymagane dla stanowisk podoficerskich w Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej i uzyska∏ tytu∏ zawodowy technika po˝arnictwa lub uzyska∏
uznanie kwalifikacji do wykonywania
zawodu technika po˝arnictwa w toku
post´powania o uznanie, nabytych
w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej, w paƒstwach cz∏onkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej,
kwalifikacji do wykonywania zawodu
regulowanego technika po˝arnictwa.”;
32) art. 53 otrzymuje brzmienie:
„Art. 53. 1. Pierwszy stopieƒ oficerski nadaje si´
stra˝akowi, który ukoƒczy∏:
1) Szko∏´ G∏ównà S∏u˝by Po˝arniczej
w ramach s∏u˝by kandydackiej albo
2) szko∏´ aspirantów Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej lub Centralnà
Szko∏´ Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, uzyskujàc tytu∏ zawodowy
technika po˝arnictwa, i b´dàc skierowanym do Szko∏y G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej uzyska∏ tytu∏ zawodowy in˝yniera po˝arnictwa.
2. Pierwszy stopieƒ oficerski mo˝e byç
nadany stra˝akowi, który:
1) uzyska∏ tytu∏ zawodowy technika
po˝arnictwa w szkole Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej i nie b´dàc skierowanym do Szko∏y G∏ównej S∏u˝by
Po˝arniczej uzyska∏ tytu∏ zawodowy
in˝yniera po˝arnictwa albo
2) posiada wykszta∏cenie
a ponadto:

wy˝sze,

a) odby∏ przeszkolenie zawodowe
w Szkole G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej lub
b) posiada tytu∏ zawodowy technika po˝arnictwa albo
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3) uzyska∏ uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu in˝yniera po˝arnictwa w toku post´powania
o uznanie, nabytych w paƒstwach
cz∏onkowskich Unii Europejskiej,
w paƒstwach cz∏onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — stronach umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej, kwalifikacji do wykonywania
zawodu regulowanego in˝yniera
po˝arnictwa.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owà organizacj´
i formy odbywania przeszkolenia zawodowego, o którym mowa w ust. 2
pkt 2 lit. a, z uwzgl´dnieniem:
1) czasu trwania przeszkolenia zawodowego,
2) trybu ustalania programu przeszkolenia zawodowego,
3) wymagaƒ stawianych kandydatom
na przeszkolenie zawodowe,
4) limitów przyj´ç,
5) kryteriów przeprowadzania egzaminu koƒcowego.
W rozporzàdzeniu nale˝y ponadto
uwzgl´dniç potrzeb´ pe∏nego przygotowania uczestników przeszkolenia zawodowego do wykonywania zadaƒ
w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.”;
33) w art. 54:
a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,
w którym zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Kolejny wy˝szy stopieƒ mo˝e byç nadany stosownie do posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz w zale˝noÊci od zajmowanego stanowiska i opinii s∏u˝bowej.”,
b) dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. Nadanie stopnia, o którym mowa w ust. 1,
nast´puje z okazji Dnia Stra˝aka; w szczególnie uzasadnionych przypadkach mo˝e
jednak nastàpiç w innym terminie.”;
34) po art. 55 dodaje si´ art. 55a w brzmieniu:
„Art. 55a. 1. Stra˝akowi, który wykaza∏ ofiarnoÊç
i odwag´ w bezpoÊrednich dzia∏aniach ratowniczych w czasie po˝aru,
kl´ski ˝ywio∏owej albo innego zagro˝enia, w których wyniku poniós∏
Êmierç, mo˝na nadaç poÊmiertnie
wy˝szy stopieƒ.
2. Stra˝akowi, o którym mowa w ust. 1,
stopieƒ nadaje Komendant G∏ówny
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, z zastrze-
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˝eniem art. 51 ust. 4 i 5. Nadanie wy˝szego stopnia mo˝e nastàpiç tylko raz.”;

35) art. 58 otrzymuje brzmienie:
„Art. 58. 1. Stra˝acy mogà si´ zrzeszaç w zwiàzkach
zawodowych na zasadach okreÊlonych
w ustawie z dnia 23 maja 1991 r.
o zwiàzkach zawodowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z póên. zm.11)).
2. Stra˝ak pe∏niàcy s∏u˝b´ na stanowisku, dla którego przepisy ustawy przewidujà powo∏anie, nie mo˝e pe∏niç
funkcji w zwiàzkach zawodowych oraz
nie podlega ochronie, o której mowa
w art. 32 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o zwiàzkach zawodowych.”;
36) art. 61 otrzymuje brzmienie:
„Art. 61. 1. Stra˝ak jest obowiàzany do noszenia
w czasie s∏u˝by: umundurowania,
odzie˝y specjalnej, Êrodków ochrony
indywidualnej, dystynkcji, odznak,
znaków identyfikacyjnych i ekwipunku
osobistego.
2. Umundurowanie, dystynkcje i znaki
identyfikacyjne sà prawnie zastrze˝one wy∏àcznie dla stra˝aka.
3. Przedmioty, o których mowa w ust. 1,
stra˝ak otrzymuje bezp∏atnie.
4. Przedmioty umundurowania, odzie˝
specjalna i Êrodki ochrony indywidualnej powinny wyró˝niaç Paƒstwowà
Stra˝ Po˝arnà jako formacj´ ratowniczà oraz zapewniaç bezpieczeƒstwo
i higien´ s∏u˝by stra˝aków.
5. Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej okreÊli, w drodze zarzàdzenia, szczegó∏owe wymagania wobec
przedmiotów umundurowania, odzie˝y specjalnej i Êrodków ochrony indywidualnej, u˝ytkowanych w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, ich wzorce oraz
ich cechy techniczne i jakoÊciowe.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
tabele nale˝noÊci oraz wzory i sposób
noszenia umundurowania, odzie˝y specjalnej, Êrodków ochrony indywidualnej, ekwipunku osobistego, dystynkcji,
odznak i znaków identyfikacyjnych stra˝aków, z uwzgl´dnieniem:
1) opisu przedmiotów umundurowania, odzie˝y specjalnej i Êrodków
ochrony indywidualnej,
———————
11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 i Nr 128,
poz. 1405, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146 i Nr 240, poz. 2052,
z 2003 r. Nr 63, poz. 590 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r.
Nr 240, poz. 2407.
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2) okresu u˝ywalnoÊci przedmiotów
umundurowania, odzie˝y specjalnej, Êrodków ochrony indywidualnej, dystynkcji i ekwipunku osobistego stra˝aka oraz przypadków,
w których stra˝ak jest obowiàzany
zwróciç poszczególne przedmioty
lub ich równowartoÊç.
W rozporzàdzeniu nale˝y ponadto
uwzgl´dniç potrzeb´ nale˝ytego zaopatrzenia stra˝aka w umundurowanie, odzie˝ specjalnà i Êrodki ochrony
indywidualnej.
7. Stra˝akowi, któremu nie wydano w naturze przedmiotów umundurowania,
przys∏uguje równowa˝nik pieni´˝ny.
8. Stra˝ak zwolniony ze s∏u˝by jest obowiàzany zwróciç pobranà nienale˝nà
cz´Êç równowa˝nika pieni´˝nego,
chyba ˝e zwolnienie nastàpi∏o z tytu∏u
nabycia prawa do emerytury lub renty
na podstawie ustawy z dnia 18 lutego
1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji
Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Biura
Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich
rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67,
z póên. zm.12)).
9. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç i warunki przyznawania równowa˝nika pieni´˝nego
w zamian za umundurowanie, w tym:
1) przedmioty umundurowania stanowiàce podstaw´ do okreÊlenia wysokoÊci równowa˝nika,
2) rycza∏t za pranie chemiczne,
3) sposób ustalania wysokoÊci równowa˝nika,
4) tryb i warunki przyznawania, zwrotu i wyp∏aty równowa˝nika,
5) termin wyp∏acania równowa˝nika.
W rozporzàdzeniu nale˝y ponadto
uwzgl´dniç wartoÊç umundurowania
wydawanego w naturze.”;
37) w art. 69 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2—4 w brzmieniu:
„2. Stra˝akowi—kobiecie zwolnionej ze s∏u˝by na
podstawie art. 43 ust. 3 pkt 4 i 5 w okresie cià˝y i w czasie urlopu macierzyƒskiego przys∏u———————
12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191,
poz. 1954 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 65 i Nr 90, poz. 757.

