
Do druku nr 3527
Warszawa, 6 grudnia 2004 r.

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV kadencja
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wykonawczych.

Z szacunkiem

(-) Marek Belka
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 PROJEKT

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

 
z dnia

 
w sprawie ramowej  organizacji komendy wojewódzkiej

i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej
 
 
Na podstawie art. 13a ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 53, poz. 516 i Nr 166,
poz. 1609 oraz z 2004r. Nr 210, poz. 2135 i Nr ..., poz. ...) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) podział komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich) Państwowej  Straży Pożarnej

na kategorie – w zależności od liczby stałych mieszkańców na obszarze odpowiednio
województwa i powiatu;

2) tryb naliczania etatów dla komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich)
poszczególnych kategorii;

3) rodzaje komórek organizacyjnych oraz zakres ich działania;
4) stanowiska kierujące poszczególnymi komórkami organizacyjnymi.
 

§ 2.
 

1.    Komendy wojewódzkie  Państwowej  Straży Pożarnej, zwane dalej „komendami
wojewódzkimi”, dzieli się na następujące kategorie, w zależności od liczby stałych
mieszkańców w województwie:

1)       kategoria I - komendy wojewódzkie w województwach o liczbie mieszkańców co
najmniej 2,5 miliona;

2)      kategoria II - komendy wojewódzkie  w województwach o liczbie mieszkańców
poniżej 2,5 miliona, jednak nie mniejszej niż  1,5 miliona;

3)       kategoria III - komendy wojewódzkie w województwach  o liczbie mieszkańców
poniżej 1,5 miliona.

2.     Limit etatów dla komendy wojewódzkiej, stanowi do 5 % ogólnego limitu etatów
określonego dla Państwowej Straży Pożarnej danego województwa na dany rok budżetowy,
jednak nie mniej niż  60 etatów. 
3.     Do limitu etatów komendy wojewódzkiej nie wlicza się etatów  związanych z
działalnością zaplecza techniczno-obsługowego, ośrodka szkolenia i jednostki ratowniczo –
gaśniczej.
 

§ 3.
 

1.    Komendy powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej, zwane dalej  „komendami
powiatowymi (miejskimi)”, dzieli się na  następujące kategorie,  w zależności od liczby
stałych mieszkańców na obszarze ich  działania:
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1) kategoria I - komendy powiatowe (miejskie) o liczbie mieszkańców  co najmniej
600    tysięcy;

2)   kategoria II - komendy powiatowe (miejskie) w powiatach o liczbie mieszkańców
poniżej  600 tysięcy, jednak   nie mniejszej  niż  200 tysięcy;

3) kategoria III - komendy powiatowe (miejskie) w powiatach o liczbie mieszkańców
poniżej 200 tysięcy,  jednak  nie mniejszej niż  50 tysięcy;

4) kategoria IV - komendy powiatowe (miejskie) w powiatach o liczbie mieszkańców
poniżej  50 tysięcy.

2.   Limit etatów dla komend powiatowych (miejskich)  wynosi 13 etatów. Liczba etatów
może zostać  zwiększona o 1 etat na każde 25 tysięcy mieszkańców powyżej liczby  50
tysięcy  mieszkańców na obszarze działania komendy powiatowej (miejskiej).
3.    Do limitu etatów komendy powiatowej (miejskiej) nie wlicza się etatów  związanych z
działalnością zaplecza techniczno-obsługowego i jednostki ratowniczo – gaśniczej.
4. W uzasadnionych przypadkach związanych  ze zwiększeniem zakresu   zadań
realizowanych przez powiatowe (miejskie) stanowiska  kierowania,  limit  o którym mowa w
§ 3 ust.2 może ulec zwiększeniu, jednak nie więcej niż o 6 etatów, po uzyskaniu zgody
właściwego   komendanta wojewódzkiego.

§ 4.
 

1.    Komendą wojewódzką kieruje komendant wojewódzki przy pomocy zastępców i
kierowników komórek organizacyjnych.
2.    Zastępcy i kierownicy komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej realizują zadania
określone przez komendanta wojewódzkiego, a w szczególności sprawują nadzór nad
podporządkowanymi im komórkami organizacyjnymi komendy wojewódzkiej.

 
§ 5.

 
1.   W skład komendy wojewódzkiej wchodzą komórki organizacyjne do spraw:

1) operacyjnych, w tym wojewódzkie stanowisko koordynacji ratownictwa;
2) kontrolno-rozpoznawczych;
3) organizacji i nadzoru;
4) kadr;
5) finansów;
6) kwatermistrzowskich;
7) technicznych. 

2. W skład komendy wojewódzkiej mogą wchodzić ośrodki szkolenia i jednostki
ratowniczo-gaśnicze.
3.      W skład  komendy wojewódzkiej mogą wchodzić również, zgodnie z odrębnymi
przepisami,  inne stanowiska pracy, a  w szczególności:

1)       do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy;
2)       do spraw obronnych;
3)       do spraw ochrony informacji niejawnych;
4)       do spraw archiwizacji;
5)       do spraw audytu;
6) radca prawny;
7) rzecznik prasowy.
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§ 6.
 
1.       W zależności od potrzeb, komórki organizacyjne, o których mowa w § 5 ust. 1 i 3, mogą
być tworzone w formie wydziałów, sekcji lub samodzielnych stanowisk pracy.
2.       Wydział może być tworzony, gdy ze względu na rodzaj i zakres realizowanych czynności
wymagana liczba  etatów wynosi co najmniej 5.
3. Sekcja może być tworzona, gdy ze względu na rodzaj i zakres realizowanych czynności
wymagana  liczba  etatów wynosi co najmniej 3.
4. Komórki organizacyjne, o których mowa w § 5 ust. 1 i 3, mogą być łączone.  W
wydziałach  tworzonych  w tym trybie mogą funkcjonować sekcje.

§ 7.
 
1.        Wydziałem kieruje naczelnik wydziału przy pomocy zastępcy, z wyjątkiem wydziału
finansów, którym kieruje główny księgowy przy pomocy zastępcy, z zastrzeżeniem
ust. 4.
2. Sekcją kieruje kierownik sekcji, z wyjątkiem sekcji finansów, którą kieruje główny
księgowy.
3. W wydziale, w którym funkcjonują sekcje, na zastępcę naczelnika wyznacza się
kierownika sekcji.
4. Jednostką ratowniczo-gaśniczą kieruje zastępca komendanta wojewódzkiego lub
dowódca.

§ 8 .
 
1.        Komendą powiatową (miejską) kieruje komendant powiatowy (miejski) Państwowej
Straży Pożarnej, zwany dalej „komendantem powiatowym (miejskim)", przy pomocy
zastępcy i kierowników  komórek organizacyjnych.
2.         W komendach powiatowych (miejskich) kategorii I i II, komendant powiatowy (miejski)
może kierować komendą powiatową (miejską), dodatkowo  przy pomocy drugiego  zastępcy.
 3.      Zastępcy komendanta powiatowego (miejskiego) i kierownicy komórek organizacyjnych
komendy powiatowej (miejskiej) realizują zadania określone przez komendanta powiatowego
(miejskiego), a w szczególności sprawują nadzór nad podporządkowanymi im komórkami
organizacyjnymi komendy powiatowej (miejskiej).
 

§ 9.
 
1.        W skład komendy powiatowej (miejskiej) wchodzą jednostki ratowniczo-gaśnicze i
komórki organizacyjne do spraw:

1)       operacyjno-szkoleniowych, w tym powiatowe (miejskie) stanowisko kierowania;
2)       kontrolno-rozpoznawczych;
3)       organizacyjno-kadrowych;
4)       finansowych;
5)       kwatermistrzowskich;
6)       technicznych.

2.        W skład komendy powiatowej (miejskiej) mogą wchodzić również, zgodnie z odrębnymi
przepisami, inne stanowiska pracy, a  w szczególności :

1)       do spraw   bezpieczeństwa i higieny pracy;
2)       do spraw obronnych;
3)       do spraw ochrony informacji niejawnych;
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4)       do spraw archiwizacji;
5)       do spraw audytu;
6)       radca prawny. 

§ 10.
 
1.        W zależności od potrzeb, komórki organizacyjne, o których mowa w § 9, mogą być
tworzone w formie wydziałów, sekcji lub samodzielnych stanowisk pracy.
2.        Wydział może być tworzony gdy ze względu na rodzaj i zakres realizowanych czynności
wymagana  liczba  etatów wynosi co najmniej 4.
3.        Sekcja może być tworzona  gdy  ze  względu na  rodzaj  i zakres realizowanych
czynności wymagana liczba  etatów wynosi co najmniej 2.
4. Komórki organizacyjne, o których mowa w § 9, mogą być łączone. W wydziałach
tworzonych w tym trybie mogą funkcjonować sekcje.

 
§ 11.

 
1.    Wydziałem kieruje naczelnik wydziału przy pomocy zastępcy, z wyjątkiem  wydziału
finansów, którym kieruje główny księgowy przy pomocy zastępcy, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Sekcją kieruje kierownik sekcji, z wyjątkiem sekcji finansów, którą kieruje główny
księgowy.
3. W wydziale,  w którym funkcjonują sekcje, na zastępcę naczelnika wyznacza się
kierownika sekcji.
4. Jednostką ratowniczo-gaśniczą kieruje dowódca jednostki ratowniczo – gaśniczej przy
pomocy zastępcy, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W przypadku, gdy w ramach komendy powiatowej (miejskiej) funkcjonuje jedna jednostka
ratowniczo-gaśnicza, jednostką taką kieruje dowódca .

§ 12.
 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

 

Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji

______________________

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy
wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca
2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.
U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i
powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 38, poz. 375 oraz z 2001 r. Nr 66, poz. 675).
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UZASADNIENIE
 

 1.        Istniejący stan rzeczy oraz cel wydania aktu.
Organizację wewnętrzną komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży

Pożarnej reguluje obecnie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie określenia szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i
powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 38, poz. 375 oraz z 2001 r. Nr 66,
poz. 675).

Celem przedmiotowego projektu rozporządzenia jest wykonanie art. 13a ust. 5
ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, w brzmieniu proponowanym w projekcie ustawy
o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

2.        Różnica między dotychczasowym, a proponowanym stanem prawnym.
Zmiany w organizacji komend Państwowej Straży Pożarnej wynikają z konieczności

dostosowania rozwiązań organizacyjnych do obecnie występujących potrzeb.
Dotychczasowe rozporządzenie określało szczegółowe zasady organizacji komendy
wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej; przedmiotowy projekt określi
ramową organizację tych komend.

W miejsce dotychczas enumeratywnie wymienionych 10 komórek organizacyjnych
w komendzie wojewódzkiej i 9 w komendzie powiatowej (wyróżnianych ze względu na
przedmiot działania), dokonano wyróżnienia odpowiednio 7 i 6 komórek
organizacyjnych komend wojewódzkich i powiatowych (wyróżnionych również ze
względu na przedmiot działania).

W zakresie wewnętrznej organizacji komendy wojewódzkiej  i powiatowej
(miejskiej) uznano, że komórki organizacyjne, których obowiązek tworzenia wynika z
przepisów szczególnych (np. do spraw ochrony informacji niejawnych, audyt
wewnętrzny, archiwum) nie będą w rozporządzeniu nazywane i enumeratywnie
wymienione, oraz że zapis taki winien mieć charakter przepisu otwartego.

Komórki organizacyjne, podobnie do obecnego stanu prawnego, mogą występować
w formie wydziałów, sekcji lub samodzielnych stanowisk pracy.

Zakłada się, że w razie potrzeb w komendach wojewódzkich i powiatowych
(miejskich) Państwowej Straży Pożarnej, w komórce do spraw technicznych, może być
utworzone zaplecze obsługowo - naprawcze. Jednostką ratowniczo – gaśniczą, jeżeli taka
zostanie utworzona w komendzie wojewódzkiej, będzie kierował zastępca komendanta
wojewódzkiego lub dowódca. W przypadku, gdy w ramach komendy powiatowej
(miejskiej) funkcjonuje jedna jednostka ratowniczo – gaśnicza, jednostka taka będzie
kierował dowódca bez zastępcy. W innych przypadkach jednostką ratowniczo – gaśniczą
będzie kierował dowódca jednostki ratowniczo – gaśniczej przy pomocy zastępcy.

Ponadto projekt umożliwia w razie powstania wydziału (w wyniku łączenia
komórek organizacyjnych), aby dzielił się on na sekcje.

Przyjęto ponadto, w odróżnieniu do stanu dotychczasowego, regulację określającą
minimalny skład osobowy komórek organizacyjnych, tj. wydziału (5 osób) oraz sekcji (3
osoby) w komendach wojewódzkich oraz odpowiednio 4 i 2 osoby dla komend
powiatowych (miejskich), co powinno zmniejszyć ilość stanowisk kierowniczych w
komendach.

Projekt przewiduje wprowadzenie limitu etatów dla komend w oparciu o
następujące kryteria:
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• dla komend wojewódzkich – w zależności od liczby mieszkańców na terenie
województwa,

• dla komend powiatowych (miejskich) - od liczby mieszkańców na terenie
powiatu (miasta na prawach powiatu).

 
3.        Charakterystyka i ocena przewidywanych skutków prawnych.
 W wyniku wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia, w Państwowej Straży
Pożarnej będzie funkcjonować:
- 5 komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, przy liczbie mieszkańców na

terenie województwa od 2,5 mln,
- 6 komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, przy liczbie mieszkańców na

terenie województwa od 1,5 mln do 2,5 mln,
- 5 komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej przy liczbie mieszkańców na

terenie województwa do 1,5 mln,
- 5 komend powiatowych (miejskich), na obszarze działania których zamieszkuje powyżej

600 tys. ludności,
- 25 komend powiatowych (miejskich), na obszarze działania których zamieszkuje od 200

do 600 tys. ludności,
- 172 komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej na obszarze działania

których zamieszkuje powyżej od 50 do 200 tys. ludności,
- 153 komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej na obszarze działania

których zamieszkuje mniej niż 50 tys. ludności.
 
Przewiduje się, że po wejściu w życie rozporządzenia,  powstanie  możliwość

przesunięcia  ok. 1500 etatów  do jednostek ratowniczo -gaśniczych.
 

Ocena skutków regulacji

1) podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie:
zakres podmiotowy dotyczy wyłącznie wybranych jednostek organizacyjnych Państwowej
Straży Pożarnej, tj. komend wojewódzkich oraz komend powiatowych (miejskich) oraz
pełniących w nich służbę strażaków Państwowej Straży Pożarnej i zatrudnionych
pracowników;

2)  konsultacje społeczne:
projekt był konsultowany z centralami organizacji związkowych działającymi w
strukturze Państwowej Straży Pożarnej: Zarządem Głównym NSZZ Pracowników
Pożarnictwa, Zarządem Krajowym ZZS „Florian” oraz Krajową Sekcją Pożarnictwa
NSZZ „Solidarność”. Wyniki tych konsultacji przedstawione są w załączonym
tabelarycznym zestawieniu uwag;

3) wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych (budżet państwa i
budżety jednostek samorządu terytorialnego) ze wskazaniem źródeł finansowania:
projektowane rozporządzenie nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla
budżetu państwa; 

4)  wpływ projektowanej regulacji na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i
zewnętrzną gospodarki oraz na sytuację i rozwój regionów:
projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na wymienione obszary.

s



1

PROJEKT

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia

w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez
Państwową Straż Pożarną

Na podstawie art. 23 ust. 17 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz.
516 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr ..., poz. ...) zarządza się, co
następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) sposób planowania czynności kontrolno - rozpoznawczych;
2) treść protokółów czynności kontrolno - rozpoznawczych;
3) warunki, którym powinni odpowiadać strażacy i inne osoby, które mogą być

upoważnione do  przeprowadzania czynności kontrolno – rozpoznawczych;
4) zakres właściwości komendantów Państwowej Straży Pożarnej odnośnie

upoważniania strażaków do przeprowadzania czynności kontrolno –
rozpoznawczych;

5) sposób gromadzenia i przekazywania wyników czynności kontrolno –
rozpoznawczych;

6) wzory zestawień wyników czynności kontrolno – rozpoznawczych.

§ 2.

1. Roczny plan czynności kontrolno – rozpoznawczych, zwanych dalej „czynnościami”,
jest sporządzany przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży
Pożarnej do końca roku poprzedzającego rok objęty planem i zawiera: miejsce i zakres
przeprowadzania czynności oraz ich termin z dokładnością do kwartału.

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia:
1) analizę stanu bezpieczeństwa powiatu (miasta na prawach powiatu) w zakresie

ochrony przeciwpożarowej, dotyczącą poszczególnych grup obiektów
budowlanych i terenów, ze szczególnym uwzględnieniem:
a) budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,
b) terenów leśnych;
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2) wykaz zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej.

§ 3.

Protokół czynności powinien zawierać:
1) podstawę prawną przeprowadzonych czynności;
2) stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko kontrolującego;
3) nazwę (nazwisko) oraz adres lub siedzibę kontrolowanego, a także imię i nazwisko

osoby upoważnionej do reprezentowania lub prowadzenia spraw kontrolowanego;
4) informacje, kto i w jakim charakterze był obecny przy czynnościach;
5) wykaz kontrolowanych obiektów, terenów, urządzeń i innych kontrolowanych

składników majątkowych;
6) określenie zakresu czynności na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia

1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej i opis dotyczącego go stanu faktycznego, z
uwzględnieniem, odpowiednio:
a) niezgodności z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych,
b) niezgodności rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym

z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
c) niezgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym - pod

względem ochrony przeciwpożarowej,
d) wyników rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń,
e) wyników rozpoznawania możliwości i warunków do prowadzenia działań

ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
f) warunków wpływających na spełnienie wymogów bezpieczeństwa, w zakładzie

stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
g) przyczyn powstania i okoliczności rozprzestrzeniania się pożaru,
h) przyczyn powstania, okoliczności rozprzestrzenienia się oraz skutków

poważnej awarii przemysłowej, z uwzględnieniem rodzaju i ilości substancji
niebezpiecznych, które przedostały się do środowiska;

7) opis uchybień mogących powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie
niebezpieczeństwo powstania pożaru;

8) opis nieprawidłowości usuniętych w toku czynności wraz ze wskazaniem
skuteczności ich usunięcia.

§ 4.

1. Do przeprowadzania czynności, z zastrzeżeniem ust. 2, można upoważnić:
1) strażaka Państwowej Straży Pożarnej, który posiada niezbędną wiedzę, co najmniej

trzymiesięczny okres służby stałej oraz:
a) wyższe wykształcenie, lub
b) stopień aspirancki bez wyższego wykształcenia;

2) inną osobę z wyższym wykształceniem, posiadającą wiedzę przydatną do
przeprowadzenia czynności na terenie obiektu.
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2. Strażak Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w ust.1 pkt 1 lit. b oraz osoba, o
której mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być upoważnieni do przeprowadzania czynności
wyłącznie pod kierownictwem strażaka Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa
w  ust. 1 pkt 1 lit. a.

§ 5.

1. Wyniki czynności przeprowadzonych na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu)
są gromadzone przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego)
Państwowej Straży Pożarnej w postaci:
1) wyników kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
2) wyników kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;
3) katalogu zagrożeń.

2. Wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych są przedstawiane w
postaci zestawień, obejmujących:
1) nieprawidłowości stwierdzone w poszczególnych grupach obiektów według wzoru

stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) postępowanie pokontrolne według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do

rozporządzenia.
3. Wyniki kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym są

przedstawiane w postaci zestawień, obejmujących:
1) nieprawidłowości stwierdzone w poszczególnych zakładach w zakresie

wymaganych częstotliwości analiz, ocen i ćwiczeń oraz wprowadzania zmian w
programach zapobiegania awariom, systemach bezpieczeństwa, raportach o
bezpieczeństwie oraz wewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych;

2) postępowanie pokontrolne według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
rozporządzenia.

4. Katalog zagrożeń obejmuje:
1) wykaz zakładów, zawierających substancje niebezpieczne w ilościach mogących

spowodować wystąpienie zagrożenia dla ludzi lub środowiska według wzoru
stanowiącego załącznik nr 4, w rozbiciu na:
a) zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
b) zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
c) inne zakłady stwarzające zagrożenie poza swoim terenem;

2) wykaz budowli szczególnie zagrożonych katastrofami, zawierający:
a) nazwy budowli wraz z adresami,
b) określenie charakteru zagrożeń;

3) wykaz tras kolejowych, po których przewożone są materiały niebezpieczne,
zawierający:
a) przebieg tras,
b) rodzaje materiałów niebezpiecznych i ich roczne ilości w tonach lub m3;

4) wykaz tras drogowych, po których przewożone są materiały niebezpieczne,
zawierający:
a) przebieg tras,
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b) rodzaje materiałów niebezpiecznych i ich roczne ilości w tonach lub m3;
5) wykaz parkingów dla transportu drogowego materiałów niebezpiecznych,

zawierający:
a) szczegółowe miejsca lokalizacji,
b) ilości miejsc parkingowych;

6) wykaz obiektów wyposażonych w system sygnalizacji pożarowej, w stałe
urządzenia gaśnicze, dźwiękowy system ostrzegawczy oraz obiektów, w których są
one wymagane, zawierający:
a) nazwy i przeznaczenie obiektów wraz z adresami,
b) rodzaj urządzeń przeciwpożarowych (system sygnalizacji pożarowej, stałe

urządzenia gaśnicze, dźwiękowy system ostrzegawczy), zakres ochrony,
podstawy obowiązku wyposażenia - kryterium (lub wskazanie braku
obowiązku),

c) informacje o stanie systemu sygnalizacji pożarowej - funkcjonujący (F), w
trakcie realizacji (R), brak systemu (B), włączony do sieci monitoringu
pożarowego (P), spełniający warunki umożliwiające dokonanie podłączenia
(W);

7) charakterystykę zagrożenia powodziowego terenu według wzoru stanowiącego
załącznik nr 5 do rozporządzenia, uzupełnioną dodatkowo o:
a) ogólną charakterystykę terenu województwa, powiatu (miasta na prawach

powiatu),
b) ocenę zaistniałych zdarzeń powodziowych,
c) ocenę miejscowych zagrożeń powodziowych,
d) mapę zagrożenia powodziowego w skali nie mniejszej niż 1:100 000;

8) inne informacje istotne dla analizy zagrożeń rozpatrywanego terenu.

