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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 maja 2006 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej 

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów nor-
matywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253
oraz z 2006 r. Nr 73, poz. 501) og∏asza si´ w za∏àczniku
do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej (Dz. U. Nr 88, poz. 400), z uwzgl´dnieniem zmian
wprowadzonych: 

1) ustawà z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku docho-
dowym od osób prawnych oraz o zmianie niektó-
rych ustaw regulujàcych zasady opodatkowania
(Dz. U. Nr 21, poz. 86),

2) ustawà z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach
do bezp∏atnych i ulgowych przejazdów Êrodkami
publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 54,
poz. 254),

3) ustawà z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urz´du
Ochrony Paƒstwa, Stra˝y Granicznej, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich ro-
dzin (Dz. U. Nr 53, poz. 214),

4) ustawà z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasi∏kach rodzin-
nych i piel´gnacyjnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 17),

5) ustawà z dnia 23 grudnia 1994 r. o kszta∏towaniu
Êrodków na wynagrodzenia w paƒstwowej sferze
bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. z 1995 r. Nr 34, poz. 163),

6) ustawà z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektó-
rych ustaw normujàcych funkcjonowanie gospo-
darki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106,
poz. 496),

7) ustawà z dnia 8 listopada 1996 r. o zmianie ustawy
o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. Nr 152,
poz. 723),

8) ustawà z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28,
poz. 153),

9) ustawà z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554
i Nr 160, poz. 1083),

10) ustawà z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeƒ-
stwie imprez masowych (Dz. U. Nr 106, poz. 680),

11) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów admi-
nistracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustro-
jowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

12) ustawà z dnia 8 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy
o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. Nr 45,
poz. 436),

13) ustawà z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu
wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110,
poz. 1255),



14) ustawà z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie usta-
wy o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. Nr 81,
poz. 874),

15) ustawà z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy
o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospo-
litej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przys∏u-
gujàcych w razie wypadków i chorób pozostajà-
cych w zwiàzku ze s∏u˝bà w Milicji Obywatelskiej,
ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych
i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposa˝e-
niu ˝o∏nierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urz´dzie
Ochrony Paƒstwa, ustawy o Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy
o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodo-
wych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu eme-
rytalnym funkcjonariuszy Policji, Urz´du Ochrony
Paƒstwa, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej
oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy
o S∏u˝bie Wi´ziennej oraz ustawy o Inspekcji Cel-
nej (Dz. U. Nr 81, poz. 877),

16) ustawà z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, prze-
twarzaniu i przekazywaniu informacji kryminal-
nych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 81,
poz. 731),

17) ustawà z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu
(Dz. U. Nr 74, poz. 676),

18) ustawà z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
(Dz. U. Nr 113, poz. 984)

— uj´tych w obwieszczeniu Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r.
w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy
o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. Nr 147,
poz. 1230),

19) ustawà z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce ustaw´ — Prawo o ustroju sàdów ad-
ministracyjnych i ustaw´ — Prawo o post´powa-
niu przed sàdami administracyjnymi (Dz. U.
Nr 153, poz. 1271),

20) ustawà z dnia 23 stycznia 2003 r. o zmianie usta-
wy o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. Nr 59,
poz. 516),

21) ustawà z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1609),

22) ustawà z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków pu-
blicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135),

23) ustawà z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie usta-
wy o finansach publicznych oraz o zmianie niektó-
rych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703),

24) ustawà z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy
o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. Nr 100,
poz. 836),

25) ustawà z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnic-
twie wy˝szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz
z 2006 r. Nr 46, poz. 328)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 17 maja 2006 r.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 125, 126 ust. 2, art. 127 oraz art. 130—133 usta-
wy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400), które stanowià:

„Art. 125. 1. Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej zorganizuje Paƒstwowà
Stra˝ Po˝arnà w ciàgu 6 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

2. Organizacja Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej odbywa si´ przy utrzymaniu
gotowoÊci stra˝aków do podejmowa-
nia akcji w czasie po˝aru lub innego
miejscowego zagro˝enia.”

Art. 126. „2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasa-
dy i tryb rozwiàzywania jednostek
organizacyjnych ochrony przeciw-
po˝arowej oraz znoszenia stano-
wisk, o których mowa w ust. 1, a tak-
˝e warunki przekazywania Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej dokumentów,
mienia, etatów oraz Êrodków finan-
sowych rozwiàzywanych jednostek.

Art. 127. Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej zorganizuje krajowy system
ratowniczo-gaÊniczy, w zakresie okreÊ-
lonym w art. 2 ust. 1, nie póêniej ni˝
w ciàgu 3 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy.”

„Art. 130. 1. Funkcjonariuszom po˝arnictwa, któ-
rzy podj´li s∏u˝b´ w Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej, mo˝e byç nadany pierw-
szy stopieƒ aspirancki lub pierwszy
stopieƒ oficerski mimo niespe∏nienia
warunków okreÊlonych w art. 52 i 53,
je˝eli wykazujà wysokie kwalifikacje
zawodowe i posiadajà co najmniej 
5-letni sta˝ pracy lub s∏u˝by w jed-
nostkach organizacyjnych ochrony
przeciwpo˝arowej.

2. W przypadku funkcjonariuszy, o któ-
rych mowa w ust. 1, nie majà zasto-
sowania przepisy art. 54.

3. Minister Spraw Wewn´trznych, w ter-
minie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy, okreÊli szczegó∏owe
zasady przyznawania stopni dotych-
czasowym funkcjonariuszom po˝ar-
nictwa na zasadach okreÊlonych
w ustawie, z uwzgl´dnieniem przepi-
sów ust. 1 i 2.
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4.a) Funkcjonariuszom po˝arnictwa w sta-
nie spoczynku, którzy zostanà powo∏a-
ni lub mianowani na odpowiednie sta-
nowiska s∏u˝bowe w Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej, nadaje si´ stopnie s∏u˝bo-
we na zasadach, o których mowa
w ust. 3.

Art. 131. W styczniu 1992 r. uposa˝enia stra˝a-
ków wyp∏aca si´ w 25 dniu miesiàca.
W ka˝dym nast´pnym miesiàcu uposa-
˝enia wyp∏aca si´ o 5 dni wczeÊniej, a˝
do tego miesiàca, w którym uposa˝enie
wyp∏acone zostanie w pierwszym dniu
miesiàca.

Art. 132. Przepisy niniejszej ustawy odnoszàce
si´ do systemu emerytalnego i resorto-
wej s∏u˝by zdrowia obowiàzujà do cza-
su wejÊcia w ˝ycie nowych regulacji
prawnych w tych dziedzinach.

Art. 133. W ustawie z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r.
o pracownikach urz´dów paƒstwowych
(Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35,
poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132,
z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 34, poz. 178
i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121 i z 1991 r.
Nr 55, poz. 234) w art. 46 po wyrazach
„nieb´dàcych urz´dnikami” przecinek
zast´puje si´ kropkà, a wyrazy „a przepi-
sy art. 24, 28, 31 i 32 — do funkcjonariu-
szy po˝arnictwa nieb´dàcych urz´dnika-
mi, pe∏niàcych s∏u˝b´ w organach admi-
nistracji paƒstwowej” skreÊla si´.”;

2) art. 42 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie
niektórych ustaw regulujàcych zasady opodatko-
wania (Dz. U. Nr 21, poz. 86), który stanowi:

„Art. 42. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia z mocà od dnia 1 stycznia 1992 r.,
z wyjàtkiem art. 30 i 33, które wchodzà
w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;

3) art. 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o upraw-
nieniach do bezp∏atnych i ulgowych przejazdów
Êrodkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz. U. Nr 54, poz. 254), który stanowi:

„Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1993 r., z tym ˝e art. 10 wchodzi w ˝y-
cie z dniem og∏oszenia.”;

4) art. 66 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrze-
niu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urz´du
Ochrony Paƒstwa, Stra˝y Granicznej, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich ro-
dzin (Dz. U. Nr 53, poz. 214), który stanowi:

„Art. 66. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem

przepisów art. 41, art. 44 ust. 3 i art. 48,
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1995 r.”;

5) art. 61 ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasi∏kach
rodzinnych i piel´gnacyjnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 4,
poz. 17), który stanowi:

„Art. 61. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 marca
1995 r., z tym ˝e przepisy art. 13 ust. 3—8
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 marca
1996 r.”;

6) art. 23 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o kszta∏to-
waniu Êrodków na wynagrodzenia w paƒstwowej
sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 34, poz. 163), który sta-
nowi:

„Art. 23. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia z mocà od dnia 1 stycznia 1995 r.”;

7) art. 84 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie
niektórych ustaw normujàcych funkcjonowanie
gospodarki i administracji publicznej (Dz. U.
Nr 106, poz. 496), który stanowi:

„Art. 84. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1997 r., z wyjàtkiem art. 3, art. 7, art. 9,
art. 10, art. 20, art. 24, art. 32, art. 34,
art. 37, art. 45—47, art. 50, art. 66, art. 73
ust. 1, 2 i 4, art. 74, art. 76, art. 79, art. 80
i art. 82, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 1996 r., oraz art. 41, który
wchodzi w ˝ycie z dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy konstytucyjnej z dnia 21 czerwca
1996 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej
z dnia 17 paêdziernika 1992 r. o wzajem-
nych stosunkach mi´dzy w∏adzà ustawo-
dawczà i wykonawczà Rzeczypospolitej
Polskiej oraz o samorzàdzie terytorialnym
(Dz. U. Nr 106, poz. 488).”;

8) art. 2—6 ustawy z dnia 8 listopada 1996 r. o zmia-
nie ustawy o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U.
Nr 152, poz. 723), które stanowià:

„Art. 2. W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o zwiàz-
kach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234,
z 1994 r. Nr 43, poz. 163 oraz z 1996 r. Nr 1,
poz. 2, Nr 24, poz. 110, Nr 61, poz. 283
i Nr 75, poz. 355) w art. 2 ust. 6 otrzymuje
brzmienie:

„6. Do praw zwiàzkowych funkcjonariuszy
Policji, Stra˝y Granicznej i S∏u˝by Wi´-
ziennej oraz stra˝aków Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej stosuje si´ odpowiednio
przepisy niniejszej ustawy, z uwzgl´dnie-
niem ograniczeƒ wynikajàcych z odr´b-
nych ustaw.”

Art. 3. 1. Sprawy wszcz´te, lecz niezakoƒczone
decyzjà ostatecznà przed dniem wejÊ-
cia ustawy w ˝ycie, prowadzi si´ nadal
wed∏ug przepisów dotychczasowych, a˝
do prawomocnego ich zakoƒczenia, z za-
strze˝eniem ust. 2.

Dziennik Ustaw Nr 96 — 4504 — Poz. 667

———————
a) Dodany przez art. 1 pkt 70 ustawy z dnia 8 listopada 1996 r.

o zmianie ustawy o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U.
Nr 152, poz. 723), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 23 stycznia
1997 r. 



2. Post´powanie dyscyplinarne wszcz´te
przed dniem 1 lipca 1997 r. prowadzi si´
nadal wed∏ug przepisów dotychczaso-
wych.

Art. 4. Przepisy wykonawcze wydane przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy na podsta-
wie upowa˝nieƒ zawartych w ustawie po-
wo∏anej w art. 1, które zosta∏y zmienione
niniejszà ustawà, zachowujà moc do cza-
su wydania przepisów wykonawczych na
podstawie upowa˝nieƒ w brzmieniu nada-
nym niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej jednak
ni˝ przez okres 6 miesi´cy od dnia jej wej-
Êcia w ˝ycie, je˝eli nie sà z nià sprzeczne.

Art. 5. Minister Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji og∏osi w Dzienniku Ustaw Rzeczy-
pospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, z uwzgl´dnieniem zmian
wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem wydania jednolitego tekstu.

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem przepi-
sów art. 88 oraz rozdzia∏u 11 ustawy po-
wo∏anej w art. 1 w brzmieniu nadanym ni-
niejszà ustawà, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 lipca 1997 r.”;

9) art. 172 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszech-
nym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28,
poz. 153), który stanowi:

„Art. 172. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1999 r., z wyjàtkiem art. 167
i 168, które wchodzà w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.”;

10) art. 18 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy
wprowadzajàce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 554 i Nr 160, poz. 1083), który stanowi:

„Art. 18. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrze-
Ênia 1998 r.”;

11) art. 28 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpie-
czeƒstwie imprez masowych (Dz. U. Nr 106,
poz. 680), który stanowi:

„Art. 28. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
6 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàt-
kiem art. 19, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 1999 r.”;

12) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie
niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje or-
ganów administracji publicznej — w zwiàzku z re-
formà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106,
poz. 668), który stanowi:

„Art. 150. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1999 r., z wyjàtkiem art. 26,
art. 128 pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145
ust. 2 i 4, art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147
ust. 2 i 3, które wchodzà w ˝ycie z dniem
og∏oszenia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23,

art. 48 pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3,
5—10 i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a),
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2000 r.”;

13) art. 2 ustawy z dnia 8 kwietnia 1999 r. o zmianie
ustawy o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U.
Nr 45, poz. 436), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1
lit. b), który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2000 r.”;

14) art. 32 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏to-
waniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝e-
towej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 110, poz. 1255), który stanowi:

„Art. 32. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2000 r.”;

15) art. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie
ustawy o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U.
Nr 81, poz. 874), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.”;

16) art. 15 i 16 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie
ustawy o powszechnym obowiàzku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach
przys∏ugujàcych w razie wypadków i chorób pozo-
stajàcych w zwiàzku ze s∏u˝bà w Milicji Obywatel-
skiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojen-
nych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o upo-
sa˝eniu ˝o∏nierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urz´-
dzie Ochrony Paƒstwa, ustawy o Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, ustawy o kontroli skarbowej,
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy za-
wodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrze-
niu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urz´du
Ochrony Paƒstwa, Stra˝y Granicznej, Biura Ochro-
ny Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by
Wi´ziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwatero-
waniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
ustawy o S∏u˝bie Wi´ziennej oraz ustawy o Ins-
pekcji Celnej (Dz. U. Nr 81, poz. 877), które stano-
wià:

„Art. 15. Akty wydane na podstawie upowa˝nieƒ
ustawowych zmienianych niniejszà usta-
wà zachowujà moc do czasu ich zastàpie-
nia przez akty wydane na podstawie ni-
niejszej ustawy.

Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàt-
kiem art. 11, który wchodzi w ˝ycie po
up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.”;

17) art. 76 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadze-
niu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kry-
minalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r.
Nr 81, poz. 731), który stanowi:

„Art. 76. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2003 r.”;
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18) art. 235 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wy-
wiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676), który stanowi:

„Art. 235. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 227 i art. 233, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia.”;

19) art. 102 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpo-
Êrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984), który stanowi:

„Art. 102. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z tym ˝e prze-
pisy art. 28—81, art. 82 pkt 1 i 6 oraz
art. 83—99 wchodzà w ˝ycie w dniu wy-
borów do organów stanowiàcych jed-
nostek samorzàdu terytorialnego prze-
prowadzonych w zwiàzku z zakoƒcze-
niem kadencji tych organów wybranych
w dniu 11 paêdziernika 1998 r.”;

20) art. 106 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prze-
pisy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo o ustroju
sàdów administracyjnych i ustaw´ — Prawo o po-
st´powaniu przed sàdami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1271), który stanowi:

„Art. 106. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r., z wyjàtkiem przepi-
sów art. 8 pkt 1 i 2, art. 10 pkt 2 i 3,
art. 84 pkt 1, art. 86 § 1, art. 87 § 2,
art. 88, art. 90 § 1, art. 91 i art. 92, które
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia.”;

21) art. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o zmianie
ustawy o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U.
Nr 59, poz. 516), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.”;

22) art. 16—19, art. 21 i art. 23 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeƒ
spo∏ecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 166, poz. 1609), które stanowià:

„Art. 16. 1. ˚o∏nierze zawodowi oraz funkcjonariu-
sze Policji, Urz´du Ochrony Paƒstwa,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej,
Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej, którzy
w okresie od dnia 2 stycznia 1999 r. do
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
nabyli prawo do renty szkoleniowej lub
do renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy,
okreÊlonych w przepisach o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych, zachowujà prawo do tych
Êwiadczeƒ.

2. ˚o∏nierze zawodowi oraz funkcjonariu-
sze, o których mowa w ust. 1, nabywa-
jà prawo do renty inwalidzkiej na zasa-
dach i warunkach okreÊlonych w prze-

pisach o zaopatrzeniu emerytalnym
tych osób, je˝eli wystàpià z wnioskiem
do w∏aÊciwego organu emerytalnego
o jej przyznanie. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2,
organ emerytalny uznaje orzeczenie
lekarza orzecznika Zak∏adu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych o niezdolnoÊci do
pracy powsta∏ej w czasie pe∏nienia
s∏u˝by oraz o niezdolnoÊci do samo-
dzielnej egzystencji, odnoszàc je odpo-
wiednio do jednej z grup inwalidztwa
okreÊlonych w przepisach o zaopatrze-
niu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodo-
wych lub funkcjonariuszy, o których
mowa w ust. 1. 

4. Organ emerytalny kieruje osoby, o któ-
rych mowa w ust. 2, na komisje lekar-
skie podleg∏e odpowiednio Ministrowi
Obrony Narodowej, ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw wewn´trznych, Szefo-
wi Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trz-
nego lub Szefowi Agencji Wywiadu,
w celu wydania orzeczenia o inwalidz-
twie, zwiàzku tego inwalidztwa ze s∏u˝-
bà lub o niezdolnoÊci do samodzielnej
egzystencji w rozumieniu przepisów
o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, je˝eli zain-
teresowany: 

1) jest uprawniony do renty szkolenio-
wej; 

2) sta∏ si´ niezdolny do pracy po ustaniu
ubezpieczenia emerytalnego i ubez-
pieczeƒ rentowych z tytu∏u s∏u˝by lub 

3) zg∏osi∏ wniosek o zwi´kszenie renty
inwalidzkiej przys∏ugujàcego z tytu∏u
inwalidztwa pozostajàcego w zwiàz-
ku ze s∏u˝bà. 

5. Podstaw´ wymiaru renty inwalidzkiej
dla ˝o∏nierzy zawodowych i funkcjona-
riuszy, o których mowa w ust. 2, stano-
wi uposa˝enie przeliczone w sposób
okreÊlony w art. 19 ust. 1 i 2.

Art. 17. 1. Renta rodzinna przys∏ugujàca upraw-
nionym cz∏onkom rodziny ˝o∏nierza za-
wodowego lub funkcjonariusza Policji,
Urz´du Ochrony Paƒstwa, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agen-
cji Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Biura
Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej lub S∏u˝by Wi´ziennej, który
podlega∏ obowiàzkowo ubezpiecze-
niom emerytalnemu i rentowym, staje
si´, na wniosek osoby uprawnionej
z∏o˝ony we w∏aÊciwym organie emery-
talnym, rentà rodzinnà w rozumieniu
przepisów o zaopatrzeniu emerytal-
nym ˝o∏nierzy zawodowych lub tych
funkcjonariuszy. 
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2. Uposa˝enie przyjmowane do ustalenia
podstawy wymiaru Êwiadczenia zmar-
∏ego ˝o∏nierza zawodowego lub funk-
cjonariusza, o którym mowa w ust. 1,
przelicza si´ w sposób okreÊlony
w art. 19 ust. 1 i 2. 

3. WysokoÊç renty rodzinnej, o której
mowa w ust. 1, ustala si´ na nowo na
zasadach okreÊlonych w przepisach
o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy
zawodowych lub funkcjonariuszy, o któ-
rych mowa w ust. 1.

Art. 18. 1. ˚o∏nierze zawodowi lub funkcjonariu-
sze Policji, Urz´du Ochrony Paƒstwa,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go, Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicz-
nej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej,
podlegajàcy obowiàzkowo ubezpie-
czeniom emerytalnemu i rentowym
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy, wobec których komisje lekar-
skie podleg∏e odpowiednio Ministrowi
Obrony Narodowej, ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw wewn´trznych, Szefo-
wi Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trz-
nego lub Szefowi Agencji Wywiadu
orzek∏y niezdolnoÊç do s∏u˝by, a którzy
nie nabyli prawa do renty okreÊlonej
w art. 16 ust. 1, nabywajà prawo odpo-
wiednio do wojskowej lub policyjnej
renty inwalidzkiej, na zasadach i wa-
runkach przewidzianych w przepisach
o zaopatrzeniu emerytalnym tych
osób. 

2. Podstaw´ wymiaru renty inwalidzkiej
˝o∏nierza zawodowego lub funkcjona-
riusza, o którym mowa w ust. 1, stano-
wi uposa˝enie przeliczone w sposób
okreÊlony w art. 19 ust. 1 i 2.

Art. 19. 1. Od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy upo-
sa˝enie oraz inne Êwiadczenia pieni´˝-
ne ˝o∏nierzy zawodowych, funkcjona-
riuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra-
˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by
Wi´ziennej podlegajàcych przed tym
dniem obowiàzkowo ubezpieczeniom
emerytalnym i rentowym ustala si´ we-
d∏ug stawek, obowiàzujàcych w dniu
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, okreÊ-
lonych dla ˝o∏nierzy albo funkcjonariu-
szy, którzy przed tym dniem nie podle-
gali tym ubezpieczeniom. 

2. W przypadku gdy sk∏adnika uposa˝e-
nia lub Êwiadczenia pieni´˝nego nie
mo˝na ustaliç w sposób okreÊlony
w ust. 1, jego wysokoÊç przelicza si´
mno˝àc dotychczasowà kwot´ sk∏adni-
ka uposa˝enia lub Êwiadczenia pie-

ni´˝nego przez wspó∏czynnik 0,8374
z zaokràgleniem wyliczonej kwoty do
pe∏nego z∏otego w gór´. 

3. Prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach oso-
bowych ˝o∏nierzy albo funkcjonariu-
szy, o których mowa w ust. 1, okreÊli
w decyzji lub w rozkazie personalnym
wysokoÊç ustalonego lub przeliczone-
go uposa˝enia.”

„Art. 21. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie przepisów upowa˝nia-
jàcych, zmienianych niniejszà ustawà, za-
chowujà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie no-
wych przepisów wykonawczych, o ile nie
sà sprzeczne z niniejszà ustawà, oraz mo-
gà byç zmieniane na podstawie przepisów
upowa˝niajàcych w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà.”

„Art. 23. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paê-
dziernika 2003 r., z wyjàtkiem art. 1
pkt 11, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.”;

23) art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
Êrodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135),
który stanowi:

„Art. 252. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paê-
dziernika 2004 r., z wyjàtkiem: 

1) art. 201, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2005 r.; 

2) art. 239 ust. 1 i 2, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem og∏oszenia ustawy.”;

24) art. 80 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmia-
nie ustawy o finansach publicznych oraz o zmia-
nie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703),
który stanowi:

„Art. 80. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2005 r., z wyjàtkiem art. 26 pkt 2, któ-
ry wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2006 r.”;

25) art. 2—6 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie
ustawy o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U.
Nr 100, poz. 836), które stanowià:

„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.b))
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 zawodo-
we magistra in˝yniera po˝arnictwa,
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b) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
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magistra in˝yniera, in˝yniera po˝ar-
nictwa 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 usta-
wy nie spe∏niajà wymagaƒ kwalifikacyj-
nych, 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 stano-
wiska s∏u˝bowe.

Art. 5. Dotychczasowe akty wykonawcze wydane
na podstawie upowa˝nieƒ zmienianych
ustawà, o której mowa w ust. 1, zachowu-
jà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie nowych
aktów wykonawczych wydanych na pod-

stawie upowa˝nieƒ zmienionych niniejszà
ustawà.

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2005 r.”;

26) art. 277 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo
o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365
oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328), który stanowi:

„Art. 277. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 wrzeÊnia 2005 r., z tym ˝e:

1) art. 94, 151, 155 oraz 157 wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2007 r.;

2) art. 107—150 i 152—154, 156 oraz 158
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia
2006 r.;

3) art. 99 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 199
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 paêdzier-
nika 2006 r.”.

Marsza∏ek Sejmu: M. Jurek
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Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 17 maja 2006 r. (poz. 667)

USTAWA

z dnia 24 sierpnia 1991 r.

o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Powo∏uje si´ Paƒstwowà Stra˝ Po˝arnà
jako zawodowà, umundurowanà i wyposa˝onà w spe-
cjalistyczny sprz´t formacj´, przeznaczonà do walki
z po˝arami, kl´skami ˝ywio∏owymi i innymi miejsco-
wymi zagro˝eniami.

2. Do podstawowych zadaƒ Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej nale˝y:

1) rozpoznawanie zagro˝eƒ po˝arowych i innych
miejscowych zagro˝eƒ;

2) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych
w czasie po˝arów, kl´sk ˝ywio∏owych lub likwida-
cji miejscowych zagro˝eƒ;

3) wykonywanie pomocniczych specjalistycznych
czynnoÊci ratowniczych w czasie kl´sk ˝ywio∏o-
wych lub likwidacji miejscowych zagro˝eƒ przez
inne s∏u˝by ratownicze;

4) kszta∏cenie kadr dla potrzeb Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej i innych jednostek ochrony przeciwpo˝aro-
wej oraz powszechnego systemu ochrony ludnoÊci;

5) nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciw-
po˝arowych;

6) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakre-
sie ochrony przeciwpo˝arowej oraz ochrony lud-
noÊci;

7) wspó∏praca z Szefem Krajowego Centrum Infor-
macji Kryminalnych w zakresie niezb´dnym do re-
alizacji jego zadaƒ ustawowych;

8)1) wspó∏dzia∏anie ze stra˝ami po˝arnymi i s∏u˝bami
ratowniczymi innych paƒstw oraz ich organizacja-
mi mi´dzynarodowymi na podstawie wià˝àcych
Rzeczpospolità Polskà umów mi´dzynarodowych
oraz odr´bnych przepisów;

9)1) realizacja innych zadaƒ wynikajàcych z wià˝àcych
Rzeczpospolità Polskà umów mi´dzynarodowych
na zasadach i w zakresie w nich okreÊlonych.