Poz. 836
guje Êwiadczenie pieni´˝ne w wysokoÊci odpowiadajàcej uposa˝eniu pobieranemu na
ostatnio zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym, do koƒca urlopu macierzyƒskiego.
3. Stra˝akowi—kobiecie zwolnionej ze s∏u˝by na
podstawie art. 43 ust. 3 pkt 4 i 5 w czasie urlopu wychowawczego przys∏ugujà do koƒca
okresu, na który ten urlop zosta∏ udzielony:
1) dodatek do zasi∏ku rodzinnego z tytu∏u
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego oraz Êwiadczenia rodzinne, które przys∏ugujà po spe∏nieniu warunków okreÊlonych w przepisach
o Êwiadczeniach rodzinnych,
2) inne uprawnienia przewidziane dla pracownic zwalnianych z pracy w czasie urlopu wychowawczego z przyczyn niedotyczàcych pracowników.
4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ tak˝e do stra˝aka — m´˝czyzny w zakresie, w jakim pracownicy mogà korzystaç ze szczególnych uprawnieƒ przewidzianych dla pracownic. Je˝eli
oboje rodzice lub opiekunowie sà stra˝akami,
z uprawnieƒ mo˝e korzystaç tylko jedno
z nich.”;

38) art. 71 otrzymuje brzmienie:
„Art. 71. 1. Stra˝akowi w s∏u˝bie przygotowawczej i mianowanemu na sta∏e przys∏uguje prawo do corocznego p∏atnego
urlopu wypoczynkowego w wymiarze
26 dni.
2. Stra˝akowi, podejmujàcemu s∏u˝b´
przygotowawczà lub sta∏à, przys∏uguje w roku kalendarzowym, w którym
podjà∏ t´ s∏u˝b´ po raz pierwszy, prawo do urlopu wypoczynkowego
z up∏ywem ka˝dego miesiàca tej s∏u˝by, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu
wypoczynkowego, o którym mowa
w ust. 1.”;
39) po art. 71 dodaje si´ dodaje si´ art. 71a—71h
w brzmieniu:
„Art. 71a. 1. Stra˝akowi,
o
którym
mowa
w art. 71, przys∏uguje p∏atny dodatkowy urlop wypoczynkowy, zwany
dalej „dodatkowym urlopem wypoczynkowym”, w wymiarze do 18 dni
rocznie, z tytu∏u pe∏nienia s∏u˝by
w warunkach szkodliwych dla zdrowia albo szczególnie ucià˝liwych ze
wzgl´du na przed∏u˝ony czas s∏u˝by,
o którym mowa w art. 35 ust. 9, albo
osiàgni´cia przez stra˝aka okreÊlonego wieku lub sta˝u s∏u˝by.
2. Dodatkowy urlop wypoczynkowy
przys∏ugujàcy stra˝akowi z tytu∏u
pe∏nienia s∏u˝by w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub szczególnie
ucià˝liwych ze wzgl´du na przed∏u˝ony czas s∏u˝by wynosi:
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1) 5 dni w roku — dla stra˝aków pe∏niàcych s∏u˝b´ w codziennym rozk∏adzie czasu s∏u˝by, b´dàcych
w dyspozycji operacyjnej i pe∏niàcych funkcje wykonawcze,
2) 9 dni w roku — dla stra˝aków pe∏niàcych s∏u˝b´ w codziennym rozk∏adzie czasu s∏u˝by, b´dàcych
w dyspozycji operacyjnej i pe∏niàcych funkcje dowódcze,
3) 18 dni w roku — dla stra˝aków
pe∏niàcych s∏u˝b´ w zmianowym
rozk∏adzie czasu s∏u˝by.
Je˝eli stra˝ak w ciàgu roku kalendarzowego pe∏ni s∏u˝b´ w ró˝nych warunkach szkodliwoÊci lub ucià˝liwoÊci, dodatkowy urlop wypoczynkowy
przys∏uguje mu w wymiarze proporcjonalnym do d∏ugoÊci okresów s∏u˝by w tych warunkach.
3. Dodatkowy urlop wypoczynkowy,
przys∏ugujàcy stra˝akowi z tytu∏u
osiàgni´cia okreÊlonego wieku, wynosi:
1) 5 dni w roku — po ukoƒczeniu
40 lat ˝ycia,
2) 9 dni w roku — po ukoƒczeniu
45 lat ˝ycia,
3) 13 dni w roku — po ukoƒczeniu
55 lat ˝ycia.
4. Dodatkowy urlop wypoczynkowy
przys∏ugujàcy stra˝akowi z tytu∏u
osiàgni´cia okreÊlonego sta˝u s∏u˝by
wynosi odpowiednio:
1) 5 dni w roku — po osiàgni´ciu co
najmniej 15-letniego sta˝u s∏u˝by,
2) 9 dni w roku — po osiàgni´ciu co
najmniej 20-letniego sta˝u s∏u˝by,
3) 13 dni w roku — po osiàgni´ciu co
najmniej 25-letniego sta˝u s∏u˝by.
5. W razie zbiegu uprawnieƒ do dodatkowego urlopu wypoczynkowego
z tytu∏u pe∏nienia s∏u˝by w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub
szczególnie ucià˝liwych, ze wzgl´du
na przed∏u˝ony czas s∏u˝by z uprawnieniami do dodatkowych urlopów
wypoczynkowych z tytu∏u osiàgni´cia okreÊlonego wieku ˝ycia lub okreÊlonego sta˝u s∏u˝by, dni przys∏ugujàcych dodatkowych urlopów wypoczynkowych sumuje si´, jednak ∏àczny wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego nie mo˝e przekroczyç
18 dni w roku.
6. Nabycie prawa do pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego
nast´puje odpowiednio:

Poz. 836
1) po roku s∏u˝by pe∏nionej w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub
szczególnie ucià˝liwych, ze wzgl´du na przed∏u˝ony czas s∏u˝by,
2) z dniem osiàgni´cia okreÊlonego
wieku,
3) z dniem osiàgni´cia okreÊlonego
sta˝u s∏u˝by.
7. Prawo do kolejnych dodatkowych
urlopów wypoczynkowych stra˝ak
nabywa w ka˝dym nast´pnym roku
kalendarzowym, z tym ˝e w przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 1,
musi byç to rok, w którym s∏u˝ba jest
pe∏niona w warunkach szkodliwych
dla zdrowia lub szczególnie ucià˝liwych, ze wzgl´du na przed∏u˝ony
czas s∏u˝by.
8. Stra˝akowi, który posiada uprawnienia do dodatkowego urlopu wypoczynkowego z tytu∏u wieku lub sta˝u
s∏u˝by, podejmujàcemu s∏u˝b´ w ciàgu roku kalendarzowego, przys∏uguje w tym roku kalendarzowym dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu
s∏u˝by w tym roku.
Art. 71b. 1. Je˝eli stra˝ak nie mo˝e rozpoczàç
urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego urlopu wypoczynkowego
w ustalonym terminie z przyczyn
usprawiedliwiajàcych nieobecnoÊç na
s∏u˝bie, a w szczególnoÊci z powodu:
1) czasowej niezdolnoÊci do s∏u˝by
wskutek choroby,
2) odosobnienia w zwiàzku z chorobà zakaênà,
3) urlopu macierzyƒskiego,
4) zawieszenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych,
w∏aÊciwy prze∏o˝ony jest obowiàzany przesunàç urlop na termin póêniejszy.
2. Urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego urlopu wypoczynkowego w cz´Êci niewykorzystanej z powodów,
o których mowa w ust. 1 pkt 1—3, w∏aÊciwy prze∏o˝ony jest obowiàzany
udzieliç w terminie póêniejszym.
3. Wymiar urlopu wypoczynkowego
i dodatkowego urlopu wypoczynkowego stra˝aka powracajàcego do
s∏u˝by w ciàgu roku kalendarzowego
po trwajàcym co najmniej miesiàc
okresie:
1) urlopu bezp∏atnego,
2) urlopu wychowawczego,
3) zawieszenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych,
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4) tymczasowego aresztowania,
5) nieusprawiedliwionej nieobecnoÊci na s∏u˝bie,
ulega proporcjonalnemu obni˝eniu
o ten okres, chyba ˝e przed rozpocz´ciem si´ tego okresu stra˝ak wykorzysta∏ urlop w przys∏ugujàcym mu
albo wy˝szym wymiarze.
4. W okresie od dnia z∏o˝enia przez
stra˝aka pisemnego ˝àdania zwolnienia go ze s∏u˝by do dnia zwolnienia
ze s∏u˝by stra˝ak jest obowiàzany
wykorzystaç przys∏ugujàce mu urlopy: wypoczynkowy i dodatkowy
urlop wypoczynkowy, je˝eli w tym
okresie w∏aÊciwy prze∏o˝ony udzieli
mu tego urlopu.
Art. 71c. Stra˝akowi mo˝na udzieliç p∏atnego
urlopu okolicznoÊciowego:
1) z tytu∏u przeniesienia s∏u˝bowego,
je˝eli z przeniesieniem wià˝e si´
zmiana miejsca zamieszkania —
w wymiarze od 4 do 6 dni,
2) na za∏atwienie wa˝nych spraw osobistych lub rodzinnych — w wymiarze nieprzekraczajàcym 5 dni w roku
kalendarzowym.
Art. 71d. Stra˝akowi podnoszàcemu kwalifikacje
zawodowe lub uzupe∏niajàcemu wykszta∏cenie ogólne mo˝na udzieliç p∏atnego urlopu szkoleniowego, stosujàc
odpowiednio przepisy, wydane na podstawie art. 103 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, w cz´Êci dotyczàcej urlopów szkoleniowych pracowników.
Art. 71e. 1. Urlopów, o których mowa w art. 71,
71a, 71c i 71d, udziela si´ w dni, które sà dla stra˝aka dniami s∏u˝by lub
dy˝uru, z wyjàtkiem dy˝uru domowego, o którym mowa w art. 35 ust. 8,
zgodnie z obowiàzujàcym go rozk∏adem czasu s∏u˝by, w wymiarze godzinowym, odpowiadajàcym dobowemu wymiarowi jego czasu s∏u˝by lub
dy˝uru w danym dniu. Dzieƒ urlopu
odpowiada 8 godzinom s∏u˝by lub
dy˝uru.
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Art. 71g. 1. Stra˝akowi, na jego pisemny wniosek, w∏aÊciwy prze∏o˝ony mo˝e
udzieliç urlopu bezp∏atnego, je˝eli
nie zak∏óci to toku s∏u˝by, z zastrze˝eniem ust. 2. Okresu urlopu bezp∏atnego nie wlicza si´ do okresu s∏u˝by
w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.
2. Stra˝akowi, który wyje˝d˝a wspólnie
z ma∏˝onkiem:
1) wyznaczonym do wykonywania
zadaƒ za granicà albo
2) przeniesionym do wykonywania
obowiàzków s∏u˝bowych w placówce zagranicznej, w rozumieniu
przepisów o s∏u˝bie zagranicznej,
na jego pisemny wniosek udziela si´
urlopu bezp∏atnego na czas wykonywania przez ma∏˝onka zadaƒ za granicà albo obowiàzków s∏u˝bowych
w placówce zagranicznej.
3. Stra˝akowi pe∏niàcemu z wyboru
funkcje w zwiàzkach zawodowych
przys∏ugujà urlopy bezp∏atne na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia
23 maja 1991 r. o zwiàzkach zawodowych.
Art. 71h. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
warunki i tryb udzielania urlopów stra˝akom, w tym prze∏o˝onych w∏aÊciwych
do udzielania urlopów, majàc na uwadze dobro stra˝aków i potrzeby s∏u˝by.”;

40) po art. 72 dodaje si´ art. 72a w brzmieniu:
„Art. 72a. 1. W sprawach dotyczàcych udzielania
zwolnieƒ od zaj´ç s∏u˝bowych oraz
sposobu usprawiedliwiania nieobecnoÊci w s∏u˝bie w zakresie nieuregulowanym niniejszà ustawà, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3, stosuje si´ odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 2982 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, ustawy
z dnia 23 maja 1991 r. o zwiàzkach zawodowych i ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Êwiadczeniach pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego
w razie choroby i macierzyƒstwa
(Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267).

2. Do urlopów, o których mowa
w art. 71 i 71a, w zakresie nieuregulowanym niniejszà ustawà, stosuje si´
odpowiednio przepisy ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

2. Dokumentem usprawiedliwiajàcym
nieobecnoÊç na s∏u˝bie z powodu
choroby jest zaÊwiadczenie lekarskie
o czasowej niezdolnoÊci do s∏u˝by.

Art. 71f. Stra˝akowi mo˝na udzieliç p∏atnego
urlopu zdrowotnego w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia w wymiarze
nieprzekraczajàcym jednorazowo 6 miesi´cy. ¸àczny wymiar takiego urlopu nie
mo˝e przekroczyç 18 miesi´cy w ciàgu
ca∏ej s∏u˝by.

3. Stra˝akowi nie przys∏uguje zwolnienie od zaj´ç s∏u˝bowych:
1) na czas uczestniczenia w dzia∏aniach ratowniczych lub akcji ratowniczej, w ramach dzia∏alnoÊci spo∏ecznej w innych podmiotach prowadzàcych dzia∏ania ratownicze,
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z wyjàtkiem przypadków usprawiedliwionych przez kierownika jednostki organizacyjnej, w której pe∏ni s∏u˝b´,
2) na szkolenie po˝arnicze dla cz∏onków ochotniczych stra˝y po˝arnych.”;
41) w art. 73:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) krótkoterminowy, p∏atny dodatkowy urlop
wypoczynkowy w wymiarze do 10 dni rocznie,”,
b) dodaje si´ ust. 1a—1d w brzmieniu:
„1a. Wyró˝nienia okreÊlone w ust. 1 pkt 1—3
przyznaje prze∏o˝ony uprawniony do mianowania (powo∏ania) stra˝aka na stanowisko s∏u˝bowe, z zastrze˝eniem ust. 1b i 1c.
1b. Komendantowi G∏ównemu Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej wyró˝nienia przyznaje minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych.
1c. Komendantowi Szko∏y G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej i jego zast´pcom, dyrektorowi
jednostki badawczo-rozwojowej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i jego zast´pcom oraz
komendantom wojewódzkim Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej wyró˝nienia przyznaje Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.
1d. Przedterminowe nadanie wy˝szego stopnia nale˝y do kompetencji prze∏o˝onego
uprawnionego do nadania danego stopnia.”,
c) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) szczegó∏owe warunki przyznawania wyró˝nieƒ, o których mowa w ust. 1 pkt 1—4,
w tym:
a) sposób i form´ przyznawania wyró˝nieƒ,
b) tryb post´powania,
c) okolicznoÊci, w których wyró˝nienia nie
mogà byç przyznane,”;
42) w art. 74:
a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Je˝eli w miejscowoÊci, w której stra˝ak
mianowany na sta∏e pe∏ni s∏u˝b´, lub
w miejscowoÊci pobliskiej nie ma mo˝liwoÊci przydzielenia lokalu mieszkalnego,
stra˝ak mo˝e otrzymaç kwater´ tymczasowà na okres pe∏nienia s∏u˝by w tej miejscowoÊci.”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1a
i ust. 2, koszty zakwaterowania ponosi
stra˝ak.”;