§ 6.

1. Zestawienia, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3, dla terenu powiatu (miasta na prawach
powiatu), są sporządzane i przekazywane przez komendanta powiatowego
(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej do właściwej miejscowo komendy
wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w następujących terminach:
1) za I półrocze - do dnia 20 lipca;
2) za II półrocze - do dnia 20 stycznia.

2. Zestawienia, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3, dla terenu województwa, są
sporządzane i przekazywane przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży
Pożarnej do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w następujących
terminach:
1) za I półrocze - do dnia 10 sierpnia;
2) za II półrocze - do dnia 10 lutego.

3. Katalog zagrożeń, o którym mowa w § 5 ust. 4, jest sporządzany i przekazywany
odpowiednio przez komendantów powiatowych (miejskich) oraz komendantów
wojewódzkich w terminach wskazanych w ust. 1 i 2.
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4. Dopuszcza się przekazywanie wykazów i informacji zawartych w katalogu zagrożeń,
o którym mowa w § 5 ust. 4, w postaci informacji o zmianach w stosunku do stanu za
poprzednie półrocze.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 4
ust. 2, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia2).

Minister Spraw Wewnętrznych i
Administracji

________________________
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na

podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58,
poz. 533).

2)    Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19
stycznia 1998 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz
osób uprawnionych do ich przeprowadzania (Dz. U. Nr 15, poz. 69 oraz z 1999 r. Nr 13, poz. 121).
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UZASADNIENIE

1. Istniejący stan rzeczy i cel wprowadzenia zmiany.

Projektowane rozporządzenie jest aktem wykonawczym do art. 23 ust. 17 ustawy o
Państwowej Straży Pożarnej
Zagadnienia będące przedmiotem niniejszego projektu były dotychczas uregulowane w rozporządzeniu

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie czynności
kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich
przeprowadzania (Dz. U. Nr 15, poz. 69 oraz z 1999 r. Nr 13, poz. 121), wydanym na podstawie art.
10 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135).

Ustawy te w zakresie wyżej wymienionych przepisów upoważniających zostały zmienione. Ustawą z
dnia .......... o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr ..... , poz. ....) uchylono art. 10 i 11
ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz  przeniesiono do art. 23 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
przepisy dotyczące podstaw, zakresu i sposobu przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych
oraz praw i obowiązków kontrolujących i kontrolowanych, a także treści upoważnienia do
przeprowadzania tych czynności. Uwzględniono przy tym wymagania określone w ustawie z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807). Zmieniono również treść
przepisu upoważniającego, zamieszczonego w art. 23 ust. 17 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, w
zakresie rodzaju spraw przekazanych do uregulowania w rozporządzeniu. Sprawy te obejmują sposób
planowania czynności kontrolno-rozpoznawczych i sporządzania protokołów, warunki, którym powinny
odpowiadać osoby, które mogą być upoważnione do przeprowadzania czynności kontrolno –
rozpoznawczych oraz sposób gromadzenia i przekazywania wyników czynności kontrolno –
rozpoznawczych.

Celem wprowadzenia zmiany było dostosowanie regulacji dotyczących czynności kontrolno-
rozpoznawczych do aktualnego zakresu działania i obowiązków PSP.

2. Różnica między dotychczasowym, a proponowanym stanem prawnym.

W projektowanym rozporządzeniu:
a) doprecyzowano sposób planowania czynności kontrolno-rozpoznawczych,

uwzględniając przy tym zagadnienia poważnych awarii przemysłowych;
b) zmodyfikowano warunki, którym powinny odpowiadać osoby upoważnione do

przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawcze, uwzględniając znaczny wzrost
skomplikowania tych czynności, wynikający między innymi z wprowadzenia nowych
zadań, wymagających wysokich kwalifikacji;

c) zamieszczono przepisy dotyczące sposobów gromadzenia i przekazywania wyników
czynności kontrolno-rozpoznawczych, zawarte dotychczas w rozporządzeniu Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych
zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 111, poz.
1311 ze zm.);
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Pozostałe zagadnienia dotyczące trybu i zakresu wykonywania czynności  kontrolno –
rozpoznawczych nie uległy istotnym zmianom.

3. Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Ocena skutków regulacji.

1) podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie:
rozporządzenie dotyczy Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadzającej czynności
kontrolno - rozpoznawcze oraz właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów
budowlanych i terenów,

2) konsultacje społeczne:
z uwagi na zakres merytoryczny projekt nie powoduje następstw w rozwoju społeczno
- gospodarczym, w związku z czym nie zachodzi potrzeba prowadzenia konsultacji
społecznych,

3) wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych:
wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu
państwa,

4) wpływ projektowanej regulacji na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i
zewnętrzną gospodarki oraz na sytuację i rozwój regionów:
projekt nie będzie miał wpływu na wymienione obszary.

12/07/ds.
12/07a/exel/załączniki
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PROJEKT

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

 
z dnia

w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków
Państwowej Straży Pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub

szkoleniu
 

Na podstawie art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271,  z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i  Nr 166,
poz. 1609, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr ..., poz. ...) zarządza się, co
następuje:

DZIAŁ 1 
Przepisy ogólne

§ 1.  Rozporządzenie określa wymagania w zakresie:
1) bezpieczeństwa i higieny służby w obiektach, przeznaczonych dla jednostek ratowniczo -

gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej oraz czasowych posterunków;
2) wyposażenia strażaków w środki ochrony indywidualnej;
3)  zabezpieczenia medycznego strażaków podczas akcji ratowniczych, ćwiczeń i  szkolenia;
4) bezpieczeństwa i higieny służby podczas akcji ratowniczych, ćwiczeń i szkolenia.

§ 2. W strażnicach oraz podczas ćwiczeń i szkoleń a także działań ratowniczych
przełożony nie może dopuścić do wykonywania czynności przez osoby bez środków ochrony
indywidualnej przewidzianych przy wykonywaniu danych czynności i bez przeszkolenia tych
osób w zakresie zasad posługiwania się tymi środkami.

§ 3. Czynności ratownicze wykonuje się w ramach posiadanych kwalifikacji i możliwości
technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem środków ochrony indywidualnej.

§ 4. Przed podjęciem i w trakcie działań w miejscach bezpośredniego kontaktu z
czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia należy stosować sprzęt i urządzenia
określające wielkości stężeń i natężeń tych czynników oraz bezwzględnie ochrony osobiste.

§ 5. Osoby prowadzące czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach i
pomieszczeniach, w celu ochrony życia lub zdrowia przed zagrożeniem, są obowiązane
stosować środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem występujących w
tych obiektach i pomieszczeniach czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

§ 6. Przełożony ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy
w dowodzonym lub kierowanym przez siebie zespole oraz za przestrzeganie przez
podwładnych przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

                                                
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji - sprawy wewnętrzne, na

podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz.
1436).
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DZIAŁ 2
Wymagania bezpieczeństwa i higieny służby w obiektach przeznaczonych dla jednostek

ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej oraz czasowych posterunków
 

Rozdział 1
Obiekty i tereny strażnic oraz czasowych posterunków

 
§ 7. 1. Obiekty strażnic i czasowych posterunków powinny być zbudowane i

utrzymywane zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach techniczno-budowlanych. 
2. Projekt nowo budowanego obiektu powinien uwzględniać wymagania bezpieczeństwa

i higieny pracy, a rozbudowywanego, przebudowanego lub nadbudowywanego - zapewniać
poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej jest obowiązany
utrzymywać pomieszczenia pracy, budynki i inne obiekty budowlane oraz tereny i urządzenia
z nimi związane w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki służby.
 

§ 8. 1. Teren działki, na której zlokalizowana jest strażnica i czasowy posterunek
powinien posiadać nawierzchnię, drogi i place manewrowe dostosowane do obciążenia
wynikającego ze stosowanych pojazdów pożarniczych.

2. Wyjazd ze strażnicy i czasowego posterunku na drogę publiczną, powinien zapewniać
dobrą widoczność.

3. W przypadku nie spełnienia wymagania, o którym mowa ust. 2, należy zapewnić
sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach drogi wyjazdowej z innymi drogami.

4. W przypadku braku możliwości wykonania urządzeń sygnalizacyjnych, należy
zapewnić inne sposoby i środki zapewniające bezpieczny wyjazd, uzgodnione z zarządcą
drogi.
  

§ 9. 1. W przypadku gdy pomieszczenia sypialni znajdują się nad garażami, w
strażnicach i czasowych posterunkach posiadających:
1) do czterech stanowisk garażowych - powinien być zapewniony co najmniej jeden ześlizg;
2) powyżej czterech stanowisk garażowych - powinny być zapewnione co najmniej dwa

ześlizgi.
2. Drzwi kabin ześlizgowych powinny być dwuskrzydłowe, o szerokości skrzydła 0,5 m,

otwierane do środka kabiny.
3. Skrzydła drzwiowe kabin ześlizgowych powinny być stale zamknięte, w sposób

uniemożliwiający przypadkowe ich otwarcie a po otwarciu w czasie alarmu samoczynnie
unieruchamiane.

4. Otwieranie i unieruchamianie drzwi powinno następować za pomocą urządzeń
elektromagnetycznych sterowanych z pomieszczenia dyżurnego punktu alarmowego i ręcznie
poprzez urządzenia zamontowane przy górnych krawędziach skrzydeł drzwi.

5. Klamki i urządzenia unieruchamiające skrzydła drzwiowe nie mogą powodować
zaczepiania się lub potknięcia o ich wystające części.

6. Zabrania się stosowania do kabin ześlizgowych drzwi wahadłowych i posiadających
przeszklenie.

7. Wnętrze kabiny ześlizgowej należy wyposażyć w oświetlenie załączające się
samoczynnie w chwili otwarcia jednego ze skrzydeł drzwiowych oraz wentylację
grawitacyjną lub mechaniczną.

8. Nad drzwiami do kabin ześlizgowych należy umieszczać oświetlenie w kolorze
czerwonym oraz urządzenie akustyczne ostrzegające o pozostawaniu skrzydeł drzwiowych w
pozycji otwartej.
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9. Skrzydła drzwi ześlizgu powinny być oznaczone na obrzeżach pasem o szerokości
0,07 m w kolorze czarnym, a pozostałe powierzchnie skrzydeł kolorem żółtym i oznaczone na
całej szerokości drzwi napisem w kolorze czarnym  "UWAGA ZEŚLIZG - KORZYSTAĆ
TYLKO  W CZASIE ALARMU", o wysokość liter co najmniej 0,1 m, umieszczonym na
wysokości 1,8 m od podłogi.

10. Do kabiny ześlizgu może prowadzić wyłącznie jedno wejście.
11. Każdą kabinę ześlizgu należy wyposażyć w słup ześlizgu o średnicy nie mniejszej niż

0,2 m i gładkiej powierzchni.
12. Podłoże pod ześlizgiem powinna stanowić poduszka amortyzacyjna o średnicy nie

mniejszej niż 1,0 m, której górna powierzchnia powinna znajdować się na poziomie podłogi
garażu. Odległość krawędzi poduszki od krawędzi stanowiska postojowego nie powinna być
mniejsza niż 1m.

13. Słup ześlizgu w garażu powinien być umieszczony w odległości nie mniejszej niż 2,0
m od krawędzi najbliżej położonego stanowiska.

 
 § 10. Podczas korzystania z ześlizgów należy przestrzegać następujących zasad:

1)   ześlizgi mogą być używane wyłącznie w czasie alarmu i szkolenia;
2)   zabrania się:

a)   korzystania z ześlizgów w uzbrojeniu osobistym,
b)  opuszczania się po słupie ześlizgu bez odzieży  osłaniającej tułów i kończyny,
c) opuszczania się po ześlizgu w czasie gdy na słupie ześlizgu lub na poduszce

amortyzacyjnej znajduje się inna osoba.
 

 § 11. 1. W pomieszczeniach strażnic i czasowych posterunków, przeznaczonych dla
załogi podziału bojowego zabrania się stosowania:
1) progów w drzwiach;
2) drzwi wahadłowych;
3) drzwi przeszklonych oraz wyposażonych w zamki powodujące zaczepiania się o nie.

2. Dopuszcza się stosowanie na terenach strażnic i czasowych posterunków
przeznaczonych dla załogi podziału bojowego drzwi oszklonych szkłem nie powodującym
urazów po stłuczeniu.

 
 § 12. We wszystkich pomieszczeniach strażnic i czasowych posterunków

przeznaczonych na pobyt ludzi należy zapewnić wentylację grawitacyjną oraz możliwość ich
wietrzenia przez okna lub drzwi prowadzące na zewnątrz budynku.

 
§  13. 1. Wrota garażowe na powierzchni nie mniejszej niż 25 % powinny być oszklone

szkłem zbrojonym lub innym nie powodującym urazów po stłuczeniu.
2. Wrota garażowe powinny być wyposażone w urządzenia blokujące je po otwarciu.
3. Wrota garażowe otwierane automatycznie powinny być wyposażone w system

ostrzegawczy informujący o ich otwieraniu i zamykaniu oraz pas ostrzegawczy.
 

§ 14. Garaż należy wyposażyć w instalację ogrzewczą, zapewniającą utrzymanie
temperatury w jego wnętrzu nie niższej niż + 5 oC.

 
§ 15. 1. Wewnątrz oraz na zewnątrz budynku strażnicy i czasowego posterunku powinien

być zainstalowany system nagłośnienia umożliwiający rozgłaszanie sygnałów i komunikatów,
słyszalnych w każdym pomieszczeniu i na terenie działki.

2. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt załogi podziału bojowego, w garażach i
na wewnętrznym dziedzińcu przed garażami, należy zapewnić sygnalizację świetlną,
informującą o rodzaju zastępu zadysponowanego do akcji ratowniczej.
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3. System nagłośnienia i sygnalizacja świetlna, w przypadku braku zasilania
podstawowego, powinny mieć możliwość automatycznego przełączania na zasilanie z
rezerwowego źródła prądu.
        

§ 16. 1. Pojazdy i sprzęt znajdujący się w garażu należy ustawiać wyłącznie na
wyznaczonych dla nich stanowiskach. Pojazdy powinny być ustawiane przodem do bram
wyjazdowych.

2. Granica stanowiska powinna być oznakowana na powierzchni podłogi pasem koloru
białego o szerokości 0,1 m.

3. Pomiędzy stanowiskiem a ścianami i elementami konstrukcyjnymi garażu należy
zapewnić przejście o szerokości nie mniejszej niż 1,0 m.

4. Pomiędzy pojazdami muszą być zachowane odstępy umożliwiające swobodne
otwieranie ich drzwi. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, załoga
powinna zajmować miejsca w pojazdach dopiero po ich wyprowadzeniu z garaży.

5. Elementy konstrukcyjne, zapadki drzwi garażowych i inne elementy stwarzające
możliwość uderzenia lub potknięcia się o nie, powinny być oznakowane przemiennymi, żółto-
czarnymi ukośnymi pasami ostrzegawczymi.

6. Drzwi pomiędzy garażem a pozostałą częścią strażnicy powinny otwierać się do garażu
i być szczelne. Skrzydła drzwi nie mogą być oszklone szkłem powodującym urazy po
stłuczeniu.

7. W garażach należy:
1)   stosować urządzenia odprowadzające spaliny z pojazdów na zewnątrz budynku;
2) przed uruchomieniem silników włączyć wentylację mechaniczną, a w razie jej
niesprawności lub braku, nie uruchamiać silników przed otwarciem bram garażowych;
3)   ograniczać pracę silników, a wszelkie ich dłuższe rozruchy przeprowadzać na zewnątrz,

8. W garażach zabrania się przechowywania zapasu materiałów pędnych i smarów
niezgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

 
§ 17. 1. Ratownicy pełniący służbę w systemie zmianowym muszą mieć zapewnione

odpowiednie warunki wypoczynku.
2. Łóżek w sypialniach podziału bojowego nie wolno ustawiać piętrowo, parami a także

w odległości mniejszej niż 0,8 m od siebie, przyjmując 5,5 m2 powierzchni sypialni na
jednego członka załogi.

3. Bieliznę pościelową, o ile nie znajduje się na łóżkach, należy przechowywać w
osobnych, z otworami wentylacyjnymi, indywidualnych schowkach.
 

§ 18. 1. Ratownicy pełniący służbę w systemie zmianowym powinni mieć możliwość
przygotowywania ciepłych posiłków i spożywania własnych.

2. Osobom wykonującym czynności służbowe:
1) w temperaturze otoczenia powyżej 25°C lub poniżej 10°C;
2) wymagające wysiłku fizycznego powodującego w ciągu zmiany służbowej efektywny

wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal
(4187 kJ) u kobiet,

przysługują nieodpłatnie napoje w ilości zaspokajającej potrzeby tych osób, odpowiednio
zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywania czynności, wzbogacone w sole
mineralne i witaminy. Za napoje te nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
 

 
Rozdział 2

Wyposażenie techniczne obiektów i terenów strażnic oraz czasowych posterunków

§ 19. 1. Stosowanie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej wymaga
certyfikatu zgodności w rozumieniu przepisów o badaniach i certyfikacji.
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2. Sprzęt pożarniczy, ratowniczy, ochrony, uzbrojenie osobiste oraz narzędzia, instalacje
i urządzenia techniczne należy utrzymywać w pełnej sprawności zapewniającej
bezpieczeństwo ludzi, konserwować je i poddawać badaniom kontrolnym ustalającym ich
sprawność techniczną i bezpieczeństwo użytkowników według ustaleń Komendy Głównej
Państwowej Straży Pożarnej, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej,
producenta lub zgodnie z postanowieniami innych, właściwych przepisów dotyczących tych
przedmiotów.

3. Sprzęt ratowniczy, jak: linki i linkowe aparaty ratownicze, zatrzaśniki, pasy bojowe,
szelki bezpieczeństwa oraz drabiny przenośne, losowo poddane próbie wytrzymałości
mechanicznej, nie mogą być wprowadzone do użycia jako sprzęt ratowniczy i podlegają
kasacji.

4. Zabrania się:
1)   eksploatacji przedmiotów:

a) nie sprawdzonych i niesprawnych,
b) których stan techniczny nie odpowiada wymaganiom bezpieczeństwa i higieny pracy,
c) których termin obowiązkowej obsługi technicznej, użytkowania, kontroli został

przekroczony lub urządzenie nie posiada dokumentacji dozoru technicznego wydanej
na podstawie odrębnych przepisów,

d) niezgodnie z ich przeznaczeniem lub postanowieniami instrukcji obsługi;
2)  obsługi, napraw i konserwacji sprzętu pożarniczego, instalacji i urządzeń technicznych
przez osoby nie posiadające aktualnych uprawnień zawodowych do obsługi i napraw takiego
sprzętu, instalacji i urządzeń.

5. Sprzęt ratowniczy i uzbrojenie osobiste podlegają szczególnie dokładnym oględzinom
po każdorazowym użyciu, a stosowane do szkolenia - również przed użyciem.

6. Stan techniczny wspinalni oraz poduszki amortyzacyjnej należy sprawdzać co
najmniej raz w roku, po okresie zimowym. Wspinalni nie spełniającej warunków
bezpieczeństwa, jak też nie posiadającej właściwie wykonanej poduszki amortyzacyjnej
używać nie wolno.

7. Poduszka amortyzacyjna wypełniona materiałem amortyzacyjnym powinna być
zlokalizowana bezpośrednio przy ścianie wspinalni. Powinna również mieć szerokość o około
2 m większą niż szerokość ściany i długość 4 m. Brzegi poduszki amortyzacyjnej nie mogą
być zabezpieczone twardymi krawędziami, natomiast mogą wystawać ponad poziom terenu.

8. Wspinalnia wykorzystywana do suszenia węży pożarniczych powinna posiadać
mechanizm wyciągowy i mocujący, a stanowisko tak usytuowane i zabezpieczone, aby
skutecznie chroniło obsługę przed ewentualnym upadkiem węży.