———————
1) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 maja 2005 r.

o zmianie ustawy o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U.
Nr 100, poz. 836), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 lipca
2005 r.



3. S∏u˝b´ w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej pe∏nià
funkcjonariusze po˝arnictwa, zwani dalej „stra˝akami”.

Art. 2. (uchylony)2).

Art. 3. 1.3) Zadania przewidziane dla Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej w komórkach i jednostkach organiza-
cyjnych podleg∏ych Ministrowi Obrony Narodowej al-
bo 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∏aÊ-
ciwym do spraw wewn´trznych.

2. W Wojskowej Ochronie Przeciwpo˝arowej mogà
pe∏niç s∏u˝b´ tak˝e stra˝acy Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej, wyznaczeni za ich zgodà przez Komendanta G∏ów-
nego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

3. Minister Obrony Narodowej oraz minister w∏aÊ-
ciwy do spraw wewn´trznych okreÊlà, w drodze roz-
porzàdzenia, zasady mianowania, przenoszenia i zwal-
niania ze stanowisk s∏u˝bowych oraz zawieszania
w czynnoÊciach s∏u˝bowych stra˝aków, o których mo-
wa w ust. 2, a tak˝e organy w∏aÊciwe do wymierzania
im kar dyscyplinarnych.

Art. 4—6. (uchylone)4).

Art. 7. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) akcjach ratowniczych — rozumie si´ przez to dzia-
∏ania ratownicze organizowane i kierowane przez
Paƒstwowà Stra˝ Po˝arnà;

2) pomocniczych specjalistycznych czynnoÊciach ra-
towniczych — rozumie si´ przez to dzia∏ania Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej w ramach udzielanej po-
mocy innym s∏u˝bom ratowniczym, z wy∏àcze-
niem dzia∏aƒ porzàdkowo-ochronnych, zastrze˝o-
nych dla innych jednostek podleg∏ych ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych;

3) staroÊcie — nale˝y przez to rozumieç równie˝ pre-
zydenta miasta w miastach na prawach powiatu. 

Rozdzia∏ 2

Organizacja Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej

Art. 8. 1. Jednostkami organizacyjnymi Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej sà:

1) Komenda G∏ówna;

2) komenda wojewódzka;

3) komenda powiatowa (miejska);

4)5) Szko∏a G∏ówna S∏u˝by Po˝arniczej oraz pozosta∏e
szko∏y;

5) jednostki badawczo-rozwojowe;

6) Centralne Muzeum Po˝arnictwa.

1a.6) W sk∏ad komendy wojewódzkiej mogà wcho-
dziç oÊrodki szkolenia.

2. W sk∏ad komendy powiatowej (miejskiej) Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej wchodzà jednostki ratowni-
czo-gaÊnicze.

2a.7) 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 równo-
znaczne z pe∏nieniem s∏u˝by w miejscowoÊci, w której
znajduje si´ dana jednostka ratowniczo-gaÊnicza.

3.8) W sk∏ad jednostek organizacyjnych Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej, o których mowa w ust. 1 pkt 4,
mogà wchodziç jednostki ratowniczo-gaÊnicze.

3a.9) 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-
rozumieniu z w∏aÊciwym miejscowo komendantem
powiatowym (miejskim) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) (uchylony)10);
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———————
2) Przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie

ustawy o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospo-
litej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przys∏ugujàcych
w razie wypadków i chorób pozostajàcych w zwiàzku ze
s∏u˝bà w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu in-
walidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy
o uposa˝eniu ˝o∏nierzy, ustawy o Policji, ustawa o Urz´-
dzie Ochrony Paƒstwa, ustawy o Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrze-
niu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz ich rodzin,
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Poli-
cji, Urz´du Ochrony Paƒstwa, Stra˝y Granicznej, Biura
Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´-
ziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o S∏u˝bie
Wi´ziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 81,
poz. 877), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 8 listopada 2001 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1. 

4) Przez art. 76 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie
niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów ad-
ministracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojowà
paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 1999 r. 

———————
5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy

z dnia 23 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy o Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. Nr 59, poz. 516), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 9 maja 2003 r.

6) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 5. 

7) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1. 

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

9) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1. 

10) Przez art. 1 pkt 3 lit. d ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 1. 



2) szczegó∏owe zasady wyposa˝enia jednostek organi-
zacyjnych Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, a w szczegól-
noÊci:

a) standardy wyposa˝enia jednostek ratowniczo-
-gaÊniczych Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w po-
jazdy gaÊnicze i specjalne oraz w sprz´t i Êrodki
techniczne,

b) normy wyposa˝enia w sprz´t specjalistyczny,
pojazdy i Êrodki techniczne do ratownictwa
technicznego, chemicznego, ekologicznego
i medycznego,

c) normy wyposa˝enia krajowych baz sprz´tu spe-
cjalistycznego i Êrodków gaÊniczych;

3) (uchylony)10);

4) (uchylony)10);

5) (uchylony)10).

5.11) Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej okreÊli, w drodze zarzàdzenia, w celu ujednoli-
cenia oraz zapewnienia racjonalnej gospodarki trans-
portowej 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.

Art. 9. 1. Centralnym organem administracji rzàdo-
wej w sprawach organizacji krajowego systemu ra-
towniczo-gaÊniczego oraz ochrony przeciwpo˝arowej
jest Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
podleg∏y ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trz-
nych.

2. Komendanta G∏ównego Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej powo∏uje spoÊród oficerów Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej i odwo∏uje Prezes Rady Ministrów, na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trz-
nych.

3. Zast´pców Komendanta G∏ównego Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej powo∏uje spoÊród oficerów Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej i odwo∏uje minister w∏aÊciwy do
spraw wewn´trznych, na wniosek Komendanta G∏ów-
nego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej. 

Art. 10. 1. Do zadaƒ Komendanta G∏ównego Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej nale˝y:

1) kierowanie pracà Komendy G∏ównej Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej;

2)12) kierowanie krajowym systemem ratowniczo-ga-
Êniczym, a w szczególnoÊci:

a) dysponowanie podmiotami krajowego syste-
mu 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 kra-
ju sprz´tu specjalistycznego w ramach krajowe-
go systemu ratowniczo-gaÊniczego, 

d) dysponowanie odwodami operacyjnymi i kiero-
wanie ich si∏ami,

e) dowodzenie dzia∏aniami ratowniczymi, których
rozmiary lub zasi´g przekraczajà mo˝liwoÊci si∏
ratowniczych województwa, 

f) organizowanie centralnego odwodu operacyj-
nego oraz przeprowadzanie inspekcji gotowo-
Êci operacyjnej podmiotów krajowego syste-
mu ratowniczo-gaÊniczego, których si∏y i Êrodki
tworzà centralny odwód operacyjny,

g) analizowanie dzia∏aƒ ratowniczych prowadzo-
nych przez podmioty krajowego systemu ra-
towniczo-gaÊniczego,

h) ustalanie sposobu przeprowadzania inspekcji
gotowoÊci operacyjnej podmiotów krajowego
systemu ratowniczo-gaÊniczego;

3) analizowanie zagro˝eƒ po˝arowych i innych miej-
scowych zagro˝eƒ;

4) inicjowanie przedsi´wzi´ç oraz prac naukowo-ba-
dawczych w zakresie ochrony przeciwpo˝arowej
i ratownictwa;

5)13) organizowanie kszta∏cenia, szkolenia i doskona-
lenia zawodowego w jednostkach organizacyj-
nych Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej;

5a)14) uzgadnianie z komendantami szkó∏ Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej programów nauczania dla za-
wodów in˝ynier po˝arnictwa i technik po˝arnic-
twa; 

5b)14) opracowywanie i zatwierdzanie programów
szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz spra-
wowanie nadzoru w zakresie dydaktycznym nad
ich realizacjà; 

5c)14) nadzór nad przestrzeganiem bezpieczeƒstwa
i higieny s∏u˝by w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej;

6) inicjowanie oraz przygotowywanie projektów ak-
tów normatywnych dotyczàcych ochrony przeciw-
po˝arowej i ratownictwa;
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———————
11) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. e ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1. 

———————
12) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a tiret pierw-

sze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1. 
13) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a tiret drugie

ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1. 
14) Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1. 



7) powo∏ywanie i odwo∏ywanie rzeczoznawców do
spraw zabezpieczeƒ przeciwpo˝arowych i nadzór
nad ich dzia∏alnoÊcià;

8) ustalanie programów i zasad szkolenia po˝arni-
czego dla jednostek ochrony przeciwpo˝arowej,
o których mowa w art. 15 pkt 2—6 i 8 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo˝a-
rowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z póên.
zm.15));

9) wspieranie inicjatyw spo∏ecznych w zakresie
ochrony przeciwpo˝arowej i ratownictwa;

10) wspó∏dzia∏anie z Zarzàdem G∏ównym Zwiàzku
Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych Rzeczypospolitej
Polskiej;

11)16) 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 Rzecz-
pospolità Polskà umów mi´dzynarodowych;

12)17) wprowadzanie podwy˝szonej gotowoÊci opera-
cyjnej 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 Êrodo-
wisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku
wystàpienia i utrzymywania si´ wzmo˝onego za-
gro˝enia po˝arowego; 

13)17) organizowanie krajowych oraz mi´dzynarodo-
wych çwiczeƒ ratowniczych;

14)17) ustalanie ramowego regulaminu s∏u˝by w jed-
nostkach organizacyjnych Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej oraz regulaminu musztry i ceremonia∏u po-
˝arniczego;

15)17) organizowanie dzia∏alnoÊci sportowej i ustala-
nie regulaminów sportowych zawodów po˝arni-
czych oraz innych zawodów dla stra˝aków;

16)17) realizowanie zadaƒ, wynikajàcych z innych
ustaw.

2. Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej sprawuje nadzór nad:

1) Szko∏à G∏ównà S∏u˝by Po˝arniczej, w zakresie wy-
konywania przez nià zadaƒ jednostki organizacyj-
nej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej;

2)18) pozosta∏ymi szko∏ami, jednostkami badawczo-
-rozwojowymi Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej oraz
w zakresie dydaktycznym nad oÊrodkami szkole-
nia w komendach wojewódzkich Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej;

3) Centralnym Muzeum Po˝arnictwa.

3. Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej kontroluje dzia∏ania organów i jednostek organiza-
cyjnych Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

4. Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej jest prze∏o˝onym stra˝aków pe∏niàcych s∏u˝b´
w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

5.19) Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej ustali, w drodze zarzàdzenia, sposób przepro-
wadzania inspekcji gotowoÊci operacyjnej podmiotów
krajowego systemu ratowniczo-gaÊniczego.

6.19) Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej ustali, w drodze zarzàdzenia, ramowy regula-
min s∏u˝by w jednostkach organizacyjnych Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej oraz regulamin musztry i ceremo-
nia∏ po˝arniczy.

Art. 11. 1. Zadania i kompetencje Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej na obszarze województwa wykonujà:

1) wojewoda przy pomocy komendanta wojewódz-
kiego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, jako kierowni-
ka stra˝y wchodzàcej w sk∏ad zespolonej admini-
stracji rzàdowej w województwie;

2) komendant powiatowy (miejski) Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej.

2. Komendant wojewódzki Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej wykonuje w imieniu wojewody zadania i kom-
petencje okreÊlone w ustawach. 

Art. 11a. 1. W post´powaniu administracyjnym,
w sprawach zwiàzanych z wykonywaniem zadaƒ
i kompetencji Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, je˝eli usta-
wy nie stanowià inaczej, organem w∏aÊciwym jest ko-
mendant powiatowy (miejski) Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej.

2. W post´powaniu administracyjnym, w spra-
wach, o których mowa w ust. 1, organami wy˝szego
stopnia sà:

1) w stosunku do komendanta powiatowego (miej-
skiego) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej — komen-
dant wojewódzki Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej;

2) w stosunku do komendanta wojewódzkiego Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej — Komendant G∏ówny
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej. 
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———————
15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836. 

16) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a tiret czwar-
te ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1. 

17) Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. a tiret piàte ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1. 

———————
18) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 5. 
19) Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1. 



Art. 12. 1. Komendanta wojewódzkiego Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej powo∏uje, spoÊród oficerów Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej, minister w∏aÊciwy do spraw
wewn´trznych na wniosek Komendanta G∏ównego
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej z∏o˝ony po uzyskaniu
zgody wojewody.

2. Komendanta wojewódzkiego Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej odwo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych — po zasi´gni´ciu opinii wojewody.

3. W przypadku braku opinii, o której mowa w ust. 2,
minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych odwo∏uje
komendanta wojewódzkiego Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej po up∏ywie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku
o odwo∏anie.

3a.20) W razie zwolnienia stanowiska komendanta
wojewódzkiego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, Komen-
dant 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.

4. Zast´pców komendanta wojewódzkiego Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej powo∏uje spoÊród oficerów
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i odwo∏uje Komendant
G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej na wniosek ko-
mendanta wojewódzkiego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

5.21) Do zadaƒ komendanta wojewódzkiego Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej nale˝y:

1) kierowanie komendà wojewódzkà Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej;

2) opracowywanie planów ratowniczych na obsza-
rze województwa, z uwzgl´dnieniem przepisów
art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. b i c;

3) organizowanie krajowego systemu ratowniczo-gaÊ-
niczego, w tym odwodów operacyjnych, na obsza-
rze województwa;

4) dysponowanie oraz kierowanie si∏ami i Êrodkami
krajowego systemu ratowniczo-gaÊniczego na ob-
szarze województwa poprzez swoje stanowisko
kierowania, a w szczególnoÊci dowodzenie dzia∏a-
niami ratowniczymi, których rozmiary lub zasi´g
przekraczajà mo˝liwoÊci si∏ ratowniczych powiatu;

5) kierowanie jednostek organizacyjnych Paƒstwo-
wej 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-gaÊni-
czego na obszarze województwa;

8) wprowadzanie podwy˝szonej gotowoÊci operacyj-
nej w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej na obszarze
województwa i powiatów, w sytuacji zwi´kszone-
go prawdopodobieƒstwa katastrofy naturalnej lub
awarii technicznej, których skutki mogà zagroziç
˝yciu lub zdrowiu du˝ej liczby osób, mieniu
w wielkich rozmiarach albo Êrodowisku na znacz-
nych obszarach, oraz w przypadku wystàpienia
i utrzymywania si´ wzmo˝onego zagro˝enia po˝a-
rowego;

9) organizowanie wojewódzkich çwiczeƒ ratowni-
czych;

10) kontrolowanie uzgadniania projektów budowla-
nych w zakresie ochrony przeciwpo˝arowej;

11) nadzór i kontrolowanie komendantów powiato-
wych (miejskich) i komend powiatowych (miej-
skich) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej;

12) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem bez-
pieczeƒstwa i higieny s∏u˝by w komendach powia-
towych (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 doskona-
lenia zawodowego, z uwzgl´dnieniem specyfiki
i potrzeb województwa, oraz organizowanie szko-
lenia i doskonalenia zawodowego, a tak˝e inicjo-
wanie przedsi´wzi´ç w zakresie kultury fizycznej
i sportu na obszarze województwa;

15) uczestniczenie w przygotowywaniu projektu bu-
d˝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.

5a.22) Do zadaƒ komendanta wojewódzkiego Paƒ-
stwowej 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.

Art. 13.23) 1. Komendanta powiatowego (miejskie-
go) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej powo∏uje spoÊród
oficerów Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej komendant wo-
jewódzki Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w porozumieniu
ze starostà. Przepisu art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
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20) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1. 
21) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1. 

———————
22) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1. 
23) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 1. 



5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z póên. zm.24)) nie stosuje
si´. 

2. W razie niezaj´cia stanowiska lub niezaakcepto-
wania zg∏oszonej kandydatury na stanowisko komen-
danta powiatowego (miejskiego) Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej, w terminie 30 dni od dnia jej przedstawienia
staroÊcie, przedstawia si´ niezw∏ocznie kolejnà kandy-
datur´. W przypadku braku porozumienia w stosunku
do tej kandydatury w terminie 14 dni od dnia jej przed-
stawienia staroÊcie, na stanowisko komendanta po-
wiatowego (miejskiego) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
komendant wojewódzki Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
powo∏uje wskazanego przez wojewod´ oficera Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej.

3. Komendanta powiatowego (miejskiego) Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej odwo∏uje komendant woje-
wódzki Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej po zasi´gni´ciu
opinii starosty. Przepis art. 12 ust. 3 stosuje si´ odpo-
wiednio.

4. W razie zwolnienia stanowiska komendanta po-
wiatowego (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 wyznaczo-
nemu oficerowi Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, na okres
nie d∏u˝szy ni˝ 2 miesiàce.

5. Zast´pców komendanta powiatowego (miej-
skiego) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej powo∏uje spo-
Êród 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 (miejskie-
go) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej nale˝y:

1) kierowanie komendà powiatowà (miejskà) Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej;

2) organizowanie jednostek ratowniczo-gaÊniczych;

3) organizowanie na obszarze powiatu krajowego
systemu ratowniczo-gaÊniczego;

4) dysponowanie oraz kierowanie si∏ami i Êrodkami
krajowego systemu ratowniczo-gaÊniczego na ob-
szarze powiatu poprzez swoje stanowisko kiero-
wania;

5) kierowanie jednostek organizacyjnych Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej z obszaru powiatu do akcji ra-
towniczych i humanitarnych poza granic´ paƒ-
stwa, na podstawie wià˝àcych Rzeczpospolità Pol-
skà 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∏ za-
trudniony w gminie;

9) rozpoznawanie zagro˝eƒ po˝arowych i innych
miejscowych zagro˝eƒ;

10) opracowywanie planów ratowniczych na obszarze
powiatu;

11) nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciw-
po˝arowych;

12) wykonywanie zadaƒ z zakresu ratownictwa;

13) wst´pne ustalanie przyczyn oraz okolicznoÊci po-
wstania i rozprzestrzeniania si´ po˝aru oraz miejs-
cowego zagro˝enia;

14) organizowanie szkolenia i doskonalenia po˝arni-
czego;

15) szkolenie cz∏onków ochotniczych stra˝y po˝ar-
nych;

16) inicjowanie przedsi´wzi´ç w zakresie kultury fizycz-
nej i sportu z udzia∏em podmiotów krajowego sys-
temu ratowniczo-gaÊniczego na obszarze powiatu;

17) wprowadzanie podwy˝szonej gotowoÊci operacyj-
nej w komendzie powiatowej (miejskiej) Paƒstwo-
wej 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 znacz-
nych obszarach, oraz w przypadku wystàpienia
i utrzymywania si´ wzmo˝onego zagro˝enia po˝a-
rowego.

7. Do zadaƒ komendanta powiatowego (miejskie-
go) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej ponadto nale˝y:

1) wspó∏dzia∏anie z zarzàdem (oddzia∏em) powiato-
wym Zwiàzku Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych Rze-
czypospolitej Polskiej;

2) przeprowadzanie inspekcji gotowoÊci operacyjnej
ochotniczych stra˝y po˝arnych na obszarze powia-
tu, pod wzgl´dem przygotowania do dzia∏aƒ ra-
towniczych;

3) realizowanie zadaƒ wynikajàcych z innych ustaw.

Art. 13a. 1. Komendanci wykonujà swoje zadania
przy pomocy komend, o których mowa w art. 8 ust. 1
pkt 1—3.

2. Organizacj´ Komendy G∏ównej Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej okreÊla statut nadany, w drodze roz-
porzàdzenia, przez Prezesa Rady Ministrów na wnio-
sek ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych.
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24) 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. 1795.



3.25) Regulamin organizacyjny komendy woje-
wódzkiej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej jest ustalany
przez komendanta wojewódzkiego Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej i zatwierdzany przez Komendanta G∏ów-
nego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, po zasi´gni´ciu
opinii wojewody. Regulamin ten nie stanowi cz´Êci
regulaminu organizacyjnego urz´du wojewódzkie-
go.

4. Regulamin organizacyjny komendy powiatowej
(miejskiej) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej jest ustalany
przez komendanta powiatowego i zatwierdzany przez
komendanta wojewódzkiego Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej.

5.26) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, ramowà organizacj´
komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej, z uwzgl´dnieniem w szcze-
gólnoÊci:

1) podzia∏u komend wojewódzkich i powiatowych
(miejskich) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej na kate-
gorie w zale˝noÊci od liczby sta∏ych mieszkaƒców
odpowiednio w województwie i powiecie;

2) trybu naliczania etatów dla komend wojewódzkich
i powiatowych (miejskich) poszczególnych kate-
gorii;

3) rodzajów komórek organizacyjnych oraz zakresów
ich dzia∏ania;

4) stanowisk do kierowania poszczególnymi komór-
kami organizacyjnymi.

W rozporzàdzeniu nale˝y uwzgl´dniç dostosowanie
organizacji komend Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej do
realizowanych przez nie zadaƒ ustawowych.

Art. 14. 1.27) Rada powiatu (miasta) przynajmniej
raz w roku rozpatruje informacj´ komendanta powia-
towego (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´ ta-
kà w∏aÊciwy komendant jest obowiàzany sk∏adaç
w ka˝dym czasie.

2.27) Rada powiatu (miasta) na podstawie informa-
cji, 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 za-
kresie ochrony przeciwpo˝arowej.

3. W przypadku bezpoÊredniego zagro˝enia bez-
pieczeƒstwa wspólnoty samorzàdowej, w szczególno-
Êci ˝ycia lub zdrowia, wójt (burmistrz, prezydent mia-

sta) lub starosta mo˝e wydaç komendantowi powiato-
wemu (miejskiemu) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej pole-
cenie podj´cia dzia∏aƒ w zakresie w∏aÊciwoÊci Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej, zmierzajàcych do usuni´cia
tego zagro˝enia.

4. Uchwa∏a, o której mowa w ust. 2, lub polecenie
wydane na podstawie ust. 3 nie mogà dotyczyç wyko-
nania konkretnej czynnoÊci s∏u˝bowej. Uchwa∏a lub
polecenie nie mogà równie˝ okreÊlaç sposobu wyko-
nania zadania przez Paƒstwowà Stra˝ Po˝arnà.

5. Starosta lub wójt (burmistrz, prezydent miasta)
ponoszà wy∏àcznà odpowiedzialnoÊç za treÊç i skutki
polecenia, o którym mowa w ust. 4.

6. Polecenie, o którym mowa w ust. 4, podlega nie-
zw∏ocznemu wykonaniu. Polecenie przekazane ustnie
wymaga potwierdzenia na piÊmie.

7. Komendant powiatowy (miejski) Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej niezw∏ocznie przedk∏ada spraw´ ko-
mendantowi wojewódzkiemu Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej, je˝eli nie jest w stanie wykonaç polecenia,
o którym mowa w ust. 4.

8. Polecenie, o którym mowa w ust. 4, naruszajàce
prawo jest niewa˝ne. O niewa˝noÊci polecenia stwier-
dza wojewoda. 

Art. 15. (uchylony)28).

Art. 16. (uchylony)28).

Art. 17. 1.29) Organizacj´ i zakres dzia∏ania Szko∏y
G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej w Warszawie jako szko∏y
wy˝szej oraz tryb wyznaczania i odwo∏ywania rektora
oraz wyznaczania, wyboru i odwo∏ywania prorekto-
rów reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo
o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz
z 2006 r. Nr 46, poz. 328).

2. Komendantów pozosta∏ych szkó∏ Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej i ich zast´pców powo∏uje spoÊród ofi-
cerów Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i odwo∏uje Ko-
mendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

Art. 17a.30) Komendant wojewódzki Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej mo˝e tworzyç i likwidowaç oÊrodki
szkolenia, a tak˝e okreÊlaç ich organizacj´ i zakres
dzia∏ania.

Art. 18.31) 1. Organizacj´ i zakres dzia∏ania jednost-
ki badawczo-rozwojowej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
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———————
25) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1. 
26) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1. 
27) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 1. 

———————
28) Przez art. 76 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4. 
29) W brzmieniu ustalonym przez art. 237 ustawy z dnia

27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U.
Nr 164, poz. 1365), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 wrze-
Ênia 2005 r. 

30) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 5. 

31) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1. 



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.32)). 

2. Organizacj´ i zakres dzia∏ania oraz tryb powo∏y-
wania i odwo∏ywania dyrektora Centralnego Mu-
zeum Po˝arnictwa regulujà ustawa z dnia 25 paê-
dziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
dzia∏alnoÊci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13,
poz. 123, z póên. zm.33)) oraz ustawa z dnia 21 listo-
pada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24,
z póên. zm.34)).

Art. 19. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór oraz tryb
nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

Rozdzia∏ 2a

Zasady finansowania Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej

Art. 19a. 1. Koszty zwiàzane z funkcjonowaniem
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej sà pokrywane z bud˝etu
paƒstwa.

2. Koszty funkcjonowania Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej na obszarze powiatu sà pokrywane z dotacji ce-
lowej bud˝etu paƒstwa.

Art. 19b. W pokrywaniu cz´Êci kosztów funkcjono-
wania Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej mogà uczestni-
czyç:

1) gmina, powiat lub samorzàd województwa;

2) organizatorzy imprez masowych.

Art. 19c.35) Wykonywanie zadaƒ zleconych szko-
∏om Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej przez osoby prawne
lub fizyczne, wykraczajàcych poza zakres ustawowych
zadaƒ, jest finansowane przez w∏aÊciwego zlecenio-
dawc´ na podstawie zawartej umowy.

Art. 19d. Osoby prawne lub fizyczne mogà uczest-
niczyç w ponoszeniu kosztów budowy stra˝nic, ich
wyposa˝enia i utrzymania. 

Rozdzia∏ 3

Organizacja i prowadzenie akcji ratowniczej

Art. 20. 1. Akcj´ ratowniczà organizuje i kieruje nià
Paƒstwowa Stra˝ Po˝arna. 

