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2. W posiedzeniach Prezydium mogą brać udział z gło
sem doradczym zaproszeni biegli . 

3. Prezydium w sprawach należących do zakresu jego 
działania podejmuje uchwały większością głosów, w obec
ności przynajmniej 3 członków Prezydium, w tym przewod
niczącego lub zastępcy przewodniczącego Rady. 

4. Z posiedzenia Prezydium Rady sporządza się pro
tokół. 

§ 8. 1. Rada odbywa posiedzenia na sesjach zwyczaj
nych i nadzwyczajnych. 

2. Sesje zwyczajne zwoływane są przez Prezydium 
Rady co najmniej dwa razy do roku. 

3. Sesje nadzwyczajne zwoływane są w razie potrzeby 
przez przewodniczącego Rady na wniosek Prezydium Rady 
albo pisemny wniosek co najmniej 1 j 51iczby członków Rady. 

4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów i są 
ważne bez względu na liczbę obecnych na posiedzeniu 
członków Rady. Członek Rady, który przy głosowaniu nie 
zgodził się z większością, może zgłosić do protokołu zdanie 
odrębne i uzasadnić je na piśmie w terminie 7 dni od dnia 
posiedzenia. 

§ 9. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który 
podpisują przewodniczący i sekretarz Rady. Protokół powi
nien być dostarczony członkom Rady w ciągu 30 dni 
i przyjęty na następnym posiedzeniu Rady. 

§ 10. Posiedzeniom Rady przewodniczy przewodniczą
cy Rady, a w razie jego nieobecności - jeden z jego 
zastępców, upoważniony przez przewodniczącego Rady. 

§ 11 . 1. Prezydium Rady może powoływać zespoły ro
bocze działające stale lub czasowo. 

2. W skład zespołu roboczego mogą wchodzić człon
kowie Rady i biegli zaproszeni przez Prezydium Rady. 

. 3. Jeżeli w skład zespolu roboczego wchodzą czlon
kowie Rady, to zespołowi temu przewodniczy członek Rady. 

§ 12. 1. Srodki finansowe na potrzeby Rady, w tym 
koszty opracowań o charakterze analiz, ekspertyz i ocen 
zleconych z inicjatywy Rady, są pokrywane z budżetu 

Ministerstwa Ochrony Srodowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa na podstawie preliminarza przedkładanego coro
cznie przez Prezydium Rady Ministrowi Ochrony Srodowis
ka, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa . 

2. Zaproszonym na posiedzenie Rady, Prezydium Rady 
i zespołów roboczych członkom Rady i bieglym zamiesz
kałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, 
przysługuje prawo do zwrotu kosztów podróży, noclegów 
oraz diet na podstawie przepisów obowiązujących przy 
delegacjach służbowych pracowników państwowych jed
nostek organizacyjnych. 

3. Za udział w posiedzeniu Rady przysluguje wyna
grodzenie wynoszące dla przewodniczącego - 2,2% , dla 
członków Rady (z wyjątkiem członków Rady wchodzących 
do Rady z urzędu) oraz zaproszonych biegłych - 1,8% 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcwego za kwartał po
przedzający te, min posiedzenia Rady, ogłoszonego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego stosownie do 
przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym. 

§ 13. Traci moc zarządzenie nr 10 Ministra Ochrony 
Srodowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 
czerwca 1990 r. w sprawie powołania Rady Geologicznej. 

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia . 

Minister Ochrony Srodowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa : p. o. S. Kozłowski 
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ZARZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 23 czerwca 1992 r. 

w sprawie określenia zasad współdziałania Straży Granicznej z Wojskami Lotniczymi i Obrony Powietrznej 
oraz Marynarką Wojenną w zakresie ochrony granicy państwowej. 

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 
1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462 i z 1991 r. 
Nr 94, poz. 422) zarządza się, co następuje : 

§ 1. 1. Współdziałanie Straży Granicznej z Wojskami 
Lotniczymi i Obrony Powietrznej w zakresie ochrony granicy 
państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Pol
skiej organizuje i koordynuje Dowódca Wojsk Lotniczych 
i Obrony Powietrznej. 

2. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, polega na: 

1) utrzymywaniu stałej łączności, 

2) przekazywaniu informacji dotyczących: 

a) wykrycia oraz rozpoznania statków powietrznych 
i obiektów latających, przelatujących przez granicę 
państwową na małych wysokościach, 

b) wykrycia nie rozpoznanych obiektów nawodnych 
oraz statków powietrznych i obiektów latających, 

c) zaobserwowanych awarii statków powietrznych 
i obiektów latających oraz odebrania sygnałów wzy
wania pomocy. 
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§ 2. 1. Współdziałanie Straży Granicznej z Marynarką 
Wojenną w zakresie ochrony granicy państwowej na morzu 
organizuje i koordynuje Komendant Główny Straży Gra
nicznej. 

2. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, polega na: 

1) utrzymywaniu stałej łączności, 

2) przekazywaniu informacji dotyczących : 

a) ujawnionych przestępstw skierowanych przeciwko 
nienaruszalności granicy państwowej , 

b) wykrycia jednostek pływających zagrażających po
kojowi, porządkowi publicznemu lub bezpieczeńst
wu Rzeczypospolitej Polskiej, 

c) wykrycia obcych okrętów wojennych i samolotów 
wojskowych na polskich obszarach morskich, 

d) wykrycia w zasięgu obserwacji technicznej i wzroko
wej nie rozpoznanych obiektów nawodnych oraz 
statków powietrznych i obiektów latających, 

e) zaobserwowanych awarii jednostek pływających 
i statków powietrznych oraz odebranych sygnałów 
wzywania pomocy, 

f) zaobserwowanych zanieczyszczeń powierzchni na 
polskich obszarach morskich lub w rejonach za
grażających tym obszarom, 

g) eksploatacji polskich obszarów morskich oraz naru
~zenia przez statki przepisów obowiązujących na 
tych obszarach, 

h) ćwiczeń na morzu. 

§ 3. Szczegółową organizację i sposób współdziałania 
opartego na zasadach, o których mowa w § 1 i 2, określają 
odrębne porozumienia zawarte przez Komendanta Głów
nego Straży Granicznej odpowiednio z Dowódcą Wojsk 
Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz Dowódcą Marynarki 
Wojennej . 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia . 

Minister Spraw Wewnętrznych : w z. J. Zimowski 
Minister Obrony Narodowej : w z. J. Onyszkiewicz 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 28 kwietnia 1992 r. 

w sprawie szczegółowych zasad zwrotu kosztów udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej w działaniu 
ratowniczym poza terenem własnego działania. 

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351) 
za rządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Jednostkom ochrony przeciwpożarowej , o któ
rych mowa wart. 23 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, 
zwanym dalej "jednostkami", przysługuje zwrot kosztów 
uczestnictwa w działaniu ratowniczym poza terenem włas
nego działania. 

2. Koszty, o których mowa w ust. 1, są pokrywane ze 
środków podmiotu, którego mienie było ratowane. 

§ 2. 1. Wysokość kosztów uczestnictwa jednostki 
w działaniu ratowniczym poza terenem własnego działania 
określa podmiot ponoszący kosżty funkcjonowania jedno
stki, który występuje do podmiotu, o którym mowa w § 1 ust. 
2, o zwrot kosztów, przedstawiając na piśmie kalkulację 

kosztów uczestnictwa jednostki VII działaniu ratowniczym. 

2. Jeżeli podmiot, którego mienie było ratowane, nie 
zgadza się z kalkulacją kosztów, o których mowa w ust. 1, 
może wystąpić do właściwego komendanta wojewódzkiego 
P'aństwowej Straży Pożarnej z wnioskiem o wydanie odpłat
nej opinii dotyczącej kosztów uczestnictwa jednostki w dzia
łaniu ratowniczym. 

3. Opinia, o której mowa IN ust. 2, stanowi podsta
wę do zmiany kalkulacji kosztów uczestnictwa jed-

nostki w działaniu ratowniczym poza terenem jej dzia
łania . 

§ 3. 1. W kalkulacji, o której mowa w § 2, należy 

uwzględnić koszty: 

1) zużycia paliwa, 

2) zużycia chemicznych środków gaśniczych, 

3) amortyzacji sprzętu, 

4) wynagrodzeń osobowych, 

5) wyżywienia . 

2. W wypadku nie zawinionej awarii , uszkodzenia lub 
utraty mienia użytego do działania ratowniczego, w kalkulacji 
uwzględnia się koszty poniesionej szkody, pomniejszonej 
o kwoty przysługujące z tytułu ubezpieczenia. 

§ 4. Na żądanie podmiotu, o którym mowa w § 1 ust. 2, 
właściwy komendant rejonowy Państwowej Straży Pożarnej 
jest obowiązany potwierdzić udział jednostek w działaniu 
ratowniczym. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 lipca 1992 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych : A. Macierewicz 