§ 20. 1. Sprzęt, instalacje i urządzenia techniczne nowe lub po przeprowadzonym
remoncie mogą być oddane do użytku po:
1)  pisemnym zgłoszeniu i odbiorze przeprowadzonym przez organ dozoru technicznego,
jeżeli urządzenie takiemu dozorowi podlega, lub przez inny właściwy organ;
2)  sprawdzeniu kompletu i aktualności dokumentacji technicznej sprzętu, instalacji lub
urządzenia;
3)  sprawdzeniu i stwierdzeniu podczas odbioru, że instalacja lub urządzenie odpowiada
warunkom określonym w dokumentacji technicznej, a stan urządzenia i miejsce przeznaczone
do jego obsługi odpowiadają wymaganiom bezpieczeństwa i higieny pracy;
4)    przeszkoleniu osób przewidzianych od obsługi instalacji lub urządzenia oraz sprawdzeniu
wymaganych uprawnień i kwalifikacji zawodowych i zapewnieniu tym osobom właściwych
środków ochrony indywidualnej oraz przeszkoleniu w posługiwaniu się tymi środkami;
5)    zapewnieniu lub opracowaniu stanowiskowej instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy i
umieszczeniu jej w widocznym miejscu przy urządzeniu, zapoznaniu z postanowieniami
instrukcji upoważnionych osób oraz sprawdzeniu znajomości tej wiedzy;
6)   zapewnieniu przeprowadzania terminowej konserwacji, przeglądów, pomiarów i kontroli
przez uprawnione do tego osoby, instytucje lub organy;
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7)   zapewnieniu bieżącego prowadzenia, jeżeli jest wymagana, dokumentacji eksploatacyjnej.
2. Przełożony jest obowiązany niezwłocznie likwidować stwierdzone lub zgłoszone

zagrożenie życia lub zdrowia podwładnych oraz inne uchybienia w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy, we własnym zakresie, a w razie braku możliwości zgłosić je swojemu
przełożonemu lub kompetentnej w danej dziedzinie komórce albo jednostce; do czasu
likwidacji zagrożenia bezwzględnie zabezpieczyć ludzi przed jego skutkami, a wyposażenie
techniczne niesprawne wycofać z użycia i skutecznie zabezpieczyć przed jego przypadkowym
użyciem.

DZIAŁ 3
Wymagania w zakresie wyposażenia strażaków w środki ochrony indywidualnej

§ 21. 1. Wyposażenie strażaków w środki ochrony indywidualnej  (odzież specjalną)
uregulowane jest w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

2. Ratowników wchodzących w skład specjalistycznych grup ratowniczych wyposaża się
w środki ochrony indywidualnej stosownie do wykonywanych zadań określonych w
odrębnych przepisach.

 
§ 22. 1. Kryteria bezpieczeństwa, jakim powinny odpowiadać środki ochrony

indywidualnej określone są w normach europejskich dotyczących tego rodzaju asortymentu i
stanowią one tzw. normy zharmonizowane, które stosuje się w ramach dyrektywy
europejskiej dotyczącej środków ochrony indywidualnej nr 89/686/EWG.

2. Zasady użytkowania, eksploatacji i konserwacji, zakres badań określają instrukcje
obsługi dla poszczególnego asortymentu.

 

DZIAŁ 4
Wymagania w zakresie zabezpieczenia medycznego strażaków podczas akcji

ratowniczych, ćwiczeń i szkolenia
 

§ 23. Wszystkie działania służbowe strażaków Państwowej Straży Pożarnej powinny
odbywać się przy zabezpieczeniu dostępu do zestawu ratownictwa medycznego.

§ 24. Wszystkie działania specjalistycznych grup ratowniczych powinny być realizowane
przy pełnym dostępie do przewidzianego normatywem dla tych grup sprzętu ratownictwa
medycznego.

 
§ 25. Wszystkie działania ratownicze, które, z uwagi na rodzaj zagrożeń i okoliczności

zdarzenia związane są, w opinii kierującego działaniem ratowniczym, ze szczególnym
ryzykiem wystąpienia obrażeń, w których prawidłowe postępowanie ratownicze przekracza
kompetencje przeszkolonych w zakresie ratownictwa medycznego ratowników Państwowej
Straży Pożarnej, powinny być zabezpieczane przez specjalistyczny zespół ratownictwa
medycznego.

 
§ 26. W przypadku zabezpieczania działań ratowników Państwowej Straży Pożarnej

przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego decyzję o ustaniu zagrożenia
stwarzającego konieczność zabezpieczenia podejmuje kierujący działaniem ratowniczym.

 
§ 27. Ratownicy realizujący zadania z zakresu ratownictwa medycznego powinni być

poddani szczepieniom ochronnym wg odrębnych przepisów oraz zgodnie z zagrożeniami
regionalnymi w działaniach poza granicami kraju
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§ 28. Ratownicy realizujący zadania z zakresu ratownictwa medycznego powinni być
przeszkoleni w zakresie zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia infekcją HIV i HBS
oraz czynnikami biologicznymi stanowiącymi potencjalne zagrożenie epidemiologiczne .

 
§ 29. Ratownicy realizujący zadania z zakresu ratownictwa medycznego powinni być

zabezpieczeni w indywidualne środki ochrony – rękawiczki medyczne, okulary, przyłbice.
 
§ 30. Ratownicy realizujący zadania z zakresu ratownictwa medycznego powinni

przestrzegać procedury zabezpieczania i utylizacji pozostałości po medycznych działaniach
ratowniczych.

 
§ 31. Po akcjach ratowniczych, prowadzonych w miejscach narażających na kontakt

z zakaźnym czynnikiem biologicznym, substancjami toksycznymi i innymi czynnikami
szkodliwymi dla zdrowia, uczestników akcji należy poddać zabiegom profilaktycznym i
lekarskim badaniom specjalistycznym.

 
§ 32. Wymagania w zakresie zabezpieczenia medycznego strażaków podczas działań

ratowniczych należy stosować odpowiednio podczas ćwiczeń i szkolenia.

DZIAŁ 5
Wymagania bezpieczeństwa i higieny służby podczas ćwiczeń i szkolenia

 
Rozdział 1

Obowiązki organizatorów i uczestników ćwiczeń  i szkolenia

§ 33. Organizator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczestników ćwiczeń i
szkolenia oraz za przestrzeganie przez nich przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 34. 1. Podczas ćwiczeń i  szkolenia należy zapewnić:
1) regulaminową obsługę sprzętu i bezpieczną realizację poszczególnych elementów ćwiczeń;
2) maksymalne wykorzystanie czasu i sprzętu przy jak najmniejszym zmęczeniu ćwiczących;
3) bezpieczeństwo obiektów, w których odbywają się ćwiczenia;
4) bezpieczeństwo osób postronnych;
5) zabezpieczenie medyczne ćwiczeń.

2. Bezpieczne i higieniczne warunki prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, sportu
pożarniczego oraz innych konkurencji i gier sportowych określają odrębne przepisy.

§ 35. W ćwiczeniach i szkoleniu nie mogą brać udziału osoby, które nie ukończyły
szkolenia wstępnego ogólnego oraz szkolenia wstępnego na stanowisku pracy z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nie posiadają aktualnego orzeczenia lekarskiego o
zdolności do służby.

§ 36. Organizator ćwiczeń i szkolenia w komorach dymowych i rozgorzeniowych
obowiązany jest zapewnić, zabezpieczenie medyczno-sanitarne odpowiednio do zakresu
ćwiczeń i szkolenia.

§ 37. 1. Przygotowując i prowadząc ćwiczenia i szkolenia, należy eliminować
okoliczności zagrażające zdrowiu i życiu uczestników szkolenia i osób postronnych. W
szczególności zabrania się :
1) prowadzenia ćwiczeń i szkolenia w miejscach o dużym natężeniu ruchu bez uprzedniego
zabezpieczenia tych miejsc;
2) prowadzenia nauki pływania i ćwiczeń na i pod powierzchnią akwenu w miejscach
niebezpiecznych bez właściwego nadzoru oraz sprzętu ratunkowego;
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3) prowadzenia ćwiczeń i szkolenia na wysokości i poniżej poziomu terenu oraz z użyciem
statku powietrznego, bez zapewnienia zasad bezpieczeństwa i odpowiednio dobranego
rodzaju łączności;
4) prowadzenia ćwiczeń i szkolenia na gruzowisku, jeśli istnieje możliwość utraty jego
stabilności.

2. Teren ćwiczeń i szkolenia należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
3. Ćwiczenia i szkolenie należy prowadzić w bezpiecznej odległości od osób

postronnych, aby wykluczyć możliwość narażenia ich na niebezpieczeństwo, np. z powodu
upadku drabiny, sprzętu, oblania środkami gaśniczymi, oparzenia, zadymienia.

§ 38. Wszystkie ćwiczenia i szkolenia należy prowadzić pod nadzorem takiej liczby
instruktorów, która pozwala na sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad ćwiczącymi
i szkolonymi.

§ 39. Przed przystąpieniem do ćwiczeń i szkolenia organizator i  instruktorzy są
obowiązani:
1) sprawdzić obiekt ćwiczebny i sprzęt przeznaczony do ćwiczeń, a w przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie spowodować ich usunięcie;
2) sprawdzić czy uczestnicy ćwiczeń lub szkolenia posiadają wymagane do zakresu
szkolenia lub ćwiczeń ochrony i wyposażenie osobiste;
3) szczegółowo omówić przebieg ćwiczenia i szkolenia;
4) zwracać uwagę ćwiczącym na mogące wystąpić zagrożenia.
 

§ 40. 1. Przed przystąpieniem do ćwiczeń i szkolenia uczestnik jest zobowiązany do
dokonania oceny poprawności działania lub sprawności technicznej ochrony i wyposażenia
osobistego, używanego przez niego w czasie ćwiczenia i szkolenia.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa w ust.1, uczestnik
szkolenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt instruktorowi, a następnie dokonać wymiany
ochrony lub elementu wyposażenia na sprawny.

§ 41. Ćwiczenia i szkolenia o różnym stopniu skomplikowania, należy organizować
stosując zasadę stopniowania trudności.

§ 42. Instruktorzy są zobowiązani zapewnić przestrzeganie przez uczestników ćwiczenia
i szkolenia dyscypliny, odpowiednich przepisów szkoleniowych oraz zasad bezpieczeństwa
i higieny.

§ 43. Uczestnicy ćwiczeń i szkolenia obowiązani są niezwłocznie zgłaszać
organizatorowi i instruktorowi odniesione obrażenia oraz zauważone niebezpieczeństwo
zagrażające życiu lub zdrowiu uczestników.

§ 44. Organizator i instruktorzy są obowiązani przerwać ćwiczenia i szkolenie w razie
stwierdzenia:
1) zaistniałego wypadku;
2)  zaistnienia niebezpieczeństwa zagrażającego życiu lub zdrowiu uczestników;
3) organizacyjno-technicznych uchybień lub braku zapewnienia niezbędnych warunków
bezpieczeństwa;
4)  nieprawidłowego wykonywania elementów ćwiczenia i szkolenia, brawury oraz
nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 45. Zabrania się prowadzenia ćwiczeń i szkolenia w sposób niezgodny z odpowiednimi
regulaminami i zasadami bezpieczeństwa.

 
§ 46. Zabrania się stosowania kryterium czasowego w ćwiczeniach i szkoleniu:
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1) z użyciem linek i linkowych aparatów ratowniczych oraz worów ratowniczych, sprzętu
ochrony dróg oddechowych, ubrań izolujących cały organizm, drabin i podnośników,
dźwigania i przenoszenia ciężarów o większej wadze niż połowa dopuszczalnych wartości
określonych przez normy ręcznego dźwigania i przenoszenia ciężarów;
2) rozwijania i zwijania po drabinach użytego do zajęć sprzętu;
3) pomiaru napięcia i obsługi urządzeń elektrycznych pod napięciem;
4) przecinania, rozłupywania lub rozbijania przedmiotów albo materiałów;
5) zdejmowania sprzętu z dachu samochodu pożarniczego;
6) obsługi specjalistycznego sprzętu ratownictwa chemicznego, ekologicznego i
technicznego;
7) prowadzenia zajęć na wodzie i na wysokości;
8) prowadzenia zajęć z użyciem psów.

Rozdział 2
Ćwiczenia i szkolenie na wysokości i poniżej poziomu terenu

 
§ 47. 1. Podczas ćwiczeń i szkolenia na wysokości oraz poniżej poziomu terenu,

a w szczególności : w obiektach, na wspinalniach, statkach powietrznych, studniach,
jaskiniach należy zapewnić dodatkowy personel, którego zadaniem jest asekuracja
ćwiczących w miejscach grożących upadkiem oraz stała kontrola prawidłowego
zabezpieczenia się.

2. W szczególności należy zwracać uwagę na:
1) ustawienie i zabezpieczenie drabin, mocowanie i nawijanie linek i linkowych aparatów
ratowniczych oraz worów ratowniczych;
2) kompletność wyposażenia i prawidłowego założenia przez ćwiczących środków ochrony
indywidualnej oraz uzbrojenia osobistego;
3) zabezpieczenie niezbędnych w danych warunkach elementów ćwiczenia i miejsc
grożących wypadkiem;
4) sprawdzenie haka oraz elastyczności poduszki amortyzacyjnej wspinalni;
5) sprawdzenie sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz sprzętu oświetleniowego;
6) stosowanie autoasekuracji oraz zasady „dwóch niezależnych punktów wpięcia w linę”
przy wykorzystaniu sprzętu alpinistycznego.

§ 48. 1. Podczas szkolenia na wysokości, dopóki szkoleni nie oswoją się z wysokością,
zabrania się prowadzenia innych ćwiczeń.

2. Podczas ćwiczenia na wysokości zabrania się:
1) opuszczania się ześlizgiem po bocznicach drabiny;
2) wykonywania skoków ćwiczebnych na skokochrony,ratownicze poduszki

pneumatyczne.
 

Rozdział 3
Ćwiczenia i szkolenie na wodzie i pod wodą

 
§ 49. Organizator ćwiczeń i szkolenia na i pod powierzchnią wody zobowiązany jest

zapewnić w szczególności:
1) oznakowanie miejsca prowadzenia ćwiczeń i szkolenia na szlakach żeglugowych oraz
powiadomienie właściciela drogi wodnej, stosownie do obowiązujących przepisów o
żegludze śródlądowej;
2) wyposażenie wszystkich osób biorących udział w ćwiczeniach i szkoleniu
przebywających na powierzchni wody i w bezpośredniej bliskości jej brzegów, a także
przebywających na budowlach hydrotechnicznych i jednostkach pływających oraz na
akwenach zalodzonych, w środki ochrony indywidualnej, a szczególnie w:
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a) kombinezon ratunkowy lub kamizelkę asekuracyjną lub inne środki ochrony
indywidualnej zabezpieczające przed utonięciem,

b) środki sygnalizacji wizualnej lub dźwiękowej,
c) nóż ratowniczy lub inny przyrząd do cięcia;

3) wyposażenie zastępów ratowniczych prowadzących ćwiczenia i szkolenie na obszarach
wodnych i zalodzonych w zestaw ratownictwa medycznego, w tym nosze pływające dla
ewentualnych poszkodowanych, a specjalistyczne grypy wodno-nurkowe w zestaw
ratownictwa medycznego oraz zapas tlenu w ilości 1500 litrów;
4) kierowanie ćwiczeniami i szkoleniem,  obejmujące nadzór nad realizacją zadań na
obszarach wodnych i lodowych z zakresu ratownictwa medycznego, technicznego,
chemiczno-ekologicznego oraz gaszenia pożarów, przez osoby posiadające  znajomości zasad
prowadzenia działań ratowniczych i ćwiczeń z użyciem wodnych technik ratowniczych;
5) kierowanie podwodnymi ćwiczeniami i szkoleniem  przez osoby posiadające kwalifikacje
do  kierowania pracami podwodnymi;
6) ustalenie składu zespołu wykonującego prace podwodne i zakres zadań poszczególnych
członków zespołu przez kierującego pracami podwodnymi, w zależności od potrzeb
wynikających z rodzaju zdarzenia i rozpoznanych zagrożeń oraz głębokości na której
przewidywane jest prowadzenie ćwiczeń i szkolenia;
7) aby kierujący pracami podwodnymi określał szczegółowy zakres działań poszczególnych
nurków na miejscu zdarzenia, zgodnie z uprawnieniami określonymi w rozporządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykonywania prac podwodnych w
jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do
spraw wewnętrznych;
8) aby wszystkie działania specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowego w
krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym realizowane w warunkach podwyższonego
ciśnienia  były  zabezpieczane przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego;
9) spełnienie innych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla
specjalistycznych grup ratownictwa wodnego w czasie prowadzenia podwodnych działań
ratowniczych określonych ustawą z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac
podwodnych (Dz. U. Nr 199, poz. 1936).

§ 50. W czasie ćwiczeń i  szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego zabrania się:
1) samowolnego wykonywania zadań i czynności bez wymaganych zabezpieczeń;
2)  przebywania na akwenach i jego brzegach oraz na obiektach hydrotechnicznych
i mostowych bez zabezpieczenia odpowiedniego do realizowanych zadań i czynności
umożliwiającego utrzymanie się na powierzchni wody.

 
§ 51. 1. Prowadzenie ćwiczeń i szkoleń w warunkach szczególnych, np. wody szybko

płynące, wody pokryte lodem, ograniczone przestrzenie naturalne i sztuczne zalane częściowo
lub całkowicie, wody morskie, wymaga dostosowania sposobów zabezpieczenia, sprzętu
i środków ratowniczych, adekwatnie do zagrożeń wynikających ze specyfiki miejsca
ćwiczenia i szkolenia.

2. Zabrania się organizowania i prowadzenia ćwiczeń i szkolenia na śródlądowych
wodach i wodach przybrzeżnych objętych powodzią oraz morskich wodach w czasie sztormu.

 
Rozdział 4

Postępowanie z materiałami używanymi do pozoracji

§ 52. Do pozorowania zdarzeń podczas prowadzonych ćwiczeń i szkoleń należy stosować
środki dymotwórcze, neutralne dla organizmu.

 
§ 53. Stosując środki dymotwórcze należy zachować następujące środki ostrożności:

1) zapłonniki do świec dymnych przechowywać i transportować oddzielnie;
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2) zapłonniki włożone w otwory świec zapalać wyciągniętą ręką; nie wolno pochylać się w
tym czasie nad świecą;

3) nie wolno zapalać świec wykazujących uszkodzenia, gdyż mogą one ulec rozerwaniu;
4) nie wolno przetrzymywać w ręku zapalonych granatów dymnych;
5) odpalając petardy należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa określonych w

instrukcjach obsługi;
6) rakietnice sygnalizacyjne należy nosić nie załadowane, a naboje wprowadzać do lufy

dopiero przed oddaniem strzału.

§ 54. W każdym przypadku użycia ognia otwartego oraz materiałów dymotwórczych
należy zapewnić odpowiednie zabezpieczenie ludzi i obiektów, uwzględniające warunki
terenowe i atmosferyczne w miejscu szkolenia i jego najbliższym otoczeniu.

§ 55. Ćwiczenia i szkolenia z użyciem materiałów zapalających i wybuchowych mogą
prowadzić wyłącznie uprawnione i wyznaczone do tego osoby, które ponoszą
odpowiedzialność za zapewnienie i zachowanie warunków bezpieczeństwa osób oraz
bezpieczeństwa obiektu, na którego terenie używane są te materiały.

§ 56. 1. Ćwiczebna komora dymowa powinna być wyposażona w instalację
sygnalizacyjną, oświetleniową, alarmową i wentylacyjną.

2. W przedziałach komory oraz przy każdej przeszkodzie powinny być przyciski
sygnalizacyjne i przyciski bezpieczeństwa połączone z pulpitem kontrolnym lub
wyświetlaczem.

3. W przypadku wyposażenia komory dymowej w podgląd za pomocą kamer video i na
podczerwień oraz czujniki lokalizacji ćwiczącego w komorze, połączone z pulpitem
kontrolnym dopuszcza się możliwość odstąpienia od wymogów określonych w pkt. 2.

4. Z chwilą włączenia sygnalizacji alarmowej musi być włączona instalacja
oświetleniowa i nawiewno-wyciągowa.

5. Instalacja nawiewno-wyciągowa powinna zapewnić całkowitą wymianę powietrza w
tych pomieszczeniach komory dymowej, w których stosuje się środki pozorujące zadymienie,
w czasie nie dłuższym niż 90 sekund od chwili włączenia sygnalizacji alarmowej.

6. Stacjonarne ćwiczebne komory dymowe powinny być wyposażone w poczekalnie oraz
pomieszczenia z urządzeniami higieniczno -sanitarnymi. Kontenerowe i przewoźne
ćwiczebne komory dymowe powinny być ustawiane w pobliżu budynków z dostępnymi dla
ćwiczących pomieszczeniami wyposażonymi w urządzenia higieniczno-sanitarne.

7. Pozorowanie ratowania osób z pomieszczeń zadymionych, nie oświetlonych, o trudno
dostępnym lub skomplikowanym układzie, może odbywać się wyłącznie przy stosowaniu
manekinów.

 
§ 57. 1. Stacjonarne i kontenerowe komory rozgorzeniowe oraz komory do ćwiczeń

i szkolenia z użyciem ognia otwartego powinny być tak skonstruowane, by w ciągu 10 sekund
była możliwość podania co najmniej dwóch skutecznych prądów gaśniczych na każde źródło
ognia.

2. Szerokość i wysokość drzwi do tych komór powinna być tak dobrana, by zapewnić
natychmiastową ewakuację wszystkim ćwiczącym.

3. Drzwi ewakuacyjne powinny być zamykane w sposób umożliwiający ich otwarcie od
wewnątrz i z zewnątrz w każdej fazie ćwiczenia.

4. Ćwiczący w  komorze rozgorzeniowej lub komorze do ćwiczeń z użyciem ognia
otwartego, powinni mieć zakryte lub osłonięte wszystkie części ciała narażone na oparzenia.
  5. W komorze może przebywać jednorazowo nie więcej niż 10 osób.

6. Ćwiczenia i szkolenia w komorach powinny być zabezpieczone przez dwa samochody
gaśnicze z rozwiniętymi i nawodnionymi liniami gaśniczymi i co najmniej z dwóch
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ratowników posiadających kwalifikacje i umiejętności oraz wyposażenie do prowadzenia
działań ratowniczych z zakresu ratownictwa medycznego.

 
  

DZIAŁ 6 
Wymagania bezpieczeństwa i higieny służby podczas działań ratowniczych

 
Rozdział 1

Wymagania ogólne

§ 58. Zabrania się stosowania sprzętu treningowego w działaniach ratowniczych.