1a. (uchylony)36).

2. Podczas wykonywania czynnoÊci, o których mo-
wa w art. 1 ust. 2 pkt 3, jednostki organizacyjne Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej, bioràce udzia∏ w akcjach ra-
towniczych, obowiàzane sà przestrzegaç wskazaƒ lub
instrukcji osób kierujàcych tymi s∏u˝bami.

Art. 20a. 1. Paƒstwowa Stra˝ Po˝arna mo˝e wyko-
rzystywaç zwierz´ta w akcjach ratowniczych.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, gatunki i rasy zwie-
rzàt, o których mowa w ust. 1, a tak˝e szczegó∏owe za-
sady ich szkolenia oraz normy wy˝ywienia, uwzgl´d-
niajàc w szczególnoÊci:

1) specjalnoÊci ratownicze;

2) kwalifikacje egzaminatorów i tryb egzaminowania;

3) wzory dokumentacji szkolenia i ˝ywienia zwierzàt. 

Art. 21. 1. Stra˝acy bioràcy udzia∏ w akcji ratowni-
czej, w zakresie niezb´dnym do prowadzenia akcji,
majà prawo korzystania z:

1) dróg, gruntów i zbiorników wodnych paƒstwo-
wych, komunalnych i prywatnych;

2) komunalnych i prywatnych uj´ç wodnych i Êrod-
ków gaÊniczych.

2. W okolicznoÊciach uzasadnionych stanem wy˝-
szej koniecznoÊci stra˝ak kierujàcy akcjà ratowniczà
ma prawo zarzàdzenia:

1) ewakuacji ludzi i mienia z terenu obj´tego akcjà
ratowniczà;

2) koniecznych prac wyburzeniowych i rozbiórko-
wych;

3) wstrzymania komunikacji w ruchu làdowym;

4) udost´pnienia pojazdów, Êrodków i przedmiotów
niezb´dnych do akcji ratowniczej;

5) zakazu przebywania osobom postronnym w rejo-
nie akcji ratowniczej.

3. Ponadto w okolicznoÊciach, o których mowa
w ust. 2, kierujàcy akcjà ma prawo:

1) ˝àdania niezb´dnej pomocy od instytucji paƒstwo-
wych, jednostek gospodarczych, organizacji spo-
∏ecznych i obywateli;
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36) Przez art. 76 pkt 15 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 4. 

———————
32) 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, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 oraz z 2005 r. Nr 164,
poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484.

33) 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,
z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598 oraz z 2005 r.
Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111.

34) 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.

35) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 ustawy z dnia 25 li-
stopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicz-
nych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273,
poz. 2703), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2005 r. 



2) odstàpienia od zasad dzia∏ania uznanych pow-
szechnie za bezpieczne.

4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owy tryb korzystania z praw, o których
mowa w ust. 2 i 3.

Art. 22. 1. Osobie nieb´dàcej stra˝akiem, która ule-
g∏a wypadkowi, oraz cz∏onkom rodziny osoby zmar∏ej
wskutek takiego wypadku, w zwiàzku z wype∏nianiem
obowiàzków, o których mowa w art. 21 ust. 3 pkt 1, lub
çwiczeniami organizowanymi przez Paƒstwowà Stra˝
Po˝arnà, przys∏ugujà Êwiadczenia odszkodowawcze.

2. Za u˝ycie, zniszczenie, uszkodzenie lub utrat´
bez winy w∏aÊciciela Êrodków transportowych, inwen-
tarza lub innego mienia w zwiàzku z akcjà ratowniczà
lub çwiczeniami organizowanymi przez Paƒstwowà
Stra˝ Po˝arnà przys∏uguje odszkodowanie.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres, szczegó∏owe
zasady i tryb przyznawania Êwiadczeƒ i odszkodowa-
nia, o których mowa w ust. 1 i 2.

Rozdzia∏ 4

CzynnoÊci kontrolno-rozpoznawcze37)

Art. 23.38) 1. W celu rozpoznawania zagro˝eƒ, re-
alizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów
przeciwpo˝arowych oraz przygotowania do dzia∏aƒ
ratowniczych Paƒstwowa Stra˝ Po˝arna przeprowa-
dza czynnoÊci kontrolno-rozpoznawcze oraz çwicze-
nia.

2. CzynnoÊci kontrolno-rozpoznawcze sà przepro-
wadzane na podstawie:

1) rocznego planu czynnoÊci kontrolno-rozpoznaw-
czych;

2) zg∏oszenia zak∏adu o zwi´kszonym albo du˝ym ry-
zyku wystàpienia awarii przemys∏owej, o którym
mowa w art. 250 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
— Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627, z póên. zm.39)); 

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

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

5) zg∏oszenia obiektu, dla którego przepisy prawa
wymagajà wydania przez organy Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej opinii lub zaj´cia przez nie stano-
wiska w zakresie ochrony przeciwpo˝arowej;

6) zawiadomienia wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta o stwierdzeniu zagro˝enia ˝ycia lub zdro-
wia, niebezpieczeƒstwa powstania szkód majàtko-
wych w znacznych rozmiarach lub naruszenia Êro-
dowiska, o którym mowa w art. 78 ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z póên. zm.40));

7) wystàpienia istotnych nowych okolicznoÊci w za-
kresie stanu bezpieczeƒstwa na terenie dzia∏ania
komendy powiatowej (miejskiej) Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej.

3. CzynnoÊci kontrolno-rozpoznawcze sà przepro-
wadzane w zakresie:

1) kontroli przestrzegania przepisów przeciwpo˝aro-
wych;

2) oceny zgodnoÊci z wymaganiami ochrony prze-
ciwpo˝arowej rozwiàzaƒ technicznych zastosowa-
nych w obiekcie budowlanym;

3) oceny zgodnoÊci wykonania obiektu budowlane-
go 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 prowadze-
nia dzia∏aƒ ratowniczych przez jednostki ochrony
przeciwpo˝arowej;

6) rozpoznawania innych miejscowych zagro˝eƒ;

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

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

4. Prawo do przeprowadzania czynnoÊci kontrol-
no-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.
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37) Tytu∏ w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1. 
38) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1. 
39) 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,
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 954,
Nr 130, poz. 1087, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362,
Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1458
i 1462, Nr 180, poz. 1495 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r.
Nr 50, poz. 360.

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

z 2004 r. Nr 281, poz. 2777, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 94,
poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177,
poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485, Nr 180,
poz. 1494 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127. 



6. Stra˝acy, o których mowa w ust. 4, w przypadku
stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpo˝aro-
wych majà prawo do nak∏adania grzywny w drodze
mandatu karnego.

7. CzynnoÊci kontrolno-rozpoznawcze mogà byç
przeprowadzane po dor´czeniu kontrolowanemu upo-
wa˝nienia do przeprowadzenia tych czynnoÊci przy-
najmniej na 7 dni, a w przypadkach, o których mowa
w ust. 2 pkt 5, przynajmniej na 3 dni — przed termi-
nem 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 bezpo-
Êredniego niebezpieczeƒstwa powstania po˝aru. 

8. Upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 7, powin-
no zawieraç:

1) okreÊlenie podstawy prawnej przeprowadzenia
czynnoÊci kontrolno-rozpoznawczych;

2) oznaczenie organu przeprowadzajàcego czynno-
Êci kontrolno-rozpoznawcze;

3) dat´ i miejsce wystawienia;

4) imi´ i nazwisko, okreÊlenie stanowiska s∏u˝bowe-
go stra˝aka upowa˝nionego do przeprowadzenia
czynnoÊci kontrolno-rozpoznawczych oraz numer
jego legitymacji s∏u˝bowej;

5) imi´ i nazwisko oraz okreÊlenie rodzaju i numeru
dokumentu to˝samoÊci innej osoby upowa˝nionej
do przeprowadzenia czynnoÊci kontrolno-rozpo-
znawczych;

6) oznaczenie podmiotu obj´tego czynnoÊciami kon-
trolno-rozpoznawczymi i miejsca ich przeprowa-
dzenia;

7) informacje o zakresie przedmiotowym czynnoÊci
kontrolno-rozpoznawczych;

8) wskazanie daty rozpocz´cia i przewidywanego ter-
minu zakoƒczenia kontroli;

9) podpis osoby udzielajàcej upowa˝nienia z poda-
niem zajmowanego stanowiska lub funkcji;

10) pouczenie o prawach i obowiàzkach kontrolowa-
nego. 

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 kon-
trolujàcemu 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 doku-
mentów;

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 Êrod-
ki techniczne, jakimi dysponuje, w zakresie nie-
zb´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:

1) komórki lub jednostki organizacyjne podleg∏e Mi-
nistrowi Obrony Narodowej albo przez niego nad-
zorowane, Policja, Agencja Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencja Wywiadu lub Stra˝ Gra-
niczna;

2) obce misje dyplomatyczne, urz´dy konsularne albo
inne instytucje mi´dzynarodowe korzystajàce z im-
munitetów dyplomatycznych lub konsularnych.

12. Kontrolujàcy podlega obowiàzujàcym w obiek-
tach i pomieszczeniach kontrolowanego przepisom
o bezpieczeƒstwie i higienie pracy, o ochronie infor-
macji niejawnych oraz o ochronie przeciwpo˝arowej.
Kontrolujàcy nie podlega przeszukaniu przewidziane-
mu w regulaminie ochrony obiektów i pomieszczeƒ
kontrolowanego.

13. Z ustaleƒ dokonanych w toku czynnoÊci kon-
trolno-rozpoznawczych kontrolujàcy sporzàdza proto-
kó∏, 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 komendanto-
wi powiatowemu (miejskiemu) Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej. Kopi´ protoko∏u kontrolujàcy dor´cza kontrolo-
wanemu 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 czyn-
noÊci kontrolno-rozpoznawczych;
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3) warunki, jakie powinni spe∏niaç stra˝acy i inne
osoby, które mogà byç upowa˝nione do przepro-
wadzania czynnoÊci kontrolno-rozpoznawczych;

4) zakres w∏aÊciwoÊci komendantów Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej odnoÊnie upowa˝niania stra˝aków
do przeprowadzania czynnoÊci kontrolno-rozpo-
znawczych;

5) sposób gromadzenia i przekazywania wyników
czynnoÊci kontrolno-rozpoznawczych oraz wzory
zestawieƒ tych wyników.

Rozporzàdzenie powinno umo˝liwiaç w∏aÊciwà reali-
zacj´ czynnoÊci kontrolno-rozpoznawczych oraz ich
dokumentacj´.

Art. 24. (uchylony)41).

Art. 25. (uchylony)41).

Art. 26. 1. Komendant powiatowy (miejski) Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej, w razie stwierdzenia naru-
szenia przepisów przeciwpo˝arowych, uprawniony
jest w drodze decyzji administracyjnej do:

1) nakazania usuni´cia stwierdzonych uchybieƒ
w ustalonym terminie;

2) wstrzymania robót (prac), zakazania u˝ywania ma-
szyn, urzàdzeƒ lub Êrodków transportowych oraz
eksploatacji pomieszczeƒ, obiektów lub ich cz´Êci,
je˝eli stwierdzone uchybienia mogà powodowaç
zagro˝enie ˝ycia ludzi lub bezpoÊrednie niebezpie-
czeƒstwo powstania po˝aru.

2. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1
pkt 2, podlegajà natychmiastowemu wykonaniu.

Art. 27. Organem odwo∏awczym od decyzji, o któ-
rych mowa w art. 26, jest komendant wojewódzki Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej.

Rozdzia∏ 5

S∏u˝ba w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej

Art. 28.42) S∏u˝b´ w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
mo˝e pe∏niç obywatel polski, niekarany za przest´p-
stwo lub za przest´pstwo skarbowe, korzystajàcy
z pe∏ni praw publicznych, posiadajàcy co najmniej
Êrednie wykszta∏cenie oraz zdolnoÊç fizycznà i psy-
chicznà do pe∏nienia tej s∏u˝by.

Art. 28a. 1. Stra˝ak pe∏ni s∏u˝b´ w jednostce orga-
nizacyjnej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

2. Ze wzgl´du na potrzeby ochrony przeciwpo˝aro-
wej stra˝ak mo˝e byç, za jego zgodà, wyznaczony przez
Komendanta G∏ównego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
do wykonywania okreÊlonych zadaƒ poza jednostkami
organizacyjnymi Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady
i tryb wyznaczania stra˝aków do wykonywania zadaƒ
poza jednostkami organizacyjnymi Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej oraz ich uprawnienia i obowiàzki.

Art. 29. 1. Oceny zdolnoÊci fizycznej i psychicznej
do s∏u˝by w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej dokonujà ko-
misje lekarskie podleg∏e ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw wewn´trznych.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zasady, w∏aÊciwoÊç
i tryb post´powania komisji lekarskich w sprawach,
o których mowa w ust. 1.

Art. 29a.43) 1. Kierownik jednostki organizacyjnej
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej jest obowiàzany zapew-
niç stra˝akom bezpieczeƒstwo i higien´ s∏u˝by.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊ-
li, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki bez-
pieczeƒstwa i higieny s∏u˝by stra˝aków, z uwzgl´dnie-
niem wymagaƒ: 

1) bezpieczeƒstwa i higieny s∏u˝by w obiektach prze-
znaczonych 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 ra-
towniczych, çwiczeƒ i szkolenia. 

Rozporzàdzenie powinno ponadto uwzgl´dniaç opty-
malne warunki bezpieczeƒstwa i higieny s∏u˝by w sto-
sunku do zadaƒ wykonywanych przez stra˝aków.

3. W sprawach zwiàzanych z bezpieczeƒstwem i hi-
gienà s∏u˝by, w zakresie nieuregulowanym ustawà
i rozporzàdzeniem, o którym mowa w ust. 2, stosuje
si´ odpowiednio przepisy dzia∏u dziesiàtego ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U.
z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên. zm.44)).

4. Wymagania, o których mowa w rozporzàdzeniu
wydanym na podstawie ust. 2, majà odpowiednie za-

Dziennik Ustaw Nr 96 — 4518 — Poz. 667

———————
41) Przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1. 
42) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1. 

———————
43) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1. 
44) 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, Nr 86,
poz. 732 i Nr 167, poz. 1398.



stosowanie do innych osób bioràcych udzia∏ w ak-
cjach ratowniczych, çwiczeniach lub szkoleniu.

Art. 30. 1. Podejmujàc s∏u˝b´ w Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej, stra˝ak sk∏ada Êlubowanie wed∏ug nast´-
pujàcej roty: „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,
Êwiadom podejmowanych obowiàzków stra˝aka, uro-
czyÊcie Êlubuj´ byç ofiarnym i m´˝nym w ratowaniu
zagro˝onego ˝ycia ludzkiego i wszelkiego mienia —
nawet z nara˝eniem ˝ycia. Wykonujàc powierzone mi
zadania, Êlubuj´ przestrzegaç prawa, dyscypliny s∏u˝-
bowej oraz wykonywaç polecenia prze∏o˝onych. Âlu-
buj´ strzec tajemnicy paƒstwowej i s∏u˝bowej, a tak˝e
honoru, godnoÊci i dobrego imienia s∏u˝by oraz prze-
strzegaç zasad etyki zawodowej”.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, ceremonia∏ sk∏ada-
nia Êlubowania, z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci:

1) osób uprawnionych do przyjmowania Êlubowania
i uczestniczenia w Êlubowaniu;

2) terminów sk∏adania Êlubowania;

3) przebiegu ceremonia∏u Êlubowania. 

Art. 30a.45) Dzieƒ 4 maja jest Dniem Stra˝aka.

Art. 31. Stosunek s∏u˝bowy stra˝aka powstaje
z dniem mianowania na stanowisko s∏u˝bowe, a w przy-
padku stanowisk, dla których przepisy ustawy przewi-
dujà powo∏anie — z dniem powo∏ania na stanowisko.

Art. 31a.46) 1. Stra˝ak pe∏niàcy s∏u˝b´ na stanowi-
sku s∏u˝bowym zajmowanym na podstawie powo∏a-
nia 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´d-
ne stanowisko, w tej samej albo innej jednostce orga-
nizacyjnej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

4. Stra˝aka odwo∏anego z zajmowanego stanowi-
ska 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 zajmowa-
nym stanowisku s∏u˝bowym, z uwzgl´dnieniem po-

wsta∏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 pole-
cenie prze∏o˝onego, w którego dyspozycji pozostaje.

Art. 32. 1. Do mianowania stra˝aka na stanowisko
s∏u˝bowe, przenoszenia na inne, powierzania pe∏nie-
nia obowiàzków s∏u˝bowych na innym stanowisku,
zawieszania w czynnoÊciach s∏u˝bowych albo zwal-
niania ze s∏u˝by, z zastrze˝eniem art. 47 ust. 1, w∏aÊci-
wi sà prze∏o˝eni:

1) w Komendzie G∏ównej — Komendant G∏ówny;

2) w komendzie wojewódzkiej — komendant woje-
wódzki;

3)47) w komendzie powiatowej (miejskiej) — komen-
dant powiatowy (miejski);

4) (uchylony)48);

5) w Szkole G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej i pozosta∏ych
szko∏ach — komendant szko∏y;

6) w jednostce badawczo-rozwojowej — dyrektor
jednostki;

7) (uchylony)49);

8) w Centralnym Muzeum Po˝arnictwa — dyrektor
muzeum. 

2. Od decyzji, o których mowa w ust. 1, stra˝akowi
s∏u˝y odwo∏anie do wy˝szego prze∏o˝onego.

3. Od decyzji Komendanta G∏ównego Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej stra˝akowi s∏u˝y odwo∏anie do mini-
stra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych.

Art. 33. Akt mianowania stra˝aka na stanowisko
s∏u˝bowe powinien w szczególnoÊci okreÊliç:

1) stanowisko i miejsce s∏u˝by;

2) termin rozpocz´cia s∏u˝by;

3) rodzaj mianowania;

4) uposa˝enie lub zasady jego ustalania.

Art. 34. 1. Osob´ podejmujàcà s∏u˝b´ w Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej mianuje si´ stra˝akiem w s∏u˝bie
przygotowawczej na okres 3 lat.

2.50) W szczególnie uzasadnionych przypadkach
Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, na
wniosek komendanta wojewódzkiego, komendanta
szko∏y, dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej lub
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45) Dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w od-
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50) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1. 



dyrektora Centralnego Muzeum Po˝arnictwa, mo˝e
skróciç okres s∏u˝by przygotowawczej stra˝aka.

3. W razie przerwy w wykonywaniu przez stra˝aka
obowiàzków s∏u˝bowych, trwajàcej d∏u˝ej ni˝ 3 mie-
siàce, prze∏o˝ony mo˝e przed∏u˝yç okres s∏u˝by przy-
gotowawczej.

4. Mianowanie stra˝aka mo˝e nastàpiç po odbyciu
zasadniczej s∏u˝by wojskowej lub po przeniesieniu do
rezerwy bez odbycia tej s∏u˝by albo po zwolnieniu od
obowiàzku s∏u˝by wojskowej.

5.51) Warunku okreÊlonego w ust. 4 nie stosuje si´
do kobiet.

6. Po odbyciu s∏u˝by przygotowawczej stra˝ak zo-
staje mianowany na sta∏e.

Art. 35.52) 1. Czas s∏u˝by stra˝aka nie mo˝e przekra-
czaç przeci´tnie 40 godzin tygodniowo w przyj´tym
okresie rozliczeniowym, nieprzekraczajàcym 6 miesi´cy.

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

3. Wprowadza si´ rozk∏ad czasu s∏u˝by stra˝aka: 

1) zmianowy — na stanowiskach, na których wykony-
wanie zadaƒ wymaga zachowania ciàg∏oÊci s∏u˝by;

2) codzienny — na pozosta∏ych stanowiskach.

4. Stanowiska, o których mowa w ust. 3, w jed-
nostkach organizacyjnych Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej 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˝u-
rów, 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. 

7. W ramach codziennego rozk∏adu czasu s∏u˝by
stra˝ak mo˝e byç wyznaczony do pe∏nienia, w dowol-
nym czasie, dy˝uru trwajàcego nie d∏u˝ej ni˝ 24 godzi-
ny, po których udziela si´ godzin wolnych od s∏u˝by
w odpowiednim wymiarze, lecz nie wi´cej ni˝ 48 go-
dzin, w dniach od poniedzia∏ku do piàtku.

8. W ramach czasu wolnego stra˝aka mo˝na wy-
znaczyç 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 ko-
niecznoÊcià zapewnienia ciàg∏oÊci s∏u˝by.

10. W przypadku wprowadzenia podwy˝szonej go-
towoÊci 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.

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:

1) czas trwania dy˝uru i wykonywania zadaƒ s∏u˝bo-
wych w zmianowym rozk∏adzie czasu s∏u˝by;

2) godziny rozpocz´cia i zakoƒczenia s∏u˝by;

3) okolicznoÊci uzasadniajàce przed∏u˝enie czasu
s∏u˝by;

4) dopuszczalny czas kierowania pojazdem samocho-
dowym;

5) udzielanie czasu wolnego od s∏u˝by;

6) w∏aÊciwoÊç prze∏o˝onych do okreÊlania harmono-
gramu s∏u˝by;

7) sposób pe∏nienia dy˝urów domowych i ich wy-
miar;

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 zapew-
nienie ciàg∏oÊci s∏u˝by w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

12. Czas s∏u˝by oraz rozk∏ad czasu s∏u˝by stra˝aka
pe∏niàcego s∏u˝b´ na stanowisku nauczyciela akade-
mickiego, w zakresie wynikajàcym z wykonywania
obowiàzków dydaktycznych i naukowych, okreÊlo-
nych w planach studiów i programach nauczania, re-
gulujà przepisy ustawy z dnia 12 wrzeÊnia 1990 r.
o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z póên.
zm.53))54).
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51) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. b ustawy,
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52) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy, o któ-
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53) 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.

54) Utraci∏a moc na podstawie art. 276 pkt 2 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U.
Nr 164, poz. 1365), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊ-
nia 2005 r.



Art. 36.55) 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, podoficer-
skie i szeregowe.

3. Na stanowiskach oficerskich wymaga si´ posia-
dania co najmniej tytu∏u zawodowego in˝yniera po-
˝arnictwa lub uzyskania uznania kwalifikacji do wyko-
nywania zawodu in˝yniera po˝arnictwa w toku post´-
powania o uznanie, nabytych w paƒstwach cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej, w paƒstwach cz∏onkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej, kwa-
lifikacji do wykonywania zawodu regulowanego — in-
˝yniera po˝arnictwa.

4. Stanowiska oficerskie, z zastrze˝eniem ust. 5,
mogà zajmowaç równie˝ stra˝acy posiadajàcy wy-
kszta∏cenie wy˝sze o kierunku przydatnym w Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej oraz:

1) tytu∏ zawodowy technika po˝arnictwa lub uzyska-
nie 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 Obsza-
rze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcar-
skiej, kwalifikacji do wykonywania zawodu regulo-
wanego 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 przydat-
nym w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, którzy posiada-
jà 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´ po-
siadania co najmniej tytu∏u zawodowego technika po-
˝arnictwa lub uzyskania uznania kwalifikacji do wyko-
nywania zawodu technika po˝arnictwa w toku post´-
powania o uznanie, nabytych w paƒstwach cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej, w paƒstwach cz∏onkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej, kwa-
lifikacji do wykonywania zawodu regulowanego tech-
nika po˝arnictwa.

7. Na stanowiskach podoficerskich i szeregowych
wymaga si´ posiadania co najmniej kwalifikacji wy-

maganych 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∏on-
kowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Ob-
szarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcar-
skiej, kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowa-
nego stra˝aka.

8. W szczególnie uzasadnionych indywidualnych
przypadkach minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych mo˝e wyraziç zgod´ na odst´pstwo od wyma-
gaƒ kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. 3, 6 i 7,
na okreÊlony czas, niezb´dny do uzupe∏nienia kwalifi-
kacji, jednak nie d∏u˝szy ni˝ 3 lata.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, stanowiska s∏u˝bo-
we w jednostkach organizacyjnych Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej, maksymalne stopnie przypisane do po-
szczególnych stanowisk oraz dodatkowe wymagania
kwalifikacyjne, jakim powinni odpowiadaç stra˝acy na
okreÊlonych stanowiskach s∏u˝bowych, z uwzgl´dnie-
niem:

1) rodzaju stanowisk s∏u˝bowych oficerskich, podofi-
cerskich, aspiranckich i szeregowych;

2) sta˝u s∏u˝by lub pracy wymaganego do zajmowa-
nia poszczególnych stanowisk;

3) wymaganego do zajmowania niektórych stanowisk
wykszta∏cenia ogólnego lub specjalistycznego;

4) sta˝u s∏u˝by na okreÊlonych stanowiskach s∏u˝bo-
wych, uprawniajàcego do zajmowania niektórych
stanowisk.

W rozporzàdzeniu nale˝y ponadto uwzgl´dniç charak-
ter zadaƒ wykonywanych przez stra˝aków na poszcze-
gólnych stanowiskach s∏u˝bowych oraz potrzeb´ za-
pewnienia niezb´dnego poziomu doÊwiadczenia za-
wodowego i kwalifikacji stra˝aków.

Art. 36a.56) 1. Stra˝acy podlegajà okresowemu opi-
niowaniu s∏u˝bowemu, które ma na celu:

1) stworzenie podstaw do okreÊlenia indywidualne-
go programu rozwoju zawodowego;

2) motywowanie do rzetelnego i sprawnego wykony-
wania przez stra˝aków obowiàzków i zadaƒ wy-
mienionych w powierzonym zakresie obowiàzków
s∏u˝bowych na danym stanowisku;

3) ustalenie przydatnoÊci do s∏u˝by, ocen´ wywiàzy-
wania si´ z obowiàzków s∏u˝bowych oraz przydat-
noÊci na zajmowanym stanowisku;

4) wy∏anianie kandydatów do mianowania i powo∏a-
nia na wy˝sze stanowiska s∏u˝bowe oraz awanso-
wania na wy˝sze stopnie s∏u˝bowe.
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2. W przypadku stra˝aków — nauczycieli i nauczy-
cieli akademickich opiniowanie s∏u˝bowe dotyczy
równie˝ wywiàzywania si´ z obowiàzków okreÊlonych
w ustawie z dnia 12 wrzeÊnia 1990 r. o szkolnictwie
wy˝szym54) oraz ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r.
o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z póên. zm.57)).