Poz. 836

43) art. 76—79 otrzymujà brzmienie:
„Art. 76. 1. Na lokale mieszkalne dla stra˝aków
przeznacza si´ lokale b´dàce w dyspozycji ministra w∏aÊciwego do spraw
wewn´trznych albo podleg∏ych mu organów, uzyskane w wyniku ich dzia∏alnoÊci inwestycyjnej albo od organów
administracji rzàdowej i samorzàdowej ogólnej, stanowiàce w∏asnoÊç
gmin albo zak∏adów pracy, a tak˝e
zwalniane przez osoby, które decyzje
o przydziale uzyska∏y z jednostek organizacyjnych podleg∏ych ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych.
2. Stra˝akowi mianowanemu na sta∏e
przydziela si´ lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej odpowiadajàcej
przys∏ugujàcym stra˝akowi normom
zaludnienia. Przys∏ugujàca stra˝akowi
norma zaludnienia lokalu mieszkalnego wynosi od 7 do 10 m2 powierzchni
mieszkalnej, którà stanowi powierzchnia pokoi znajdujàcych si´ w lokalu
mieszkalnym.
3. W razie zbiegu uprawnieƒ stra˝aka
i cz∏onków jego rodziny do norm zaludnienia z ró˝nych tytu∏ów, uwzgl´dnia si´ normy zaludnienia przys∏ugujàce tylko z jednego tytu∏u.
4. W przypadku gdy nie ma mo˝liwoÊci
przydzielenia lokalu mieszkalnego
o powierzchni mieszkalnej odpowiadajàcej liczbie przys∏ugujàcych norm
zaludnienia, stra˝akowi mo˝na przydzieliç lokal mieszkalny o powierzchni
mieszkalnej:
1) mniejszej od przys∏ugujàcej zgodnie z normami zaludnienia, je˝eli
wyrazi on na to pisemnà zgod´ lub
wystàpi z odpowiednim wnioskiem, przy czym przydzia∏ takiego
lokalu nie pozbawia stra˝aka prawa
do uzyskania lokalu o powierzchni
mieszkalnej odpowiadajàcej przys∏ugujàcym mu normom zaludnienia,
2) wi´kszej od przys∏ugujàcej zgodnie
z normami zaludnienia, je˝eli okolicznoÊci tego wymagajà oraz za
zgodà bezpoÊredniego prze∏o˝onego organu w∏aÊciwego do wydania
decyzji w sprawie przydzia∏u lokalu.
5. Na kwatery tymczasowe przeznacza
si´ lokale mieszkalne albo pomieszczenia adaptowane na mieszkalne, b´dàce w nale˝ytym stanie technicznym
i sanitarnym, które znajdujà si´ w budynkach na terenie zamkni´tym lub
w budynkach przeznaczonych na cele
s∏u˝bowe.
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6. Kwaterà tymczasowà mo˝e byç lokal
mieszkalny albo pomieszczenie adaptowane na mieszkalne o powierzchni
mieszkalnej nieodpowiadajàcej przys∏ugujàcym stra˝akowi normom zaludnienia.
7. Lokal mieszkalny albo kwater´ tymczasowà przydziela si´ stra˝akowi na
jego pisemny wniosek.
8. Przydzia∏ lokalu mieszkalnego albo
kwatery tymczasowej w budynku jednostki organizacyjnej Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, przeznaczonym na
cele s∏u˝bowe albo znajdujàcym si´
na terenie zamkni´tym, nast´puje tylko na okres pe∏nienia s∏u˝by w tej jednostce.
9. Lokal mieszkalny przydziela si´ stra˝akowi, bioràc pod uwag´ ∏àcznie nast´pujàce kryteria:
1) brak lokalu mieszkalnego w miejscu pe∏nienia s∏u˝by lub w miejscowoÊci pobliskiej albo koniecznoÊç
poprawy dotychczasowych warunków mieszkaniowych, w tym czas
oczekiwania na przydzia∏ lokalu
mieszkalnego,
2) kwalifikacje zawodowe, przydatnoÊç do s∏u˝by oraz okres s∏u˝by
w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i innych jednostkach organizacyjnych
podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych albo
przez niego nadzorowanych.
10. Przydzia∏ lokalu mieszkalnego mo˝e
nastàpiç z pomini´ciem kryteriów,
o których mowa w ust. 9, je˝eli stra˝ak
zajmuje:
1) tymczasowà kwater´ w budynku
jednostki organizacyjnej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, przeznaczonym na cele s∏u˝bowe lub znajdujàcym si´ na terenie zamkni´tym,
2) lokal mieszkalny przydzielony decyzjà administracyjnà, stanowiàcy
odr´bnà w∏asnoÊç osoby fizycznej,
3) lokal mieszkalny przydzielony decyzjà administracyjnà w poprzednim miejscu pe∏nienia s∏u˝by.
Art. 77. 1. Stra˝akowi mianowanemu na sta∏e
oraz stra˝akowi w s∏u˝bie przygotowawczej przys∏uguje równowa˝nik
pieni´˝ny za remont lokalu mieszkalnego lub domu, zajmowanego na
podstawie przys∏ugujàcego mu tytu∏u
prawnego, zwany dalej „równowa˝nikiem za remont”, z uwzgl´dnieniem
norm zaludnienia przys∏ugujàcych
stra˝akowi oraz cz∏onkom jego rodziny.