§ 59. Ratownicy prowadzący czynności ratownicze powinni posiadać umiejętność
posługiwania się sprzętem ratowniczym zgodnie z instrukcją obsługi i zasadami bezpiecznego
posługiwania się nim

§ 60. W czasie akcji ratownictwa chemicznego należy stosować metody określone przez
charakterystyki sprzętu i urządzeń ratowniczych wskazane przez specjalistów, właściwe dla
konkretnej substancji.

§ 61. Czynności ratownicze wewnątrz strefy zagrożenia powinny być wykonywane przez
minimum dwóch ratowników w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość
wystąpienia szczególnego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi.

§ 62. Jeżeli podczas prowadzonych działań ratowniczych nastąpi zagrożenie wybuchem,
należy liczbę ratowników i sprzętu ograniczyć do niezbędnego minimum, a pozostali
ratownicy powinni być wycofani w miejsce uznane za bezpieczne (poza ewentualna strefę
wybuchu).

§ 63. Ratownicy wprowadzeni do pomieszczeń zadymionych, piwnic, kanałów, studni,
zbiorników i innych o skomplikowanym układzie lub do miejsc trudno dostępnych należy
zabezpieczyć sprzętem izolującym górne drogi oddechowe, linkami i sygnalizatorami
bezruchu.

§ 64. 1. Dowódcy są obowiązani do sprawdzania stanu liczbowego powierzonych im
ludzi, aby w razie zaginięcia natychmiast rozpocząć poszukiwania lub akcję ratunkową.

2. Podwładni mają obowiązek meldowania swym przełożonym i dowódcom o każdym
przypadku oddalenia się i powrotu na teren akcji.

 
§ 65. Otrzymanie przez kierującego działaniem ratowniczym informacji o osobie

znajdującej się w strefie zagrożenia uznaje się za wystąpienie stanu zagrożenia życia lub
zdrowia ludzi.

§ 66. W czasie transportu sił i środków do miejsca akcji należy:
1) ustalać trasy dojazdu (przejścia) tak, aby wykluczyć możliwość nagłego odcięcia dróg
odwrotu;
2)  przeprowadzać rozpoznanie ustalające wytrzymałość i możliwość bezpiecznego przejazdu
(przejścia) przez zagrożone lub uszkodzone mosty, wiadukty, wały, nasypy, drogi i inne
miejsca;
3) wybierać sposoby przeprawy przez tereny zagrożone, zalane wodami lub pokryte lodem,
stwarzające najmniejsze niebezpieczeństwo dla ludzi i sprzętu.
 

§ 67. Teren akcji ratowniczo–gaśniczej należy zawsze zabezpieczać przed dostępem osób
postronnych.



13

 
§ 68. Ratownicy służb współdziałających mają obowiązek przestrzegać wymagań

w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby strażaków i dostosować się do ustaleń kierującego
działaniem ratowniczym w tym zakresie.

 
Rozdział 2

Wymagania dotyczące środków transportu

§ 69. 1. Rozpoczęcie jazdy pojazdem pożarniczym następuje wyłącznie na rozkaz
dowódcy, po upewnieniu się przez niego o zajęciu miejsc przez załogę oraz zamknięciu
skrytek i drzwi pojazdu.

2. Dowódca (dysponent) nie ma prawa żądać zwiększenia szybkości pojazdu, natomiast
może nakazać jej zmniejszenie.

3. Pojazd należy prowadzić z szybkością w danych warunkach bezpieczną.
4. Szybkość jazdy w kolumnie reguluje pierwszy pojazd; pozostałe pojazdy obowiązuje

zachowanie odstępów, zapewniających bezpieczeństwo jazdy w danych warunkach.
5. Wyprzedzanie się pojazdów w kolumnie może nastąpić wyłącznie za zgodą dowódcy.
6. Zamocowanie wyposażenia pojazdu oraz przewożonego sprzętu powinno wykluczać

przypadkowe jego przemieszczanie. Skuteczność zamocowania sprzętu i wyposażenia do
służących do tego celu uchwytów, ram, pasków itp. należy kontrolować z częstotliwością
zapewniającą bezpieczeństwo ludzi i sprzętu.

7. Pojazdy pożarnicze muszą mieć takie odprowadzenia spalin, aby ratownicy w czasie
jazdy nie byli narażeni na ich działanie.

8. Podczas jazdy:
1)   załodze pojazdu pożarniczego zabrania się:

a) wychylania się i otwierania drzwi,
b) zajmowania miejsc innych niż ustalone,
c) jazdy na stopniach i innych zewnętrznych elementach pojazdów,
d) palenia tytoniu,
e) samowolnego opuszczania pojazdu,
f) prowadzenia zbędnych rozmów z kierowcą,
g) zdejmowania hełmów;

2) kierowca pojazdu pożarniczego nie używa hełmu i pasa bojowego, natomiast po
opuszczeniu pojazdu nosi uzbrojenie zgodnie z ustaleniami obowiązującymi pozostałych
członków załogi.

9. Na miejscu akcji pojazd należy ustawiać zgodnie z poleceniami dowódcy, tak aby nie
utrudniać ruchu innym pojazdom, zapewnić bezpieczeństwo załogi i pojazdu i zachować
możliwości manewrowania, w tym odjazdu.

 
Rozdział 3

Wymagania dotyczące agregatów i sprzętu specjalistycznego

 § 70. 1. Podczas pracy silników spalinowych w przestrzeniach zamkniętych
(pomieszczenia, tunele, piwnice itp.) i innych miejscach nieprzewiewnych należy zapewnić
skuteczne odprowadzenie spalin. W przypadku gdy nie ma takiej możliwości, obsługa ma
obowiązek stosować sprzęt izolacyjny ochrony dróg oddechowych.

2. Obsługujący agregaty powinni stosować indywidualne ochronniki słuchu.
3. Na nierównym podłożu agregaty należy mocować tak, aby po ich ustawieniu nie miały

możliwości zsunięcia się lub przewrócenia.
4. W strefach zagrożonych wybuchem należy stosować agregaty i sprzęt w wykonaniu

przeciwwybuchowym.
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5. Sprzęt oświetleniowy podczas pracy nie może powodować oślepiania ratowników,
a w szczególności pracujących na wysokości, kierowców i obsługujących sprzęt
mechaniczny.

6. W strefach zagrożonych wybuchem należy stosować sprzęt oświetleniowy w
wykonaniu przeciwwybuchowym lub oświetlać miejsce działania ratowniczego z zewnątrz, z
odległości eliminującej możliwość wybuchu.

§ 71. 1. Drabiny i podnośniki w miejscu ich ustawienia muszą mieć zabezpieczoną pełną
stateczność.

2. Stanowisko na drabinie można zajmować dopiero po zapewnieniu jej pełniej
stabilności.

§ 72. 1. Nie wolno sprawiać i składać drabin, gdy znajdują się na nich ludzie z wyjątkiem
gdy drabiny są wyposażone w pomosty lub inne urządzenia pozwalające na bezpieczne
zajęcie na nich miejsca podczas ruchu.

2. Zabrania się sprawiać drabin, podnośników i dźwigów w pobliżu napowietrznych
przewodów elektrycznych i innych urządzeń znajdujących się pod napięciem, jeżeli zachodzi
możliwość spowodowania porażenia ratownika prądem.

Rozdział 4
Wymagania dotyczące prowadzenia działań ratowniczych w komunikacji

§ 73.  Jeżeli akcja ma być prowadzona w pobliżu drogi publicznej, a dla pojazdów
ratowniczych nie ma innego miejsca, to należy je ustawiać na skraju jednej części drogi i
tylko od strony miejsca akcji, zostawiając drugą stronę drogi wolną dla ruchu pojazdów,
stosując następujące zasady:
1) z wyjątkiem kierowcy, pozostali członkowie załogi wychodzą z pojazdów po stronie
pobocza lub chodnika;
2) kierujący działaniem ratowniczym zapewnia skuteczne zabezpieczenie w odpowiedniej
odległości  ratowników i sprzętu z obu kierunków drogi nie zamkniętej dla ruchu;
3) pojazdy ratownicze powinny mieć włączone pełne oświetlenie zewnętrzne i światła
ostrzegawcze;
4) w odpowiednich odległościach od pojazdów należy ustawić lampy sygnalizacyjne i znaki
ostrzegawcze;
5) w szczególnych okolicznościach do zabezpieczenia lub zamknięcia drogi można
dodatkowo użyć pojazdów ratowniczych, ustawionych w poprzek jezdni, zapewniając
odpowiednią ich widoczność, oświetlonych jak w pkt. 3;
6) każdorazowo przed wejściem na drogę należy zachować szczególną ostrożność,
upewniając się, że nie ma zagrożenia ze strony innych pojazdów.

 
§ 74.  W pojazdach mechanicznych oraz innych środkach lokomocji, które uległy

katastrofie, przed przystąpieniem do akcji ratowniczej należy wyłączyć silniki, dopływ
energii, paliwa.

 
§ 75. W czasie akcji ratowniczych w przypadkach katastrof lotniczych należy

w szczególności:
1)  do miejsca katastrofy dojeżdżać oraz rozpoczynać akcję od strony nawietrznej jeżeli
istnieje taka możliwość;
2)  zabrania się prowadzenia akcji od strony dysz wylotowych spalin i otworów wlotowych
powietrza silników odrzutowych i turbośmigłowych;
3)   nie zbliżać się do strefy wyznaczonej zakresem obrotu śmigieł samolotów i śmigłowców;
4)  w czasie katastrof samolotów lub śmigłowców wojskowych nie ustawiać samochodów
pożarniczych oraz sprzętu i nie prowadzić akcji od strony kierunku strzału broni pokładowej i
wyrzutni pocisków;
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5)  otwierać kabiny samolotów, śmigłowców itp. z zachowaniem szczególnych środków
ostrożności, a kadłub ciąć w miejscach oznakowanych.

Rozdział 5
Wymagania dotyczące prowadzenia działań ratowniczych w obrębie zagrożenia

substancjami chemicznymi
 

§ 76. W czasie działań ratowniczych, w których występuje zagrożenie ze strony
substancji chemicznych, w celu uniknięcia skutków zagrożenia należy kierować się
następującymi zasadami:
1) zapewnić bezpieczny dojazd do miejsca zdarzenia oraz możliwość natychmiastowego
wycofania sił i środków;
2) zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza przy przeprowadzaniu rozpoznania;
3) określić rodzaj, skalę i dynamikę rozwoju zagrożenia  oraz prognozować negatywne

skutki zagrożenia;
4) wyznaczyć i oznakować strefy niebezpieczne, zagrażające życiu i zdrowiu ludzi oraz

środowisku;
5) bezpośrednie działania ratownicze mogą prowadzić osoby odpowiednio przeszkolone;
6)  stosować odpowiednią odzież ochronną i specjalną oraz izolacyjny sprzęt ochrony dróg
oddechowych; w przypadku braku pełnej informacji o ewentualnym zagrożeniu należy
zabezpieczyć ratowników w ochrony pełne;
7) zachować szczególną ostrożność przy otwieraniu pomieszczeń i zbiorników;
otwierając pomieszczenia i zbiorniki uwzględnić parametry niebezpieczne substancji
stwarzające możliwość wystąpienia pożaru, wybuchu, niekontrolowanej emisji;
8)  odciąć dopływ (wpływ) pyłów i gazów łatwo palnych, nie dopuszczać do przenikania
łatwo palnych substancji do przewodów kanalizacyjnych, wodociągowych, ogrzewczych i
innych;
9) na bieżąco kontrolować  zasięg oraz stężenie substancji chemicznych bieżąco kontrolować
przy użyciu dostępnych przyrządów kontrolno-pomiarowych w miejscu zagrożenia oraz w
kierunku ewentualnego rozprzestrzeniania się zagrożenia;
10) osoby, które zostały narażone na bezpośredni kontakt z substancjami chemicznymi należy
poddać dekontaminacji wstępnej oraz zapewnić  pomoc medyczną;
11) zadania, o ile jest to możliwe, wykonywać od strony nawietrznej;
12)  stosować system pracy dwójkowy - bezpieczeństwo ratowników pracujących w strefie
(minimum 2 ratowników) powinni zapewniać, gotowi do wejścia w nią, dwaj ratownicy
rezerwowi; należy prowadzić rejestr czasu pracy wchodzących i wychodzących ze strefy
ratowników;
13)  po każdej akcji ratowniczej należy bezwzględnie przeprowadzić dekontaminację
używanego sprzętu; sposób przeprowadzenia dekontaminacji należy dostosować do
możliwości sprzętowych oraz potrzeb wynikających z powstałego zagrożenia.
 

§ 77. W czasie działań ratowniczych w obiektach, w których występują substancje
niebezpieczne, kierującemu  działaniem  współpracuje z personelem inżynieryjno-
technicznym danego obiektu.

 
§ 78. W razie wystąpienia trudności w dokładnym rozpoznaniu zagrożenia ze strony

substancji chemicznych, należy postępować jak w przypadkach występowania zagrożenia.

§ 79. 1. Podczas działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych wewnątrz obiektów oraz
w każdym innym przypadku stwierdzenia lub podejrzenia obecności lotnych substancji
toksycznych, a w szczególności tlenku węgla albo innych gazów, par, dymów, pyłów lub
czynników i substancji o właściwościach trujących, duszących, parzących, rakotwórczych,
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drażniących itp., oraz tam, gdzie może występować niedobór tlenu w otaczającej atmosferze,
należy stosować izolacyjny, indywidualny sprzęt ochrony dróg oddechowych.

2. Filtrujący sprzęt przeciwgazowo-dymowy (maski z pochłaniaczami) dopuszcza się do
stosowania w terenie otwartym po stwierdzeniu, że stężenie tlenu wynosi minimum 17%,
i nabyciu pewności o właściwym dobraniu pochłaniacza do występujących w atmosferze
substancji.

3. Stosując izolacyjny sprzęt ochrony dróg oddechowych, należy zakładać i zdejmować
maski wyłącznie:
- na zewnątrz pomieszczeń,
- w atmosferze nie zanieczyszczonej substancjami szkodliwymi, a jednocześnie w miejscach
położonych jak najbliżej obszaru, na którym prowadzona jest akcja ratownicza.

4. Przed założeniem maski osoby posiadające ruchome protezy zębowe obowiązane są je
wyjąć z jamy ustnej.

§ 80. 1. W przypadkach występowania substancji chemicznych oraz czynników
mogących oddziaływać szkodliwie na skórę i przez skórę stosować należy sprzęt ochronny i
odzież specjalną chroniącą i zabezpieczającą cały organizm.

2. Przed założeniem ubrania gazoszczelnego należy zdjąć wszystkie akcesoria mogące
uszkodzić je od wewnątrz lub utrudnić działanie.

3. Ubranie gazoszczelne należy zakładać w strefie bezpiecznej, przy pomocy osób
kontrolujących również prawidłowość uszczelnienia ubrania.

4. Przed wprowadzeniem ratownika do akcji musi on potwierdzić swoją gotowość do
działań. Przed wejściem w strefę zagrożoną ratownik musi potwierdzić sprawność działania
całego systemu izolującego oraz łączność.

5. Należy utrzymywać łączność z ratownikami wprowadzonymi do strefy zagrożenia.
6. W czasie akcji z użyciem ubrań gazoszczelnych  należy zapewnić:

1)    wymiany ratowników;
2)    napoje i warunki odpoczynku;
3)    rezerwę odzieży ochronnej;
4)    zabezpieczenie medyczno-sanitarne;
5)    środki łączności i sygnalizacji.

§ 81. 1. Wprowadzając ratowników do strefy zagrożenia należy kontrolować ich czas
przebywania w tej strefie, tak aby zapewnić im w drodze powrotnej dwukrotną ilość
powietrza w stosunku do potrzebnej na wejście.

2. Ratownik może zdjąć ubranie specjalne po uprzednim jego oczyszczeniu i wstępnej, o
ile istnieje taka potrzeba, dekontaminacji.

3. Przy zdejmowaniu ubrań specjalnych należy wyposażyć rozbierającego się w
niezbędne środki ochrony i środki neutralizujące.

4. Ponowne użycie ubrania specjalnego w akcji może nastąpić po wykonaniu zabiegów
konserwujących określonych instrukcją producenta.

Rozdział 6
Wymagania dotyczące prowadzenia działań ratowniczych w obrębie zagrożenia

niewypałami (niewybuchami)

§ 82. 1. Na terenach i w obiektach, w których przewiduje się możliwość znajdowania się
niewypałów, amunicji lub materiałów wybuchowych, należy ściśle współpracować z
personelem fachowym oraz działać ze szczególną ostrożnością, wykorzystując między innymi
wszelkie osłony terenu i budowli.

2. Zabrania się wprowadzania ludzi do obiektów i na teren bezpośrednio objęty lub
zagrożony pożarem, na którym znajdują się niewypały (niewybuchy) i materiały wybuchowe
lub przeprowadzane są ćwiczenia wojskowe przy użyciu ostrej amunicji.
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Rozdział 7
Wymagania dotyczące prowadzenia działań ratowniczych w obrębie zagrożenia prądem

elektrycznym
 
§ 83. W czasie działań ratowniczych, w których występuje możliwość porażenia prądem

elektrycznym, należy ściśle współpracować z fachowym personelem technicznym w celu
wyłączenia dopływu prądu elektrycznego do urządzeń i instalacji znajdujących się
bezpośrednio na miejscu akcji.

  
§ 84. Jeśli w czasie akcji ratowniczej nie udało się wyłączyć dopływu prądu

elektrycznego należy przyjąć, że każde urządzenie i instalacja elektryczna, w tym każdy
przewód lub kabel, mogą znajdować się pod napięciem, i jeżeli nie występuje zagrożenie
życia lub zdrowia ludzi ograniczyć działania ratownicze do czasu odłączenia prądu przez
osoby lub instytucje uprawnione.

§ 85. Do gaszenia urządzeń znajdujących się pod napięciem zabrania się stosowania
środków gaśniczych mających zdolność przewodzenia prądu elektrycznego.

 
 

Rozdział 8
Wymagania dotyczące prowadzenia działań ratowniczych w obrębie zagrożenia

materiałami promieniotwórczymi
 
§ 86. Przed podjęciem działań ratowniczych należy wyznaczyć strefę zagrożenia  za

pomocą sprzętu wykrywczego.
 
§ 87. Ratownicy nie powinni prowadzić działań ratowniczych w strefie, w której

wystąpiło skażenie radiacyjne. Ratownicy prowadzą działania ratowniczo–gaśnicze poza
strefą zagrożenia i wspomagają działania służb odpowiedzialnych za likwidację zagrożeń
radiologicznych.

 
§ 88. Kierujący działaniem ratowniczym obowiązany jest poinformować ratowników o

występujących zagrożeniach promieniowaniem jonizującym.
 
§ 89. W czasie trwania akcji i po jej zakończeniu należy przeprowadzić dezaktywację

ludzi i sprzętu zgodnie ze wskazówkami służb ochrony radiologicznej.
 

 
Rozdział 9

Wymagania dotyczące prowadzenia ratownictwa technicznego podczas
katastrof budowlanych i infrastruktury komunalnej i technicznej

.
 
§ 90. Podczas prac rozbiórkowych, wyburzeniowych, poszukiwawczych na

gruzowiskach, dozorowania pogorzeliska oraz w czasie przeprowadzenia dochodzeń
popożarowych należy zwrócić szczególną uwagę na wytrzymałość konstrukcji stropów,
dachów, ścian, które mogą się zawalić.
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§ 91. W czasie prowadzenia akcji ratowniczych związanych z awariami, uszkodzeniami
dźwigów osobowych i towarowych należy stosować środki i metody pracy zabezpieczające
w szczególności przed możliwościami:
1) upadku do wnętrza szybu dźwigowego;
2)  opadnięcia kabiny, urządzeń dźwigowych, mechanizmów lub ich części na osoby
znajdujące się w szybie dźwigowym;
3)   przypadkowego uruchomienia lub uszkodzenia mechanizmów mogących spowodować
obrażenia osób uczestniczących w akcji;
4) należy współpracować z odpowiednimi służbami technicznymi.

 
§ 92. W czasie podnoszenia lub wydobywania ciężkich przedmiotów za pomocą żurawi,

dźwigów, wyciągarek linowych i innych maszyn oraz urządzeń zabrania się przeciążania tego
sprzętu ponad dopuszczalną normę. Urządzenia te powinny być używane zgodnie z
instrukcjami obsługi.

 
§ 93. Zabrania się przebywania w bezpośrednim zasięgu działania sprzętu wymienionego

w § 92 w czasie pracy a w szczególności: między wydobywanym przedmiotem a urządzeniem
wyciągowym, pod ramieniem dźwigu, w pobliżu napiętych lin, łańcuchów itp.
1) podczas pracy dźwigów i żurawi za obszar bezpieczny należy uznać obszar wykraczający
poza 1,5 max. wartości pola pracy urządzenia;
2) podczas pracy wyciągarek za obszar bezpieczny należy uznać pole wykraczające poza
obszar o promieniu 1,5 max. długości stosowanej liny.

 
§ 94. Stosowanie w czasie działań ratowniczych sprzętu ratowniczego może odbywać się

po stwierdzeniu, że jego użycie nie zagraża powstaniu pożaru lub wybuchu.
 
§ 95. Stosując piły mechaniczne, sprzęt do cięcia metali, świdry, wiertarki, urządzenia

udarowe i inne rodzaje sprzętu ratownictwa technicznego, należy używać odpowiednich
środków ochrony indywidualnej, a w szczególności: rękawic, okularów ochronnych, osłon.