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 woje-
wódzkich Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, komen-
dancie Szko∏y G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej, ko-
mendantach pozosta∏ych szkó∏ Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej, dyrektorze Centralnego Muzeum Po˝ar-
nictwa oraz dyrektorze Centrum Naukowo-Badaw-
czego Ochrony Przeciwpo˝arowej;

3) komendant wojewódzki Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej — 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, dy-
rektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpo˝arowej — odpowiednio: o zast´pcy ko-
mendanta szko∏y Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, za-
st´pcy dyrektora Centralnego Muzeum Po˝arnic-
twa, zast´pcy dyrektora Centrum Naukowo-Ba-
dawczego Ochrony Przeciwpo˝arowej;

5) komendant powiatowy (miejski) Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej — o zast´pcy komendanta powiatowe-
go (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 opi-
niowanego w terminie 14 dni od dnia jej sporzàdzenia.

5. Stra˝ak, który nie zgadza si´ z treÊcià opinii, mo-
˝e wnieÊç, za poÊrednictwem wydajàcego opini´, od-
wo∏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 Komen-
danta 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 osta-
teczna. Ostatecznà opini´ w∏àcza si´ do akt osobo-
wych stra˝aka.

9. Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej 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 narusze-
niem 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 nastà-
piç w ka˝dym czasie.

12. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warun-
ki 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 ochro-
n´ interesów stra˝aka i sprawnoÊç post´powania.

Art. 37. 1. Stra˝ak otrzymuje dokumenty osobiste
stwierdzajàce pe∏nienie s∏u˝by w Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje i wzory do-
kumentów osobistych, organy w∏aÊciwe do ich wyda-
wania oraz szczegó∏owe zasady dokonywania wpisów
w tych dokumentach.

Art. 37a. Stra˝akowi mo˝na powierzyç pe∏nienie
obowiàzków s∏u˝bowych zgodnie z jego kwalifikacja-
mi na innym stanowisku w tej samej jednostce orga-
nizacyjnej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej na okres do
6 miesi´cy w roku kalendarzowym. W okresie tym
stra˝akowi przys∏uguje uposa˝enie stosownie do zaj-
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mowanego stanowiska, lecz nie ni˝sze od dotychcza-
sowego.

Art. 37b. 1.58) Stra˝ak mo˝e byç delegowany do
czasowego pe∏nienia s∏u˝by w innej jednostce organi-
zacyjnej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w tej samej lub
w innej miejscowoÊci z urz´du albo na w∏asny wnio-
sek.

2. Czas delegacji nie mo˝e przekraczaç 6 miesi´cy
w ciàgu 2 lat, chyba ˝e stra˝ak wyra˝a zgod´ na d∏u˝-
szà delegacj´. Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej mo˝e w wyjàtkowych przypadkach przed∏u-
˝yç czas delegacji do 12 miesi´cy.

Art. 37c. 1. Stra˝ak mo˝e byç przeniesiony do pe∏-
nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci na w∏asny wnio-
sek lub za jego zgodà.

2. Stra˝ak mo˝e byç przeniesiony z urz´du do pe∏-
nienia s∏u˝by w innej jednostce organizacyjnej w tej
samej miejscowoÊci.

3. Stra˝ak mo˝e byç przeniesiony z urz´du do jed-
nostki organizacyjnej w innej miejscowoÊci, w razie:

1) posiadania lokalu mieszkalnego w miejscowoÊci
b´dàcej siedzibà jednostki organizacyjnej, w której
ma pe∏niç s∏u˝b´, albo w miejscowoÊci pobliskiej;

2) braku mo˝liwoÊci przeniesienia na ni˝sze stano-
wisko s∏u˝bowe w przypadkach okreÊlonych
w art. 38 ust. 1 i 2;

3) pe∏nienia s∏u˝by w tej samej jednostce organiza-
cyjnej przez ma∏˝onków albo osoby pozostajàce ze
sobà w stosunku pokrewieƒstwa do drugiego
stopnia w∏àcznie lub powinowactwa pierwszego
stopnia, je˝eli mi´dzy tymi osobami istnieje stosu-
nek podleg∏oÊci s∏u˝bowej.

Art. 37d. 1.59) 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 wojewódz-
twa.

2. Przepisy art. 32 ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 38. 1. Stra˝aka przenosi si´ na ni˝sze stanowi-
sko s∏u˝bowe w razie:

1) wymierzenia kary dyscyplinarnej wyznaczenia na
ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe;

2) zawinionej utraty uprawnieƒ koniecznych do wy-
konywania czynnoÊci na zajmowanym stanowi-
sku.

2. Stra˝aka mo˝na przenieÊç na ni˝sze stanowisko
s∏u˝bowe w przypadkach:

1) orzeczenia ca∏kowitej niezdolnoÊci do pe∏nienia
s∏u˝by na zajmowanym stanowisku przez komisj´
lekarskà, je˝eli nie ma mo˝liwoÊci przeniesienia
go na stanowisko równorz´dne;

2) nieprzydatnoÊci na zajmowanym stanowisku,
stwierdzonej w opinii s∏u˝bowej;

3) niewywiàzywania si´ z obowiàzków s∏u˝bowych
na zajmowanym stanowisku;

4) likwidacji zajmowanego stanowiska, je˝eli nie ma
mo˝liwoÊci przeniesienia stra˝aka na równorz´d-
ne stanowisko.

3. Stra˝aka mo˝na przenieÊç na ni˝sze stanowisko
s∏u˝bowe równie˝ na jego proÊb´.

4. Stra˝ak, który nie wyrazi∏ zgody na przeniesienie
na ni˝sze stanowisko z przyczyn okreÊlonych w ust. 2,
mo˝e byç zwolniony ze s∏u˝by.

Art. 39.60) 1. Stra˝aka zawiesza si´ w czynnoÊciach
s∏u˝bowych, na czas nie d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce, w ra-
zie wszcz´cia przeciwko niemu post´powania karnego
w sprawie o przest´pstwo umyÊlne Êcigane z oskar˝e-
nia 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 wyro-
ku sàdu, chyba ˝e zawieszenie nastàpi∏o z powodu
wszcz´cia post´powania dyscyplinarnego.

4. Wniesienie odwo∏ania od zawieszenia w czyn-
noÊciach s∏u˝bowych albo jego przed∏u˝enia nie
wstrzymuje wykonania decyzji o zawieszeniu lub prze-
d∏u˝eniu okresu zawieszenia.

Art. 40. (uchylony)61).

Art. 41. 1. Stra˝ak wybrany do organów zwiàzku
ochotniczych stra˝y po˝arnych nie traci uprawnieƒ
stra˝aka.

2. Stra˝ak, który przed wyborem do organów
zwiàzku ochotniczych stra˝y po˝arnych pe∏ni∏ s∏u˝b´
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w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, zachowuje prawo po-
wrotu do s∏u˝by po zakoƒczeniu kadencji.

Art. 42. 1.62) Stra˝ak podlega okresowym profilak-
tycznym badaniom lekarskim.

1a.63) Kierownik jednostki organizacyjnej Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej nie dopuszcza do s∏u˝by stra˝aka
nieposiadajàcego aktualnego orzeczenia lekarskiego
z badaƒ, o których mowa w ust. 1.

2. Stra˝ak mo˝e byç skierowany z urz´du lub na je-
go wniosek do komisji lekarskiej, o której mowa
w art. 29, w celu dokonania oceny zdolnoÊci fizycznej
i psychicznej do s∏u˝by lub zwiàzku przyczynowego
poszczególnych schorzeƒ ze s∏u˝bà.

2a.64) Stra˝ak podlega okresowej ocenie sprawno-
Êci fizycznej.

3.65) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
majàc na wzgl´dzie zapewnienie ochrony zdrowia stra-
˝aka w sposób umo˝liwiajàcy prawid∏owe wykonywa-
nie obowiàzków s∏u˝bowych, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, 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 ba-
daƒ lekarskich i oceny sprawnoÊci fizycznej w za-
le˝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 wyników oceny
sprawnoÊci fizycznej;

5) wzór indywidualnej karty oceny sprawnoÊci fi-
zycznej.

Art. 43. 1. Zwolnienie ze s∏u˝by nast´puje w dro-
dze rozwiàzania stosunku s∏u˝bowego, w trybie i na
zasadach okreÊlonych w ustawie.

2. Stra˝aka zwalnia si´ ze s∏u˝by w przypadkach:

1) orzeczenia przez komisj´ lekarskà ca∏kowitej nie-
zdolnoÊci do s∏u˝by;

2) nieprzydatnoÊci do s∏u˝by, stwierdzonej w opinii
s∏u˝bowej w okresie s∏u˝by przygotowawczej;

3) wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze
s∏u˝by;

4)66) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu za prze-
st´pstwo umyÊlne, Êcigane z oskar˝enia publicz-
nego lub przest´pstwo skarbowe umyÊlne;

5) zg∏oszenia przez niego pisemnego ˝àdania zwol-
nienia — w terminie do 3 miesi´cy;

6) utraty obywatelstwa polskiego.

3. Stra˝aka mo˝na zwolniç ze s∏u˝by w przypad-
kach:

1) (uchylony)67);

2) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu za prze-
st´pstwo inne ni˝ okreÊlone w ust. 2 pkt 4;

3) nabycia prawa do zaopatrzenia emerytalnego z ty-
tu∏u osiàgni´cia 30 lat wys∏ugi emerytalnej;

4) likwidacji jednostki albo jej reorganizacji po∏à-
czonej ze zmniejszeniem obsady etatowej, je˝eli
przeniesienie stra˝aka za jego zgodà do innej
jednostki lub na inne stanowisko nie jest mo˝li-
we;

4a) niewywiàzywania si´ z obowiàzków s∏u˝bowych
w okresie odbywania s∏u˝by sta∏ej, stwierdzonego
w dwóch kolejnych opiniach s∏u˝bowych, mi´dzy
którymi up∏yn´∏o co najmniej 6 miesi´cy;

5) z innych ni˝ okreÊlone w pkt 2—4a wa˝nych przy-
czyn, je˝eli dalsze pozostawanie w s∏u˝bie nie
gwarantuje nale˝ytego wykonywania obowiàz-
ków s∏u˝bowych;

6)68) up∏ywu 12 miesi´cy od dnia zaprzestania s∏u˝by
z powodu choroby.

4.69) W przypadkach okreÊlonych w ust. 3 pkt 4
zwolnienie nast´puje po up∏ywie 6 miesi´cy, a w od-
niesieniu do s∏u˝by przygotowawczej po up∏ywie
3 miesi´cy, od dnia og∏oszenia decyzji o likwidacji jed-
nostki organizacyjnej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej al-
bo jej reorganizacji.

5.70) Zwolnienie stra˝aka ze s∏u˝by na podstawie
ust. 3 pkt 5 mo˝e nastàpiç po zasi´gni´ciu opinii zak∏a-
dowej organizacji zwiàzkowej, reprezentujàcej danego
stra˝aka.

Art. 43a. Stosunek s∏u˝bowy stra˝aka wygasa
z dniem jego Êmierci lub uznania go za zmar∏ego. 

Art. 44. 1. W razie uchylenia prawomocnego wy-
roku skazujàcego lub prawomocnego orzeczenia
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o warunkowym umorzeniu post´powania karnego
i wydania w nowym post´powaniu prawomocnego
wyroku uniewinniajàcego lub prawomocnego posta-
nowienia o umorzeniu post´powania przygotowaw-
czego na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 lub 2 Kodeksu po-
st´powania karnego, uchyleniu ulegajà wszystkie
skutki, jakie wynik∏y dla stra˝aka w post´powaniu
dyscyplinarnym przeprowadzonym w zwiàzku z po-
pe∏nieniem przest´pstwa stanowiàcego przedmiot
rozstrzygni´cia.

2. Je˝eli w przypadku, o którym mowa w ust. 1,
podstaw´ orzeczenia kary dyscyplinarnej stanowi∏y
przes∏anki inne ni˝ tylko oskar˝enie o pope∏nienie
przest´pstwa, o uchyleniu skutków, jakie wynik∏y dla
stra˝aka w wyniku post´powania dyscyplinarnego,
decyduje minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do
post´powania w sprawach o wykroczenia.

4. W razie uchylenia kary dyscyplinarnej wyzna-
czenia na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe, obni˝enia stop-
nia lub kary wydalenia ze s∏u˝by, uchyleniu ulegajà
skutki, jakie wynik∏y dla stra˝aka w zwiàzku z wyzna-
czeniem na ni˝sze stanowisko lub obni˝eniem stopnia.
O uchyleniu pozosta∏ych skutków decyduje minister
w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych.

Art. 45. 1. Zwolnienie stra˝aka ze s∏u˝by na podstawie
art. 38 ust. 4 lub art. 43 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 3 i 4a
nie mo˝e nastàpiç przed up∏ywem 12 miesi´cy od dnia
zaprzestania s∏u˝by z powodu choroby, chyba ˝e stra˝ak
wystàpi∏ z pisemnym wnioskiem o wczeÊniejsze zwolnie-
nie.

2. Zwolnienie stra˝aka ze s∏u˝by na podstawie
art. 43 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 pkt 2 nie mo˝e na-
stàpiç przed up∏ywem 3 miesi´cy od dnia zaprzesta-
nia s∏u˝by z powodu choroby, chyba ˝e stra˝ak wy-
stàpi∏ z pisemnym wnioskiem o wczeÊniejsze zwol-
nienie.

Art. 46. Stra˝aka — kobiet´ nie mo˝na zwolniç ze
s∏u˝by w okresie cià˝y lub w czasie urlopu macierzyƒ-
skiego, z wyjàtkiem przypadków okreÊlonych w art. 43
ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 pkt 2, 4 i 5.

Art. 47. 1. Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej zwalnia ze s∏u˝by:

1) oficerów;

2) innych stra˝aków — w przypadkach, o których mo-
wa w art. 43 ust. 3 pkt 5.

2. Pozostawienie w s∏u˝bie stra˝aka w przypadku,
o którym mowa w art. 43 ust. 3 pkt 2, wymaga zgo-
dy Komendanta G∏ównego Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej.

Art. 48. 1. Stra˝ak zwolniony ze s∏u˝by otrzymuje
niezw∏ocznie Êwiadectwo s∏u˝by oraz, na swój wnio-
sek, opini´ o s∏u˝bie.

2. Stra˝ak mo˝e ˝àdaç sprostowania Êwiadectwa
s∏u˝by oraz odwo∏aç si´ do wy˝szego prze∏o˝onego od
opinii o s∏u˝bie w terminie 7 dni od dnia otrzymania
opinii.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, treÊç Êwiadectwa
s∏u˝by, opinii o s∏u˝bie oraz sposób i tryb ich wyda-
wania i prostowania, z uwzgl´dnieniem w szczegól-
noÊci:

1) prze∏o˝onych uprawnionych do wydawania Êwia-
dectw s∏u˝by i opinii o s∏u˝bie;

2) niezb´dnych danych, które powinny byç zamiesz-
czone w Êwiadectwie s∏u˝by i opinii o s∏u˝bie;

3) trybu wydawania i prostowania Êwiadectw s∏u˝by
oraz odwo∏ywania si´ od opinii o s∏u˝bie;

4) prze∏o˝onych uprawnionych do dokonywania
sprostowaƒ w Êwiadectwie s∏u˝by oraz rozpoz-
nawania odwo∏aƒ od opinii o s∏u˝bie.

Art. 49. 1.71) Stra˝ak zwolniony ze s∏u˝by na pod-
stawie 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 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.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, koszty, o których
mowa w ust. 1, warunki ich zwracania oraz przypad-
ki zwalniania z obowiàzku zwrotu tych kosztów,
z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci:

1) wysokoÊci kosztów podlegajàcych zwrotowi i spo-
sobu ustalania ich wysokoÊci;

2) organów uprawnionych do ustalania tych kosztów
i ich egzekwowania;

3) trybu egzekwowania nale˝noÊci;

4) organów uprawnionych do zwalniania od obo-
wiàzku zwrotu tych kosztów;

5) trybu zwalniania od obowiàzku zwrotu tych kosz-
tów. 

Art. 49a.72) Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej okreÊli, w drodze zarzàdzenia, sposób pro-
wadzenia 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 pro-
wadzenia akt osobowych, a tak˝e rodzaje i wzory do-
kumentów.
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Rozdzia∏ 5a73)

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 gra-
nicà paƒstwa w grupie ratowniczej utworzonej do
udzia∏u w: 

1) dzia∏aniach ratowniczych, akcji poszukiwawczo-ra-
towniczej lub akcji humanitarnej; 

2) szkoleniu i çwiczeniach ratowniczych.

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

Art. 49c. 1. O utworzeniu i likwidacji grupy ratow-
niczej decyduje:

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 za-
daƒ oraz obszar dzia∏ania; 

3) system kierowania i dowodzenia grupà ratowni-
czà oraz w∏aÊciwy organ: paƒstwa przyjmujàcego
grup´ ratowniczà lub organizacji mi´dzynarodo-
wej, któremu zostanie ona podporzàdkowana na
czas realizacji zadaƒ; 

4) podmioty wyznaczone do wspó∏pracy z w∏aÊciwy-
mi organami paƒstwa przyjmujàcego grup´ ra-
towniczà lub organizacji mi´dzynarodowej koor-
dynujàcej niesienie pomocy;

5) wyposa˝enie grupy ratowniczej w psy ratownicze
oraz Êrodki i sprz´t specjalny, a tak˝e w dodatko-
we umundurowanie i wyposa˝enie specjalne
cz∏onków grupy ratowniczej, wod´ i dodatkowà ˝yw-
noÊç;

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´ odpo-
wiednio.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ w przypadku in-
nych uregulowaƒ zawartych w wià˝àcych Rzeczpo-
spolità Polskà umowach mi´dzynarodowych i porozu-
mieniach zawartych w ich wykonaniu.

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

2. Stra˝acy, o których mowa w ust. 1, sà obowiàza-
ni przestrzegaç prawa paƒstwa przyjmujàcego oraz
wià˝àcego Rzeczpospolità Polskà prawa mi´dzynaro-
dowego. 

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

2. Stra˝akowi, o którym mowa w ust. 1, przys∏ugu-
jà ponadto: 

1) Êwiadczenia z tytu∏u podró˝y i przejazdów oraz in-
ne nale˝noÊci pieni´˝ne zwiàzane z delegowa-
niem, okreÊlone w przepisach o podró˝ach s∏u˝bo-
wych za granic´, wyp∏acane w walucie polskiej lub
obcej; 

2) dodatkowe umundurowanie i wyposa˝enie spe-
cjalne;

3) woda i dodatkowa ˝ywnoÊç w iloÊci wynikajàcej ze
zwi´kszonego wydatku energetycznego zwiàzane-
go z d∏ugotrwa∏ym charakterem dzia∏aƒ ratowni-
czych prowadzonych w ucià˝liwych warunkach; 

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

5) Êwiadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa
w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze Êrodków publicznych (Dz. U. Nr 210,
poz. 2135, z póên. zm.74));

6) zaopatrzenie w leki i artyku∏y sanitarne;

7) badania laboratoryjne i lekarskie oraz szczepienia
ochronne. 

3. Badania laboratoryjne i lekarskie oraz szczepie-
nia ochronne, o których mowa w ust. 2 pkt 7, wykonu-
je si´ corocznie w terminie do dnia 31 marca albo
przed wyjazdem z kraju w rejon dzia∏ania grupy ratow-
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73) Dodany przez art. 1 pkt 29 ustawy, o której mowa w od-

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

z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138,
poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169,
poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519.



niczej oraz bezpoÊrednio po powrocie do kraju, je˝eli
badania takie i szczepienia sà uzasadnione miejscem
pe∏nienia s∏u˝by i charakterem wykonywanych zadaƒ.

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

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.

Art. 49f. 1. W czasie dzia∏ania poza granicà paƒ-
stwa grupa ratownicza podlega Komendantowi G∏ów-
nemu Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, w zakresie nieza-
strze˝onym do kompetencji organów reprezentujà-
cych organizacj´ mi´dzynarodowà lub paƒstwo orga-
nizujàce przedsi´wzi´cie zagraniczne.

2. Kierowanie podmiotów krajowego systemu ra-
towniczo-gaÊniczego poza granic´ paƒstwa w przy-
padkach, o których mowa w art. 12 ust. 5 pkt 5 i art. 13
ust. 6 pkt 5, odbywa si´ na podstawie wià˝àcych
Rzeczpospolità Polskà umów i porozumieƒ mi´dzyna-
rodowych.

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, warunki i tryb delegowania stra˝aków do pe∏nie-
nia s∏u˝by poza granicà paƒstwa oraz sposób i organi-
zacj´ dzia∏ania grupy ratowniczej, z uwzgl´dnieniem
w szczególnoÊci: 

1) oceny predyspozycji do s∏u˝by poza granicà paƒ-
stwa,

2) przypadków odwo∏ywania stra˝aków przed wyzna-
czonym terminem oraz przed∏u˝ania czasu delego-
wania,

3) podleg∏oÊci s∏u˝bowej cz∏onków grupy ratowni-
czej,

4) sk∏adu i wewn´trznej struktury grupy ratowniczej,

5) przewozu cz∏onków i wyposa˝enia grupy ratowni-
czej

— kierujàc si´ potrzebà zapewnienia skutecznej reali-
zacji zadaƒ grup ratowniczych poza granicà paƒstwa.

Art. 49g. Wydatki zwiàzane z udzia∏em grup ratow-
niczych w dzia∏aniach ratowniczych, akcji poszuki-
wawczo-ratowniczej lub akcji humanitarnej, szkoleniu
i çwiczeniach ratowniczych poza granicà paƒstwa sà
pokrywane z bud˝etu paƒstwa, w cz´Êci, której dyspo-
nentem jest minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych. 

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 rozu-
mieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o s∏u˝bie za-
granicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403 oraz z 2004 r.
Nr 273, poz. 2703).

Rozdzia∏ 6

Korpusy i stopnie w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej

Art. 50. Ustanawia si´ korpusy i stopnie w Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej w nast´pujàcym porzàdku:

1) w korpusie szeregowych stra˝y po˝arnej:

a) stra˝ak,

b) starszy stra˝ak;

2) w korpusie podoficerów stra˝y po˝arnej:

a) sekcyjny,

b) starszy sekcyjny,

c) m∏odszy ogniomistrz,

d) ogniomistrz,

e) starszy ogniomistrz;

3) w korpusie aspirantów stra˝y po˝arnej:

a) m∏odszy aspirant,

b) aspirant,

c) starszy aspirant,

d) aspirant sztabowy;

4) w korpusie oficerów stra˝y po˝arnej:

a) m∏odszy kapitan,

b) kapitan,

c) starszy kapitan,

d) m∏odszy brygadier,

e) brygadier,

f) starszy brygadier,

g) nadbrygadier,

h) genera∏ brygadier.

Art. 51. 1. Stopieƒ stra˝aka i starszego stra˝aka na-
dajà prze∏o˝eni uprawnieni do mianowania na stano-
wiska s∏u˝bowe.

2. Stopieƒ stra˝aka nadaje si´ z dniem mianowa-
nia na pierwsze stanowisko s∏u˝bowe w Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej.

3. Stopnie podoficerskie w Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej nadajà:

1) w Komendzie G∏ównej — Komendant G∏ówny;

2) w Szkole G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej i pozosta∏ych
szko∏ach — komendant szko∏y;

3) w jednostce badawczo-rozwojowej — dyrektor
jednostki;
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3a)75) w Centralnym Muzeum Po˝arnictwa — dyrek-
tor muzeum;

4)76) w pozosta∏ych jednostkach organizacyjnych
i Wojskowej Ochronie Przeciwpo˝arowej — ko-
mendanci wojewódzcy.

3a. Absolwentowi szko∏y podoficerskiej Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej pierwszy stopieƒ podoficerski na-
daje komendant szko∏y.

4. Pierwszy stopieƒ aspirancki i stopnie oficerskie
nadaje minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych na
wniosek Komendanta G∏ównego Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej, a pozosta∏e stopnie aspirantów nadaje Ko-
mendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

5. Stopieƒ nadbrygadiera i genera∏a brygadiera
nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wnio-
sek ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych.

Art. 52.77) 1. Pierwszy stopieƒ podoficerski nadaje si´
stra˝akowi, który uzyska∏ w szko∏ach Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej kwalifikacje po˝arnicze wymagane dla stano-
wisk podoficerskich w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

2. Pierwszy stopieƒ aspirancki nadaje si´ stra˝ako-
wi, 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 wy-
magane dla stanowisk podoficerskich w Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej i uzyska∏ tytu∏ zawodowy technika po-
˝arnictwa lub uzyska∏ uznanie kwalifikacji do wykony-
wania zawodu technika po˝arnictwa w toku post´po-
wania o uznanie, nabytych w paƒstwach cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej, w paƒstwach cz∏onkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej, kwa-
lifikacji do wykonywania zawodu regulowanego tech-
nika po˝arnictwa.

Art. 53.78) 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˝arni-
czej uzyska∏ tytu∏ zawodowy in˝yniera po˝arnictwa
albo

2) posiada wykszta∏cenie wy˝sze, a ponadto:

a) odby∏ przeszkolenie zawodowe w Szkole G∏ów-
nej S∏u˝by Po˝arniczej lub

b) posiada tytu∏ zawodowy technika po˝arnictwa
albo

3) uzyska∏ uznanie kwalifikacji do wykonywania za-
wodu 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 Obsza-
rze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcar-
skiej, kwalifikacji do wykonywania zawodu regulo-
wanego in˝yniera po˝arnictwa.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owà organi-
zacj´ 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 zawodo-
wego;

3) wymagaƒ stawianych kandydatom na przeszkole-
nie zawodowe;

4) limitów przyj´ç;

5) kryteriów przeprowadzania egzaminu koƒcowego.