Poz. 836
2. Równowa˝nik za remont przys∏uguje
równie˝ stra˝akowi zajmujàcemu kwater´ tymczasowà, z wyjàtkiem przypadku, o którym mowa w art. 82 ust. 5,
z uwzgl´dnieniem norm zaludnienia
przys∏ugujàcych
stra˝akowi
oraz
cz∏onkom jego rodziny.
3. Stra˝akowi przeniesionemu do s∏u˝by
w innej miejscowoÊci, który w poprzednim miejscu pe∏nienia s∏u˝by nie
zwolni∏ lokalu mieszkalnego lub domu
i któremu przydzielono kwater´ tymczasowà, przys∏uguje równowa˝nik za
remont, z uwzgl´dnieniem norm zaludnienia przys∏ugujàcych stra˝akowi
oraz cz∏onkom jego rodziny.
4. Równowa˝nik za remont nie przys∏uguje:
1) je˝eli stra˝ak lub jego ma∏˝onek
otrzymuje równowa˝nik za brak lokalu mieszkalnego, o którym mowa
w art. 78 ust. 1,
2) w razie podnajmowania lokalu
mieszkalnego lub domu, o których
mowa w ust. 1, w ca∏oÊci lub w cz´Êci.
Art. 78. 1. Stra˝akowi mianowanemu na sta∏e
przys∏uguje równowa˝nik pieni´˝ny,
zwany dalej „równowa˝nikiem za brak
lokalu mieszkalnego”, je˝eli on sam
lub cz∏onkowie jego rodziny, o których
mowa w art. 75, nie posiadajà w miejscu pe∏nienia s∏u˝by albo w miejscowoÊci pobliskiej lokalu mieszkalnego
lub domu na podstawie przys∏ugujàcego im tytu∏u prawnego oraz nie zachodzi przypadek okreÊlony w art. 82
ust. 5.
2. Równowa˝nik za brak lokalu mieszkalnego nie przys∏uguje, je˝eli stra˝ak:
1) utraci∏ ze swojej winy lub zrzek∏ si´
prawa do zajmowanego dotychczas lokalu mieszkalnego lub domu, o których mowa w ust. 1, z wyjàtkiem przypadków zniesienia
wspó∏w∏asnoÊci na mocy orzeczenia w∏aÊciwego sàdu, podzia∏u
wspólnego mieszkania albo przyznania mieszkania jednemu z ma∏˝onków w wyroku orzekajàcym
rozwód, a tak˝e umownego dzia∏u
spadku,
2) odmówi∏ bezzasadnie przyj´cia lokalu mieszkalnego, odpowiadajàcego przys∏ugujàcym mu normom
zaludnienia oraz znajdujàcego si´
w nale˝ytym stanie technicznym
i sanitarnym albo z∏o˝enia wniosku
o przydzia∏ takiego lokalu, o którym
mowa w art. 76 ust. 7,
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3) lub jego ma∏˝onek otrzyma∏ pomoc
finansowà na uzyskanie lokalu
mieszkalnego lub domu, chyba ˝e
stra˝ak zosta∏ przeniesiony do s∏u˝by w miejscowoÊci innej ni˝ pobliska.
3. Równowa˝nik za brak lokalu mieszkalnego przys∏uguje w okresie od dnia
powstania uprawnienia do jego pobierania do dnia, w którym nastàpi∏a
utrata tego uprawnienia.
4. W przypadku gdy stra˝ak otrzyma∏
kwater´ tymczasowà w miejscowoÊci
pe∏nienia s∏u˝by lub w miejscowoÊci
pobliskiej, w której nie ma mo˝liwoÊci
przydzielenia lokalu mieszkalnego,
równowa˝nika za brak lokalu mieszkalnego nie wyp∏aca si´ przez okres
oczekiwania na lokal mieszkalny, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ przez 5 lat.
Art. 79. 1. W razie zbiegu uprawnieƒ stra˝aka
i jego ma∏˝onka do równowa˝nika za
remont albo za brak lokalu mieszkalnego na podstawie niniejszej ustawy
lub innego tytu∏u prawnego przys∏uguje jeden równowa˝nik, wybrany
przez stra˝aka.
2. Uprawnienie do równowa˝nika za remont albo za brak lokalu mieszkalnego ustala si´ na podstawie z∏o˝onego
przez stra˝aka oÊwiadczenia mieszkaniowego. Uprawnienie do równowa˝nika za remont ustala si´ na dzieƒ
1 stycznia ka˝dego roku.
3. Stra˝ak jest obowiàzany niezw∏ocznie
zawiadomiç, poprzez z∏o˝enie oÊwiadczenia mieszkaniowego, o ka˝dej
zmianie majàcej wp∏yw na uprawnienie do otrzymania równowa˝nika za
remont albo za brak lokalu mieszkalnego lub na wysokoÊç równowa˝nika.
4. Kwoty wyp∏aconych równowa˝ników
za remont i za brak lokalu mieszkalnego podlegajà zwrotowi w razie ich nienale˝nego pobrania b´dàcego skutkiem:
1) podania w oÊwiadczeniu mieszkaniowym nieprawdziwych danych,
majàcych wp∏yw na istnienie
uprawnienia do równowa˝nika lub
na jego wysokoÊç,
2) niewykonania obowiàzku, o którym
mowa w ust. 3.
5. Zwrot nienale˝nie pobranych równowa˝ników za remont lub za brak lokalu mieszkalnego nast´puje w pe∏nej
wysokoÊci, przy czym zwrot równowa˝nika za brak lokalu mieszkalnego,
w szczególnie uzasadnionych wypadkach, mo˝e nastàpiç w ratach.

Poz. 836
6. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb przyznawania równowa˝ników za remont albo za brak lokalu mieszkalnego i sposób ustalania ich
wysokoÊci oraz wzór oÊwiadczenia
mieszkaniowego, z uwzgl´dnieniem:
1) stawki równowa˝nika za remont na
norm´ zaludnienia przys∏ugujàcej
stra˝akowi,
2) stawki dziennej równowa˝nika za
brak lokalu mieszkalnego, z uwzgl´dnieniem stanu rodzinnego stra˝aka,
3) terminu wyp∏aty równowa˝ników,
4) jednostek organizacyjnych w∏aÊciwych do ich wyp∏aty.”;

44) art. 80 otrzymuje brzmienie:
„Art. 80. 1. Stra˝akowi mianowanemu na sta∏e,
który nie otrzyma∏ lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, przys∏uguje pomoc finansowa na uzyskanie lokalu
mieszkalnego lub domu, zwana dalej
„pomocà finansowà”, z zastrze˝eniem
ust. 5, chyba ˝e stra˝ak nie spe∏nia warunków do otrzymania lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej.
2. Pomoc finansowà przyznaje si´ raz
w okresie ca∏ej s∏u˝by, na wniosek
stra˝aka.
3. Przyznana pomoc finansowa podlega
zwrotowi w przypadku:
1) jej nienale˝nego pobrania,
2) zwolnienia stra˝aka ze s∏u˝by przed
up∏ywem 10 lat od dnia jej rozpocz´cia, chyba ˝e stra˝ak naby∏ uprawnienia do emerytury lub renty.
4. Zwrot nienale˝nie pobranej pomocy
finansowej mo˝e nastàpiç w ratach.
5. Warunkiem przyznania pomocy finansowej stra˝akowi, zajmujàcemu na
podstawie decyzji administracyjnej
o przydziale lokalu mieszkalnego lokal
mieszkalny b´dàcy w dyspozycji ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych albo podleg∏ych mu organów,
jest zobowiàzanie si´ stra˝aka do
zwolnienia
zajmowanego
lokalu
mieszkalnego i przekazania go do dyspozycji w∏aÊciwego organu w terminie
okreÊlonym w decyzji administracyjnej o przyznaniu pomocy finansowej,
jednak nie d∏u˝szym ni˝ 6 miesi´cy od
dnia wyp∏aty tej pomocy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na
wniosek stra˝aka, termin mo˝na przed∏u˝yç do 12 miesi´cy, je˝eli nie ma
mo˝liwoÊci wczeÊniejszego zamiesz-
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kania w lokalu mieszkalnym lub domu, na którego uzyskanie zosta∏a
przyznana pomoc finansowa.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
tryb przyznawania pomocy finansowej, sposób ustalania jej wysokoÊci
i sposób wyp∏aty oraz wzór wniosku
o jej przyznanie, z uwzgl´dnieniem:
1) wymaganych dokumentów do
przed∏o˝enia wraz z wnioskiem
o przyznanie pomocy finansowej,
2) stawki pieni´˝nej na norm´ zaludnienia, przys∏ugujàcà stra˝akowi,
3) terminu wyp∏aty pomocy finansowej,
4) wysokoÊci pomocy finansowej
podlegajàcej zwrotowi w przypadkach, o których mowa w ust. 3.”;
45) w art. 82:
a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Stra˝akowi przeniesionemu do pe∏nienia
s∏u˝by w innej miejscowoÊci, któremu
w poprzednim miejscu pe∏nienia s∏u˝by
przydzielono na podstawie decyzji administracyjnej lokal mieszkalny albo przyznano
pomoc finansowà, przydziela si´ lokal
mieszkalny na podstawie decyzji administracyjnej w nowym miejscu pe∏nienia s∏u˝by, je˝eli:
1) zwolni zajmowany lokal mieszkalny,
2) zwróci pomoc finansowà.
2. Stra˝akowi, który skorzysta∏ z pomocy finansowej, mo˝e byç przydzielony lokal mieszkalny na podstawie decyzji administracyjnej, na zasadach okreÊlonych w ust. 1.”,
b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Stra˝ak delegowany do czasowego pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci otrzymuje
kwater´ tymczasowà. Koszty zakwaterowania pokrywa si´ ze Êrodków Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej.”;
46) art. 83 otrzymuje brzmienie:
„Art. 83. 1. Decyzj´ administracyjnà o zwolnieniu
lokalu mieszkalnego, o którym mowa
w art. 76 ust. 1, wydaje si´ w przypadku:
1) podnajmowania lub oddania do
bezp∏atnego u˝ywania tego lokalu
lub jego cz´Êci,
2) niezwolnienia przydzielonego lokalu mieszkalnego,
3) uzyskania przez stra˝aka lub jego
ma∏˝onka w miejscu pe∏nienia
s∏u˝by lub w miejscowoÊci pobliskiej tytu∏u prawnego do innego
lokalu mieszkalnego lub domu