Rozdział 10
Wymagania dotyczące prowadzenia ratownictwa technicznego na wysokości.

 

§ 96. 1. Zajmując stanowiska w miejscach grożących upadkiem z wysokości lub
głębokości co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi, należy wykorzystywać
wszelkie dostępne sposoby zabezpieczenia się, których podstawowym elementem powinny
być szelki bezpieczeństwa.

2. Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach,
konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań
oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu
zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności:
1) przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których
mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane
obciążenie oraz zabezpieczenie przed przewidywaną zmianą położenia, a także stan
techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń, mających służyć do mocowania linek
bezpieczeństwa;
2) zapewnić stosowanie przez strażaków odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, jak: szelki bezpieczeństwa z linką
bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa lub
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pas biodrowy wraz z linką strażacką i zatrzaśnikiem do prac w podparciu (na słupach,
masztach itp.).

3. Podczas złych warunków atmosferycznych osoby pracujące na wysokości muszą być
odpowiednio zabezpieczone, a także zwracać szczególną uwagę na powierzchnie oblodzone,
zaśnieżone lub mokre.

§ 97. Na drabiny i podnośniki hydrauliczne, niezależnie od ich typu, nie wolno wchodzić
bez uzbrojenia osobistego.

 
§ 98. Ratowanie ludzi za pomocą drabin lub za pomocą skokochronu (poduszki

pneumatycznej) może odbywać się tylko wówczas, gdy nie ma innego, bezpieczniejszego
sposobu ewakuacji.

 
 § 99. Podczas operowania prądami gaśniczymi na wysokości ratownik powinien być

zabezpieczony za pomocą: szelek bezpieczeństwa lub pasa bojowego, zatrzaśnika i linki
strażackiej, a linia wężowa zabezpieczona podpinką.

§ 100. Gdy nie zachodzi bezpośrednie zagrożenie dymem, żarem lub płomieniami,
drabinę należy opierać tak, aby co najmniej dwa szczeble wystawały ponad krawędź dachu,
ściany lub parapetu okna.

§ 101. Wszelkie czynności wykonywane na lądowisku przy śmigłowcu z pracującymi
wirnikami: nośnym i ogonowym mogą odbywać się w strefach bezpiecznych, poza zasięgiem
ich łopat.

 

Rozdział 11
Wymagania dotyczące prowadzenia działań podczas gaszenia pożarów

§ 102. W celu zmniejszenia zagrożenia związanego z działaniem wysokiej temperatury,
płomieni, promieniowania cieplnego, dymu i gazów pożarowych należy:
1) stosować odzież specjalną, ekwipunek osobisty i sprzęt ochronny;
2) wykorzystywać zasłony naturalne i sztuczne;
3) stosować izolacyjny sprzęt ochrony dróg oddechowych. 

§ 103. Ratownik stosujący izolacyjny sprzęt ochrony dróg oddechowych ma obowiązek:
1) po założeniu maski sprawdzić funkcjonowanie izolacyjnego sprzętu ochrony dróg

oddechowych, a zwłaszcza otwarcie dopływu tlenu lub powietrza z butli, szczelność
przylegania maski, szczelność połączeń i złącz oraz wskazania przyrządów określających
ciśnienie tlenu lub powietrza w butlach;

2) zwracać uwagę, aby linki oraz inny sprzęt ubezpieczający, jak również uzbrojenie
osobiste oraz wyposażenie nie mogło spowodować zakłócenia pracy izolacyjnego sprzętu
ochrony dróg oddechowych.

§ 104. Kierujący działaniem ratowniczym ma obowiązek:
1) przestrzegać ściśle zasady nie przekraczania dopuszczalnego czasu pracy ustalanego dla

danego typu aparatu oddechowego z jednoczesnym zachowaniem niezbędnej rezerwy
czasu działania ochronnego;

2) w przypadkach trudnych warunków pracy zmniejszyć w odpowiednim stopniu
dopuszczalny czas przebywania osób w obszarze zagrożonym;

3) posługiwać się wcześniej ustalonymi umownymi znakami sygnalizacyjnymi;
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 4) rejestrować czas pracy w sprzęcie izolującym górne drogi oddechowe za pomocą urządzeń
do tego przeznaczonych lub za pomocą odpowiednich kart.

§ 105.   W pomieszczeniach zadymionych lub o słabej widoczności zaleca się posuwanie
rzędem. Ratownik pierwszy w rzędzie powinien badać przed sobą drogę, obecność przeszkód
i miejsc niebezpiecznych, sygnalizować oraz ostrzegać o niebezpieczeństwach.

§ 106. Prowadząc linie wężowe, należy unikać tarasowania nimi przejść, drzwi, schodów
itp., a na jezdniach układać je w miarę możliwości tak, aby nie przeszkadzały w ruchu
pojazdów; linie prowadzone pionowo należy podwieszać i zabezpieczać przed obsuwaniem
się.
 

§ 107. Prowadząc linie wężowe pod drabinach należy:
1) w czasie wchodzenia i schodzenia po drabinie umieszczać linię wężową między nogami
przy jednoczesnym przewieszeniu prądownicy przez bark ku tyłowi;
2) w czasie wnoszenia linii wężowych po drabinach na jednego ratownika może przypadać
najwyżej jeden odcinek węża;
3) budowa i prowadzenie linii wężowych powinny odbywać się bez zasilania ich wodą;
4) przy prowadzeniu linii wężowych na stanowiska gaśnicze w budynkach
wielokondygnacyjnych należy w miarę możliwości stosować wciąganie węży za pomocą
linek dopiero po przejściu z drabiny do wnętrza budynku lub po odpowiednim zabezpieczeniu
się;
5) wciągając linię wężową z prądownicą należy zabezpieczyć linką prądownicę przed
możliwością odłączenia.

§ 108. 1. Nie wolno otwierać i zamykać gwałtownie dopływu wody do linii wężowych.
2. Zabrania się gwałtownego zwiększenia ciśnienia wody w liniach wężowych.

 
§ 109. Operując prądami wody i piany należy przestrzegać następujących zasad

bezpieczeństwa pracy:
1)   przy zajmowaniu stanowiska blisko ognia oraz w przypadku niebezpieczeństwa wybuchu
wykorzystać wszelkie osłony i sprzęt zabezpieczający przed działaniem ognia
i promieniowania cieplnego oraz fali uderzeniowej;
2)  kierować prądy gaśnicze w ten sposób, aby nie dopuścić do zniszczenia elementów
konstrukcji budynku, które zniszczone lub osłabione mogłyby spowodować zawalenie się
obiektu lub jego części;
3)  nie używać zwartych prądów wody przy pożarach pyłów i materiałów pylących oraz
w tych obiektach, gdzie substancje te mogą wytwarzać powstanie mieszanin wybuchowych;
4)  nie stosować prądów wody i piany do gaszenia materiałów i surowców, które
w zetknięciu z wodą mogą wchodzić w niebezpieczne reakcje chemiczne, jak np. karbid,
wapno niegaszone, sód oraz inne metale lekkie i ich stopy;
5)  ratownik podający prądy gaśnicze z drabin powinien zabezpieczać się  przed upadkiem;
6)  ratownik podający prąd wody z kosza drabiny, podnośnika hydraulicznego powinien być
zabezpieczony sprzętem ochrony dróg oddechowych i wyposażony w odpowiedniej długości
linkę ratowniczą.

 
§ 110. 1. W czasie gaszenia pożarów lasów, łąk i torfowisk należy dążyć do

utrzymywania takiego rozmieszczenia ludzi i sprzętu, aby, w zależności od kierunku
rozprzestrzeniania się ognia, nie dopuścić do odcięcia dróg odwrotu.

2. W czasie gaszenia pożarów torfowisk i terenach podmokłych strażacy powinni być
asekurowani za pomocą linek ratowniczych.
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§ 111. Każda osoba pracująca w pomieszczeniach zadymionych powinna być
wyposażona w sprawnie działający sprzęt oświetleniowy i inny odpowiedni do warunków
akcji.
 
 

§ 112. W czasie stosowania agregatów lub stałych urządzeń z proszkami gaśniczymi,
dwutlenkiem węgla, stosując gazy obojętne lub inne środki gaśnicze podczas pożarów
wewnętrznych:
1) należy używać izolacyjnego sprzętu ochrony dróg oddechowych;
2) należy używać odzieży, okularów i rękawic ochronnych oraz zwracać uwagę, aby nie
kierować strumienia gaśniczego na ludzi.

§ 113. Stosując stałe lub półstałe instalacje gaśnicze, należy przed włączeniem tych
urządzeń, ewakuować ludzi z pomieszczeń; pomieszczenia należy zabezpieczyć przed
możliwością wejścia do nich ludzi.

Rozdział 12
Wymagania dotyczące prowadzenia działań ratowniczych na wodzie i pod wodą

§ 114. Zabezpieczenia działań ratowniczych prowadzonych na wodzie i pod wodą
powinny spełniać wymagania określone w § 40-42 dla ćwiczeń i szkolenia.

 
§ 115.Wszystkie działania specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowego

w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym realizowane w warunkach podwyższonego
ciśnienia powinny być zabezpieczane przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego.

§ 116. Jednostek pływających nie wolno obciążać ponad ustaloną normę, a ludzi lub
przewożony ładunek równomiernie rozmieszczać w sposób zapobiegający wywróceniu lub
zatopieniu jednostki pływającej.
 

§ 117. Za równomierne i dopuszczalne obciążenie jednostki pływającej odpowiedzialny
jest jej operator lub kierowca.

§ 118. Pokonywanie przeszkód wodnych wpław może odbywać się tylko wyjątkowo, gdy
nie ma innych sposobów przeprawy, a sytuacja nie pozwala na zwłokę. Przeprawę wpław
należy ubezpieczać zastępami ratowniczymi, wyposażonymi w sprzęt ratownictwa wodnego.

 
Rozdział 13

Ratownictwo techniczne podczas usuwania skutków nadzwyczajnych zjawisk
pogodowych

§ 119. Podczas akcji ratowniczych w czasie burz i huraganów należy:
1)    zachować ostrożność, dojeżdżając do miejsca akcji;
2)  unikać gromadzenia ludzi i sprzętu lub zajmowania stanowisk w pobliżu obiektów,
budynków albo ich części, oraz słupów, kominów, drzew itp. zagrażających przewróceniem
się;
3)  zwracać uwagę na zerwane kable i przewody, zbiorniki, urządzenia zagrażające
porażeniem prądem elektrycznym, wybuchem gazu, wyciekiem substancji toksycznych itp.;
4)   akcję ratowniczą prowadzić, w zasadzie, zgodnie z kierunkiem wiatru;
5) do prowadzenia prac ratowniczych wyznaczać na poszczególne stanowiska grupy
kilkuosobowe (minimum 2 osobowe);
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6)  dla uniknięcia uszkodzeń narządów wzroku stosować osłony, a w szczególnych
przypadkach, dla zabezpieczenia dróg oddechowych, maski lub inne podręczne środki
chroniące przed działaniem pyłu i piasku;
7)   w akcjach ratowniczych wymagających bardzo dużego wysiłku fizycznego i napięcia
psychicznego przestrzegać zasady częstej wymiany ludzi.

§ 120. W czasie akcji przeciwpowodziowych należy zapewnić odpowiednie do sytuacji:
1)    wymiany ratowników;
2)    wyżywienie i warunki odpoczynku;
3)    rezerwę odzieży ochronnej;
4)    zabezpieczenie medyczno-sanitarne;
5)    środki łączności i sygnalizacji oraz sprzęt oświetleniowy.

§ 121. W czasie ratowania ludzi znajdujących się na cienkich lub pękających pokrywach
lodowych ratownicy powinni stosować deski lodowe, drabiny ułożone na powierzchni
lodu celem zmniejszenia możliwości pęknięcia pokrywy lodowej; ratownicy powinny być
ubezpieczani linami i zabezpieczeni odpowiednim sprzętem.

§ 122. 1. W razie konieczności dokonania przeprawy w bród należy:
1)  starannie wybierać miejsce przeprawy, uwzględniając głębokość wody, szybkość prądu,
charakter dna i  brzegów;
2)   w czasie przeprawy ludzi zawiesić po dolnej stronie brodu linę zaopatrzoną w pływaki;
3)   wyznaczyć zastęp ratowniczy, wyposażony w sprzęt ratunkowy;
4)  wyposażyć pojazdy w odpowiedniej długości liny holownicze, przywiązane w sposób
zapewniający natychmiastowe rozwinięcie;
5)  zamknąć drzwi pojazdów, lecz nie zabezpieczać zamków, i otworzyć okna.

2. Organizując przeprawę za pomocą pływającego sprzętu przeprawowego, należy:
1)  jednostki pływające sprawdzić pod względem pływalności, nośności i stateczności na
wodzie;
2) jako obsadę jednostek pływających wyznaczać ludzi zapoznanych z ich obsługą
i wyposażonych w kamizelki ratunkowe;
3)  przy występowaniu kry lub ruchomych lodów przeprawę organizować tylko w
wyjątkowych przypadkach, jeśli płynąca kra nie zagraża bezpośrednio uszkodzeniem lub
przewróceniem jednostek pływających. Jednostki te, w miarę możliwości, powinny być
ubezpieczone z brzegu linami, a załoga wyposażona w bosaki, drągi itp.
 

§ 123.  W czasie akcji przeciwpowodziowych wszystkie czynności należy wykonywać w
kamizelkach ratunkowych.

DZIAŁ 7
Przepis końcowy

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

 MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
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UZASADNIENIE

1. Istniejący stan rzeczy oraz cel wprowadzenia zmiany.

Obecnie zagadnienia dotyczące szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny
służby
w strażnicach, podczas szkolenia i działań ratowniczych w odniesieniu do strażaków
Państwowej Straży Pożarnej, członków ochotniczych straży pożarnych oraz pracowników
jednostek ochrony przeciwpożarowej wymienionych w art. 15 pkt 2-5 i 8 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z późn. zm.) reguluje
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1997 r. w
sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków oraz zakresu
ich obowiązywania w stosunku do innych osób biorących udział w akcjach ratowniczych,
ćwiczeniach lub szkoleniu (Dz. U. z 1997 r., Nr 145, poz. 979).

Celem przedmiotowego projektu jest realizacja upoważnienia zawartego w art. 29a ust. 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej w brzmieniu proponowanym
w projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

2. Różnica między dotychczasowym, a proponowanym stanem prawnym.

Wydanie przedmiotowej regulacji jest podyktowane koniecznością dostosowania
rozwiązań organizacyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby do występujących
w tym zakresie potrzeb.

Obowiązujące rozporządzenie swoim zakresem nie spełnia oczekiwań zgłaszanych przez
„środowisko strażackie”, nie reguluje bowiem szczegółowo warunków bezpieczeństwa i
higieny służby, szczególnie w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ratownictwa a także
ćwiczeń i szkoleń, w których uczestniczą strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz inne
osoby. Z uwagi na zakres wymaganych zmian, uznano za celowe wydanie nowego
rozporządzenia.

Przedmiotowa regulacja uwzględnia:
1) wymagania bezpieczeństwa i higieny służby w obiektach, przeznaczonych dla jednostek

ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej oraz czasowych posterunków;
2) wymagania w zakresie wyposażenia strażaków w środki ochrony indywidualnej;
3) wymagania w zakresie zabezpieczenia medycznego strażaków podczas działań

ratowniczych, ćwiczeń i szkolenia;
4) wymagania bezpieczeństwa i higieny służby podczas ćwiczeń i szkolenia;
5) wymagania bezpieczeństwa i higieny służby podczas działań ratowniczych.

Ponadto niniejsza regulacja zawiera zapis, że w sprawach, związanych z bezpieczeństwem
i higieną służby, w zakresie nie uregulowanym niniejszym rozporządzeniem w odniesieniu do
strażaków Państwowej Straży Pożarnej, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu pracy.

Rozszerzeniu, w stosunku do przepisu obecnie obowiązującego, uległ również jego zakres
podmiotowy. Przyjęto bowiem, że zapisy niniejszej regulacji stosuje się do:

1) strażaków Państwowej Straży Pożarnej;
2) członków ochotniczych straży pożarnych;

3)  pracowników jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 2-5 i 8
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229 z późn. zm.);
4)    innych osób biorących udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu.



24

3. Charakterystyka i ocena przewidywanych skutków prawnych.

Wydanie przedmiotowej regulacji sprawi, że zakres objęty regulacją będzie odpowiednio
określony i doprecyzowany.

4. Opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Ocena skutków regulacji.

1) podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie:

zakres podmiotowy niniejszej regulacji dotyczy strażaków Państwowej Straży Pożarnej i
innych osób biorących udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu;

2) konsultacje społeczne:

projekt poddany został zaopiniowaniu wewnątrzresortowemu i międzyresortowemu oraz
skierowany do uzgodnień ze związkami zawodowymi działającymi w PSP.

3) wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych  (budżet państwa i
budżety jednostek samorządu terytorialnego) ze wskazaniem źródeł finansowania:

wejście w życie projektowanej regulacji nie wpłynie na sektor finansów publicznych;

4) wpływ projektowanej regulacji na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i
zewnętrzną  gospodarki oraz na sytuację i rozwój regionów:

projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na powyższe obszary.



Projekt

  ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

                                                    z dnia

w sprawie służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej w zmianowym i

codziennym rozkładzie czasu służby

Na podstawie art. 35 ust. 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej

Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r.

Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr ....,

poz...... ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) czas trwania dyżuru w zmianowym rozkładzie czasu służby;

2) godziny rozpoczęcia i zakończenia służby przez strażaków;

3) okoliczności uzasadniające przedłużenie czasu służby;

4) dopuszczalny czas kierowania pojazdem samochodowym;

5) udzielanie czasu wolnego od służby;

6) właściwość przełożonych do określania harmonogramu służby;

7) sposób pełnienia dyżurów domowych i ich wymiar;

8) grupy strażaków zwolnionych z pełnienia służby w porze nocnej,

niedziele, święta;

9) sposób prowadzenia ewidencji czasu służby.

§ 2. 1. Czas trwania dyżurów w zmianowym rozkładzie czasu służby może

wynosić 8, 12 lub 24 godziny.

2. Godziny rozpoczęcia i zakończenia dyżurów trwających 8 i 12 godzin w

danej jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej

„jednostką organizacyjną”, ustala kierownik tej jednostki.



2

3. W zmianowym rozkładzie czasu służby rozpoczęcie pełnienia dyżuru

trwającego 24 godziny  ustala się na godzinę 800, a jego zakończenie na godzinę

800 następnego dnia, z zastrzeżeniem ust. 4.

4.  W przypadkach szczególnie uzasadnionych warunkami lokalnymi, godzinę

rozpoczęcia pełnienia dyżuru trwającego 24 godziny można ustalić odmiennie,

jednak jego rozpoczęcie może nastąpić nie wcześniej niż o godzinie 700 i nie

później niż o godzinie 830.

5. Do ustalenia godziny rozpoczęcia dyżuru, w przypadku o którym mowa w

ust. 4, właściwy jest:

1) komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, w uzgodnieniu

z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, w komendzie

wojewódzkiej i komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży

Pożarnej na terenie województwa;

2) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w pozostałych

jednostkach organizacyjnych.

   6. W zmianowym rozkładzie czasu służby do dyżuru trwającego:

1) 8 godzin - wlicza się 20 minut przerwy;

2) 12 godzin - wlicza się 45 minut przerwy;

3) 24 godziny - wlicza się 60 minut przerwy.

      7. Godziny rozpoczynania przerw ustala strażak nadzorujący pełnienie dyżuru.

§ 3. 1. Rozpoczęcie służby w codziennym rozkładzie czasu służby ustala się

na godzinę 815 , a jej zakończenie na godzinę 1615, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej

komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w komendzie wojewódzkiej

i komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej na terenie

województwa, a w pozostałych jednostkach organizacyjnych kierownicy tych

jednostek mogą wprowadzić inne godziny rozpoczęcia i zakończenia służby, jeżeli

jest to uzasadnione warunkami lokalnymi lub szczególnym charakterem

wykonywanych zadań.
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3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownicy jednostek

organizacyjnych mogą w niektórych komórkach organizacyjnych i na niektórych

stanowiskach służbowych tych jednostek,  wprowadzić inne godziny rozpoczęcia i

zakończenia służby.

 4. Do czasu służby, o którym mowa w ust. 1, wlicza się 20 minut przerwy.

§ 4. 1. Do okoliczności uzasadniających przedłużenie czasu trwania dyżuru

lub wykonywania zadań służbowych należą:

1)  konieczność wykonania czynności nie cierpiących zwłoki lub wykonania

czynności rozpoczętych, które nie mogą zostać przerwane;

2)  szczególny charakter wykonywanych zadań lub interes społeczny;

3)   zapewnienie ciągłości służby na stanowiskach, na których wymagane jest

utrzymanie pełnienia służby w sposób ciągły.

2. Przedłużenie czasu służby w warunkach, o których mowa w ust. 1 następuje

na polecenie kierownika jednostki organizacyjnej lub kierownika komórki

organizacyjnej tej jednostki bądź strażaka kierującego akcją ratowniczą.

3. W przypadku wydania polecenia, o którym mowa w ust. 2, przez

kierownika komórki organizacyjnej lub strażaka kierującego akcją ratowniczą, o

wydanym poleceniu zawiadamia się pisemnie właściwego kierownika jednostki

organizacyjnej lub wskazanego przez niego strażaka.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2  kierownik jednostki

organizacyjnej może ustalić harmonogram służby niektórych strażaków

w dni tygodnia nie będące ich dniami służby.