W rozporzàdzeniu nale˝y ponadto uwzgl´dniç po-
trzeb´ pe∏nego przygotowania uczestników przeszko-
lenia zawodowego do wykonywania zadaƒ w Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej.

Art. 54. 1.79) Kolejny wy˝szy stopieƒ mo˝e byç
nadany stosownie do posiadanych kwalifikacji zawodo-
wych oraz w zale˝noÊci od zajmowanego stanowiska
i opinii s∏u˝bowej. Nadanie tego stopnia nie mo˝e jed-
nak nastàpiç wczeÊniej ni˝ po przes∏u˝eniu w stopniu:

1) stra˝aka — 1 roku;

2) sekcyjnego — 2 lat;

3) starszego sekcyjnego — 2 lat;

4) m∏odszego ogniomistrza — 3 lat;

5) ogniomistrza — 3 lat;

6) m∏odszego aspiranta — 3 lat;

7) aspiranta — 5 lat;
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ku 1. 



8) starszego aspiranta — 5 lat;

9) m∏odszego kapitana — 3 lat;

10) kapitana — 4 lat;

11) starszego kapitana — 5 lat;

12) m∏odszego brygadiera — 5 lat;

13) brygadiera — 5 lat;

14) starszego brygadiera — 4 lat.

2.80) Nadanie stopnia, o którym mowa w ust. 1, na-
st´puje z okazji Dnia Stra˝aka; w szczególnie uzasad-
nionych przypadkach mo˝e jednak nastàpiç w innym
terminie.

Art. 55. 1. Stopnie podoficerów, aspirantów i ofice-
rów stra˝y po˝arnej sà do˝ywotnie.

2. Stra˝acy zwolnieni ze s∏u˝by mogà u˝ywaç po-
siadanych stopni, o których mowa w art. 50, z doda-
niem okreÊlenia „w stanie spoczynku”.

3. Utrata stopnia wymienionego w art. 50 nast´pu-
je w razie:

1) utraty obywatelstwa polskiego;

2) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu na kar´
dodatkowà pozbawienia praw publicznych;

3) wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze
s∏u˝by;

4) (uchylony)81).

Art. 55a.82) 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 na-
daje Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
z zastrze˝eniem art. 51 ust. 4 i 5. Nadanie wy˝szego
stopnia mo˝e nastàpiç tylko raz.

Art. 56. 1. Stra˝akowi przywraca si´ stopieƒ w ra-
zie uchylenia:

1) prawomocnego skazania na kar´ dodatkowà po-
zbawienia praw publicznych;

2) kary dyscyplinarnej wydalenia ze s∏u˝by lub obni-
˝enia stopnia.

2. Decyzj´ o przywróceniu stopnia oficerskiego po-
dejmuje minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych.
W pozosta∏ych przypadkach decyzj´ o przywróceniu
stopnia podejmuje prze∏o˝ony w∏aÊciwy do nadania
tego stopnia.

Rozdzia∏ 7

Prawa i obowiàzki stra˝aków

Art. 57. Stra˝ak w zwiàzku z pe∏nieniem obowiàz-
ków s∏u˝bowych korzysta z ochrony przewidzianej
w kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.

Art. 57a. Stra˝ak mo˝e podejmowaç dodatkowe
zaj´cia zarobkowe poza s∏u˝bà za zgodà prze∏o˝onego
uprawnionego do mianowania lub powo∏ania.

Art. 57b. 1. Stra˝ak pe∏niàcy s∏u˝b´ w komendach
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej jest obowiàzany z∏o˝yç
oÊwiadczenie o swoim stanie majàtkowym przy na-
wiàzaniu i rozwiàzaniu stosunku s∏u˝bowego oraz na
˝àdanie prze∏o˝onego uprawnionego do mianowania
lub powo∏ania.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do stra-
˝aków pe∏niàcych s∏u˝b´ w pozosta∏ych jednostkach
organizacyjnych Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej na sta-
nowiskach wymagajàcych powo∏ania.

Art. 57c. 1. Stra˝ak nie mo˝e byç cz∏onkiem partii
politycznej.

2. Z chwilà przyj´cia do s∏u˝by ustaje dotychczaso-
we cz∏onkostwo stra˝aka w partii politycznej.

3. Przynale˝noÊç do organizacji lub stowarzyszeƒ za-
granicznych albo mi´dzynarodowych wymaga zezwole-
nia Komendanta G∏ównego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

Art. 58.83) 1. Stra˝acy mogà si´ zrzeszaç w zwiàz-
kach zawodowych na zasadach okreÊlonych w usta-
wie z dnia 23 maja 1991 r. o zwiàzkach zawodowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z póên. zm.84)).

2. Stra˝ak pe∏niàcy s∏u˝b´ na stanowisku, dla któ-
rego przepisy ustawy przewidujà powo∏anie, nie mo˝e
pe∏niç funkcji w zwiàzkach zawodowych oraz nie pod-
lega ochronie, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia
23 maja 1991 r. o zwiàzkach zawodowych.

Art. 59. Stra˝ak, który w zwiàzku ze s∏u˝bà dozna∏
uszczerbku na zdrowiu lub poniós∏ szkod´ w mieniu,
otrzymuje odszkodowanie w trybie i na zasadach
okreÊlonych dla funkcjonariuszy Policji. W razie Êmier-
ci stra˝aka w zwiàzku ze s∏u˝bà, odszkodowanie otrzy-
mujà pozostali po nim cz∏onkowie rodziny.

Art. 59a.85) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do

Dziennik Ustaw Nr 96 — 4529 — Poz. 667

———————
80) Dodany przez art. 1 pkt 33 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1. 
81) Przez art. 1 pkt 34 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 61. 
82) Dodany przez art. 1 pkt 34 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1. 

———————
83) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1. 
84) 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.

85) Dodany przez art. 205 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
Êrodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), która we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2004 r. 



spraw zdrowia, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wa-
runki otrzymywania Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej,
o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze Êrodków publicznych, przez stra˝aków,
w zwiàzku z urazami nabytymi podczas wykonywania
przez nich zadaƒ poza granicami paƒstwa oraz sposób
i tryb finansowania kosztów, uwzgl´dniajàc zasady
i sposób wydatkowania Êrodków publicznych.

Art. 60. 1. Stra˝ak po 15 latach s∏u˝by nabywa pra-
wo do zaopatrzenia emerytalnego wed∏ug zasad i na
warunkach przewidzianych w przepisach o zaopatrze-
niu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y
Granicznej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´-
ziennej oraz ich rodzin.

2. Stra˝ak, który sta∏ si´ inwalidà, uprawniony jest
do renty inwalidzkiej.

3. Cz∏onkowie rodzin po zmar∏ych stra˝akach sà
uprawnieni do renty rodzinnej.

4. Stra˝acy i cz∏onkowie ich rodzin majà prawo do
Êwiadczeƒ okreÊlonych w ust. 1—3, wed∏ug zasad i na
warunkach przewidzianych w przepisach o zaopatrze-
niu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y
Granicznej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´-
ziennej oraz ich rodzin.

Art. 60a.86) 1. Je˝eli stra˝ak zwolniony ze s∏u˝by nie
spe∏nia warunków do nabycia prawa do Êwiadczeƒ,
o których mowa w art. 60 ust. 1 i 2, od uposa˝enia wy-
p∏aconego stra˝akowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do
dnia zwolnienia ze s∏u˝by, od którego nie odprowa-
dzono sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
przekazuje si´ do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
sk∏adki za ten okres przewidziane w ustawie z dnia
13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z póên. zm.87)).

2. Przez uposa˝enie stanowiàce podstaw´ wymia-
ru sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
o którym mowa w ust. 1, rozumie si´:

1) kwot´ najni˝szego wynagrodzenia ustalanà na
podstawie odr´bnych przepisów — za okres s∏u˝-
by kandydackiej przed dniem 1 stycznia 2003 r.;

2) kwot´ minimalnego wynagrodzenia za prac´ obo-
wiàzujàcego w grudniu roku poprzedniego, usta-
lonego na podstawie odr´bnych przepisów — za
okres s∏u˝by kandydackiej po dniu 31 grudnia
2002 r.;

3) uposa˝enie zasadnicze, dodatki do uposa˝enia, na-
grody roczne i uznaniowe oraz dodatkowe wyna-
grodzenie wyp∏acone na podstawie art. 97, odpo-
wiednio przeliczone zgodnie z art. 110 ustawy,
o której mowa w ust. 1 — za pozosta∏e okresy s∏u˝-
by. 

3. Sk∏adki przekazuje si´ równie˝ w przypadku, gdy
stra˝ak spe∏nia jedynie warunki do nabycia prawa do
Êwiadczenia, o którym mowa w art. 60 ust. 2. Przeka-
zanie sk∏adek nast´puje na wniosek stra˝aka.

4. Sk∏adki podlegajà waloryzacji wskaênikiem wa-
loryzacji sk∏adek okreÊlonym na podstawie ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 39, poz. 353, z póên. zm.88)).

5. Przy obliczaniu kwoty nale˝nych sk∏adek, walo-
ryzowanych na podstawie ust. 4, stosuje si´ odpo-
wiednio art. 19 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 usta-
wy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych.

6. Przepisy ust. 1—5 stosuje si´ równie˝ do funk-
cjonariusza, który pozostawa∏ w s∏u˝bie przed dniem
2 stycznia 1999 r., je˝eli po zwolnieniu ze s∏u˝by, pomi-
mo spe∏nienia warunków do nabycia prawa do emery-
tury policyjnej, zg∏osi∏ wniosek o przyznanie emerytu-
ry z tytu∏u podlegania ubezpieczeniom spo∏ecznym. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, kwot´
nale˝nych, zwaloryzowanych sk∏adek przekazuje si´
niezw∏ocznie na podstawie zawiadomienia przez Za-
k∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych o nabyciu przez funk-
cjonariusza prawa do emerytury przewidzianej
w przepisach, o których mowa w ust. 4. 

8. Kwota nale˝nych, zwaloryzowanych sk∏adek sta-
nowi przychody Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw 
zabezpieczenia spo∏ecznego, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, tryb i terminy przekazywania do Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych sk∏adek, o których mowa
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———————
86) Dodany przez art. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zmia-

nie ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1609), która we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2003 r. 

87) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228,
Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110,
poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041,
Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8,
poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748,
Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194,
Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155,
poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200,
poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498,
Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450,
Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864,
Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255,
z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001,
Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808,
Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 86, poz. 732, Nr 132, poz. 1110, Nr 143,
poz. 1199 i 1202, Nr 150, poz. 1248, Nr 163, poz. 1362,
Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1412, Nr 183, poz. 1538,
Nr 184, poz. 1539 i Nr 249, poz. 2104.

———————
88) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99,
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144,
poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236,
poz. 2355 oraz z 2005 r. Nr 41, poz. 401, Nr 167, poz. 1397
i Nr 169, poz. 1412 i 1421. 



w ust. 1, 3, 4 i 7, oraz jednostki do tego w∏aÊciwe, ma-
jàc na uwadze koniecznoÊç zapewnienia prawid∏owe-
go i niezw∏ocznego wykonywania czynnoÊci zwiàza-
nych z przekazywaniem tych sk∏adek.

Art. 61.89) 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 identyfika-
cyjne 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˝ar-
nej okreÊli, w drodze zarzàdzenia, szczegó∏owe wyma-
gania wobec przedmiotów umundurowania, odzie˝y
specjalnej i Êrodków ochrony indywidualnej, u˝ytko-
wanych 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, ekwi-
punku osobistego, dystynkcji, odznak i znaków identy-
fikacyjnych stra˝aków, z uwzgl´dnieniem:

1) opisu przedmiotów umundurowania, odzie˝y spe-
cjalnej i Êrodków ochrony indywidualnej;

2) okresu u˝ywalnoÊci przedmiotów umundurowa-
nia, odzie˝y specjalnej, Êrodków ochrony indywi-
dualnej, dystynkcji i ekwipunku osobistego stra˝a-
ka oraz przypadków, w których stra˝ak jest obo-
wiàzany zwróciç poszczególne przedmioty lub ich
równowartoÊç.

W rozporzàdzeniu nale˝y ponadto uwzgl´dniç potrze-
b´ nale˝ytego zaopatrzenia stra˝aka w umundurowa-
nie, odzie˝ specjalnà i Êrodki ochrony indywidualnej.

7. Stra˝akowi, któremu nie wydano w naturze
przedmiotów umundurowania, przys∏uguje równo-
wa˝nik pieni´˝ny. 

8. Stra˝ak zwolniony ze s∏u˝by jest obowiàzany
zwróciç pobranà nienale˝nà cz´Êç równowa˝nika pie-
ni´˝nego, chyba ˝e zwolnienie nastàpi∏o z tytu∏u naby-
cia prawa do emerytury lub renty na podstawie usta-
wy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytal-
nym 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.90)).

9. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw fi-
nansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wysokoÊç i warunki przyznawania równowa˝nika pie-
ni´˝nego w zamian za umundurowanie, w tym: 

1) przedmioty umundurowania stanowiàce podsta-
w´ 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 rów-
nowa˝nika;

5) termin wyp∏acania równowa˝nika.

W rozporzàdzeniu nale˝y ponadto uwzgl´dniç wartoÊç
umundurowania wydawanego w naturze.

Art. 62. 1. Stra˝akowi przys∏uguje bezp∏atne wy˝y-
wienie w czasie d∏ugotrwa∏ych akcji ratowniczych,
çwiczeƒ lub szkolenia.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw fi-
nansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
d∏ugotrwa∏e akcje ratownicze, szczegó∏owe normy, za-
sady i warunki otrzymywania wy˝ywienia w czasie
d∏ugotrwa∏ych akcji ratowniczych, çwiczeƒ lub szkole-
nia przez stra˝aków lub inne osoby bioràce w nich
udzia∏, a tak˝e przypadki, w których wyp∏aca si´ rów-
nowa˝nik pieni´˝ny w zamian za przys∏ugujàce wy˝y-
wienie, sposób ustalania jego wysokoÊci oraz szcze-
gó∏owe zasady wyp∏acania.

Art. 63. 1. Stra˝akowi i cz∏onkom jego rodziny
przys∏uguje prawo do przejazdu, na koszt w∏aÊciwej
jednostki organizacyjnej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
publicznymi Êrodkami komunikacji raz w roku do jed-
nej z wybranych przez siebie miejscowoÊci w kraju
i z powrotem. W razie niewykorzystania przys∏ugujà-
cego prawa do przejazdu osoba uprawniona otrzymu-
je zrycza∏towany równowa˝nik pieni´˝ny.

1a. Zwrot kosztów przejazdu lub zrycza∏towany
równowa˝nik pieni´˝ny, o których mowa w ust. 1, nie
przys∏ugujà stra˝akowi w roku kalendarzowym, w któ-
rym wykupiono uprawnienia do bezp∏atnych przejaz-
dów paƒstwowymi Êrodkami komunikacji, na podsta-
wie odr´bnych przepisów.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki korzystania
z uprawnienia do przejazdu oraz wyp∏aty równowa˝ni-
ka pieni´˝nego, o których mowa w ust. 1, z uwzgl´d-
nieniem w szczególnoÊci:
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89) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1. 

———————
90) 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, Nr 90, poz. 757
i Nr 130, poz. 1085.



1) rodzaju Êrodka lokomocji;

2) sposobu ustalania kwoty równowa˝nika;

3) terminów wyp∏aty kwoty równowa˝nika. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw za-
bezpieczenia spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, rodzaje i zakres innych Êwiadczeƒ socjalnych
i bytowych, które mogà byç przyznawane osobom,
o których mowa w ust. 1.

Art. 64. (utraci∏ moc)91).

Art. 65. (utraci∏ moc)92).

Art. 66. (utraci∏ moc)92).

Art. 67. 1. Za cz∏onków rodziny stra˝aka uprawnio-
nych do Êwiadczeƒ przewidzianych w art. 63, 6592)

i 6692) uwa˝a si´ ma∏˝onka i dzieci.

2. Za dzieci uwa˝a si´ dzieci w∏asne, dzieci ma∏˝on-
ka, dzieci przysposobione, dzieci przyj´te na wycho-
wanie, które:

1) nie przekroczy∏y 18 roku ˝ycia, a w razie ucz´szcza-
nia do szko∏y — 24 lat albo 25 lat, je˝eli odbywajà
studia w szkole wy˝szej, a ukoƒczenie 24 lat przy-
pada na ostatni lub przedostatni rok studiów, albo

2) sta∏y si´ inwalidami I93) lub II 94) grupy przed osiàg-
ni´ciem wieku okreÊlonego w pkt 1.

Art. 68. Okres s∏u˝by stra˝aka traktuje si´ na równi
z pracà wykonywanà w szczególnych warunkach lub
w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów
o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich ro-
dzin95).

Art. 69. 1.96) Stra˝akowi — kobiecie pe∏niàcej s∏u˝-
b´ w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej przys∏ugujà upraw-

nienia przewidziane w przepisach prawa pracy dla ko-
biet, je˝eli przepisy ustawy nie stanowià inaczej.

2.97) 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∏uguje Êwiad-
czenie pieni´˝ne w wysokoÊci odpowiadajàcej uposa-
˝eniu pobieranemu na ostatnio zajmowanym stanowi-
sku s∏u˝bowym, do koƒca urlopu macierzyƒskiego. 

3.97) Stra˝akowi — kobiecie zwolnionej ze s∏u˝by
na podstawie art. 43 ust. 3 pkt 4 i 5 w czasie urlopu wy-
chowawczego 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 wycho-
wawczego oraz Êwiadczenia rodzinne, które przy-
s∏ugujà po spe∏nieniu warunków okreÊlonych
w przepisach o Êwiadczeniach rodzinnych;

2) inne uprawnienia przewidziane dla pracownic
zwalnianych z pracy w czasie urlopu wychowaw-
czego z przyczyn niedotyczàcych pracowników.

4.97) Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ tak˝e do stra˝a-
ka — m´˝czyzny w zakresie, w jakim pracownicy mo-
gà korzystaç ze szczególnych uprawnieƒ przewidzia-
nych dla pracownic. Je˝eli oboje rodzice lub opieku-
nowie sà stra˝akami, z uprawnieƒ mo˝e korzystaç tyl-
ko jedno z nich.

Art. 70. 1. Stra˝akowi, który podjà∏ prac´ w ciàgu
roku od dnia zwolnienia ze s∏u˝by, a je˝eli pe∏ni∏ s∏u˝-
b´ przygotowawczà — w ciàgu 3 miesi´cy od tego
dnia, okres s∏u˝by wlicza si´ do okresu zatrudnienia
w zakresie wszelkich uprawnieƒ wynikajàcych z prze-
pisów prawa pracy.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania, je˝eli prze-
pisy prawa pracy przewidujà, ˝e up∏yw okresów, o któ-
rych mowa w ust. 1, nie stanowi przeszkody do korzy-
stania przez pracownika z okreÊlonych Êwiadczeƒ.

3. Je˝eli stra˝ak nie mo˝e podjàç zatrudnienia
w czasie okreÊlonym w ust. 1 ze wzgl´du na chorob´
powodujàcà niezdolnoÊç do pracy lub inwalidztwo, za-
chowuje uprawnienia okreÊlone w ust. 1 w razie pod-
j´cia zatrudnienia w ciàgu 3 miesi´cy od dnia ustania
niezdolnoÊci do pracy lub inwalidztwa.

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ do stra˝aków
zwolnionych ze s∏u˝by w razie skazania prawomoc-
nym wyrokiem sàdu lub ukarania karà dyscyplinarnà
wydalenia ze s∏u˝by.

Art. 71.98) 1. Stra˝akowi w s∏u˝bie przygotowaw-
czej i mianowanemu na sta∏e przys∏uguje prawo do
corocznego p∏atnego urlopu wypoczynkowego w wy-
miarze 26 dni.
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91) Utraci∏ moc na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 14 ustawy

z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezp∏at-
nych i ulgowych przejazdów Êrodkami publicznego trans-
portu zbiorowego (Dz. U. Nr 54, poz. 254), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1993 r. 

92) Utraci∏ moc w zakresie uregulowanym przepisami usta-
wy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153), która wesz∏a w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 1999 r., stosownie do art. 170
pkt 24 tej ustawy. 

93) Obecnie: ca∏kowita niezdolnoÊç do pracy oraz niezdol-
noÊç do samodzielnej egzystencji, stosownie do art. 10
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie
niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i ubezpie-
czeniu spo∏ecznym (Dz. U. Nr 100, poz. 461), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 1997 r. 

94) Obecnie: ca∏kowita niezdolnoÊç do pracy, stosownie do
art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 93. 

95) Obecnie: przepisów o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, stosownie do art. 192 usta-
wy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 162,
poz. 1118), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r. 

96) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 37 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1. 

———————
97) Dodany przez art. 1 pkt 37 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1. 
98) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 38 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1. 



2. Stra˝akowi, podejmujàcemu s∏u˝b´ przygoto-
wawczà 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 miesià-
ca tej s∏u˝by, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu wypo-
czynkowego, o którym mowa w ust. 1.

Art. 71a.99) 1. Stra˝akowi, o którym mowa
w art. 71, przys∏uguje p∏atny dodatkowy urlop wypo-
czynkowy, zwany dalej „dodatkowym urlopem wypo-
czynkowym”, w wymiarze do 18 dni rocznie, z tytu∏u
pe∏nienia s∏u˝by w warunkach szkodliwych dla zdro-
wia albo szczególnie ucià˝liwych ze wzgl´du na prze-
d∏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:

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 wy-
konawcze;

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 do-
wódcze;

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˝liwo-
Êci, 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-let-
niego sta˝u s∏u˝by;

2) 9 dni w roku — po osiàgni´ciu co najmniej 20-let-
niego sta˝u s∏u˝by;

3) 13 dni w roku — po osiàgni´ciu co najmniej 25-let-
niego 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 wypoczyn-
kowych z tytu∏u osiàgni´cia okreÊlonego wieku ˝ycia
lub okreÊlonego sta˝u s∏u˝by, dni przys∏ugujàcych do-
datkowych urlopów wypoczynkowych sumuje si´,
jednak ∏àczny wymiar dodatkowego urlopu wypo-
czynkowego nie mo˝e przekroczyç 18 dni w roku. 

6. Nabycie prawa do pierwszego dodatkowego
urlopu wypoczynkowego nast´puje odpowiednio:

1) po roku s∏u˝by pe∏nionej w warunkach szkodli-
wych 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 wy-
poczynkowych 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 zdro-
wia lub szczególnie ucià˝liwych, ze wzgl´du na prze-
d∏u˝ony czas s∏u˝by. 

8. Stra˝akowi, który posiada uprawnienia do do-
datkowego 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 kalendarzo-
wym dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze
proporcjonalnym do okresu s∏u˝by w tym roku.

Art. 71b.99) 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∏aÊci-
wy prze∏o˝ony jest obowiàzany udzieliç w terminie
póêniejszym.

3. Wymiar urlopu wypoczynkowego i dodatkowe-
go 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,
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3) zawieszenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych,

4) tymczasowego aresztowania,

5) nieusprawiedliwionej nieobecnoÊci na s∏u˝bie,

ulega proporcjonalnemu obni˝eniu o ten okres, chy-
ba ˝e przed rozpocz´ciem si´ tego okresu stra˝ak wy-
korzysta∏ urlop w przys∏ugujàcym mu albo wy˝szym
wymiarze. 

4. W okresie od dnia z∏o˝enia przez stra˝aka pisem-
nego ˝àdania zwolnienia go ze s∏u˝by do dnia zwolnie-
nia 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.99) Stra˝akowi mo˝na udzieliç p∏atnego
urlopu okolicznoÊciowego: 

1) z tytu∏u przeniesienia s∏u˝bowego, je˝eli z przenie-
sieniem wià˝e si´ zmiana miejsca zamieszkania —
w wymiarze od 4 do 6 dni;

2) na za∏atwienie wa˝nych spraw osobistych lub ro-
dzinnych — w wymiarze nieprzekraczajàcym 5 dni
w roku kalendarzowym.

Art. 71d.99) 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.99) 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 domo-
wego, o którym mowa w art. 35 ust. 8, zgodnie z obo-
wiàzujàcym go rozk∏adem czasu s∏u˝by, w wymiarze
godzinowym, odpowiadajàcym dobowemu wymiaro-
wi jego czasu s∏u˝by lub dy˝uru w danym dniu. Dzieƒ
urlopu odpowiada 8 godzinom s∏u˝by lub dy˝uru. 

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

Art. 71f.99) Stra˝akowi mo˝na udzieliç p∏atnego
urlopu zdrowotnego w celu przeprowadzenia zaleco-
nego leczenia w wymiarze nieprzekraczajàcym jedno-
razowo 6 miesi´cy. ¸àczny wymiar takiego urlopu nie
mo˝e przekroczyç 18 miesi´cy w ciàgu ca∏ej s∏u˝by.

Art. 71g.99) 1. Stra˝akowi, na jego pisemny wnio-
sek, w∏aÊciwy prze∏o˝ony mo˝e udzieliç urlopu bez-
p∏atnego, je˝eli nie zak∏óci to toku s∏u˝by, z zastrze˝e-
niem 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∏at-
nego 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∏at-
ne na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia 23 maja
1991 r. o zwiàzkach zawodowych.

Art. 71h.99) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych 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.