Poz. 836
o powierzchni mieszkalnej odpowiadajàcej co najmniej przys∏ugujàcym stra˝akowi i cz∏onkom jego
rodziny normom zaludnienia,
4) niezamieszkiwania w lokalu mieszkalnym przez okres d∏u˝szy ni˝
6 miesi´cy, chyba ˝e zachodzà okolicznoÊci uzasadniajàce czasowy
pobyt stra˝aka poza miejscem sta∏ego zamieszkania,
5) u˝ywania lokalu mieszkalnego niezgodnie z jego przeznaczeniem,
w szczególnoÊci gdy stra˝ak lub
cz∏onkowie jego rodziny w sposób
ra˝àcy lub uporczywie wykraczajà
przeciwko obowiàzujàcemu porzàdkowi domowemu, czyniàc ucià˝liwym korzystanie z innych lokali,
6) nieuiszczania czynszu lub op∏at za
Êwiadczenia zwiàzane z eksploatacjà lokalu mieszkalnego przez co
najmniej trzy pe∏ne okresy p∏atnoÊci, pomimo pisemnego zawiadomienia o zamiarze wydania decyzji o zwolnieniu lokalu i wyznaczenia dodatkowego, miesi´cznego
terminu zap∏aty zaleg∏ych i bie˝àcych nale˝noÊci,
7) zajmowania lokalu mieszkalnego,
znajdujàcego si´ w budynku przeznaczonym na cele s∏u˝bowe lub
na terenach zamkni´tych, przez
stra˝aka zwolnionego ze s∏u˝by
lub pozosta∏ych po stra˝aku cz∏onków rodziny uprawnionych do
renty rodzinnej po stra˝aku, który
w chwili Êmierci spe∏nia∏ warunki
wymagane do uzyskania emerytury lub renty na podstawie ustawy
z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Biura
Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej
oraz ich rodzin.
8) zajmowania lokalu mieszkalnego
bez tytu∏u prawnego,
9) zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym pomimo zrzeczenia si´ na piÊmie uprawnieƒ do jego zajmowania,
10) zamiany lokalu mieszkalnego,
11) uzyskania przez stra˝aka pomocy
finansowej.
2. Przez tereny zamkni´te rozumie si´ tereny, o których mowa w art. 2 pkt 9
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Pra-
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wo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, z póên.
zm.13)).
3. Decyzj´ administracyjnà o zwolnieniu
kwatery tymczasowej wydaje si´ w przypadku:
1) zwolnienia stra˝aka ze s∏u˝by albo
przeniesienia do s∏u˝by w innej
miejscowoÊci,
2) up∏ywu okresu, o którym mowa
w art. 76 ust. 8,

Poz. 836
daƒ poza jednostkà organizacyjnà Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
3) komendanci wojewódzcy Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej — w stosunku
do:
a) komendantów
powiatowych
(miejskich) Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej,
b) stra˝aków pe∏niàcych s∏u˝b´
w komendach wojewódzkich
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,

3) wystàpienia okolicznoÊci, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, 3—6 i 8.

4) komendanci szkó∏ Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej — w stosunku do
podleg∏ych im stra˝aków,

4. Decyzje w sprawach, o których mowa
w ust. 1 i 2, dotyczà równie˝ cz∏onków
rodziny stra˝aka i wszystkich innych
osób zamieszka∏ych w lokalu mieszkalnym albo kwaterze tymczasowej.

5) komendanci powiatowi (miejscy)
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej —
w stosunku do podleg∏ych im stra˝aków,

5. Przydzia∏ i zwalnianie lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych, przyznawanie, odmowa przyznania i zwrot
równowa˝nika za remont albo za brak
lokalu mieszkalnego oraz przyznawanie, odmowa przyznania i zwrot pomocy finansowej nast´pujà w drodze
decyzji
administracyjnej.
Decyzje
w tych sprawach wydajà:
1) minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych — w stosunku do:
a) Komendanta G∏ównego
stwowej Stra˝y Po˝arnej,

Paƒ-

b) zast´pców Komendanta G∏ównego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
2) Komendant G∏ówny Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej — w stosunku do:
a) stra˝aków pe∏niàcych s∏u˝b´
w Komendzie G∏ównej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
b) komendantów
wojewódzkich
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
c) komendantów szkó∏ Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
d) dyrektora Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpo˝arowej,
e) dyrektora Centralnego Muzeum
Po˝arnictwa,
f) stra˝aków wyznaczonych do
wykonywania okreÊlonych za———————
13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229 i Nr 125, poz. 1363,
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 166, poz. 1612 oraz
z 2004 r. Nr 10, poz. 76 i Nr 141, poz. 1492.

6) dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpo˝arowej — w stosunku do podleg∏ych
mu stra˝aków,
7) dyrektor Centralnego Muzeum Po˝arnictwa — w stosunku do podleg∏ych mu stra˝aków.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, majàc na wzgl´dzie zapewnienie potrzeb lokalowych stra˝aków, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
warunki techniczne przydzielanych
stra˝akom lokali mieszkalnych, tryb
przydzielania i zwalniania lokali mieszkalnych oraz kwater tymczasowych,
w przypadkach okreÊlonych w ustawie, przys∏ugujàce stra˝akowi normy
zaludnienia, a tak˝e warunki zamiany
lokali mieszkalnych, w tym:
1) liczb´ przys∏ugujàcych norm zaludnienia, przypadajàcych na stra˝aka
i cz∏onków jego rodziny, w zale˝noÊci od stanowiska s∏u˝bowego stra˝aka i jego stanu rodzinnego,
2) wzory wniosków o przydzia∏, a tak˝e warunki zamiany lokali mieszkalnych,
3) wymagane dokumenty, potwierdzajàce uprawnienie do ubiegania
si´ o przydzia∏,
4) dokumenty potwierdzajàce zwolnienie przez stra˝aka dotychczas
zajmowanego lokalu mieszkalnego
lub domu albo zwrot udzielonej pomocy finansowej.”;
47) po art. 83 dodaje si´ art. 83a w brzmieniu:
„Art. 83a. 1. Stra˝ak, któremu wydano decyzj´
o przydziale lokalu mieszkalnego, zawiera umow´ najmu z w∏aÊcicielem
lokalu albo z podmiotem, admini-

Dziennik Ustaw Nr 100

— 6497 —

strujàcym i zarzàdzajàcym przydzielonym lokalem mieszkalnym.
2. Od dnia otrzymania lokalu mieszkalnego stra˝ak uiszcza czynsz z tytu∏u
najmu.
3. Przekazanie przydzielonego lokalu
mieszkalnego nast´puje na podstawie protoko∏u, w którym okreÊla si´
stan techniczny lokalu oraz stopieƒ
zu˝ycia znajdujàcych si´ w nim urzàdzeƒ technicznych. Protokó∏ sporzàdzajà stra˝ak oraz wynajmujàcy i stanowi on podstaw´ rozliczeƒ dokonywanych przy zwrocie lokalu mieszkalnego.
4. Stra˝ak, o którym mowa w ust. 1,
mo˝e wprowadzaç w zajmowanym
lokalu ulepszenia tylko za zgodà wynajmujàcego i na podstawie pisemnej umowy okreÊlajàcej sposób rozliczeƒ z tego tytu∏u.
5. Czynsz z tytu∏u najmu lokalu, o którym mowa w ust. 1, oblicza si´ wed∏ug zasad obowiàzujàcych dla lokali
wchodzàcych w sk∏ad mieszkaniowego zasobu gminy, na której terenie
znajduje si´ lokal.
6. Stosunek najmu ustaje z chwilà uprawomocnienia si´ decyzji o zwolnieniu przydzielonego lokalu mieszkalnego.
7. W sprawach wynikajàcych z wzajemnych praw i obowiàzków najemcy
i wynajmujàcego oraz w innych przypadkach nieuregulowanych w niniejszej ustawie, do najmu lokali, o których mowa w art. 76 ust. 1, majà zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny
(Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póên. zm.14))
———————
14) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r.
Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r.
Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3,
poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79,
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496,
z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85,
poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417,
z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149,
poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741,
Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532,
z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88,
poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91,
Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r.
Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124,
poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959,
Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783
oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 462.