§ 5. 1 Strażak, do którego obowiązków należy kierowanie pojazdem

samochodowym, zwany dalej „kierowcą”, może prowadzić pojazd do 10 godzin

na dobę.

2. Po 6 godzinach nieprzerwanego prowadzenia pojazdu kierowca jest

obowiązany wykorzystać przerwę trwającą co najmniej 30 minut, chyba że

zaczyna okres wypoczynku dobowego.
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      3. Przerwa, o której mowa w ust. 2, może być zastąpiona przerwami

trwającymi co najmniej 15 minut każda, wykorzystywanymi w okresie

prowadzenia pojazdu lub niezwłocznie po tym okresie. Podczas przerw, kierowca

nie może wykonywać żadnej innej pracy; przerw tych nie wlicza się do dobowego

okresu wypoczynku.

4. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych lub nie dających się przewidzieć

okoliczności, wymagających dojazdu do odpowiedniego miejsca postoju ze

względu na bezpieczeństwo osób, pojazdu lub rzeczy, kierowca może przedłużyć

czas prowadzenia pojazdu ponad określoną normę i skrócić czas wypoczynku, pod

warunkiem że dłuższe prowadzenie pojazdu nie zagraża bezpieczeństwu ruchu

drogowego.

5. Zakres i przyczyny przedłużenia czasu prowadzenia pojazdu

kierowca wpisuje do dokumentu rejestrującego czas i przebieg pojazdu.

§ 6. 1. W zmianowym rozkładzie czasu służby, w którym strażak pełni dyżur

trwający 8 lub 12 godzin, po jego zakończeniu strażakowi udziela się co najmniej

12 godzin czasu wolnego.

2. W zmianowym rozkładzie czasu służby, w którym strażak pełni dyżur

trwający 24 godziny, po jego zakończeniu strażakowi udziela się co najmniej 24

godziny czasu wolnego.

3. Po pięciu kolejnych dyżurach pełnionych w porze nocnej, za które uważa

się dyżury pełnione w godzinach 22 00 – 6 00 , strażakowi udziela się 48 godzin

czasu wolnego.

§ 7. 1 Czas wolny od służby w zamian za czas służby przekraczający  normę

określoną w ustawie może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym

urlop wypoczynkowy lub po jego ukończeniu, pod warunkiem wykorzystania

urlopu w okresie rozliczeniowym.
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2. Czas wolny, o którym mowa w ust. 1 strażak jest obowiązany wykorzystać

do dnia zwolnienia ze służby, a przełożony uprawniony do mianowania

(powołania) ma obowiązek mu to ułatwić.

§ 8. 1. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, w uzgodnieniu z

Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, w komendzie

wojewódzkiej i komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej

na terenie województwa, a Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w

pozostałych jednostkach organizacyjnych,  może ustalić dniem wolnym od służby,

dla strażaków pełniących służbę w codziennym rozkładzie czasu służby, dzień

służby przypadający między dniami wolnymi od służby, pod warunkiem

wyznaczenia dniem służby najbliższej soboty. Jeżeli sobota przypada po wolnym

od służby piątku lub przed wolnym od służby poniedziałkiem, wyznacza się

dniem służby sobotę następną.

2. O ustaleniu dnia wolnego od służby oraz o sobocie wyznaczonej dniem

służby należy poinformować strażaków co najmniej z 14-dniowym

wyprzedzeniem, w sposób przyjęty w danej jednostce organizacyjnej.

3. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej informuje ministra

właściwego do spraw wewnętrznych o ustaleniu dnia wolnego od służby oraz

o sobocie wyznaczonej dniem służby w Komendzie Głównej Państwowej Straży

Pożarnej. Do informowania ministra przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 9. Właściwym do ustalania harmonogramu służby w danej jednostce

organizacyjnej jest kierownik tej jednostki.

§ 10. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej może wyznaczyć strażaka do

pełnienia dyżuru domowego. Do pełnienia dyżuru domowego nie wyznacza się

strażaka bezpośrednio po zakończeniu dyżuru trwającego 24 godziny.

2. W czasie dyżuru domowego strażak przebywa w miejscu zamieszkania lub

w innym miejscu uzgodnionym z kierownikiem jednostki organizacyjnej.
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3. Strażak może pełnić dyżur domowy nie więcej niż przez 7 dni

w miesiącu, w tym najwyżej 2 razy w niedzielę lub święto.

4. Czasu dyżuru domowego nie wlicza się do czasu służby, jeżeli podczas

dyżuru strażak nie wykonywał czynności służbowych.

5. Jeżeli strażak wykonywał czynności służbowe w czasie dyżuru domowego,

za czas ich wykonywania udziela się w tym samym wymiarze czasu wolnego.

§ 11. Do pełnienia służby w porze nocnej oraz w niedziele i święta nie

wyznacza się strażaka:

1) kobiety w ciąży lub opiekującej się dzieckiem do 4 lat;

2) będącego jedynym opiekunem dziecka do 8 lat lub osoby

wymagającej stałej opieki.

§ 12. Po okresie usprawiedliwionej nieobecności w służbie strażak podejmuje

służbę w pierwszym dniu, który był dla niego planowany jako dzień służby, chyba

że właściwy kierownik jednostki organizacyjnej zarządzi inaczej.

§ 13. Rozkład czasu służby strażaka skierowanego na naukę do szkoły

Państwowej Straży Pożarnej lub ośrodka szkolenia jest określony regulaminem

studiów, programem nauczania lub programem szkolenia.

§  14. 1. W jednostkach organizacyjnych prowadzi się ewidencję czasu służby

strażaków, która obejmuje listy obecności i karty ewidencji czasu służby  strażaka.

Ewidencję czasu służby udostępnia się do wglądu strażakowi na jego żądanie.

2. Karty ewidencji czasu służby strażaka zakłada się i prowadzi odrębnie dla

każdego strażaka. Karty te obejmują informacje o czasie służby pełnionej wg

obowiązującego go harmonogramu oraz pełnionej ponad ustawowy wymiar i

otrzymanym z tego tytułu czasie wolnym, informacje o pełnionych dyżurach

domowych, a także informacje o urlopach, zwolnieniach od zajęć służbowych,

zwolnieniach lekarskich oraz innych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych

nieobecnościach w służbie.
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§ 15. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 21 lipca 1997 r. w sprawie rozkładu czasu służby strażaków

Państwowej Straży Pożarnej ( Dz. U. Nr 82, poz. 530 oraz Nr 134, poz. 895, z

1998 r. Nr 62, poz. 400,  z 1999 r. Nr 16, poz. 152).

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

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

___________________________

1)    Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr
58, poz. 533).
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U Z A S A D N I E N I E

I. Istniejący stan rzeczy oraz cel wprowadzenia zmian.

Obecnie obowiązujący art. 35 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 ze zmianami)
stanowi, że czas pełnienia służby strażaka jest określony wymiarem jego
obowiązków z uwzględnieniem prawa do wypoczynku. Ustawa nie określa
maksymalnych norm czasu służby, ani też nie odsyła w tej sprawie do innych
przepisów ustawowych. Jedynie rozkład czasu służby określa w drodze
rozporządzenia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Znowelizowany art. 35 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej wprowadza
kompleksową, ustawową regulację czasu służby strażaków w zakresie norm, jak i
rozkładu czasu służby, co do zasady zrównując ich prawa z prawami
pracowników w tej dziedzinie, a tym samym wprowadzając standardy Unii
Europejskiej, co do czasu pracy i dopuszczalnych odstępstw od norm
obowiązujących.

Zgodnie z tym artykułem czas służby strażaków ma wynosić zasadniczo 40
godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie przekraczającym
czterech miesięcy.

Uregulowany został ustawowo rozkład czasu służby poprzez wprowadzenie
rozkładu czasu służby zmianowego obowiązującego strażaków pełniących służbę
na stanowiskach, na których wykonywanie zadań wymaga zachowania ciągłości
służby oraz codziennego – na pozostałych stanowiskach.

Zmianowy rozkład czasu służby ma polegać na wykonywaniu zadań
służbowych podczas dyżurów trwających 8, 12 lub 24 godziny. W przypadku
dyżuru trwającego 8 i 12 godzin, po jego zakończeniu strażakowi udziela się co
najmniej 12 godzin czasu wolnego, a w przypadku dyżuru trwającego 24 godziny,
po jego zakończeniu strażakowi udziela się co najmniej 24 godziny czasu
wolnego. Ponadto projektuje się zapis, zgodnie z którym strażakowi po pięciu
kolejnych dyżurach pełnionych w porze nocnej tj. w godzinach 2200 – 600, udziela
się 48 godzin czasu wolnego. Codzienny rozkład czasu służby ma polegać na
wykonywaniu zadań służbowych po 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.

Strażacy pełniący służbę w rozkładzie codziennym mogą być także
wyznaczeni w każdym czasie do pełnienia 24 godzinnych dyżurów.

W zamian za czas służby przekraczający normę określoną w ustawie,
strażakowi ma przysługiwać czas wolny od służby w odpowiednim wymiarze.
          Projektowane rozporządzenie ma uregulować pozostałe kwestie związane z
czasem służby, nie należące do materii ustawowej.
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 2. Różnica między dotychczasowym a proponowanym stanem prawnym.

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 21 lipca 1997 r. w sprawie rozkładu czasu służby strażaków Państwowej
Straży Pożarnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 82, poz. 530 ze zmianami) zawiera
uregulowania wymiaru czasu służby strażaka, które w większości zostały
przeniesione do nowelizacji ustawy.

Projekt niniejszego rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia
wynikającego ze znowelizowanego art. 35 ust. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 ze
zmianami) i reguluje:

1) godziny rozpoczęcia i zakończenia służby przez strażaków;
2) okoliczności uzasadniające przedłużenie czasu służby;
3) dopuszczalny czas kierowania pojazdem samochodowym;
4) udzielanie czasu wolnego od służby;
5) właściwość przełożonych do określania harmonogramu służby;
6) sposób pełnienia dyżurów domowych i ich wymiar;
7) grupy strażaków zwolnionych z pełnienia służby w porze nocnej, niedziele,
święta;
8) sposób prowadzenia ewidencji czasu służby.

Pozostałe kwestie, dotychczas zawarte w rozporządzeniu, a obecnie w
nowelizowanej ustawie, zostały w niniejszym projekcie pominięte.

Do regulacji nowych, nie objętych uchylanym dotychczasowym
rozporządzeniem, należy, co następuje.

W projektowanym rozporządzeniu określono okoliczności uzasadniające
przedłużenie czasu trwania dyżuru lub wykonywania zadań służbowych, do
których  należą:
1) konieczność wykonania czynności nie cierpiących zwłoki lub wykonania

czynności rozpoczętych, które nie mogą zostać przerwane;
2) szczególny charakter wykonywanych zadań lub interes społeczny;
3) zapewnienie ciągłości służby na stanowiskach, na których wymagane jest

utrzymanie pełnienia służby w sposób ciągły.
Ustalono także wymiar przerw wliczanych do czasu służby.
Z uwagi na specyfikę służby strażaków, do których obowiązków należy

kierowanie pojazdami samochodowymi w § 5 ustalono maksymalny czas
prowadzenia pojazdu oraz zasady wykorzystywania przerw.

Projektuje się, że czas wolny od służby w zamian za czas służby
przekraczający normę określoną w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
Państwowej Straży Pożarnej, mógłby być udzielony w okresie bezpośrednio
poprzedzającym urlop wypoczynkowy strażaka lub po jego zakończeniu.
W przypadku zwolnienia strażaka ze służby czas wolny od służby winien być
wykorzystany przed rozwiązaniem stosunku służbowego.
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W § 8 reguluje się także, na zasadach obowiązujących członków Korpusu
Służby Cywilnej, ustalanie dla strażaków pełniących służbę w rozkładzie
codziennym dni wolnych od służby oraz wyznaczanie dni służby w zamian za
udzielone dni wolne.

Podmiotem uprawnionym do ustalania harmonogramu służby w danej
jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej byłby kierownik tej
jednostki. Byłby on także uprawnionym do wyznaczania strażaka do pełnienia
dyżuru domowego, w czasie którego strażak byłby obowiązany do przebywania w
miejscu zamieszkania lub innym miejscu uzgodnionym z kierownikiem jednostki
organizacyjnej. Dyżur domowy nie mógłby być pełniony więcej niż przez 7 dni w
miesiącu, w tym najwyżej 2 razy w niedzielę lub święta.

Jeżeli podczas dyżuru strażak wykonywałby  czynności służbowe, czas ich
wykonywania byłby rekompensowany czasem wolnym.

Do pełnienia służby w porze nocnej oraz w niedzielę i święta nie byłyby
wyznaczane kobiety w ciąży lub opiekujące się dzieckiem do 4 lat oraz strażacy
(kobiety i mężczyźni) będący jedynymi opiekunami dziecka do lat 8-miu lub
osoby wymagającej stałej opieki. Dla osób tych określono także maksymalny
dobowy wymiar czasu służby, który nie mógłby przekroczyć 8 godzin.

Ewidencja czasu służby strażaka, która obejmowałaby listy obecności i 
karty ewidencji obecności strażaka w służbie byłaby prowadzona w jednostkach
organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Karty ewidencji byłyby prowadzone odrębnie dla każdego strażaka i
udostępniane mu do wglądu na jego żądanie. Uregulowano także, jakie informacje
ma obejmować karta ewidencji.

Ponadto zmodyfikowano objęte dotychczasowym rozporządzeniem
regulacje, dotyczące dopuszczalnych odmienności w godzinach rozpoczynania i
kończenia służby w jednostkach  organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

3. Charakterystyka i ocena przewidywanych skutków prawnych.

Podstawowym założeniem projektu rozporządzenia jest określenie szczegółowych
zasad pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej w
zmianowym i codziennym rozkładzie czasu służby. Rozporządzenie to posiada
swoją wewnętrzną, spójną logicznie systematykę. Podkreślenia wymaga, że
rozporządzenie nie zawiera norm, które byłyby sprzeczne z normami innych
ustaw, bądź zmieniały ich wykładnię i powodowały konieczność nowych
interpretacji. Akt ten wraz z znowelizowaną ustawą o Państwowej Straży Pożarnej
stanowi pełną regulację omawianego zagadnienia.
Przyjęcie projektu rozporządzenia powinno spowodować następujące skutki
prawne:
1) dostosowanie regulacji czasu służby w Państwowej Straży Pożarnej do norm

powszechnego prawa pracy, w zgodzie z prawem Unii Europejskiej;
2) poprawienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Państwowej Straży

Pożarnej przez ustalenie tych samych godzin rozpoczęcia i zakończenia służby;
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3) uregulowanie obszarów, które znajdowały się obecnie poza systemem prawa
(np.: ustalenie dni wolnych od służby, dla strażaków pełniących służbę w
codziennym rozkładzie czasu służby, gdy dzień służby przypadał między
dniami wolnymi od służby).

Reasumując można stwierdzić, że projekt rozporządzenia nie spowoduje
negatywnych skutków prawnych, a jest dostosowaniem do innych aktów
prawnych, potrzeb Państwowej Straży Pożarnej w zakresie zasad pełnienia służby
przez strażaków w zmianowym i codziennym rozkładzie czasu służby.

4. Ocena skutków regulacji (OSR)

1. Zawarte w projekcie regulacje zrównują prawa strażaków z prawami
pracowników w tej dziedzinie oraz odpowiadają standardom obowiązującym w
Unii Europejskiej. Dotyczą tylko PSP i nie mają wpływu na inne podmioty,
rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, sytuację i
rozwój regionalny.

2. Projekt rozporządzenia był przedmiotem konsultacji z jednostkami
organizacyjnymi oraz związkami zawodowymi działającymi w Państwowej
Straży Pożarnej. Zgłoszone uwagi zostały ujęte w obecnej wersji projektu.
W  wyniku zmian reorganizacyjnych przeprowadzonych w związku z wejściem
w życie projektu ustawy i aktów wykonawczych nastąpi skrócenie wymiaru
czasu służby, w skali miesiąca, o 10,4 godziny w stosunku do stanu obecnego.
Powyższa sytuacja w konsekwencji powoduje zmniejszenie stanu osobowego
strażaków pełniących w danym dniu służbę w zmianowym rozkładzie czasu
służby o około 1440 osób. W związku z powyższym w celu  zachowania
mobilności i gotowości bojowej jednostek PSP na dotychczasowym poziomie
gwarantującym realizację zadań ustawowych  projektuje się reorganizację
jednostek poprzez wdrożeniem w życie nowego rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia szczegółowych zasad
organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej
Straży Pożarnej, w wyniku, którego szacuje się przesunięcie ok. 1500 etatów
tzw. administracyjnych w zmianowy rozkład czasu służby.  Ponadto w
projekcie zmian ustawy przewiduje się możliwość przedłużenia czasu służby
do 48 godzin tygodniowo. Projektowany zapis stanowi, iż za
ponadnormatywny wymiar 40 godzin służby tygodniowo, strażakowi
przysługuje czas wolny od służby w tym samym wymiarze.

3. Po ponownym poddaniu projektu konsultacjom zgłoszone zostały uwagi,
zastrzeżenia i propozycje, natury szczegółowej, których nie uwzględniono z
uwagi na niespójność z rozwiązaniami prawnymi przyjętymi w projekcie
ustawy.

12/01/ds



1

Projekt

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia

w sprawie określenia stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych
Państwowej Straży Pożarnej, maksymalnych stopni przypisanych do

poszczególnych stanowisk oraz dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych, jakim
powinni odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach służbowych

Na podstawie art. 36 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59,
poz. 516 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr ...., poz. ....)
zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży
Pożarnej;

2) rodzaje stanowisk służbowych oficerskich, aspiranckich, podoficerskich
i szeregowych;

3) maksymalne stopnie przypisane do poszczególnych stanowisk służbowych;
4) staż służby lub pracy wymagany do zajmowania poszczególnych stanowisk

służbowych;
5) wymagane wykształcenie ogólne lub specjalistyczne dla niektórych

stanowisk służbowych;
6) staż służby na określonych rodzajach stanowisk służbowych, uprawniający

do zajmowania niektórych stanowisk służbowych.

§ 2.
1. Stanowiska służbowe, rodzaje stanowisk służbowych, maksymalne stopnie oraz

wymagania w zakresie stażu służby lub pracy i wykształcenia ogólnego lub
specjalistycznego, o których mowa w ust. 1, określają taryfikatory
kwalifikacyjne, stanowiące załączniki do rozporządzenia:
1) nr 1 – w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej;
2) nr 2 – w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, Centrum Naukowo-

Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej, Centralnym Muzeum Pożarnictwa
oraz szkołach Państwowej Straży Pożarnej;

3) nr 3 – w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej;
4) nr 4 – w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej.

2. Dodatkowe wymagania dotyczące stażu służby do zajmowania niektórych
stanowisk służbowych określa załącznik nr 5.

§ 3.
Do wymaganego stażu służby dla określonego stanowiska służbowego nie wlicza się
służby kandydackiej.
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§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Spraw Wewnętrznych
    i Administracji

___________________________
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy

wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
(Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

2) Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 1997 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać strażacy Państwowej
Straży Pożarnej na określonych stanowiskach służbowych oraz etatów stopni służbowych dla
poszczególnych stanowisk (Dz. U. Nr 70, poz. 447 i Nr 151, poz. 1000, z 1999 r. Nr 21, poz. 190, z 2000
r. Nr 38, poz. 430 oraz z 2001 r. Nr 13, poz. 120 i Nr 72, poz. 758).
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UZASADNIENIE

1. Istniejący stan rzeczy oraz cel wydania aktu.
Kwalifikacje zawodowe strażaków Państwowej Straży Pożarnej reguluje

aktualnie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 1997 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać
strażacy Państwowej Straży Pożarnej na określonych stanowiskach służbowych oraz
etatów stopni służbowych dla poszczególnych stanowisk (Dz. U. Nr 70, poz. 446 i Nr
151 poz. 1000, z 1999 r. Nr 21, poz. 190, z 2000 r. Nr 38, poz. 430 oraz z 2001 r. Nr
72, poz. 758).

Przedmiotowy projekt jest aktem wykonawczym do projektowanego art. 36 ust. 9
ustawy, nowelizowanego w projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży
Pożarnej.

2. Różnica między dotychczasowym, a proponowanym stanem prawnym.
Zmiany zaproponowane w niniejszym projekcie wprowadzają czytelną strukturę

stanowisk służbowych, występujących w jednostkach organizacyjnych Państwowej
Straży Pożarnej, dostosowaną do zmieniających się potrzeb służby. Dążono też do
zmniejszenia liczby stanowisk kierowniczych w jednostkach organizacyjnych
Państwowej Straży Pożarnej oraz związanego z tym zmniejszenia liczby stanowisk,
dla których przewidziane są wyższe płace, co umożliwić ma obniżenie kosztów
uposażeń.

Wprowadzono podział stanowisk służbowych na: oficerskie, aspiranckie,
podoficerskie oraz szeregowych, w zależności od korpusu, do jakiego należą
zajmujący je strażacy, do stanowisk tych przydzielono też maksymalne stopnie
służbowe.

Tabelę zawierającą dotychczas wymogi dla poszczególnych stanowisk
w Państwowej Straży Pożarnej podzielono na cztery odrębne załączniki – osobno w:
- Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
- szkołach Państwowej Straży Pożarnej, Centrum Naukowo - Badawczym Ochrony

Przeciwpożarowej i Centralnym Muzeum Pożarnictwa,
- komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej,
- komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej.

Celem tego działania było podniesienie poziomu czytelności tabel, zwiększenie
efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w Państwowej Straży Pożarnej oraz
umożliwienie właściwego planowania rozwoju zawodowego strażaków.