Art. 72. 1. Stra˝aka mo˝na odwo∏aç z urlopu wypo-
czynkowego z wa˝nych wzgl´dów s∏u˝bowych, a tak-
˝e wstrzymaç udzielenie mu urlopu w ca∏oÊci lub cz´-
Êci. Termin urlopu mo˝e byç przesuni´ty na wniosek
stra˝aka umotywowany wa˝nymi wzgl´dami.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki zwrotu
kosztów przejazdu spowodowanych odwo∏aniem stra-
˝aka z urlopu oraz zwrotu innych kosztów, z uwzgl´d-
nieniem w szczególnoÊci:

1) okreÊlenia rodzaju innych kosztów podlegajàcych
zwrotowi;

2) okreÊlenia osób, których odwo∏anie z urlopu ra-
zem ze stra˝akiem powodowa∏oby zwrot kosztów
zwiàzanych z odwo∏aniem z urlopu.

3. Odwo∏anie stra˝aka z urlopu ze wzgl´dów s∏u˝-
bowych wymaga zgody prze∏o˝onego uprawnionego
do powo∏ania lub mianowania.

4. Stra˝akowi, który nie wykorzysta∏ urlopu w da-
nym roku kalendarzowym, urlopu tego nale˝y udzieliç
w innym terminie.

Art. 72a.100) 1. W sprawach dotyczàcych udzielania
zwolnieƒ od zaj´ç s∏u˝bowych oraz sposobu uspra-
wiedliwiania nieobecnoÊci w s∏u˝bie w zakresie nie-
uregulowanym 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. Dokumentem usprawiedliwiajàcym nieobec-
noÊç na s∏u˝bie z powodu choroby jest zaÊwiadczenie
lekarskie o czasowej niezdolnoÊci do s∏u˝by. 
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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, z wyjàtkiem przypadków uspra-
wiedliwionych przez kierownika jednostki organi-
zacyjnej, w której pe∏ni s∏u˝b´;

2) na szkolenie po˝arnicze dla cz∏onków ochotniczych
stra˝y po˝arnych.

Art. 73. 1. Stra˝akowi, który wzorowo wykonuje
obowiàzki, mogà byç przyznane wyró˝nienia:

1) pochwa∏a;

2) nagroda pieni´˝na lub rzeczowa;

3)101) krótkoterminowy, p∏atny dodatkowy urlop wy-
poczynkowy w wymiarze do 10 dni rocznie;

4) przedterminowe nadanie wy˝szego stopnia;

5) odznaka „Zas∏u˝ony dla ochrony przeciwpo˝aro-
wej”;

6) przedstawienie do orderu lub odznaczenia.

1a.102) Wyró˝nienia okreÊlone w ust. 1 pkt 1—3
przyznaje prze∏o˝ony uprawniony do mianowania (po-
wo∏ania) stra˝aka na stanowisko s∏u˝bowe, z zastrze-
˝eniem ust. 1b i 1c.

1b.102) Komendantowi G∏ównemu Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej wyró˝nienia przyznaje minister w∏aÊ-
ciwy do spraw wewn´trznych.

1c.102) Komendantowi Szko∏y G∏ównej S∏u˝by Po-
˝arniczej i jego zast´pcom, dyrektorowi jednostki ba-
dawczo-rozwojowej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i je-
go zast´pcom oraz komendantom wojewódzkim Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej wyró˝nienia przyznaje Ko-
mendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

1d.102) Przedterminowe nadanie wy˝szego stopnia
nale˝y do kompetencji prze∏o˝onego uprawnionego
do nadania danego stopnia.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1)103) 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;

2) szczegó∏owe zasady nadawania odznaki „Zas∏u˝o-
ny dla ochrony przeciwpo˝arowej”, tryb przedsta-
wiania wniosków o jej nadanie, wzór odznaki oraz
tryb jej wr´czania i sposób noszenia.

Rozdzia∏ 8

Mieszkania stra˝aków w s∏u˝bie paƒstwowej

Art. 74. 1. Stra˝akowi mianowanemu na sta∏e przy-
s∏uguje prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowo-
Êci, w której pe∏ni s∏u˝b´, lub w miejscowoÊci pobli-
skiej, z uwzgl´dnieniem liczby cz∏onków rodziny oraz
ich uprawnieƒ wynikajàcych z przepisów odr´bnych.

1a.104) Je˝eli w miejscowoÊci, w której stra˝ak mia-
nowany na sta∏e pe∏ni s∏u˝b´, lub w miejscowoÊci po-
bliskiej nie ma mo˝liwoÊci przydzielenia lokalu miesz-
kalnego, stra˝ak mo˝e otrzymaç kwater´ tymczasowà
na okres pe∏nienia s∏u˝by w tej miejscowoÊci.

2. Stra˝ak w s∏u˝bie przygotowawczej mo˝e otrzy-
maç kwater´ tymczasowà w miejscowoÊci, w której
pe∏ni s∏u˝b´, albo w miejscowoÊci pobliskiej.

2a.105) W przypadkach, o których mowa w ust. 1a
i ust. 2, koszty zakwaterowania ponosi stra˝ak.

3. Za miejscowoÊç pobliskà uwa˝a si´ miejsco-
woÊç, do której czas dojazdu publicznymi Êrodkami
transportu przewidziany w rozk∏adzie jazdy, ∏àcznie
z przesiadkami, nie przekracza w obie strony dwóch
godzin, liczàc od stacji (przystanku) najbli˝szej miejs-
ca pe∏nienia s∏u˝by do stacji (przystanku) najbli˝szej
miejsca zamieszkania. Do czasu tego nie wlicza si´ do-
jazdu do i od stacji (przystanku) w obr´bie miejsco-
woÊci, z której stra˝ak doje˝d˝a, oraz miejscowoÊci,
w której wykonuje obowiàzki s∏u˝bowe.

4. W przypadku gdy z miejscowoÊci, o których mo-
wa w ust. 3, istniejà ró˝ne mo˝liwoÊci dojazdu, do ob-
liczenia czasu przyjmuje si´ czas jazdy ze stacji (przy-
stanku) o najdogodniejszym po∏àczeniu.

Art. 75. Cz∏onkami rodziny stra˝aka, których
uwzgl´dnia si´ przy przydziale lokalu mieszkalnego,
sà pozostajàcy ze stra˝akiem we wspólnym gospodar-
stwie domowym:

1) ma∏˝onek;

2) dzieci, o których mowa w art. 67 ust. 2;

3) rodzice stra˝aka i jego ma∏˝onka b´dàcy na jego
wy∏àcznym utrzymaniu lub je˝eli ze wzgl´du na
wiek, inwalidztwo106) albo inne okolicznoÊci sà
niezdolni do wykonywania zatrudnienia; za rodzi-
ców uwa˝a si´ równie˝ ojczyma i macoch´ oraz
osoby przysposabiajàce.
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Art. 76.107) 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 in-
westycyjnej 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 orga-
nizacyjnych podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw wewn´trznych.

2. Stra˝akowi mianowanemu na sta∏e przydziela
si´ lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej odpo-
wiadajàcej przys∏ugujàcym stra˝akowi normom zalud-
nienia. Przys∏ugujàca stra˝akowi norma zaludnienia
lokalu mieszkalnego wynosi od 7 do 10 m2 powierzch-
ni mieszkalnej, którà stanowi powierzchnia pokoi znaj-
dujàcych 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 przydziele-
nia lokalu mieszkalnego o powierzchni mieszkalnej
odpowiadajàcej liczbie przys∏ugujàcych norm zalud-
nienia, stra˝akowi mo˝na przydzieliç lokal mieszkalny
o powierzchni mieszkalnej:

1) mniejszej od przys∏ugujàcej zgodnie z normami za-
ludnienia, je˝eli wyrazi on na to pisemnà zgod´
lub wystàpi z odpowiednim wnioskiem, przy czym
przydzia∏ takiego lokalu nie pozbawia stra˝aka pra-
wa do uzyskania lokalu o powierzchni mieszkalnej
odpowiadajàcej przys∏ugujàcym mu normom za-
ludnienia;

2) wi´kszej od przys∏ugujàcej zgodnie z normami za-
ludnienia, je˝eli okolicznoÊci tego wymagajà oraz
za zgodà bezpoÊredniego prze∏o˝onego organu
w∏aÊciwego do wydania decyzji w sprawie przy-
dzia∏u lokalu.

5. Na kwatery tymczasowe przeznacza si´ lokale
mieszkalne albo pomieszczenia adaptowane na miesz-
kalne, b´dàce w nale˝ytym stanie technicznym i sani-
tarnym, które znajdujà si´ w budynkach na terenie za-
mkni´tym lub w budynkach przeznaczonych na cele
s∏u˝bowe. 

6. Kwaterà tymczasowà mo˝e byç lokal mieszkalny
albo pomieszczenie adaptowane na mieszkalne o po-
wierzchni mieszkalnej nieodpowiadajàcej przys∏ugujà-
cym stra˝akowi normom zaludnienia.

7. Lokal mieszkalny albo kwater´ tymczasowà
przydziela si´ stra˝akowi na jego pisemny wniosek.

8. Przydzia∏ lokalu mieszkalnego albo kwatery tym-
czasowej w budynku jednostki organizacyjnej Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej, przeznaczonym na cele s∏u˝-

bowe albo znajdujàcym si´ na terenie zamkni´tym, na-
st´puje tylko na okres pe∏nienia s∏u˝by w tej jednostce.

9. Lokal mieszkalny przydziela si´ stra˝akowi, bio-
ràc pod uwag´ ∏àcznie nast´pujàce kryteria:

1) brak lokalu mieszkalnego w miejscu pe∏nienia
s∏u˝by lub w miejscowoÊci pobliskiej albo koniecz-
noÊç poprawy dotychczasowych warunków
mieszkaniowych, w tym czas oczekiwania na przy-
dzia∏ 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 organi-
zacyjnej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, przeznaczo-
nym na cele s∏u˝bowe lub znajdujàcym si´ na te-
renie zamkni´tym;

2) lokal mieszkalny przydzielony decyzjà administra-
cyjnà, stanowiàcy odr´bnà w∏asnoÊç osoby fizycz-
nej;

3) lokal mieszkalny przydzielony decyzjà administra-
cyjnà w poprzednim miejscu pe∏nienia s∏u˝by.

Art. 77.107) 1. Stra˝akowi mianowanemu na sta∏e
oraz stra˝akowi w s∏u˝bie przygotowawczej przys∏u-
guje równowa˝nik pieni´˝ny za remont lokalu miesz-
kalnego lub domu, zajmowanego na podstawie przy-
s∏ugujàcego mu tytu∏u prawnego, zwany dalej „rów-
nowa˝nikiem za remont”, z uwzgl´dnieniem norm za-
ludnienia przys∏ugujàcych stra˝akowi oraz cz∏onkom
jego rodziny. 

2. Równowa˝nik za remont przys∏uguje równie˝
stra˝akowi zajmujàcemu kwater´ tymczasowà, z wy-
jàtkiem 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 któ-
remu przydzielono kwater´ tymczasowà, przys∏uguje
równowa˝nik za remont, z uwzgl´dnieniem norm za-
ludnienia 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 równo-
wa˝nik za brak lokalu mieszkalnego, o którym mo-
wa 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.
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Art. 78.107) 1. Stra˝akowi mianowanemu na sta-
∏e przys∏uguje równowa˝nik pieni´˝ny, zwany dalej
„równowa˝nikiem za brak lokalu mieszkalnego”, je˝e-
li on sam lub cz∏onkowie jego rodziny, o których mo-
wa 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 zaj-
mowanego dotychczas lokalu mieszkalnego lub
domu, o których mowa w ust. 1, z wyjàtkiem przy-
padków zniesienia wspó∏w∏asnoÊci na mocy orze-
czenia 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 mieszkalne-
go, odpowiadajàcego przys∏ugujàcym mu nor-
mom zaludnienia oraz znajdujàcego si´ w nale˝y-
tym stanie technicznym i sanitarnym albo z∏o˝enia
wniosku o przydzia∏ takiego lokalu, o którym mo-
wa w art. 76 ust. 7;

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 miej-
scowoÊci innej ni˝ pobliska.

3. Równowa˝nik za brak lokalu mieszkalnego przy-
s∏uguje w okresie od dnia powstania uprawnienia do
jego pobierania do dnia, w którym nastàpi∏a utrata te-
go uprawnienia. 

4. W przypadku gdy stra˝ak otrzyma∏ kwater´ tym-
czasowà w miejscowoÊci pe∏nienia s∏u˝by lub w miej-
scowoÊci pobliskiej, w której nie ma mo˝liwoÊci przy-
dzielenia lokalu mieszkalnego, równowa˝nika za brak
lokalu mieszkalnego nie wyp∏aca si´ przez okres ocze-
kiwania na lokal mieszkalny, nie d∏u˝ej jednak ni˝
przez 5 lat.

Art. 79.107) 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 mieszkaniowe-
go. Uprawnienie do równowa˝nika za remont ustala
si´ na dzieƒ 1 stycznia ka˝dego roku.

3. Stra˝ak jest obowiàzany niezw∏ocznie zawia-
domiç, poprzez z∏o˝enie oÊwiadczenia mieszkanio-
wego, o ka˝dej zmianie majàcej wp∏yw na uprawnie-
nie do otrzymania równowa˝nika za remont albo za
brak lokalu mieszkalnego lub na wysokoÊç równo-
wa˝nika. 

4. Kwoty wyp∏aconych równowa˝ników za remont
i za brak lokalu mieszkalnego podlegajà zwrotowi
w razie ich nienale˝nego pobrania b´dàcego skut-
kiem:

1) podania w oÊwiadczeniu mieszkaniowym nie-
prawdziwych danych, majàcych wp∏yw na istnie-
nie uprawnienia do równowa˝nika lub na jego wy-
sokoÊç;

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 uzasadnio-
nych wypadkach, mo˝e nastàpiç w ratach.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb przyznawania
równowa˝ników za remont albo za brak lokalu miesz-
kalnego i sposób ustalania ich wysokoÊci oraz wzór
oÊwiadczenia mieszkaniowego, z uwzgl´dnieniem:

1) stawki równowa˝nika za remont na norm´ zalud-
nienia przys∏ugujàcej stra˝akowi;

2) stawki dziennej równowa˝nika za brak lokalu
mieszkalnego, z uwzgl´dnieniem stanu rodzinne-
go stra˝aka; 

3) terminu wyp∏aty równowa˝ników;

4) jednostek organizacyjnych w∏aÊciwych do ich wy-
p∏aty.

Art. 80.108) 1. Stra˝akowi mianowanemu na sta∏e,
który nie otrzyma∏ lokalu mieszkalnego na podstawie
decyzji administracyjnej o przydziale, przys∏uguje po-
moc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub
domu, zwana dalej „pomocà finansowà”, z zastrze˝e-
niem 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 na-
by∏ 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 admini-
stracyjnej o przydziale lokalu mieszkalnego lokal
mieszkalny b´dàcy w dyspozycji ministra w∏aÊciwego
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do spraw wewn´trznych albo podleg∏ych mu orga-
nów, jest zobowiàzanie si´ stra˝aka do zwolnienia zaj-
mowanego lokalu mieszkalnego i przekazania go do
dyspozycji w∏aÊciwego organu w terminie okreÊlo-
nym w decyzji administracyjnej o przyznaniu pomocy
finansowej, jednak nie d∏u˝szym ni˝ 6 miesi´cy od
dnia wyp∏aty tej pomocy. W szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach, na wniosek stra˝aka, termin mo˝na
przed∏u˝yç do 12 miesi´cy, je˝eli nie ma mo˝liwoÊci
wczeÊniejszego zamieszkania w lokalu mieszkalnym
lub domu, na którego uzyskanie zosta∏a przyznana po-
moc 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∏u-
gujàcà stra˝akowi;

3) terminu wyp∏aty pomocy finansowej;

4) wysokoÊci pomocy finansowej podlegajàcej zwro-
towi w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

Art. 81. Lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji
administracyjnej nie przydziela si´ stra˝akowi:

1) w razie skorzystania z pomocy finansowej, o któ-
rej mowa w art. 80;

2) posiadajàcemu w miejscowoÊci, w której pe∏ni
s∏u˝b´, lub w miejscowoÊci pobliskiej lokal miesz-
kalny odpowiadajàcy co najmniej przys∏ugujàcej
mu powierzchni mieszkalnej albo dom jednoro-
dzinny lub dom mieszkalno-pensjonatowy;

3) którego ma∏˝onek posiada lokal mieszkalny lub
dom okreÊlony w pkt 2;

4) w razie zbycia przez niego lub jego ma∏˝onka w∏a-
snoÊciowego prawa do spó∏dzielczego lokalu
mieszkalnego albo domu stanowiàcego odr´bnà
nieruchomoÊç, o których mowa w pkt 2, z wyjàt-
kiem przypadków okreÊlonych na podstawie
art. 82 ust. 1.

Art. 82. 1.109) Stra˝akowi przeniesionemu do pe∏-
nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci, któremu w po-
przednim 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.

2.109) Stra˝akowi, który skorzysta∏ z pomocy finan-
sowej, mo˝e byç przydzielony lokal mieszkalny na
podstawie decyzji administracyjnej, na zasadach okreÊ-
lonych w ust. 1.

3. (uchylony)110).

4. Stra˝akowi przeniesionemu do s∏u˝by w innej
miejscowoÊci, który w poprzednim miejscu pe∏nienia
s∏u˝by nie zwolni∏ zajmowanego lokalu mieszkalnego
lub domu, o którym mowa w ust. 1, mo˝na przydzieliç
tymczasowà kwater´ wed∏ug przys∏ugujàcych norm
bez uwzgl´dnienia zamieszka∏ych z nim cz∏onków.

5.111) Stra˝ak delegowany do czasowego pe∏nienia
s∏u˝by w innej miejscowoÊci otrzymuje kwater´ tym-
czasowà. Koszty zakwaterowania pokrywa si´ ze Êrod-
ków Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

Art. 83.112) 1. Decyzj´ administracyjnà o zwolnie-
niu lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 76
ust. 1, wydaje si´ w przypadku: 

1) podnajmowania lub oddania do bezp∏atnego u˝y-
wania tego lokalu lub jego cz´Êci;

2) niezwolnienia przydzielonego lokalu mieszkalne-
go;

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 o powierzchni mieszkal-
nej odpowiadajàcej co najmniej przys∏ugujàcym
stra˝akowi i cz∏onkom jego rodziny normom za-
ludnienia;

4) niezamieszkiwania w lokalu mieszkalnym przez
okres d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy, chyba ˝e zachodzà
okolicznoÊci uzasadniajàce czasowy pobyt stra˝a-
ka 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 upor-
czywie wykraczajà przeciwko obowiàzujàcemu
porzàdkowi domowemu, czyniàc ucià˝liwym ko-
rzystanie 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 dodat-
kowego, 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 zwolnio-
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111) Dodany przez art. 1 pkt 45 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1. 
112) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 46 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1. 



nego ze s∏u˝by lub pozosta∏ych po stra˝aku cz∏on-
ków 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 za-
opatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji
Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzà-
du, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´zien-
nej oraz ich rodzin;

8) zajmowania lokalu mieszkalnego bez tytu∏u praw-
nego;

9) zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym pomimo
zrzeczenia si´ na piÊmie uprawnieƒ do jego zaj-
mowania;

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. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2005 r. Nr 240, poz. 2027). 

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;

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

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. Przydzia∏ i zwalnianie lokali mieszkalnych i kwa-
ter 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 decy-
zji administracyjnej. Decyzje w tych sprawach wydajà:

1) minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych —
w stosunku do:

a) Komendanta G∏ównego Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej,

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˝ar-
nej,

d) dyrektora Centrum Naukowo-Badawczego Och-
rony Przeciwpo˝arowej,

e) dyrektora Centralnego Muzeum Po˝arnictwa,

f) stra˝aków wyznaczonych do wykonywania
okreÊlonych zadaƒ poza jednostkà organizacyj-
nà Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej;

3) komendanci wojewódzcy Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej — w stosunku do: 

a) komendantów powiatowych (miejskich) Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej,

b) stra˝aków pe∏niàcych s∏u˝b´ w komendach wo-
jewódzkich Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej;

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

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

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, ma-
jàc na wzgl´dzie zapewnienie potrzeb lokalowych
stra˝aków, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki
techniczne przydzielanych stra˝akom lokali mieszkal-
nych, tryb przydzielania i zwalniania lokali mieszkal-
nych oraz kwater tymczasowych, w przypadkach okreÊ-
lonych w ustawie, przys∏ugujàce stra˝akowi normy za-
ludnienia, a tak˝e warunki zamiany lokali mieszkal-
nych, w tym:

1) liczb´ przys∏ugujàcych norm zaludnienia, przypa-
dajàcych 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 za-
miany lokali mieszkalnych;

3) wymagane dokumenty, potwierdzajàce uprawnie-
nie do ubiegania si´ o przydzia∏; 

4) dokumenty potwierdzajàce zwolnienie przez stra-
˝aka dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalne-
go lub domu albo zwrot udzielonej pomocy finan-
sowej.

Art. 83a.113) 1. Stra˝ak, któremu wydano decyzj´
o przydziale lokalu mieszkalnego, zawiera umow´ naj-
mu z w∏aÊcicielem lokalu albo z podmiotem, admi-
nistrujàcym i zarzàdzajàcym przydzielonym lokalem
mieszkalnym. 
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2. Od dnia otrzymania lokalu mieszkalnego stra˝ak
uiszcza czynsz z tytu∏u najmu.

3. Przekazanie przydzielonego lokalu mieszkalne-
go nast´puje na podstawie protoko∏u, w którym okreÊ-
la si´ stan techniczny lokalu oraz stopieƒ zu˝ycia znaj-
dujàcych si´ w nim urzàdzeƒ technicznych. Protokó∏
sporzàdzajà stra˝ak oraz wynajmujàcy i stanowi on
podstaw´ rozliczeƒ dokonywanych przy zwrocie loka-
lu mieszkalnego.

4. Stra˝ak, o którym mowa w ust. 1, mo˝e wprowa-
dzaç 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 uprawomocnie-
nia si´ decyzji o zwolnieniu przydzielonego lokalu
mieszkalnego.

7. W sprawach wynikajàcych z wzajemnych praw
i obowiàzków najemcy i wynajmujàcego oraz w in-
nych 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.114)) 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 oraz z 2006 r. Nr 86, poz. 602).

8. Sprawy sporne wynikajàce ze stosunku najmu
lokali mieszkalnych, o których mowa w art. 76 ust. 1,
rozstrzygajà sàdy powszechne.

Art. 84. Stra˝ak zwolniony ze s∏u˝by, który nie po-
siada prawa do lokalu mieszkalnego na warunkach
okreÊlonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytal-
nym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa

Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz
ich rodzin, zachowuje prawo do przydzielonego lokalu
mieszkalnego wed∏ug norm powszechnie obowiàzujà-
cych lub mo˝e byç przeniesiony do zamiennego loka-
lu mieszkalnego.

Rozdzia∏ 9

Uposa˝enie i inne Êwiadczenia pieni´˝ne stra˝aków

Art. 85. 1. Prawo do uposa˝enia powstaje z dniem
mianowania stra˝aka na pierwsze stanowisko s∏u˝bo-
we.

2. Z tytu∏u s∏u˝by stra˝ak otrzymuje uposa˝enie
i inne Êwiadczenia pieni´˝ne okreÊlone w ustawie.

3. Przeci´tne uposa˝enie funkcjonariuszy stanowi
wielokrotnoÊç kwoty bazowej, której wysokoÊç ustalo-
nà wed∏ug odr´bnych zasad okreÊla ustawa bud˝eto-
wa.

4. WielokrotnoÊç kwoty bazowej, o której mowa
w ust. 3, okreÊla Rada Ministrów w drodze rozporzà-
dzenia.

Art. 86. Uposa˝enie stra˝aka sk∏ada si´ z uposa˝e-
nia zasadniczego i z dodatków do uposa˝enia.

Art. 87. 1. Stra˝acy otrzymujà nast´pujàce dodatki
do uposa˝enia:

1) dodatek za stopieƒ;

2) dodatek s∏u˝bowy;

3) (uchylony)115);

4) dodatki uzasadnione szczególnymi w∏aÊciwoÊcia-
mi, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pe∏-
nienia s∏u˝by;

5) (uchylony)116);

2. Dodatkami do uposa˝enia o charakterze sta∏ym
sà dodatki ustalone w stawkach miesi´cznych.

3.117) Stra˝ak przeniesiony na stanowisko, na któ-
rym 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 obowiàzujà-
cych przed przeniesieniem, w pe∏nej wysokoÊci, je˝eli
przeniesienie nastàpi∏o wskutek:

1) utraty zdolnoÊci do s∏u˝by na danym stanowi-
sku, spowodowanej wypadkiem pozostajàcym
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114) 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, Nr 157, poz. 1316
i Nr 172, poz. 1438.

———————
115) Przez art. 1 pkt 53 ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 61. 
116) Przez art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o za-

si∏kach rodzinnych i piel´gnacyjnych (Dz. U. z 1995 r.
Nr 4, poz. 17), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 marca
1995 r. 

117) Dodany przez art. 1 pkt 48 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 1. 



w zwiàzku z pe∏nieniem s∏u˝by lub chorobà po-
wsta∏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 równo-
rz´dne.

Art. 88.118) 1. Uposa˝enie zasadnicze stra˝aka usta-
la si´ wed∏ug stawki odpowiadajàcej grupie uposa˝e-
nia 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 wyso-
koÊci 25 % po 30 latach s∏u˝by.

3. Podstawà do obliczenia wzrostu, o którym mo-
wa 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´ rów-
nie˝:

1) okresy s∏u˝by w: Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicz-
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´trzne-
go, 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 Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich
rodzin; 

3) okresy pracy wykonywanej w wymiarze czasu pra-
cy nie ni˝szym ni˝ po∏owa obowiàzujàcego w da-
nym zawodzie lub na danym stanowisku;

4) inne okresy, je˝eli z mocy odr´bnych przepisów
podlegajà one wliczeniu do okresu pracy, od któ-
rego 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 do-
datków 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 po-
szczególnych grup uposa˝enia zasadniczego;

2) sposobu dokumentowania okresów, o których mo-
wa w ust. 4;

3) rodzajów dodatków, o których mowa w art. 87
ust. 1 pkt 4;

4) warunków przyznawania i sposobu obliczania do-
datków 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 hierar-
chi´ stanowisk s∏u˝bowych i stopieƒ odpowiedzialno-
Êci na danym stanowisku s∏u˝bowym.