Poz. 836
i ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r.
Nr 31, poz. 266).
8. Sprawy sporne wynikajàce ze stosunku najmu lokali mieszkalnych,
o których mowa w art. 76 ust. 1, rozstrzygajà sàdy powszechne.”;

48) w art. 87 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Stra˝ak przeniesiony na stanowisko, na którym pobierane dotychczas dodatki do uposa˝enia o charakterze sta∏ym nie przys∏ugujà lub
przys∏ugujà w ni˝szej stawce, zachowuje przez
okres 12 miesi´cy prawo do tych dodatków
wed∏ug stawek obowiàzujàcych przed przeniesieniem, w pe∏nej wysokoÊci, je˝eli przeniesienie nastàpi∏o wskutek:
1) utraty zdolnoÊci do s∏u˝by na danym stanowisku, spowodowanej wypadkiem pozostajàcym w zwiàzku z pe∏nieniem s∏u˝by lub
chorobà powsta∏à w zwiàzku ze szczególnymi warunkami tej s∏u˝by,
2) orzeczenia ca∏kowitej niezdolnoÊci do pe∏nienia s∏u˝by na zajmowanym stanowisku
przez komisj´ lekarskà, je˝eli nie ma mo˝liwoÊci przeniesienia na stanowisko równorz´dne,
3) likwidacji zajmowanego stanowiska, je˝eli
nie ma mo˝liwoÊci przeniesienia na stanowisko równorz´dne.”;
49) art. 88 otrzymuje brzmienie:
„Art. 88. 1. Uposa˝enie zasadnicze stra˝aka ustala
si´ wed∏ug stawki odpowiadajàcej
grupie uposa˝enia nale˝nej na danym
stanowisku s∏u˝bowym.
2. Uposa˝enie zasadnicze stra˝aka wzrasta z tytu∏u wys∏ugi lat w Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej o 2 % po 2 latach s∏u˝by i o dalszy 1 % za ka˝dy nast´pny
rok s∏u˝by, a˝ do wysokoÊci 20 % po
20 latach s∏u˝by oraz o 0,5 % za ka˝dy
rok s∏u˝by powy˝ej 20 lat, do wysokoÊci 25 % po 30 latach s∏u˝by.
3. Podstawà do obliczenia wzrostu,
o którym mowa w ust. 2, jest uposa˝enie zasadnicze ustalone wed∏ug stawki odpowiadajàcej grupie uposa˝enia.
4. Do okresu s∏u˝by, od którego zale˝à
prawo do wzrostu uposa˝enia i jego
wysokoÊç, zalicza si´ równie˝:
1) okresy s∏u˝by w: Policji, Agencji
Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicz-

Dziennik Ustaw Nr 100

— 6498 —

nej, Biurze Ochrony Rzàdu lub S∏u˝bie Wi´ziennej,
2) okresy traktowane jako równorz´dne ze s∏u˝bà w Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej,
Biurze Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej lub w S∏u˝bie Wi´ziennej, wymienione w art. 13 ust. 1
ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji
Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Biura
Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz
ich rodzin,
3) okresy pracy wykonywanej w wymiarze czasu pracy nie ni˝szym ni˝
po∏owa obowiàzujàcego w danym
zawodzie lub na danym stanowisku,
4) inne okresy, je˝eli z mocy odr´bnych przepisów podlegajà one wliczeniu do okresu pracy, od którego
zale˝à uprawnienia pracownicze.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
stawki i grupy uposa˝enia zasadniczego stra˝aków oraz stawki dodatków do
uposa˝enia albo sposób ich obliczania, a tak˝e sposób i tryb zaliczania
okresów s∏u˝by i pracy do okresu s∏u˝by, od którego zale˝y prawo do wzrostu uposa˝enia, z uwzgl´dnieniem
w szczególnoÊci:
1) zaszeregowania stanowisk s∏u˝bowych do poszczególnych grup uposa˝enia zasadniczego,
2) sposobu dokumentowania okresów, o których mowa w ust. 4,
3) rodzajów dodatków, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4,
4) warunków przyznawania i sposobu
obliczania dodatków do uposa˝enia, o których mowa w art. 87 ust. 1
pkt 2 i 4, oraz podmiotów uprawnionych do ich przyznawania i obliczania,
5) okolicznoÊci uwzgl´dnianych przy
ustalaniu i zmianie wysokoÊci dodatku s∏u˝bowego.
W rozporzàdzeniu nale˝y ponadto
uwzgl´dniç hierarchi´ stanowisk s∏u˝bowych i stopieƒ odpowiedzialnoÊci
na danym stanowisku s∏u˝bowym.”;
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50) w art. 89 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Stra˝ak przeniesiony na stanowisko s∏u˝bowe
zaszeregowane do ni˝szej stawki uposa˝enia
zasadniczego zachowuje prawo do stawki
uposa˝enia zasadniczego pobieranego na poprzednio zajmowanym stanowisku, do czasu
uzyskania wy˝szej stawki uposa˝enia wed∏ug
stanowiska s∏u˝bowego.”;
51) w art. 93 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie
zadaƒ zleconych wykraczajàcych poza obowiàzki s∏u˝bowe,”;
52) w art. 94 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. Zasi∏ek, o którym mowa w ust. 1, nie przys∏uguje przy ponownym nawiàzaniu stosunku s∏u˝bowego, chyba ˝e dotychczas nie by∏ wyp∏acony.”;
53) po art. 97a dodaje si´ art. 97b w brzmieniu:
„Art. 97b. Stra˝akowi delegowanemu do wykonywania zadaƒ zleconych w innej miejscowoÊci przys∏ugujà nale˝noÊci okreÊlone w przepisach w sprawie wysokoÊci oraz warunków ustalania nale˝noÊci
przys∏ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej albo samorzàdowej jednostce bud˝etowej z tytu∏u
podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kraju.”;
54) w art. 107 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Stra˝akowi zawieszonemu w czynnoÊciach
s∏u˝bowych zawiesza si´ od najbli˝szego terminu p∏atnoÊci 50 % nale˝nego uposa˝enia.”;
55) po art. 111 dodaje si´ art. 111a w brzmieniu:
„Art. 111a. Sprawy dotyczàce roszczeƒ majàtkowych o Êwiadczenia pieni´˝ne wynikajàce ze stosunku s∏u˝bowego stra˝aków rozstrzygajà sàdy pracy. Przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. —
Kodeks cywilny, dotyczàce skutków
niewykonania zobowiàzaƒ, stosuje si´
odpowiednio.”;
56) w art. 112 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. O przyj´cie do s∏u˝by kandydackiej mo˝e ubiegaç si´, na podstawie dobrowolnego zg∏oszenia, osoba spe∏niajàca wymagania, o których
mowa w art. 28, po z∏o˝eniu zobowiàzania do
pe∏nienia s∏u˝by po ukoƒczeniu nauki.”;
57) w art. 114 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do stra˝aków w s∏u˝bie kandydackiej stosuje
si´ odpowiednio przepisy art. 28—30, art. 59,
art. 60 ust. 2—4, art. 61 ust. 1—5 i ust. 6 pkt 1,
art. 67—69, art. 72 ust. 1 i 2, art. 73, art. 97b,
art. 103 ust. 2 i 3 i art. 115—124n.”;
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58) w art. 114d:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Stra˝aka, po zakoƒczeniu nauki w ramach
s∏u˝by kandydackiej, Komendant G∏ówny
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej kieruje do s∏u˝by sta∏ej we wskazanej jednostce organizacyjnej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej. Decyzja
o skierowaniu do s∏u˝by sta∏ej okreÊla
w szczególnoÊci dat´ rozpocz´cia tej s∏u˝by
w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 3 miesiàce od
dnia zakoƒczenia nauki.”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3—6 w brzmieniu:
„3. Zakoƒczenie s∏u˝by kandydackiej nast´puje
z dniem mianowania na sta∏e, nie póêniej
jednak ni˝ z up∏ywem 3 miesi´cy od dnia zakoƒczenia nauki.
4. Wobec stra˝aka w s∏u˝bie kandydackiej,
w okresie od dnia zakoƒczenia nauki
w szkole Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej do
dnia mianowania na sta∏e, nie majà zastosowania przepisy art. 113 ust. 1—3.
5. W razie niepodj´cia s∏u˝by sta∏ej w terminie
wskazanym w skierowaniu, o którym mowa
w ust. 2, Komendant G∏ówny Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, na umotywowany wniosek
zainteresowanego, mo˝e przywróciç termin
do podj´cia s∏u˝by sta∏ej, je˝eli niepodj´cie
s∏u˝by nastàpi∏o z przyczyn niele˝àcych po
stronie zainteresowanego. W takim przypadku zakoƒczenie s∏u˝by kandydackiej nast´puje z dniem podj´cia s∏u˝by sta∏ej,
wskazanym w postanowieniu o przywróceniu terminu.
6. W razie niepodj´cia s∏u˝by sta∏ej w terminie
wskazanym w skierowaniu, o którym mowa
w ust. 2, ani w terminie wskazanym, o którym mowa w ust. 5, stosuje si´ odpowiednio art. 49 ust. 1.”;
59) w art. 114e:
a) uchyla si´ ust. 1,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Okres nauki w szko∏ach po˝arniczych przed
utworzeniem Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
wlicza si´ do okresu s∏u˝by stra˝aka na równi ze s∏u˝bà kandydackà, pod warunkiem ˝e
okres przerwy mi´dzy zakoƒczeniem nauki
a podj´ciem s∏u˝by nie przekroczy∏ 3 miesi´cy.”;
60) w art. 117 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wymierzenie kary, okreÊlonej w ust. 1 pkt 3 i 4,
pozbawia mo˝liwoÊci awansowania stra˝aka
odpowiednio na wy˝sze stanowisko albo stopieƒ przez okres roku od jej wykonania.”;