Ponadto dodano w załączniku nr 5 tabelę określającą stanowiska służbowe w
jednostkach organizacyjnych PSP do zajęcia których, niezbędne jest spełnienie
dodatkowego wymagania dotyczącego stażu służby na innych stanowiskach
służbowych.

Biorąc pod uwagę potrzeby służby, coraz szersze spektrum zadań nakładanych
przez ustawodawcę na Państwową Straż Pożarną oraz uwzględniając sytuację na rynku
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pracy, zaproponowano zwiększenie wymogów dotyczących kwalifikacji strażaków
zajmujących niektóre stanowiska służbowe.

Ponadto, w związku z przygotowywanym projektem rozporządzenia w sprawie
określenia szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej
(miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej, wprowadzającym kategoryzację wyżej
wspomnianych komend, dokonano zmian w zakresie maksymalnego stopnia
służbowego strażaków, co ma na celu ich hierarchiczne uporządkowanie.

Utworzenie stanowiska kierownik archiwum w Komendzie Głównej Państwowej
Straży Pożarnej, wynika z postanowień zawartych w zarządzeniu nr 28 Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000 r. w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zasad postępowania
z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw
wewnętrznych i administracji (Dz. Urz. MSWiA Nr 4, poz. 29). Zapisy cytowanego
wyżej przepisu, nakładają na jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej
obowiązek prowadzenia wyodrębnionej sieci archiwalnej oraz nakładają obowiązek
sprawowania nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad działalnością archiwów
w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Aby zapewnić
możliwość realizacji wyżej wymienionych obowiązków należy powierzyć
je funkcjonariuszowi zatrudnionemu na odpowiednim stanowisku służbowym.

Utworzenie stanowisk dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz zastępcy
dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej,
Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej, szkołach aspirantów Państwowej
Straży Pożarnej i Szkole podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej będzie
usankcjonowaniem prowadzenia działań ratowniczych przez szkoły Państwowej
Straży Pożarnej i wynikającymi z tego zadaniami dla dowódców jednostek ratowniczo
– gaśniczych. W chwili obecnej nie ma podstaw prawnych do realizacji niektórych
z tych zadań i obowiązków.

Utworzenie stanowisk: zastępcy naczelnika wydziału, głównego księgowego,
głównego specjalisty, młodszego specjalisty, specjalisty, starszego specjalisty,
młodszego inspektora, inspektora, starszego inspektora, technika, starszego technika
oraz starszego ratownika-kierowcy w Centralnym Muzeum Pożarnictwa ma umożliwić
zgodne ze statutem funkcjonowanie Muzeum oraz prawidłowe zaszeregowanie
funkcjonariuszy pełniących tam służbę.

Utworzenie stanowisk: dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej, zastępcy
dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej, dowódcy zmiany, dowódcy sekcji, dowódcy
zastępu, starszego operatora sprzętu specjalnego, operatora sprzętu specjalnego,
specjalisty ratownika, starszego dyspozytora, dyspozytora, specjalisty ratownika,
starszego ratownika, ratownika, młodszego ratownika, młodszego ratownika kierowcy
w Komendzie Głównej PSP jest wypełnieniem zapisu ustawowego umożliwiającego
Komendantowi Głównemu tworzenie jednostek ratowniczo-gaśniczych.

Utworzenie stanowiska psychologa w Komendzie Wojewódzkiej PSP wynika z
konieczności zapewnienia strażakom PSP szybkiej pomocy psychologicznej
niezbędnej w czasie działań ratowniczych oraz po ich zakończeniu, zwłaszcza, że
skuteczność tej pomocy uzależniona jest od znajomości specyfiki zawodu. Psycholog
ten będzie też mógł służyć pomocą ofiarom zdarzeń podczas działań ratowniczych
oraz ich rodzinom.
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Zmiana nazwy stanowiska komendant wydziału na komendant wydziału –
dziekan wynika z art. 12 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie
wojskowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 10, poz. 40, z późn. zm.). Z powyższego przepisu
wynika, że komendant wydziału wyższej szkoły wojskowej jest dziekanem wydziału.

Zlikwidowanie stanowisk dla kadry dydaktycznej pełniącej służbę w ośrodkach
szkolenia Państwowej Straży Pożarnej, spowodowane jest zlikwidowaniem ośrodków
jako jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, a przeniesienie
stanowisk przewidzianych dla ośrodków szkolenia do komend wojewódzkich
Państwowej Straży Pożarnej, umożliwi zatrudnienie kadry w tworzących się
ośrodkach.

2. Charakterystyka i ocena przewidywanych skutków prawnych.
Projekt nie narusza praw nabytych przez strażaków, podczas obowiązywania

dotychczasowego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w
tej sprawie.

3. Opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej.
Zakres przedmiotowej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Ocena skutków regulacji
1) podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie:

proponowany projekt dotyczy wyłącznie strażaków Państwowej Straży Pożarnej
pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej;
2) konsultacje społeczne:

projekt podlega konsultacjom z centralami ogólnopolskich związków
zawodowych strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz z jednostkami
organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej;
3) wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych (budżet państwa
i budżety jednostek samorządu terytorialnego) ze wskazaniem źródeł finansowania:

wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu
państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
4) wpływ projektowanej regulacji na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną
i zewnętrzną gospodarki oraz na sytuację i rozwój regionów:

projekt pozostaje bez wpływu na wymienione obszary.

12/05/ds.
12/05a_exel/ds
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Projekt
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia

w sprawie opiniowania służbowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 36a ust. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej (Dz. U.  z 2002 r Nr 147, poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r., Nr 59, poz. 516 i Nr
166 poz. 1609 i z 2004 r Nr       , poz.      ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb opiniowania strażaka Państwowej
Straży Pożarnej, zwanego dalej "strażakiem".
.

§ 2.  1. W opinii służbowej zwanej dalej „opinią” uwzględnia się:
 1)  przestrzeganie złożonego ślubowania;
2) poziom wykształcenia ogólnego i pożarniczego;
3) ocenę cech osobowości oraz umiejętności i predyspozycje strażaka wpływające na jakość

wykonywanych zadań służbowych;
4) jakość i efektywność wykonywania zadań i obowiązków na zajmowanym stanowisku;
5) stopień sprawności fizycznej.

2. Opinię sporządza się według wzoru arkusza stanowiącego załącznik nr 1 do
rozporządzenia.

§ 3. 1. Opiniowanie strażaka przeprowadza się nie później niż:
1) w służbie przygotowawczej – 30 dni przed upływem każdego roku tej służby i 60 dni przed

mianowaniem w służbie stałej;
2) w służbie stałej – 30 dni przed upływem:
a)  każdych 3 lat służby do osiągnięcia 15 lat służby,
b) każdych 5 lat służby po przekroczeniu 15 lat służby.

2. Terminy określone w ust. 1 pkt 1 i 2 liczy się od dnia przyjęcia do służby lub ostatniego
opiniowania.

3. Termin opiniowania może ulec przesunięciu o okres:
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1) zawieszenia w czynnościach służbowych;
2) odbywania szkolenia zawodowego;
3) urlopu macierzyńskiego;
4) urlopu wychowawczego;
5) urlopu bezpłatnego lub zwolnienia ze świadczenia pracy;
6) choroby;
7) wyznaczenia do wykonywania zadań  poza  jednostki organizacyjne Państwowej Straży

Pożarnej.

§ 4. 1.Opiniowania dokonuje się przed upływem okresów podanych w § 3 w następujących
przypadkach:
1) przed wystąpieniem z wnioskiem o mianowanie (powołanie) strażaka na wyższe stanowisko

lub o nadanie kolejnego wyższego stopnia, jeżeli od ostatniego opiniowania upłynął co
najmniej 1 rok;

2) stwierdzenia w okresie służby przygotowawczej nieprzydatności strażaka do służby, a w
okresie służby stałej, niewywiązywania się z obowiązków służbowych lub nieprzydatności
na zajmowanym stanowisku;

3) po upływie 6 miesięcy od wydania opinii stwierdzającej niewywiązywanie się z obowiązków
służbowych w służbie stałej;

4) polecenia wyższego przełożonego;
5) wniosku strażaka lub kierownika komórki organizacyjnej w której strażak pełni służbę, w

terminie 7 dni od dnia sporządzenia skróconej opinii służbowej.
2.   Opiniowania dokonuje się również na żądanie sądu, prokuratora, Policji, rzecznika

dyscyplinarnego lub rzecznika dyscypliny finansów publicznych, w zakresie określonym
przez te podmioty.

§ 5. 1. Przy ocenie sposobu wykonywania przez opiniowanego zadań służbowych  bierze się
pod uwagę następujące kryteria:
1) umiejętności zawodowe, z uwzględnieniem wymagań na zajmowanym stanowisku

służbowym, kwalifikacji specjalistycznych wynikających z ukończenia szkoleń lub studiów
oraz znajomości języków obcych;

2) wykorzystanie posiadanych umiejętności, z uwzględnieniem znajomości obowiązujących
przepisów i procedur oraz ich stosowania, zasobu wiadomości i umiejętności pozwalających



3

na wywiązywanie się z obowiązków i realizację zadań służbowych na zajmowanym
stanowisku;

3) inicjatywę, z uwzględnieniem zdolności i skłonności do rozwoju własnego oraz podnoszenia
kwalifikacji, a także umiejętności samodzielnego wyszukiwania i zdobywania niezbędnych
informacji;

4) umiejętność planowania i organizowania pracy, z uwzględnieniem zdolności stopniowania
zadań według ich ważności, oraz sprawność i terminowość ich realizacji;

5) umiejętność pracy w zespole, z uwzględnieniem zdolności do współpracy w realizacji celów
a w razie potrzeby udzielania pomocy i doradzania, opanowanie i przejawianie postawy
sprzyjającej kształtowaniu dobrej atmosfery pracy, niepowodowanie sytuacji konfliktowych;

6) komunikatywność z uwzględnieniem umiejętności przekazywania, odbierania i rozumienia
informacji w mowie i piśmie, jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób
gwarantujący ich zrozumienie;

7) zdolność analitycznego myślenia, z uwzględnieniem umiejętności oceny wartości informacji,
ich źródeł i wyboru oraz interpretowania, wyciągania wniosków i stosowania odpowiednich
narzędzi w celu rozwiązania problemu;

8) samodzielność, z uwzględnieniem umiejętności działania bez angażowania innych osób oraz
konieczności nadzoru przełożonych;

9) motywację i kreatywność, z uwzględnieniem umiejętności tworzenia nowych rozwiązań oraz
doskonalenia już istniejących, inicjowania działań i przyjmowania odpowiedzialności za nie;

10) dyspozycyjność, z uwzględnieniem możliwości i gotowości podejmowania oraz realizacji
zadań i czynności służbowych;

11) radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, z uwzględnieniem umiejętności stanowczego i
zdecydowanego działania w sytuacjach nietypowych, gdy nie wystarczają obowiązujące
(standardowe) procedury postępowania, odporność na stres, opanowanie emocjonalne,
umiejętność dostosowania działań do szybko zmieniających się warunków i sytuacji;

12) przestrzeganie etyki zawodowej i zdyscyplinowanie, z uwzględnieniem przestrzegania zasad
wynikających ze złożonego ślubowania.

2. Przy opiniowaniu na stanowisko kierownicze bierze się pod uwagę także następujące
kryteria:
1) umiejętność efektywnego zarządzania, z uwzględnieniem umiejętności prawidłowego

rozlokowania i wykorzystania potencjału ludzkiego oraz zasobów rzeczowych, finansowych
i informacyjnych niezbędnych w realizacji zadań służbowych, umiejętności  pozyskania
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nowych zasobów, nadzoru nad realizacją czynności służbowych oraz kontroli realizacji
zadań, motywowania pracowników do wyższej jakości pracy oraz stymulowania rozwoju
zawodowego;

2) zdolność negocjowania, z uwzględnieniem umiejętności wypracowania pożądanego
stanowiska, utrzymania właściwych stosunków międzyludzkich, a w sytuacji konfliktowej
stymulowania otwartej dyskusji na temat źródeł konfliktu w celu rozwiązania problemu;

3) umiejętność strategicznego myślenia, z uwzględnieniem umiejętności postrzegania
kierowanej komórki lub jednostki organizacyjnej jako części składowej złożonego systemu,
rozpoznawania potrzeb i generowania kierunków jej działania, umiejętności oceny ryzyka,
tworzenia strategii działania zgodnej z celami służby.

§ 6. 1. Wydający opinię sporządza ją samodzielnie lub przy pomocy kierownika komórki
organizacyjnej, w której strażak pełni służbę uwzględniając skrócone opinie służbowe zwane
dalej „skróconymi opiniami”, które zawierają między innymi samoocenę dokonaną przez
opiniowanego dotyczącą jego rozwoju zawodowego, stopnia wywiązywania się przez niego z
przydzielonych obowiązków oraz poziomu realizacji zadań służbowych.

2. Kierownik komórki organizacyjnej sporządza skróconą opinię nie częściej niż raz na
kwartał i nie rzadziej niż raz w każdym roku pełnienia służby, z zastrzeżeniem ust.4.

3. Wzór skróconej opinii służbowej strażaka określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4. Skróconą opinię sporządza się także bezpośrednio przed  przeniesieniem strażaka do innej

komórki lub jednostki organizacyjnej.
5. Kierownik komórki organizacyjnej, w której strażak pełni służbę, zapoznaje opiniowanego

strażaka ze skrócona opinię w czasie rozmowy omawiającej tę opinię.

§ 7. 1. Wydający opinię służbową lub upoważniony przez niego przełożony opiniowanego
strażaka  zapoznaje opiniowanego z opinią w ciągu 14 dni od dnia jej sporządzenia.

2. Fakt zapoznania się z treścią opinii opiniowany potwierdza własnoręcznym podpisem.
Zapoznanie z opinią następuje w obecności kierownika komórki organizacyjnej w której
strażak pełni służbę. W razie odmowy złożenia podpisu, przełożony zapoznający z opinią
sporządza na tę okoliczność adnotację.

§ 8. 1. Wydający opinię może uwzględnić odwołanie i zmienić treść opinii. Odwołanie, które
uzna za nieuzasadnione, przesyła w terminie 7 dni przełożonemu właściwemu do rozpatrzenia
odwołania, wraz z opinią i własnym stanowiskiem w sprawie.
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2. Przełożony właściwy do rozpatrzenia odwołania powołuje komisję w celu zajęcia
stanowiska co do zasadności odwołania. W skład komisji nie może wchodzić strażak, który
uczestniczył przy wydawaniu zakwestionowanej opinii.

3. Na wniosek strażaka, o powołaniu komisji zawiadamia się organizację związkową,
działającą w jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której strażak pełni służbę,
w przypadku gdy strażak jest jej członkiem lub gdy organizacja związkowa wyraziła zgodę na
obronę praw strażaka nie zrzeszonego w związku. Organizacja związkowa może przedstawić
komisji, o której mowa w ust. 2, swoje stanowisko w sprawie.

4. Komisja, o której mowa w ust. 2, sporządza protokół, w którym przedstawia wnioski w
sprawie uwzględnienia lub odrzucenia odwołania.

5. Przełożony właściwy do rozpatrzenia odwołania jest obowiązany rozstrzygnąć odwołanie
w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

______________________
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne,

na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr
58, poz. 533).

2) Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6
czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad okresowego opiniowania strażaków Państwowej Straży
Pożarnej oraz trybu wnoszenia i rozpatrywania odwołań od opinii służbowych. (Dz. U. Nr 63, poz. 402
oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 298).
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UZASADNIENIE

Zakres zagadnień objętych regulacją w niniejszym projekcie był dotychczas
uregulowany w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 6 czerwca 1997 r.  w sprawie szczegółowych zasad
okresowego opiniowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz
trybu wnoszenia i rozpatrywania odwołań od opinii służbowych (Dz. U. Nr 63,
poz. 402 i z 1999 r. Nr 30, poz. 298), wydanym na podstawie art. 36a ust. 4 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609).

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie wymienionego przepisu, została
obecnie zmieniona, ustawą z dnia .................. o zmianie ustawy o Państwowej
Straży Pożarnej (Dz. U. Nr ......., poz. .......). W art. 36a ust. 12 doprecyzowano
treść tego przepisu upoważniającego ministra właściwego do spraw wewnętrznych
do określenia szczegółowych zasad opiniowania strażaków poprzez zredagowanie
wytycznych, określających zakres aktu wykonawczego. Projektowane
rozporządzenie jest aktem wykonawczym do projektowanego art. 36a  ust. 12
ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

W obecnie obowiązującym brzmieniu rozporządzenie, Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad okresowego
opiniowania, w rzeczywistości pozbawia kierownika jednostki organizacyjnej PSP
możliwości faktycznego oceniania podwładnego. W praktyce rola przełożonego
uprawnionego do opiniowania została sprowadzona jedynie do podpisania
wypełnionego druku opinii służbowej i zapoznania z jego treścią opiniowanego.
Taki stan rzeczy powoduje konieczność dokonania zmian zapisów w treści
powyższego rozporządzenia w celu umożliwienia przełożonym – kierownikom
jednostek organizacyjnych faktycznego oceniania podwładnych.
Projekt rozporządzenia ustala szczegółowe warunki i tryb postępowania
w sprawie opiniowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej, ze szczególnym
uwzględnieniem częstotliwości wydawania opinii służbowych.
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W projekcie reguluje się również kryteria brane pod uwagę
w procesie opiniowania i ich zakres. W rozporządzeniu zaproponowano również
nowy wzór arkusza opinii służbowych. Projekt wprowadził również bardziej
szczegółowe określenie terminów, w których dokonuje się opiniowania i wydłuża
okresy pomiędzy  kolejnymi terminami opiniowania w służbie stałej.
Zaproponowane rozwiązanie wydłuża okresy podlegające opiniowaniu co
powoduje obniżenie częstotliwości sporządzania szczegółowych i obszernych
opinii służbowych a wprowadza skrócone opinie służbowe, które dają
opiniowanemu strażakowi możliwości dokonania samooceny oraz mają za zadanie
stałe monitorowanie stanu jego rozwoju a także motywowanie strażaka do
rzetelnego i sprawnego wykonywania obowiązków i zadań służbowych.
Proponowana skrócona opinia służbowa poza wspomnianą samooceną, ważną
zarówno z wychowawczego jak i psychologicznego punktu widzenia, daje
możliwości porównywalne z tzw. „rozmową roczną” praktykowaną w
organizacjach, które stosują systemy zarządzania jakością ISO. Jednoznaczny zapis
nakazujący sporządzającemu skróconą opinię służbową konieczność
przeprowadzenia z opiniowanym rozmowy omawiającej tą pinię, daje możliwość
przedstawienia wzajemnych oczekiwań dotyczących pożądanych zachowań oraz
pozwoli wyjaśnić i zidentyfikować powody i przyczyny ewentualnych
nieporozumień w kontaktach wzajemnych. Powyższe eliminuje sytuację
powodującą zagrożenie w postaci sporządzenia negatywnej opinii służbowej, gdyż
proponowana częstotliwość sporządzania skróconych opinii służbowych daje
możliwość wczesnego zasygnalizowania i jasnego określenia obszarów i zakresów
wymagających zwiększenia aktywności oraz zaangażowania, jak również daje czas
niezbędnego do osiągnięcia wyraźnej poprawy, bądź też w pełni
satysfakcjonującego poziomu realizacji zadań i obowiązków służbowych.
Proponowana w treści rozporządzenia wielopłaszczyznowa ocena strażaka ma za
zadanie również motywowanie go do stałego rozwoju osobistego i zawodowego a
tym samym tworzenie i utrzymywanie na odpowiednim poziomie wysoko
wykwalifikowanej kadry w formacji, której zakres działań stale się powiększa w
związku z coraz szybszym rozwojem cywilizacyjnym i rosnącą w związku z tym
ilością i rodzajem zagrożeń.
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W projekcie prowadzono również możliwość przedłużenia terminów
opiniowania
o okresy:
- zawieszenia w czynnościach służbowych;
- choroby, urlopu macierzyńskiego, wychowawczego i bezpłatnego oraz

zwolnienia ze świadczenia pracy; itp.

Przyjęcie projektu nie spowoduje negatywnych skutków prawnych,
a doprowadzi do szczegółowego uregulowania kwestii dotyczącej opiniowania
służbowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej, co zgodne jest z potrzebami
Państwowej Straży Pożarnej w przedmiotowym zakresie.

Uregulowania zawarte w projektowanym rozporządzeniu nie są objęte prawem
Unii Europejskiej.

Ocena skutków regulacji (OSR)

1) projektowane rozporządzenie dotyczy jedynie grupy zawodowej strażaków
Państwowej Straży Pożarnej;

2) projekt rozporządzenia był przedmiotem konsultacji społecznych
z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej i centralami
związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży
Pożarnej;

3) wejście w życie projektu rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych
dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

4) wejście w życie projektowanego rozporządzenia pozostanie bez wpływu na
rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz na
sytuację i rozwój regionów.

12/02/ds
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Projekt

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

                         z dnia

w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania profilaktycznych badań
lekarskich oraz oceny zdolności fizycznej i psychicznej strażaka

Państwowej Straży Pożarnej do służby

Na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271,  z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i  Nr 166, poz.
1609, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr ..., poz. ...) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) zakres, tryb i częstotliwość przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich oraz oceny
zdolności fizycznej i psychicznej strażaka Państwowej Straży pożarnej do służby;
2) częstotliwość przeprowadzania badań i ocen;
3) sposób przeprowadzania próby wydolnościowej;
4) sposób przeprowadzania testu sprawności fizycznej;
5) sposób ewidencjonowania wyników sprawności fizycznej;
6) wzór indywidualnej karty sprawności fizycznej.