Art. 89. 1.119) Stra˝ak przeniesiony na stanowisko
s∏u˝bowe zaszeregowane do ni˝szej stawki uposa˝e-
nia zasadniczego zachowuje prawo do stawki uposa-
˝enia zasadniczego pobieranego na poprzednio zaj-
mowanym stanowisku, do czasu uzyskania wy˝szej
stawki uposa˝enia wed∏ug stanowiska s∏u˝bowego.

2. Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej w przypadkach szczególnie uzasadnionych mo˝e
zezwoliç na zachowanie przez stra˝aka przeniesionego
na stanowisko s∏u˝bowe zaszeregowane do ni˝szej
grupy uposa˝enia zasadniczego prawa do zaszerego-
wania nale˝nego na poprzednio zajmowanym stano-
wisku.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do stra˝aka prze-
niesionego na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe na podsta-
wie art. 38 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 3.

Art. 90. 1. Uposa˝enie zasadnicze i dodatki do upo-
sa˝enia o charakterze sta∏ym sà p∏atne miesi´cznie
z góry w pierwszym dniu roboczym miesiàca, za który
przys∏uguje uposa˝enie.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych mo-
˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, dodatki o cha-
rakterze sta∏ym, które sà p∏atne z do∏u, termin oraz
tryb ich wyp∏acania, uwzgl´dniajàc warunki pe∏nionej
s∏u˝by. 

Art. 91. 1. Zmiana uposa˝enia nast´puje z dniem
zaistnienia okolicznoÊci uzasadniajàcych t´ zmian´.

2. Je˝eli prawo do uposa˝enia powsta∏o lub zmia-
na uposa˝enia nastàpi∏a w ciàgu miesiàca, uposa˝enie
na czas do koƒca miesiàca oblicza si´ w wysokoÊci
1/30 cz´Êci miesi´cznego uposa˝enia za ka˝dy dzieƒ,
gdy przepisy szczególne nie stanowià inaczej.
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3. Prawo do uposa˝enia wygasa z ostatnim dniem
miesiàca, w którym nastàpi∏o zwolnienie stra˝aka ze
s∏u˝by lub zaistnia∏y inne okolicznoÊci uzasadniajàce
wygaÊni´cie tego prawa.

Art. 92. 1. Roszczenia z tytu∏u prawa do uposa˝e-
nia i innych Êwiadczeƒ oraz nale˝noÊci pieni´˝nych
ulegajà przedawnieniu z up∏ywem 3 lat od dnia, w któ-
rym roszczenie sta∏o si´ wymagalne.

2. Bieg przedawnienia roszczenia z tytu∏u uposa˝e-
nia i innych Êwiadczeƒ oraz nale˝noÊci pieni´˝nych
przerywa ka˝da czynnoÊç przed kierownikiem jednost-
ki organizacyjnej podleg∏ej ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw wewn´trznych, w∏aÊciwym do rozpatrywania
roszczeƒ, podj´ta bezpoÊrednio w celu dochodzenia
lub ustalenia albo zaspokojenia roszczenia.

Art. 93. 1. Stra˝akowi przys∏ugujà nast´pujàce
Êwiadczenia pieni´˝ne:

1) zasi∏ek na zagospodarowanie;

2) nagrody oraz zapomogi;

3) nagrody jubileuszowe;

4)120) dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie 
zadaƒ zleconych wykraczajàcych poza obowiàzki
s∏u˝bowe;

5) nale˝noÊci za podró˝e i przeniesienia s∏u˝bowe;

6) Êwiadczenia zwiàzane ze zwolnieniem ze s∏u˝by.

2. W razie Êmierci stra˝aka lub cz∏onka jego rodzi-
ny, przys∏ugujà:

1) zasi∏ek pogrzebowy;

2) odprawa poÊmiertna.

Art. 94. 1.121) Stra˝akowi, w zwiàzku z mianowa-
niem na sta∏e, przys∏uguje zasi∏ek na zagospodarowa-
nie w wysokoÊci jednomiesi´cznego uposa˝enia za-
sadniczego wraz z dodatkami o charakterze sta∏ym,
nale˝nymi w dniu mianowania.

2.122) Zasi∏ek, o którym mowa w ust. 1, nie przys∏u-
guje przy ponownym nawiàzaniu stosunku s∏u˝bowe-
go, chyba ˝e dotychczas nie by∏ wyp∏acony.

Art. 95. 1. Stra˝akowi wykonujàcemu nale˝ycie
obowiàzki s∏u˝bowe przez okres roku kalendarzowego
przys∏uguje nagroda roczna w wysokoÊci jednomie-
si´cznego uposa˝enia.

2. W razie pe∏nienia s∏u˝by przez cz´Êç roku kalen-
darzowego, nagroda roczna przys∏uguje w wysokoÊci

proporcjonalnej do liczby miesi´cy kalendarzowych
w roku, za które stra˝akowi przys∏ugiwa∏o uposa˝enie.

3. Podstaw´ ustalenia wysokoÊci nagrody rocznej
stanowi miesi´czne uposa˝enie zasadnicze, wraz z do-
datkami o charakterze sta∏ym, nale˝ne stra˝akowi na
ostatnio zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym w roku
kalendarzowym, za który przys∏uguje nagroda.

4. Nagroda roczna mo˝e byç obni˝ona, nie wi´cej
ni˝ o 50 %, w przypadkach:

1) warunkowego umorzenia prowadzonego przeciw-
ko stra˝akowi post´powania karnego albo odstà-
pienia przez sàd od wymierzenia kary;

2) wymierzenia stra˝akowi kary dyscyplinarnej upo-
mnienia lub nagany;

3) skazania stra˝aka prawomocnym wyrokiem sàdu
za przest´pstwo inne ni˝ umyÊlne, Êcigane z oskar-
˝enia publicznego.

5. Nagroda roczna nie przys∏uguje w przypadkach:

1) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu za prze-
st´pstwo umyÊlne, Êcigane z oskar˝enia publicz-
nego;

2) wymierzenia stra˝akowi kary dyscyplinarnej wy-
znaczenia na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe, obni˝e-
nia stopnia lub wydalenia ze s∏u˝by.

6. Obni˝enie lub nieprzyznanie nagrody rocznej
w przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, nast´pu-
je za rok kalendarzowy, w którym stra˝ak pope∏ni∏ czyn
b´dàcy przedmiotem post´powania karnego lub dys-
cyplinarnego, a je˝eli nagroda roczna zosta∏a wyp∏a-
cona — za rok, w którym post´powanie takie zosta∏o
zakoƒczone prawomocnym orzeczeniem.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady
i warunki przyznawania, obni˝ania i wyp∏aty nagród
rocznych.

Art. 95a. 1. Stra˝akowi, którego warunki bytowe
uleg∏y znacznemu pogorszeniu wskutek zdarzeƒ loso-
wych, mo˝e byç przyznana zapomoga.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady
przyznawania i wyp∏aty zapomóg.

Art. 95b. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw pracy okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, wyso-
koÊç funduszu na nagrody, o których mowa w art. 73
ust. 1 pkt 2 i art. 95, oraz na zapomogi, o których mo-
wa w art. 95a. 

Art. 96. 1. Stra˝akowi przys∏uguje nagroda jubile-
uszowa w wysokoÊci:

1) po 20 latach s∏u˝by — 75 %,

2) po 25 latach s∏u˝by — 100 %,
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3) po 30 latach s∏u˝by — 150 %,

4) po 35 latach s∏u˝by — 200 %,

5) po 40 latach s∏u˝by — 300 %

miesi´cznego uposa˝enia zasadniczego, wraz z do-
datkami o charakterze sta∏ym.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
pracy okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, okresy zalicza-
ne do okresu s∏u˝by, od którego zale˝y nabycie prawa
do nagrody jubileuszowej, oraz szczegó∏owe zasady
jej obliczania i wyp∏acania.

Art. 97. 1. Stra˝akowi przys∏uguje dodatkowe wy-
nagrodzenie za wykonywanie zadaƒ zleconych, wykra-
czajàcych poza obowiàzki s∏u˝bowe.

1a. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç oraz wa-
runki otrzymywania wynagrodzenia, o którym mowa
w ust. 1.

2. Wynagrodzenie za dokonane przez stra˝aka wy-
nalazki, udoskonalenia techniczne i usprawnienia re-
gulujà odr´bne przepisy.

Art. 97a. 1. Stra˝akowi delegowanemu do czaso-
wego pe∏nienia s∏u˝by w jednostce organizacyjnej
w innej miejscowoÊci przys∏ugujà zwrot kosztów po-
dró˝y i zakwaterowania oraz diety, na zasadach stoso-
wanych przy podró˝ach s∏u˝bowych na obszarze kra-
ju.

2. Stra˝akowi przeniesionemu do pe∏nienia s∏u˝-
by w jednostce organizacyjnej w innej miejscowoÊci
przys∏uguje zwrot kosztów przeniesienia i podró˝y
oraz inne Êwiadczenia.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
pracy okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres, wyso-
koÊç i warunki otrzymywania nale˝noÊci z tytu∏u prze-
niesienia s∏u˝bowego.

Art. 97b.123) Stra˝akowi delegowanemu do wyko-
nywania zadaƒ zleconych w innej miejscowoÊci przy-
s∏ugujà nale˝noÊci okreÊlone w przepisach w sprawie
wysokoÊci oraz warunków ustalania nale˝noÊci przy-
s∏ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒ-
stwowej albo samorzàdowej jednostce bud˝etowej
z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kraju.

Art. 98. 1. Stra˝ak zwolniony ze s∏u˝by na podsta-
wie art. 38 ust. 4 i art. 43 ust. 2 pkt 1, 2 i 5 oraz ust. 3
pkt 3—5 otrzymuje:

1) odpraw´;

2) ekwiwalent pieni´˝ny za niewykorzystane urlopy
wypoczynkowe;

3) zrycza∏towany ekwiwalent pieni´˝ny za niewyko-
rzystany w danym roku przejazd, o którym mowa
w art. 63.

2. Stra˝ak zwolniony na podstawie art. 43 ust. 2
pkt 3 otrzymuje 50 % odprawy oraz ekwiwalent pie-
ni´˝ny za urlopy wypoczynkowe niewykorzystane
w latach poprzedzajàcych rok zwolnienia ze s∏u˝by.

Art. 99. 1. WysokoÊç odprawy dla stra˝aka miano-
wanego na sta∏e równa si´ wysokoÊci trzymiesi´czne-
go uposa˝enia zasadniczego wraz z dodatkami o cha-
rakterze sta∏ym, nale˝nymi na ostatnio zajmowanym
stanowisku s∏u˝bowym. Odprawa ulega zwi´kszeniu
o 20 % uposa˝enia zasadniczego wraz z dodatkami
o charakterze sta∏ym za ka˝dy dalszy pe∏ny rok wys∏u-
gi ponad 5 lat nieprzerwanej s∏u˝by, a˝ do wysokoÊci
szeÊciomiesi´cznego uposa˝enia wraz z dodatkami
o charakterze sta∏ym. Okres s∏u˝by przekraczajàcy
6 miesi´cy liczy si´ jako pe∏ny rok.

2. Przy ustalaniu wysokoÊci odprawy uwzgl´dnia
si´ równie˝ okresy nieprzerwanej zawodowej s∏u˝by
wojskowej, je˝eli w ciàgu roku po zwolnieniu z tej
s∏u˝by ˝o∏nierz zosta∏ przyj´ty do s∏u˝by w Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej i nie otrzyma∏ odprawy z tytu∏u
poprzednio pe∏nionej s∏u˝by.

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio w przy-
padku podj´cia s∏u˝by w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
po zwolnieniu ze s∏u˝by w innych s∏u˝bach, w których
przys∏ugujà Êwiadczenia tego rodzaju.

4. WysokoÊç odprawy dla stra˝aka w s∏u˝bie przy-
gotowawczej równa si´ wysokoÊci jednomiesi´czne-
go uposa˝enia zasadniczego wraz z dodatkami o cha-
rakterze sta∏ym nale˝nymi na ostatnio zajmowanym
stanowisku s∏u˝bowym.

Art. 100. 1. W razie Êmierci stra˝aka lub uznania go
za zmar∏ego pozosta∏ej po nim rodzinie przys∏uguje
odprawa poÊmiertna w takiej wysokoÊci, w jakiej przy-
s∏ugiwa∏aby temu stra˝akowi odprawa, gdyby by∏
zwolniony ze s∏u˝by, oraz Êwiadczenie okreÊlone
w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3.

2. Âwiadczenia, o których mowa w ust. 1, przys∏u-
gujà ma∏˝onkowi stra˝aka, który pozostawa∏ z nim we
wspólnocie ma∏˝eƒskiej, a w dalszej kolejnoÊci dzie-
ciom i rodzicom, je˝eli w dniu Êmierci stra˝aka spe∏-
niali warunki do uzyskania renty rodzinnej na podsta-
wie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjo-
nariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trz-
nego, Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich ro-
dzin.

Art. 101. 1. Stra˝akowi mianowanemu na sta∏e,
zwolnionemu ze s∏u˝by na podstawie art. 43 ust. 2
pkt 1 oraz ust. 3 pkt 3, wyp∏aca si´ co miesiàc, przez
okres roku po zwolnieniu ze s∏u˝by, Êwiadczenia pie-
ni´˝ne w wysokoÊci odpowiadajàcej uposa˝eniu za-
sadniczemu wraz z dodatkami o charakterze sta∏ym,
pobieranymi na ostatnio zajmowanym stanowisku
s∏u˝bowym.
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2. Stra˝akowi uprawnionemu do Êwiadczenia
okreÊlonego w ust. 1, który naby∏ prawo do zaopatrze-
nia emerytalnego, przys∏uguje prawo wyboru jednego
z tych Êwiadczeƒ.

3. Stra˝akowi zwolnionemu ze s∏u˝by na podsta-
wie art. 43 ust. 3 pkt 4 i 5, który z powodu nadal trwa-
jàcej choroby nie mo˝e podjàç zatrudnienia, wyp∏aca
si´ co miesiàc Êwiadczenie pieni´˝ne okreÊlone
w ust. 1 przez okres choroby, nie d∏u˝ej jednak ni˝
przez okres 3 miesi´cy, chyba ˝e wczeÊniej komisja
lekarska wyda∏a orzeczenie o inwalidztwie, stanowià-
ce podstaw´ do ustalenia prawa do renty inwalidz-
kiej.

Art. 102. Odprawa, o której mowa w art. 99, a tak-
˝e Êwiadczenia okreÊlone w art. 101 nie przys∏ugujà
stra˝akowi, który bezpoÊrednio po zwolnieniu ze s∏u˝-
by zosta∏ przyj´ty do zawodowej s∏u˝by wojskowej lub
do innej s∏u˝by, w której przys∏uguje prawo do takich
Êwiadczeƒ.

Art. 103. 1. W razie Êmierci stra˝aka, niezale˝nie od
odprawy poÊmiertnej, o której mowa w art. 100, przy-
s∏uguje zasi∏ek pogrzebowy w wysokoÊci:

1) trzymiesi´cznego uposa˝enia zasadniczego wraz
z dodatkami o charakterze sta∏ym, nale˝nymi na
ostatnio zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym, je-
˝eli koszty pogrzebu ponosi ma∏˝onek, dzieci,
wnuki, rodzeƒstwo lub rodzice;

2) kosztów rzeczywiÊcie poniesionych, nie wy˝szych
jednak od wysokoÊci okreÊlonej w pkt 1, je˝eli
koszty pogrzebu ponosi inna osoba.

2. Je˝eli Êmierç stra˝aka nastàpi∏a na skutek wy-
padku pozostajàcego w zwiàzku z udzia∏em w akcji ra-
towniczej, koszty pogrzebu pokrywa si´ ze Êrodków
w∏aÊciwej jednostki organizacyjnej Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej.

3. W razie pokrycia kosztów pogrzebu stra˝aka ze
Êrodków w∏aÊciwej jednostki organizacyjnej Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej, osobom wymienionym w ust. 1
pkt 1 przys∏uguje po∏owa zasi∏ku pogrzebowego.

Art. 104. 1. W razie Êmierci cz∏onka rodziny stra˝a-
kowi przys∏uguje zasi∏ek pogrzebowy w wysokoÊci:

1) dwumiesi´cznego uposa˝enia zasadniczego, wraz
z dodatkami o charakterze sta∏ym, nale˝nymi na
ostatnio zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym, je-
˝eli koszty pogrzebu ponosi stra˝ak;

2) kosztów rzeczywiÊcie poniesionych, nie wy˝szych
jednak od kwoty okreÊlonej w pkt 1, je˝eli koszty
pogrzebu ponosi inna osoba.

2. Za cz∏onka rodziny stra˝aka, o którym mowa
w ust. 1, uwa˝a si´:

1) ma∏˝onka; 

2) dzieci w∏asne, dzieci ma∏˝onka oraz dzieci przyspo-
sobione;

3) dzieci wychowywane w ramach rodziny zast´p-
czej;

4) dzieci przyj´te na wychowanie przed osiàgni´ciem
pe∏noletnoÊci, je˝eli ich rodzice nie ˝yjà albo nie
mogà im zapewniç utrzymania, bàdê zostali po-
zbawieni lub ograniczeni w sprawowaniu w∏adzy
rodzicielskiej;

5) rodziców i by∏ych prawnych opiekunów stra˝aka
albo jego ma∏˝onka;

6) osob´, której opiekunem prawnym zosta∏ ustano-
wiony stra˝ak lub jego ma∏˝onek. 

3. Je˝eli w zwiàzku ze Êmiercià cz∏onka rodziny,
o którym mowa w ust. 2 pkt 2—6, stra˝akowi przys∏u-
guje zasi∏ek pogrzebowy na podstawie przepisów
o ubezpieczeniu spo∏ecznym lub innych przepisów
szczególnych, wyp∏aca mu si´ tylko wyrównanie zasi∏-
ku w wysokoÊci ró˝nicy mi´dzy zasi∏kiem pogrzebo-
wym przys∏ugujàcym z tytu∏u s∏u˝by a pobranym ni˝-
szym zasi∏kiem z tytu∏u ubezpieczenia spo∏ecznego
lub z innych tytu∏ów.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki pokrywania
ze Êrodków w∏aÊciwej jednostki organizacyjnej Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej kosztów pogrzebu stra˝aka,
z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci:

1) rodzaju kosztów pogrzebu, które mogà byç pokry-
wane ze Êrodków w∏aÊciwej jednostki organizacyj-
nej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej;

2) wysokoÊci kwot na pokrycie tych kosztów;

3) dokumentów wymaganych do wyp∏aty zasi∏ku po-
grzebowego. 

Art. 105. 1. W razie choroby, urlopu, zwolnienia od
zaj´ç s∏u˝bowych, stra˝ak otrzymuje uposa˝enie za-
sadnicze, dodatki do uposa˝enia o charakterze sta∏ym
i inne nale˝noÊci pieni´˝ne nale˝ne na ostatnio zajmo-
wanym 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 pieni´˝nych
lub na ich wysokoÊç.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych mo-
˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, zasady ograni-
czenia w ca∏oÊci lub cz´Êci wyp∏aty niektórych dodat-
ków do uposa˝enia w okresie choroby lub urlopu oko-
licznoÊciowego stra˝aka.

Art. 106. 1. Stra˝ak mo˝e byç skierowany do szko-
∏y, na przeszkolenie lub na studia.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje placówek,
do których mo˝e byç skierowany stra˝ak, oraz nale˝-
noÊci pieni´˝ne przys∏ugujàce stra˝akom w przypad-
kach, o których mowa w ust. 1, a w szczególnoÊci:

1) uposa˝enie;

2) inne Êwiadczenia pieni´˝ne wynikajàce z przepi-
sów p∏acowych;

Dziennik Ustaw Nr 96 — 4544 — Poz. 667



3) wysokoÊç dodatku s∏u˝bowego;

4) rycza∏t finansowy na dojazdy do miejsca nauki;

5) zasady odp∏atnoÊci za noclegi i wy˝ywienie pod-
czas nauki. 

Art. 107. 1.124) Stra˝akowi zawieszonemu w czyn-
noÊciach s∏u˝bowych zawiesza si´ od najbli˝szego ter-
minu p∏atnoÊci 50 % nale˝nego uposa˝enia.

2. W razie uchylenia zawieszenia w czynnoÊciach
s∏u˝bowych, stra˝ak otrzymuje zawieszonà cz´Êç upo-
sa˝enia oraz obligatoryjne podwy˝ki tego uposa˝enia
wprowadzone w okresie zawieszenia, chyba ˝e zosta∏
zwolniony ze s∏u˝by z powodu skazania prawomoc-
nym wyrokiem sàdu albo ukarany karà dyscyplinarnà
wydalenia ze s∏u˝by.

Art. 108. 1. Stra˝akowi tymczasowo aresztowane-
mu zawiesza si´ od najbli˝szego terminu p∏atnoÊci
50 % ostatnio nale˝nego uposa˝enia.

2. W razie umorzenia post´powania karnego lub
uniewinnienia prawomocnym wyrokiem sàdu, stra˝ak
otrzymuje zawieszonà cz´Êç uposa˝enia oraz obliga-
toryjne podwy˝ki tego uposa˝enia wprowadzone
w okresie zawieszenia.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ w przypadku, gdy
post´powanie karne umorzono z powodu przedawnie-
nia lub amnestii, a tak˝e w razie warunkowego umo-
rzenia post´powania karnego.

Art. 109. 1. Stra˝akowi, który samowolnie opuÊci∏
miejsce pe∏nienia s∏u˝by albo pozostaje poza nim lub
nie podejmuje s∏u˝by, zawiesza si´ uposa˝enie od naj-
bli˝szego terminu p∏atnoÊci. Je˝eli stra˝ak pobra∏ ju˝
za czas nieusprawiedliwionej nieobecnoÊci uposa˝e-
nie, potràceniu podlega odpowiednia cz´Êç uposa˝e-
nia przy najbli˝szej wyp∏acie.

2. W razie uznania nieobecnoÊci za usprawiedli-
wionà, wyp∏aca si´ stra˝akowi zawieszone uposa-
˝enie, a w przypadku nieobecnoÊci nieusprawiedli-
wionej stra˝ak traci za ka˝dy dzieƒ nieobecnoÊci
1/30 cz´Êç uposa˝enia miesi´cznego.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio w ra-
zie zawinionej niemo˝noÊci pe∏nienia przez stra˝aka
obowiàzków s∏u˝bowych.

4. Stra˝akowi, który rozpoczyna urlop bezp∏atny
w ciàgu miesiàca kalendarzowego, przys∏uguje upo-
sa˝enie w wysokoÊci 1/30 uposa˝enia miesi´cznego
za ka˝dy dzieƒ poprzedzajàcy dzieƒ rozpocz´cia urlo-
pu bezp∏atnego. Je˝eli stra˝ak pobra∏ ju˝ uposa˝enie
za czas urlopu bezp∏atnego, potràceniu podlega od-
powiednia cz´Êç uposa˝enia przy najbli˝szej wyp∏a-
cie.

Art. 110. 1. Z uposa˝enia stra˝aka mogà byç doko-
nywane potràcenia na podstawie sàdowych i admini-
stracyjnych tytu∏ów wykonawczych oraz na podstawie
przepisów szczególnych — na zasadach okreÊlonych
w przepisach o egzekucji sàdowej lub post´powaniu
egzekucyjnym w administracji albo w innych przepi-
sach szczególnych, je˝eli dalsze przepisy ustawy nie
stanowià inaczej.

2. Przez uposa˝enie, o którym mowa w ust. 1, ro-
zumie si´ uposa˝enie zasadnicze, dodatki do uposa˝e-
nia, odpraw´ wymienionà w art. 99 oraz Êwiadczenia
okreÊlone w art. 97 i 101.

3. (uchylony)125).

4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, jednostki organiza-
cyjne w∏aÊciwe do dokonywania potràceƒ z uposa-
˝enia oraz tryb post´powania w tych sprawach,
z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci:

1) podmiotów uprawnionych do dokonywania potrà-
ceƒ;

2) podstawy do dokonania potràceƒ;

3) sposobu post´powania z kwotami potràconymi. 

Art. 111. Przepisu art. 110 ust. 1 i 2 nie stosuje si´
do zaliczek pobieranych do rozliczenia, a w szczegól-
noÊci na koszty podró˝y s∏u˝bowej. Nale˝noÊci te po-
tràca si´ z uposa˝enia w pe∏nej wysokoÊci, niezale˝nie
od potràceƒ z innych tytu∏ów.

Art. 111a.126) Sprawy dotyczàce roszczeƒ majàtko-
wych o Êwiadczenia pieni´˝ne wynikajàce ze stosunku
s∏u˝bowego stra˝aków rozstrzygajà sàdy pracy. Prze-
pisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywil-
ny, dotyczàce skutków niewykonania zobowiàzaƒ, sto-
suje si´ odpowiednio.

Rozdzia∏ 10

S∏u˝ba kandydacka

Art. 112. 1.127) O przyj´cie do s∏u˝by kandydackiej
mo˝e ubiegaç si´, na podstawie dobrowolnego zg∏o-
szenia, osoba spe∏niajàca wymagania, o których mo-
wa w art. 28, po z∏o˝eniu zobowiàzania do pe∏nienia
s∏u˝by po ukoƒczeniu nauki.