Poz. 836

61) w art. 119:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. OdpowiedzialnoÊç dyscyplinarna stra˝aka
ustaje, je˝eli od czasu pope∏nienia przewinienia dyscyplinarnego up∏ynà∏ rok; je˝eli
w tym okresie wszcz´to post´powanie dyscyplinarne, odpowiedzialnoÊç dyscyplinarna ustaje z up∏ywem 2 lat od pope∏nienia
czynu (przedawnienie odpowiedzialnoÊci
dyscyplinarnej).”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. W razie uchylenia prawomocnego rozstrzygni´cia przedawnienie biegnie od daty tego uchylenia.
1b. Orzeczona kara dyscyplinarna nie podlega
wykonaniu, je˝eli od daty uprawomocnienia si´ rozstrzygni´cia up∏yn´∏y 3 lata
(przedawnienie wykonania kary).”;
62) w art. 121:
a) w ust. 1 w pkt 4 wprowadzenie do wyliczenia
otrzymuje brzmienie:
„dla Komendanta G∏ównego i jego zast´pców,
komendantów wojewódzkich i ich zast´pców,
komendantów szkó∏ Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i ich zast´pców, dyrektorów jednostek badawczo-rozwojowych i ich zast´pców oraz dyrektora Centralnego Muzeum Po˝arnictwa i jego zast´pców:”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Komisje dyscyplinarne, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 lit. a), pkt 2 lit. a) i pkt 3 lit. a),
sà powo∏ywane na okres 4 lat przez Komendanta G∏ównego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i sk∏adajà si´ z dziesi´ciu do trzynastu
stra˝aków: odwo∏awcze komisje dyscyplinarne sà powo∏ywane na okres 4 lat przez
ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych i sk∏adajà si´ z dziesi´ciu do trzynastu
stra˝aków.”,
c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Sk∏ad komisji dyscyplinarnej mo˝e byç
uzupe∏niony w ka˝dym czasie. Przepisy
ust. 3 i 3a stosuje si´ odpowiednio.”,
d) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W przypadku braku uzgodnienia, o którym
mowa w ust. 3, albo niezaakceptowania
kandydatury w terminie 30 dni od dnia jej
przedstawienia, przedstawia si´ niezw∏ocznie kolejnà kandydatur´. W przypadku nieuzgodnienia tej kandydatury
w terminie 14 dni od dnia jej przedstawienia, cz∏onka komisji dyscyplinarnej powo∏uje Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej na wniosek komendanta, przy
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którym dzia∏a komisja dyscyplinarna,
a cz∏onka odwo∏awczej komisji dyscyplinarnej minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych na wniosek Komendanta
G∏ównego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.”,
e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Cz∏onkowie komisji dyscyplinarnych sà niezawiÊli w zakresie orzecznictwa dyscyplinarnego oraz nie sà zwiàzani rozstrzygni´ciami innych organów stosujàcych prawo,
z wyjàtkiem prawomocnych wyroków sàdowych.”;
63) w art. 123 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rzecznika dyscyplinarnego wyznacza w danej
sprawie komendant, przy którym dzia∏a komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, spoÊród
oficerów pe∏niàcych s∏u˝b´ w kierowanej
przez niego jednostce organizacyjnej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, z zastrze˝eniem
ust. 3.”;
64) w art. 124 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rzecznik dyscyplinarny sk∏ada wniosek
o wszcz´cie post´powania dyscyplinarnego
na ˝àdanie prze∏o˝onego dyscyplinarnego, po
uprzednim przeprowadzeniu czynnoÊci sprawdzajàcych.”;
65) w art. 124a dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. Obroƒcà stra˝aka w post´powaniu dyscyplinarnym mo˝e byç upe∏nomocniony stra˝ak,
wskazany przez obwinionego.”;
66) w art. 124g po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Koszty obroƒcy z wyboru ponosi obwiniony.
W razie uniewinnienia albo umorzenia post´powania o kosztach obrony rozstrzyga komisja dyscyplinarna.”;
67) w art. 124h dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do informacji o ukaraniu przez prze∏o˝onego dyscyplinarnego w trybie art. 118 ust. 1.”;
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2) up∏yn´∏y 3 lata w przypadku kar, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 2—4,
3) up∏yn´∏o 5 lat w przypadku kary, o której mowa w art. 117 ust. 1 pkt 5,
jeÊli w tym okresie nie wydano przeciwko
ukaranemu innego orzeczenia skazujàcego.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, na wniosek ukaranego, zarzàdza
usuni´cie odpisu orzeczenia o ukaraniu
z akt osobowych w przypadkach, o których
mowa w ust. 1a.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 31 marca 1965 r. o wy˝szym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 10,
poz. 40, z póên. zm.15)) w art. 27 po ust. 1 dodaje si´
ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Szko∏a G∏ówna S∏u˝by Po˝arniczej nadaje absolwentom tytu∏y zawodowe magistra in˝yniera
po˝arnictwa, magistra in˝yniera, in˝yniera po˝arnictwa oraz in˝yniera.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpo˝arowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229, z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96,
poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 835) uchyla si´
art. 10 i 11.
Art. 4. Funkcjonariusze Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, którzy w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy nie spe∏niajà wymagaƒ kwalifikacyjnych, okreÊlonych w art. 28
i w art. 36 ust. 3—7 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu ustalonym niniejszà ustawà, zachowujà
dotychczas zajmowane stanowiska s∏u˝bowe.
Art. 5. Dotychczasowe akty wykonawcze wydane
na podstawie upowa˝nieƒ zmienianych ustawà,
o której mowa w ust. 1, zachowujà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie nowych aktów wykonawczych wydanych
na podstawie upowa˝nieƒ zmienionych niniejszà
ustawà.
Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2005 r.

68) w art. 124i:
a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Ukaranie uwa˝a si´ za nieby∏e, je˝eli od
wykonania albo przedawnienia wykonania
kary:
1) up∏ynà∏ rok w przypadku kary, o której
mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
———————
15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 7, poz. 44, z 1997 r. Nr 96,
poz. 590, Nr 107, poz. 688, Nr 115, poz. 741 i Nr 121,
poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676 i Nr 141, poz. 1184 oraz z 2003 r. Nr 179,
poz. 1750.