2. Osoba przyj´ta do s∏u˝by kandydackiej odbywa
nauk´ w wybranej szkole Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

3. Osobie podejmujàcej nauk´ w szkole Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej nadaje si´ stopieƒ stra˝aka.
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4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owe zasady, warunki i tryb przyjmowania
do s∏u˝by kandydackiej;

2) szczegó∏owe zasady i tryb nadawania stopni stra-
˝akom w s∏u˝bie kandydackiej;

3) przebieg s∏u˝by kandydackiej oraz szczegó∏owe za-
sady i tryb opiniowania stra˝aków w s∏u˝bie kan-
dydackiej.

Art. 113. 1. Stra˝ak w s∏u˝bie kandydackiej pe∏ni
s∏u˝b´ w systemie skoszarowanym.

2. Stra˝ak w s∏u˝bie kandydackiej otrzymuje:

1) zakwaterowanie, umundurowanie, odzie˝ specjal-
nà i ekwipunek osobisty oraz wy˝ywienie w natu-
rze albo równowa˝nik pieni´˝ny w zamian za wy-
˝ywienie; 

2) Êwiadczenia pieni´˝ne sk∏adajàce si´ z zasadniczej
nale˝noÊci pieni´˝nej w wysokoÊci uzale˝nionej
od roku nauki, dodatku za stopieƒ i kosztów po-
dró˝y przy przejazdach na praktyki.

3. Stra˝ak w s∏u˝bie kandydackiej mo˝e otrzymaç:

1) nagrod´ pieni´˝nà lub rzeczowà;

2) zasi∏ek na utrzymanie rodziny.

4. W razie Êmierci stra˝aka w s∏u˝bie kandydackiej,
pozosta∏ej po nim rodzinie przys∏uguje:

1) odprawa poÊmiertna;

2) zasi∏ek pogrzebowy.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
pracy i ministrem w∏aÊciwym do spraw zabezpiecze-
nia spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wy-
sokoÊç i szczegó∏owe zasady przyznawania Êwiad-
czeƒ, o których mowa w ust. 2—4.

Art. 114. 1. Stra˝ak w s∏u˝bie kandydackiej ma pra-
wo do czasu wolnego w wymiarze i terminach wynika-
jàcych z planów i programów nauczania.

2. Stra˝akowi w s∏u˝bie kandydackiej przys∏ugujà,
w zakresie wykonywanych przez niego zadaƒ, prawa
stra˝aka okreÊlone w art. 21 i 57.

3.128) 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.

4. Do stra˝aków w s∏u˝bie kandydackiej, którzy zre-
zygnowali z nauki w szkole Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej lub którzy zostali z tej szko∏y wydaleni, stosuje si´
art. 49.

Art. 114a. Stra˝acy w s∏u˝bie kandydackiej w Szko-
le G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej tworzà samorzàd stu-
dencki, a w pozosta∏ych szko∏ach — samorzàd
uczniowski. Organy samorzàdu sà jedynym reprezen-
tantem stra˝aków w s∏u˝bie kandydackiej.

Art. 114b. 1. Stra˝aka w s∏u˝bie kandydackiej zwal-
nia si´ ze s∏u˝by w razie:

1) utraty obywatelstwa polskiego lub nabycia oby-
watelstwa innego paƒstwa;

2) orzeczenia przez komisj´ lekarskà niezdolnoÊci do
s∏u˝by;

3) stwierdzenia w opinii s∏u˝bowej nieprzydatnoÊci
do s∏u˝by;

4) braku post´pów w nauce.

2. Stra˝aka w s∏u˝bie kandydackiej mo˝na zwolniç
ze s∏u˝by na jego wniosek, w terminie 3 miesi´cy od
dnia z∏o˝enia wniosku.

Art. 114c. 1. Stra˝aka w s∏u˝bie kandydackiej wy-
dala si´ ze s∏u˝by w razie:

1) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu na kar´
pozbawienia wolnoÊci lub kar´ pozbawienia praw
publicznych;

2) wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze
s∏u˝by.

2. Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej mo˝e zezwoliç na pozostanie w s∏u˝bie kandydac-
kiej stra˝aka skazanego na kar´ pozbawienia wolnoÊci
z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

Art. 114d. 1. Stra˝ak po odbyciu s∏u˝by kandydac-
kiej zostaje mianowany stra˝akiem na sta∏e.

2.129) 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 termi-
nie nie d∏u˝szym ni˝ 3 miesiàce od dnia zakoƒczenia
nauki.

3.130) 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.
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4.130) Wobec stra˝aka w s∏u˝bie kandydackiej,
w okresie od dnia zakoƒczenia nauki w szkole Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej do dnia mianowania na sta-
∏e, nie majà zastosowania przepisy art. 113 ust. 1—3.

5.130) 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 nie-
podj´cie s∏u˝by nastàpi∏o z przyczyn niele˝àcych po
stronie zainteresowanego. W takim przypadku zakoƒ-
czenie s∏u˝by kandydackiej nast´puje z dniem podj´-
cia s∏u˝by sta∏ej, wskazanym w postanowieniu o przy-
wróceniu terminu.

6.130) 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.

Art. 114e. 1. (uchylony)131).

2.132) 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 kandy-
dackà, pod warunkiem ˝e okres przerwy mi´dzy za-
koƒczeniem nauki a podj´ciem s∏u˝by nie przekroczy∏
3 miesi´cy.

Rozdzia∏ 11

OdpowiedzialnoÊç dyscyplinarna stra˝aków

Art. 115. 1. Stra˝ak odpowiada dyscyplinarnie za
zawinione, nienale˝yte wykonywanie obowiàzków
s∏u˝bowych oraz za czyny sprzeczne ze z∏o˝onym Êlu-
bowaniem.

2. Stra˝ak odpowiada dyscyplinarnie równie˝ za
pope∏nione przest´pstwa lub wykroczenia, niezale˝nie
od odpowiedzialnoÊci karnej.

Art. 116. 1. Przepisy art. 115 § 18 oraz art. 318 i 344
Kodeksu karnego majà odpowiednie zastosowanie do
stra˝aków.

2. Za czyn stanowiàcy wykroczenie, pope∏niony
w wyniku wykonania polecenia s∏u˝bowego, stra˝ak
ponosi odpowiedzialnoÊç tylko dyscyplinarnà, chyba
˝e wykonujàc polecenie s∏u˝bowe umyÊlnie pope∏nia
wykroczenie.

Art. 117. 1. Kary dyscyplinarne sà nast´pujàce:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) wyznaczenie na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe;

4) obni˝enie stopnia;

5) wydalenie ze s∏u˝by.

2.133) Wymierzenie kary, okreÊlonej w ust. 1 pkt 3
i 4, pozbawia mo˝liwoÊci awansowania stra˝aka od-
powiednio na wy˝sze stanowisko albo stopieƒ przez
okres roku od jej wykonania.

Art. 118. 1. Za przewinienie dyscyplinarne mniej-
szej wagi, nieuzasadniajàce wszcz´cia post´powania
dyscyplinarnego, prze∏o˝ony dyscyplinarny mo˝e wy-
mierzyç kar´ upomnienia na piÊmie, nie póêniej jed-
nak ni˝ przed up∏ywem 3 miesi´cy od powzi´cia wia-
domoÊci o przewinieniu.

2. Od kary upomnienia wymierzonej przez prze∏o-
˝onego dyscyplinarnego przys∏uguje ukaranemu od-
wo∏anie do w∏aÊciwej komisji dyscyplinarnej. W takim
przypadku komisja nie mo˝e orzec na niekorzyÊç uka-
ranego.

Art. 119. 1.134) OdpowiedzialnoÊç dyscyplinarna
stra˝aka ustaje, je˝eli od czasu pope∏nienia przewinie-
nia dyscyplinarnego up∏ynà∏ rok; je˝eli w tym okresie
wszcz´to post´powanie dyscyplinarne, odpowiedzial-
noÊç dyscyplinarna ustaje z up∏ywem 2 lat od pope∏-
nienia czynu (przedawnienie odpowiedzialnoÊci dys-
cyplinarnej).

1a.135) W razie uchylenia prawomocnego roz-
strzygni´cia przedawnienie biegnie od daty tego
uchylenia.

1b.135) Orzeczona kara dyscyplinarna nie podlega
wykonaniu, je˝eli od daty uprawomocnienia si´ roz-
strzygni´cia up∏yn´∏y 3 lata (przedawnienie wykona-
nia kary).

2. Je˝eli pope∏niony czyn zawiera znamiona prze-
st´pstwa, przedawnienie dyscyplinarne nie mo˝e 
nastàpiç wczeÊniej ni˝ przedawnienie przewidziane
w przepisach Kodeksu karnego.

Art. 120. Prze∏o˝onym dyscyplinarnym stra˝aka
jest w∏aÊciwy prze∏o˝ony uprawniony do mianowania
lub powo∏ania.

Art. 121. 1. W sprawach dyscyplinarnych orzekajà
komisje dyscyplinarne:

1) dla stra˝aków pe∏niàcych s∏u˝b´ kandydackà:

a) w pierwszej instancji — komisja dyscyplinarna
dzia∏ajàca przy Komendancie Szko∏y G∏ównej
S∏u˝by Po˝arniczej,
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b) w drugiej instancji — Odwo∏awcza Komisja
Dyscyplinarna przy Komendancie G∏ównym
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej;

2) dla stra˝aków pe∏niàcych s∏u˝b´ przygotowawczà
i stra˝aków mianowanych na sta∏e, z wyjàtkiem
wymienionych w pkt 3:

a) w pierwszej instancji — komisje dyscyplinarne
dzia∏ajàce przy komendantach wojewódzkich
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,

b) w drugiej instancji — komisja, o której mowa
w pkt 1 lit. b;

3) dla stra˝aków pe∏niàcych s∏u˝b´ w Komendzie
G∏ównej, Szkole G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej i jed-
nostkach badawczo-rozwojowych, z wyjàtkiem
wymienionych w pkt 4:

a) w pierwszej instancji — komisja dyscyplinarna
dzia∏ajàca przy Komendancie G∏ównym Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej,

b) w drugiej instancji — komisja, o której mowa
w pkt 1 lit. b;

4) dla Komendanta G∏ównego i jego zast´pców, ko-
mendantów wojewódzkich i ich zast´pców, ko-
mendantów szkó∏ Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
i ich zast´pców, dyrektorów jednostek badawczo-
-rozwojowych i ich zast´pców oraz dyrektora Cen-
tralnego Muzeum Po˝arnictwa i jego zast´p-
ców:136)

a) w pierwszej instancji — komisja, o której mowa
w pkt 1 lit. b,

b) w drugiej instancji — Odwo∏awcza Komisja
Dyscyplinarna przy ministrze w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych.

2.137) Komisje dyscyplinarne, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a i pkt 3 lit. a, sà powo∏y-
wane na okres 4 lat przez Komendanta G∏ównego Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej i sk∏adajà si´ z dziesi´ciu do
trzynastu stra˝aków: odwo∏awcze komisje dyscypli-
narne 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.

2a.138) Sk∏ad komisji dyscyplinarnej mo˝e byç uzu-
pe∏niony w ka˝dym czasie. Przepisy ust. 3 i 3a stosuje
si´ odpowiednio.

3. Powo∏anie komisji dyscyplinarnych, o których
mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, nast´puje po uzgodnieniu
ich sk∏adu z ogólnokrajowymi organizacjami zwiàzko-
wymi.

3a.139) W przypadku braku uzgodnienia, o którym
mowa w ust. 3, albo niezaakceptowania kandydatury
w terminie 30 dni od dnia jej przedstawienia, przedsta-
wia si´ niezw∏ocznie kolejnà kandydatur´. W przypad-
ku nieuzgodnienia tej kandydatury w terminie 14 dni
od dnia jej przedstawienia, cz∏onka komisji dyscypli-
narnej powo∏uje Komendant G∏ówny Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej na wniosek komendanta, przy 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.

4. Cz∏onkowie komisji dyscyplinarnych wybierajà
spoÊród siebie przewodniczàcego i dwóch zast´p-
ców.

5.140) Cz∏onkowie komisji dyscyplinarnych sà nie-
zawiÊli w zakresie orzecznictwa dyscyplinarnego oraz
nie sà zwiàzani rozstrzygni´ciami innych organów sto-
sujàcych prawo, z wyjàtkiem prawomocnych wyro-
ków sàdowych.

Art. 122. 1. Komisja dyscyplinarna orzeka w sk∏a-
dzie trzech cz∏onków, a odwo∏awcza komisja dyscypli-
narna w sk∏adzie pi´ciu cz∏onków.

2. Sk∏ad orzekajàcy komisji dyscyplinarnej i odwo-
∏awczej komisji dyscyplinarnej wyznacza przewodni-
czàcy, a w razie jego nieobecnoÊci — zast´pca.

3. Sk∏adowi orzekajàcemu komisji dyscyplinarnej
i odwo∏awczej komisji dyscyplinarnej przewodniczy
przewodniczàcy lub zast´pca.

Art. 123. 1. Oskar˝ycielem w post´powaniu dyscy-
plinarnym jest rzecznik dyscyplinarny.

2.141) Rzecznika dyscyplinarnego wyznacza w da-
nej 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.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 121 ust. 1
pkt 4 lit. a, rzecznika dyscyplinarnego wyznacza mini-
ster w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych.

Art. 124. 1.142) Rzecznik dyscyplinarny sk∏ada
wniosek o wszcz´cie post´powania dyscyplinarnego
na ˝àdanie prze∏o˝onego dyscyplinarnego, po uprzed-
nim przeprowadzeniu czynnoÊci sprawdzajàcych.

2. Rzecznik dyscyplinarny jest zwiàzany wskaza-
niami prze∏o˝onego dyscyplinarnego.
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Art. 124a. 1.143) Obwiniony ma prawo korzystania
z pomocy obroƒcy.

2.144) Obroƒcà stra˝aka w post´powaniu dyscypli-
narnym mo˝e byç upe∏nomocniony stra˝ak, wskazany
przez obwinionego.

Art. 124b. 1. Komisja dyscyplinarna wydaje orze-
czenie po przeprowadzeniu rozprawy oraz po wys∏u-
chaniu g∏osów rzecznika dyscyplinarnego, obwinione-
go lub jego obroƒcy.

2. Po otrzymaniu wniosku o wszcz´cie post´powa-
nia dyscyplinarnego przewodniczàcy komisji wyzna-
cza termin rozprawy i zawiadamia o nim rzecznika
dyscyplinarnego, obwinionego oraz obroƒc´, a w ra-
zie potrzeby wzywa Êwiadków i bieg∏ych.

3. Post´powanie dyscyplinarne w pierwszej in-
stancji powinno byç zakoƒczone w terminie 30 dni od
dnia wp∏ywu wniosku. W uzasadnionych przypadkach
post´powanie mo˝e byç przed∏u˝one na czas ozna-
czony.

4. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo rzeczni-
ka dyscyplinarnego, obwinionego lub jego obroƒcy
nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.

Art. 124c. Je˝eli w toku rozprawy zostanie ujaw-
nione inne przewinienie oprócz obj´tego wnioskiem
o wszcz´cie post´powania, komisja mo˝e wydaç co
do tego przewinienia orzeczenie tylko za zgodà rzecz-
nika dyscyplinarnego i obwinionego lub jego obroƒ-
cy; w razie braku zgody prze∏o˝ony dyscyplinarny mo-
˝e ˝àdaç z∏o˝enia odr´bnego wniosku o wszcz´cie po-
st´powania dyscyplinarnego.

Art. 124d. W razie rozwiàzania stosunku s∏u˝bowe-
go w toku post´powania dyscyplinarnego, post´po-
wanie toczy si´ nadal.

Art. 124e. 1. Uzasadnienie orzeczenia komisji dys-
cyplinarnej sporzàdza si´ na piÊmie w terminie 7 dni
od dnia og∏oszenia orzeczenia.

2. Orzeczenie, wraz z uzasadnieniem, dor´cza si´
rzecznikowi dyscyplinarnemu i obwinionemu lub jego
obroƒcy.

3. Orzeczenie dyscyplinarne mo˝na podaç do pu-
blicznej wiadomoÊci po jego uprawomocnieniu si´, na
podstawie uchwa∏y komisji dyscyplinarnej.

Art. 124f. Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej
wydanego w pierwszej instancji przys∏uguje odwo∏a-
nie obwinionemu lub jego obroƒcy i rzecznikowi dys-
cyplinarnemu. Odwo∏anie powinno byç rozpoznane
w terminie 7 dni od dnia jego wp∏ywu do odwo∏awczej
komisji dyscyplinarnej.

Art. 124g. 1. Koszty funkcjonowania komisji dyscy-
plinarnej ponosi Skarb Paƒstwa. O kosztach post´po-
wania dyscyplinarnego orzeka komisja dyscyplinarna.

1a.145) Koszty obroƒcy z wyboru ponosi obwinio-
ny. W razie uniewinnienia albo umorzenia post´powa-
nia o kosztach obrony rozstrzyga komisja dyscyplinar-
na.

2. Do ustalania kosztów post´powania dyscypli-
narnego stosuje si´ odpowiednio przepisy o kosztach
sàdowych w sprawach karnych. 

Art. 124h. 1.146) Po uprawomocnieniu si´ orzecze-
nia przewodniczàcy komisji dyscyplinarnej lub jego
zast´pca przesy∏a odpis orzeczenia Komendantowi
G∏ównemu Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej oraz prze∏o-
˝onemu dyscyplinarnemu.

2.147) Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do in-
formacji o ukaraniu przez prze∏o˝onego dyscyplinar-
nego w trybie art. 118 ust. 1.

Art. 124i. 1. Odpis prawomocnego orzeczenia ska-
zujàcego na kar´ dyscyplinarnà do∏àcza si´ do akt oso-
bowych ukaranego.

1a.148) Ukaranie uwa˝a si´ za nieby∏e, je˝eli od wy-
konania albo przedawnienia wykonania kary: 

1) up∏ynà∏ rok w przypadku kary, o której mowa
w art. 117 ust. 1 pkt 1,

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.

2.149) Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej, na wniosek ukaranego, zarzàdza usuni´cie od-
pisu orzeczenia o ukaraniu z akt osobowych w przy-
padkach, o których mowa w ust. 1a.

Art. 124j.150) Na orzeczenie koƒczàce post´powa-
nie dyscyplinarne w drugiej instancji stronie przys∏u-
guje skarga do sàdu administracyjnego.
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143) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 65 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1. 
144) Dodany przez art. 1 pkt 65 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1. 

———————
145) Dodany przez art. 1 pkt 66 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1. 
146) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 67 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1. 
147) Dodany przez art. 1 pkt 67 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1. 
148) Dodany przez art. 1 pkt 68 lit. a ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1. 
149) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 68 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1. 
150) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 31 ustawy z dnia

30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ —
Prawo o ustroju sàdów administracyjnych i ustaw´ —
Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1271), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.



Art. 124k. 1. O wznowienie post´powania dyscy-
plinarnego mo˝e wystàpiç ukarany lub jego obroƒca,
prze∏o˝ony dyscyplinarny albo minister w∏aÊciwy do
spraw wewn´trznych.

2. Wznowienie post´powania dyscyplinarnego na
niekorzyÊç ukaranego mo˝e nastàpiç, je˝eli umorze-
nie post´powania lub wydanie orzeczenia nastàpi∏o
wskutek przest´pstwa albo je˝eli w ciàgu 5 lat od
umorzenia lub wydania orzeczenia wyjdà na jaw nowe
okolicznoÊci lub dowody, które mogà uzasadniaç ska-
zanie lub wymierzenie kary surowszej.

3. Wznowienie post´powania na korzyÊç ukarane-
go mo˝e nastàpiç, je˝eli wyjdà na jaw nowe okoliczno-
Êci lub dowody, które mogà uzasadniaç uniewinnienie
lub wymierzenie kary ∏agodniejszej.

4. W razie Êmierci ukaranego wniosek o wznowie-
nie post´powania mogà z∏o˝yç jego ma∏˝onek, krewni
w linii prostej, rodzeƒstwo, przysposabiajàcy lub przy-
sposobiony oraz rzecznik dyscyplinarny.

Art. 124l. Organy powo∏ane do orzekania w spra-
wach o wykroczenia zawiadamiajà w∏aÊciwego prze∏o-
˝onego dyscyplinarnego o wymierzeniu kary stra˝ako-
wi.

Art. 124m. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owà
organizacj´ komisji dyscyplinarnych oraz szczegó∏owe
zasady wykonywania kar dyscyplinarnych.

Art. 124n. W sprawach nieuregulowanych w ni-
niejszym rozdziale, w zakresie post´powania dyscypli-
narnego stosuje si´ odpowiednio przepisy Kodeksu
post´powania karnego.

Rozdzia∏ 12

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 125. (pomini´ty)151).

Art. 126. 1. Z chwilà utworzenia Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej zostajà rozwiàzane jednostki organizacyj-
ne ochrony przeciwpo˝arowej oraz zniesione stanowi-
ska, o których mowa w art. 2 dekretu z dnia 27 grud-
nia 1974 r. o s∏u˝bie funkcjonariuszy po˝arnictwa
(Dz. U. Nr 50, poz. 321, z 1975 r. Nr 20, poz. 106,
z 1988 r. Nr 19, poz. 132 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198).

2. (pomini´ty)151).

Art. 127. (pomini´ty)151).

Art. 128. (uchylony)152).

Art. 129. 1. Dotychczasowi funkcjonariusze po˝ar-
nictwa stajà si´ stra˝akami Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-

nej, je˝eli w ciàgu 1 miesiàca od dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy wyra˝à na to pisemnà zgod´.

2. Stra˝acy, o których mowa w ust. 1, zachowujà
ciàg∏oÊç s∏u˝by.

2a. Do ciàg∏oÊci s∏u˝by, o której mowa w ust. 2, za-
licza si´ okresy nauki w szko∏ach po˝arniczych.

3. Funkcjonariusze po˝arnictwa, którzy nie podej-
mà s∏u˝by w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, zwalniani
sà z zachowaniem uprawnieƒ przewidzianych w de-
krecie z dnia 27 grudnia 1974 r. o s∏u˝bie funkcjona-
riuszy po˝arnictwa, chyba ˝e nabyli uprawnienia
do zwolnienia ze s∏u˝by na korzystniejszych warun-
kach.

4. Funkcjonariusze po˝arnictwa, o których mowa
w ust. 3, nabywajà prawo do dodatku wyrównawcze-
go na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 grudnia
1989 r. o szczególnych zasadach rozwiàzywania z pra-
cownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczàcych
zak∏adów pracy oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 10, poz. 59 i Nr 51,
poz. 298 oraz z 1991 r. Nr 83, poz. 372).

5. Wydatki z tytu∏u Êwiadczeƒ finansowych dla do-
tychczasowych funkcjonariuszy po˝arnictwa zwalnia-
nych z przyczyn, o których mowa w ust. 3, pokrywane
sà ze Êrodków dotychczasowych pracodawców.

6. Stra˝acy, o których mowa w ust. 1, niepowo∏ani
lub niemianowani na stanowiska s∏u˝bowe w Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej do dnia 30 czerwca 1999 r.,
tracà status stra˝aka Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
z up∏ywem tego terminu. Przepis art. 55 stosuje si´
odpowiednio.

7. Okres zatrudnienia stra˝aków, o których mowa
w ust. 1, w jednostkach ochrony przeciwpo˝arowej
lub na stanowiskach, na których wykonywali czynno-
Êci z zakresu ochrony przeciwpo˝arowej od dnia 1 lu-
tego 1992 r.:

1) do dnia powo∏ania lub mianowania na stanowiska
s∏u˝bowe w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, nie d∏u-
˝ej jednak ni˝ do up∏ywu terminu okreÊlonego
w ust. 6, traktuje si´ jako s∏u˝b´ w Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej;

2) niepowo∏anych lub niemianowanych na stanowi-
ska s∏u˝bowe w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, do
zakoƒczenia tego okresu, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do
up∏ywu terminu okreÊlonego w ust. 6, traktuje si´
jako s∏u˝b´ w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej wy∏àcz-
nie w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu eme-
rytalnym funkcjonariuszy Policji, Urz´du Ochrony
Paƒstwa, Stra˝y Granicznej, Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin.

8. Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej stwierdza zakoƒczenie okresu zatrudnienia stra˝a-
ków, o których mowa w ust. 7 pkt 2, traktowanego ja-
ko s∏u˝ba w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.
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151) Zamieszczony w obwieszczeniu. 
152) Przez art. 7 pkt 29 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2. 



9. Decyzj´, o której mowa w ust. 8, traktuje si´ dla
celów emerytalnych jak decyzj´ o zwolnieniu ze s∏u˝-
by w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

10. Stra˝akom, o których mowa w ust. 7 pkt 2, wy-
sokoÊç uposa˝enia dla celów emerytalnych ustala Ko-
mendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, przyj-
mujàc za podstaw´ uposa˝enie stra˝aka Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej w stawkach obowiàzujàcych w dniu
koƒczàcym okres zatrudnienia traktowany jako s∏u˝ba
w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, przys∏ugujàce na sta-
nowisku porównywalnym do stanowiska zajmowane-
go w dniu koƒczàcym ten okres.

11. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warun-
ki ustalania uposa˝enia przyjmowanego za podstaw´

wymiaru Êwiadczeƒ emerytalnych stra˝aków, którzy
nie zostali powo∏ani lub mianowani na stanowiska
s∏u˝bowe w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej. 

Art. 130—133. (pomini´te)151).

Art. 134. Z chwilà wejÊcia w ˝ycie ustawy traci moc
dekret z dnia 27 grudnia 1974 r. o s∏u˝bie funkcjonariu-
szy po˝arnictwa (Dz. U. Nr 50, poz. 321, z 1975 r. Nr 20,
poz. 106, z 1988 r. Nr 19, poz. 132 oraz z 1990 r. Nr 34,
poz. 198), z wyjàtkiem art. 32 ust. 1 pkt 6, art. 39 ust. 2
i art. 40, które tracà moc z chwilà utworzenia Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej.

Art. 135. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1992 r.
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