§ 2. 1. Okresowe profilaktyczne badania lekarskie stwierdzające zdolność do służby na
zajmowanym stanowisku, zwane dalej „badaniami profilaktycznymi”, przeprowadza się na
podstawie skierowania wydanego przez kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży
Pożarnej lub osobę przez niego upoważnioną, w której strażak pełni służbę. Skierowanie winno
być dostarczone strażakowi nie później niż 30 dni przed wyznaczonym terminem badań
okresowych.

2. Skierowanie na badania profilaktyczne powinno zawierać:
1) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe zajmowane lub przewidziane do objęcia przez

strażaka;
2) informację o występowaniu na stanowisku służbowym czynników szkodliwych, uciążliwych

lub niebezpiecznych dla zdrowia.

§ 3. 1. Badania profilaktyczne przeprowadza lekarz medycyny pracy i wydaje
zaświadczenie lekarskie orzekające zdolność do służby na zajmowanym stanowisku, na
podstawie:

  1) badania lekarskiego;
  2) badań laboratoryjnych;
  3) badań konsultacyjnych.

2. Badania profilaktyczne przeprowadza się:
1) dla strażaków pełniących służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby -  jeden raz

w roku, według zakresu określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
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2) dla pozostałych strażaków:
a) co 3 lata do 50 roku życia,
b) co 2 lata powyżej 50 lat,

według zakresu określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Lekarz medycyny pracy może poszerzyć zakres badań profilaktycznych
o badania specjalistyczne lub badania dodatkowe, w tym badania psychologiczne, jeżeli
stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia strażaka. Może też skrócić
czasookres badań profilaktycznych.

4. Zasadność przeprowadzania badań specjalistycznych lub dodatkowych, w tym badań
psychologicznych oraz konieczność skrócenia czasookresu badań profilaktycznych powinna
zostać uzasadniona w dokumentacji medycznej.

5. Badania psychologiczne, o których mowa w ust. 3 i 4, przeprowadza się w celu
określenia zdolności psychicznej strażaka do służby, w tym odporności na stres lub zdarzenie
traumatyczne.

6. W przypadku czasowej niezdolności do służby z powodu choroby trwającej dłużej niż 60
dni strażak podlega dodatkowo kontrolnym badaniom lekarskim.

§ 4. 1. Okresowa ocena zdolności fizycznej strażaka obejmuje:
1) próbę wydolnościową przeprowadzaną metodą określoną w załączniku nr 3 do

rozporządzenia;
2) test sprawności fizycznej, o którym mowa w załączniku nr 4, przeprowadzany przy

zastosowaniu tabel punktowych, stanowiących załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. Strażak przystępuje do oceny, o której mowa w ust. 1 pod warunkiem posiadania
zaświadczenia, o którym mowa w §  3 ust.1.

§ 5. 1. Ocenie, o której mowa w § 4 ust. 1 podlega strażak:
1) w wieku do 50 lat;
2) w wieku powyżej 50 lat, jeżeli bierze bezpośredni udział w działaniach

ratowniczo-gaśniczych.

2. Strażak w wieku powyżej 50 lat, nie biorący bezpośredniego udziału w działaniach
ratowniczo-gaśniczych, może przystąpić do oceny na własną prośbę.

3. Za przeprowadzenie oceny odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej
Straży Pożarnej, w której strażak pełni służbę.

§ 6. 1. Ocenę, o której mowa w § 4 ust. 1 przeprowadza się w ciągu roku kalendarzowego
w terminach:
1) od dnia 1 czerwca do dnia 30 lipca;
2) od dnia 15 września do dnia 30 października - dla strażaka, który nie uzyskał pozytywnej

oceny w terminie, o którym mowa w pkt 1.

2. Ocena powinna być przeprowadzona w czasie służby.
3. Nieusprawiedliwiona nieobecność strażaka w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,

powoduje uzyskanie oceny negatywnej.
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4. Uzyskanie oceny negatywnej w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stanowi
podstawę dokonania zapisu o negatywnej ocenie sprawności fizycznej w opinii służbowej.

§ 7. Wyniki indywidualne z poszczególnych etapów sprawności fizycznej oraz roczną ocenę
sprawności fizycznej strażaka wpisuje się do „Indywidualnej karty sprawności fizycznej strażaka
Państwowej Straży Pożarnej”, której wzór określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji

_________________________
    1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej –   sprawy

wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
(Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

    2) Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 29 stycznia 1998 r. w sprawie zakresu, szczegółowych zasad, trybu i częstotliwości
przeprowadzania okresowej oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby strażaków Państwowej
Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 22, poz. 117 oraz z 1999 r.  Nr 21, poz. 191).
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Załączniki do rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji
z dnia
(Dz. U. Nr ..., poz. ...)

Załącznik nr 1

ZAKRES BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH STRAŻAKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ
W ZMIANOWYM ROZKŁADZIE CZASU SŁUŻBY

Lp. Przedział
wiekowy

Okres* Rodzaj badania Zakres badania*

lekarskie

badanie przez lekarza medycyny
pracy oraz wydanie orzeczenia,
okulista**,
laryngolog**,
neurolog**,

laboratoryjne

morfologia z rozmazem + płytki,
poziom glukozy,
kreatynina,
cholesterol,
ALAT,
trójglicerydy,
bilirubina,
badanie ogólne moczu,

1 do 40 lat co 1 rok

konsultacyjne
rtg. klatki piersiowej – duży obrazek
(co 2 lata),
ekg spoczynkowe (co 2 lata),
spirometria (co 2 lata),

lekarskie

Badanie przez lekarza medycyny
pracy oraz wydanie orzeczenia,
okulista**,
laryngolog**,
neurolog**,

laboratoryjne

morfologia z rozmazem + płytki,
poziom glukozy,
kreatynina,
cholesterol,
ALAT,
trójglicerydy,
bilirubina,
badanie ogólne moczu,

2 powyżej 40 lat co 1 rok

konsultacyjne

rtg. klatki piersiowej – duży obrazek
(co 2 lata),
ekg spoczynkowe,
ekg wysiłkowe (co 2 lata),
spirometria (co 2 lata),

* w uzasadnionych przypadkach lekarz medycyny pracy może skrócić czasookres tych badań
   i rozszerzyć zakres badań o specjalistyczne lub dodoatkowe uzasadniając to w dokumentacji
** - konsultacja co 2 lata
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Załącznik nr 2

ZAKRES BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH STRAŻAKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ
W CODZIENNYM ROZKŁADZIE CZASU SŁUŻBY

Lp. Przedział
wiekowy

Okres* Rodzaj badania Zakres badania*

lekarskie
badanie przez lekarza medycyny
pracy oraz wydanie orzeczenia

laboratoryjne
morfologia + płytki,
poziom glukozy,
badanie ogólne moczu,

1 do 40 lat co 3 lata

konsultacyjne
rtg. klatki piersiowej – duży
obrazek

lekarskie
badanie przez lekarza medycyny
pracy oraz wydanie orzeczenia

laboratoryjne

morfologia + płytki,
poziom glukozy,
cholesterol,
trójglicerydy,
badanie ogólne moczu,

2 40-50 lat co 3 lata

konsultacyjne
rtg. klatki piersiowej – duży
obrazek,
ekg spoczynkowe,

lekarskie
badanie przez lekarza medycyny
pracy oraz wydanie orzeczenia

laboratoryjne

morfologia + płytki,
poziom glukozy,
cholesterol,
trójglicerydy,
badanie ogólne moczu,

3 powyżej 50 lat co 2 lata

konsultacyjne
rtg. klatki piersiowej – duży
obrazek,
ekg spoczynkowe,

* w uzasadnionych przypadkach lekarz medycyny pracy może skrócić czasookres tych badań
   i rozszerzyć zakres badań o specjalistyczne lub dodatkowe uzasadniając to w dokumentacji
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ZAŁĄCZNIK Nr 3
PRÓBA WYDOLNOŚCIOWA

(Zmodyfikowana metoda harwardzka -"harvard step-up test")
Wyposażenie:

– stopień o wysokości 30 cm - dla kobiet,
– stopień o wysokości 40 cm - dla mężczyzn,
– stoper,
– metronom.

Wykonanie próby:
– badanie przeprowadza się w stroju gimnastycznym.
– metronom nastawiony na rytm 120 uderzeń na minutę.
– czas trwania pełnego ćwiczenia:
– 4 minuty dla kobiet,
– 5 minut dla mężczyzn.

W ciągu podanego czasu badany wchodzi na stopień w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty.
Przed przystąpieniem do próby należy badanemu wyjaśnić sposób jej wykonania, można pozwolić na

wsłuchanie się w rytm metronomu oraz na kilka próbnych wejść.
Na hasło "raz" (1 takt metronomu) badany stawia lewą stopę na stopniu, na hasło "dwa" (2 takt

metronomu) dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym wyproście w stawach
kolanowych i biodrowych, na hasło "trzy" (3 takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze, a na hasło
"cztery" (4 takt metronomu) prawą stopę dostawia do stopy lewej (na podłogę), przyjmując postawę
zasadniczą.

Czas trwania jednej ewolucji wynosi 2 sekundy.
Jeżeli badany utrzymuje przepisowy rytm, można wyłączyć komendę słowną.
Przy próbie zmiany rytmu należy pomóc badanemu donośnym sygnałem.
Po upływie 5 min badany siada na krześle, a osoba prowadząca badania wykonuje pomiar częstości

tętna przez 30 sekund, począwszy od 1 min po zakończeniu próby, następnie od 2 min oraz od 4 min
(3 pomiary przez 30 s).
Wskaźnik sprawności - FI - oblicza się według następującego wzoru:

                     czas pracy w s x 100
           FI = -----------------------------------
                 2 x suma trzech pomiarów tętna

Badany, który nie jest w stanie wykonać próby w ciągu 5 min, powinien przerwać próbę wcześniej.
Próbę przerywa się również, jeśli badany w ciągu ok. 20 s nie jest w stanie skorygować lub utrzymać

rytmu wykonywania ćwiczenia.
Badanym tym oblicza się wskaźnik wydolności, wstawiając do licznika wzoru cyfrę odpowiadającą

ilości sekund wykonywania ćwiczenia x 100. Pomiary tętna wykonuje się w sposób omówiony powyżej.

Wydolnościowy wskaźnik próby harwardzkiej - ocena "harvard step-up testu"
 Wskaźnik wydolności Wynik - Ocena

50-55 słaby

56-64 dostateczny

65-79 przeciętny

80-89 dobry

80-89 dobry

90 i powyżej bardzo dobry
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W przypadku nieosiągnięcia minimalnego wskaźnika wydolności strażaka nie dopuszcza się do
zaliczania testu sprawności fizycznej.

ZAŁĄCZNIK Nr 4

TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

(opis wykonania konkurencji)

Testy sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze sportowym, w obuwiu bez kolców. Każdy
strażak ma prawo do przeprowadzenia dwóch prób; zalicza się wynik korzystniejszy. Test sprawności
fizycznej składa się z trzech konkurencji:

Konkurencje dla kobiet:
1. Rzut piłką lekarską (2 kg) znad głowy.
Ćwiczący ustawia się przed linią rzutu, nogi w rozkroku, stopy bez kontaktu z linią.
Unosi piłkę oburącz za głowę i wykonuje rzut. Odległość rzutu wyznacza punkt, w którym piłka
zetknęła się z podłożem.
Przekroczenie linii w momencie wykonywania rzutu lub bezpośrednio po rzucie unieważnia próbę.
2. Siady proste z leżenia tyłem.
Ćwiczący przyjmuje pozycję leżącą tyłem (na plecach) - ręce wzdłuż tułowia, nogi ustabilizowane
(mogą być w lekkim rozkroku), współćwiczący przytrzymuje je w okolicach stawów skokowych lub
ćwiczący umieszcza je pod szczeblem drabinki.
Wykonanie ćwiczenia polega na uniesieniu tułowia do pozycji pionowej.
Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ewolucji, wymieniając kolejne liczby zaliczonych
powtórzeń.
3. Bieg wahadłowy 4 x 10 m.
Ćwiczący ustawia się przed linią startu (mety) w pozycji stojącej, obok chorągiewki (klocka). Na
sygnał rozpoczyna bieg na odległość 10 m do linii, na  której ustawiona jest chorągiewka (klocek).
Po obiegnięciu chorągiewki biegnie do linii startu (mety), obiega chorągiewkę i ponownie przebiega
10 m do chorągiewki i powraca do miejsca startu na metę.
Oceniający zalicza wykonanie próby, jeśli ćwiczący pokonał pełne odległości pomiędzy
oznaczeniami.

Konkurencje dla mężczyzn:
1. Bieg na 50 m
2. Bieg na 1.000 m.
Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niską lub stojącą) przed linią startu. Stopy ustawione tak, żeby
nie miały kontaktu z linią startową. Na donośny sygnał "startera" rozpoczyna bieg.
Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. Falstart powoduje
powtórzenie startu.
3. Podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej).
Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) - ramiona
wyprostowane i pozostaje w bezruchu. Ćwiczący wykonuje podciągnięcia tak, żeby broda znalazła
się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane) i ponawia ewolucję.
Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ewolucji, wymieniając kolejne liczby zaliczonych
powtórzeń.
Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia.
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ZAŁĄCZNIK Nr 5

PRZELICZENIOWE TABELE PUNKTOWE

Indywidualne wyniki strażaka, uzyskane w poszczególnych konkurencjach, przeliczane są na punkty
przypisane do konkretnego wyniku według tabeli.

Ocenę (w skali 6-stopniowej) wystawia się na podstawie średniej arytmetycznej uzyskanych
punktów, z uwzględnieniem punktów preferencyjnych, przyznanych w zależności od wieku (grupy
wiekowej).

Punkty preferencyjne:

 Grupa Wiek Punkty
preferencyjne

grupa I do lat 29 0 pkt

grupa II 30-34 lata 10 pkt

grupa III 35-39 lat 20 pkt

grupa IV 40-44 lata 30 pkt

grupa V 45-49 lat 35 pkt

grupa VI 50 lat i powyżej 40 pkt

Skala ocen:

 Średnia arytmetyczna uzyskanych
punktów z konkurencji
+ punkty preferencyjne

Ocena

cyfrowo słownie

poniżej 45 pkt 1 niedostateczna

46-50 pkt 2 słaba

51-55 pkt 3 dostateczna

56-60 pkt 4 dobra

56-60 pkt 4 dobra

61-65 pkt 5 bardzo dobra

61-65 pkt 5 bardzo dobra

powyżej 65 pkt 6 wybitna

powyżej 65 pkt 6 wybitna

Przykładowa ocena strażaka w wieku 37 lat, który uzyskał:
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- bieg na 1.000 m - 3 min 35 s, tj. 50 pkt
- bieg na 50 m - 7,2 s, tj. 45 pkt
- podciąganie na drążku - 11 razy, tj. 55 pkt
Łącznie uzyskał 150 pkt. Średnia arytmetyczna = (50 + 45 + 55) : 3 = 50 pkt.
Ocena = średnia arytmetyczna (50 pkt) + punkty preferencyjne (grupa III = 20 pkt) = 70 pkt.
70 pkt - zgodnie z tabelą "skala ocen" - daje ocenę indywidualną 6 - wybitna.

TABELA PUNKTOWA
(przeliczenie uzyskanych wyników na punkty)

 KOBIETY MĘŻCZYŹNI

bieg
wahadłowy
 4x10
 m
(czas w s)

rzut piłką
 lekarską
2 kg
 znad
głowy
(odl. w m)

siady
proste z
 leżenia
 tyłem
(liczba
powt.)

LICZB
A

PUNKT
ÓW

bieg na
1.000
 m (czas
w min)

bieg na 50
 m
(czas w s)

podciąganie
się
 na
 drążku
 (liczba
powt.)

12,0 10,00 20 75 3,00 6,4 24

12,1 9,90 74 3,02 23

12,2 9,80 73 3,04 6,5 22

12,3 9,70 19 72 3,06 21

12,4 9,60 71 3,08 6,6 20

12,5 9,50 70 3,10 19

12,6 9,40 18 69 3,12 18

12,7 9,30 68 3,14 6,7 17

12,8 9,20 67 3,16 16

12,8 9,20 67 3,16 16

12,9 9,10 66 3,18 15

12,9 9,10 66 3,18 15

13,0 9,00 17 65 3,20 6,8 14

13,0 9,00 17 65 3,20 6,8 14

13,1 8,90 64 3,21

13,1 8,90 64 3,21

13,2 8,8O 63 3,22

13,3 8,70 62 3,23 13
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13,4 8,60 61 3,24

13,5 8,50 16 60 3,25 6,9

13,6 8,40 59 3,26 12

13,7 8,30 58 3,27

13,8 8,20 57 3,28

13,9 8,10 56 3,29

14,0 8,00 15 55 3,30 7,0 11

14,1 54 3,31

14,2 7,90 53 3,32

14,3 52 3,33

14,4 7,80 51 3,34

14,5 50 3,35 7,1 10

14,6 7,70 49 3,36

14,7 48 3,37

14,8 7,60 47 3,38

14,9 46 3,39

14,9 46 3,39

15,0 7,50 14 45 3,40 7,2 9

15,0 7,50 14 45 3,40 7,2 9

15,1 44 3,42

15,1 44 3,42

15,2 7,40 43 3,44

15,2 7,40 43 3,44

15,3 42 3,46 7,3

15,3 42 3,46 7,3

15,4 7,30 41 3,48

15,4 7,30 41 3,48

15,5 40 3,50 8

15,5 40 3,50 8
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15,6 7,20 39 3,52

15,7 38 3,54 7,4

15,8 7,10 37 3,56

15,9 36 3,58

16,0 7,00 13 35 4,00 7,5 7

16,1 34 4,02

16,2 6,90 33 4,04

16,3 32 4,06 7,6

16,4 6,80 31 4,08

16,5 30 4,10

16,6 6,70 29 4,12

16,7 28 4,14 7,7

16,8 6,60 27 4,16

16,9 26 4,18

17,0 6,50 12 25 4,20 7,8 6

24 4,22

24 4,22

17,2 6,40 23 4,24

17,2 6,40 23 4,24

22 4,26 7,9

22 4,26 7,9

17,4 6,30 21 4,28

17,4 6,30 21 4,28

20 4,30 5

20 4,30 5

6,20 19 4,32

6,20 19 4,32

17,6 18 4,34 8,0

17,6 18 4,34 8,0
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6,10 17 4,36

16 4,38

17,8 6,00 11 15 4,40 8,1 4

5,90 14 4,42

18,0 5,80 13 4,44

5,70 12 4,46 8,2

18,2 5,60 11 4,48

5,50 10 4,50 3

5,40 9 4,52

18,4 5,30 8 4,54 8,3

5,20 7 4,56

5,10 6 4,58

18,6 5,00 10 5 5,00 8,4 2

za wyniki 4 5,10 8,5

gorsze niż 3,5 5,20 8,6

podano powyżej 3 5,30 8,7

podano powyżej 3 5,30 8,7

przyznaje się 2 5,40 8,8

przyznaje się 2 5,40 8,8

"0"

 punktów

1 1

"0"

 punktów

1 1

ZAŁĄCZNIK Nr 6

INDYWIDUALNA KARTA
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SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ STRAŻAKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 Nr identyfikacyjny

Stopień służbowy Imię Nazwisko Jednostka Stanowisko

R R M M D D
Data
urodzenia

Wiek
Grupa
wiekowa

 Data
sprawdzianu
(sprawdzian
poprawkowy)
kontrolując
y: stopień,
imię,
nazwisko

Rzut piłką
lekarską
.............
Bieg na 50 m

Siady proste z
leżenia
..............
Podciąganie na
drążku

Bieg
wahadłowy
4x10 m
............
Bieg na 1000
m

Średnia
arytmetyczna
uzyskanych
punktów

Ocena

wynik punkty wynik punkty wynik punkty

...........

......

...........

......

...........

......

...........

......

...........

......

...........

......
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U Z A S A D N I E N I E

Reforma służby zdrowia, w tym również zmiany organizacyjne placówek
służby zdrowia podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji,
spowodowała, że przestały obowiązywać wskazówki metodyczne w sprawie
przeprowadzania badań profilaktycznych strażaków opracowana przez Centralny
Zarząd Służby Zdrowia MSWiA, które były dotychczas jednym z elementów
przeprowadzanej oceny zdolności fizycznej do służby.

Obowiązująca ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
(Dz. U. Nr 96, poz. 593), wskazuje, iż służba medycyny pracy realizuje zadania
określone w ustawie także w odniesieniu do osób pozostających w stosunku
służbowym, czyli także strażaków PSP. Ustawa upoważniła Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji do tworzenia i utrzymywania w jednostkach sobie
podległych, służb wykonujących zadania odpowiednie do zadań służby medycyny
pracy. Zgodnie z wydanym na podstawie ustawy rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zadań służby
medycyny pracy (Dz. U. Nr 118, poz.1270) do zadań medycyny pracy,
wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego osób pozostających w stosunku
służbowym, należy sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej, poprzez
wykonywanie badań profilaktycznych – okresowych i kontrolnych. Służbami
wykonującymi zadania są poradnie badań profilaktycznych ZOZ utworzonych
przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz poradnie medycyny
pracy ZOZ.

Powyżej sygnalizowane zmiany prawa warunkują potrzebę określenia zasad i
zakresu profilaktycznych badań lekarskich, ustalenia częstotliwości i trybu ich
przeprowadzania oraz wydawania zaświadczeń o stanie zdrowia funkcjonariusza
przez lekarza służby medycyny pracy jako istotnego elementu okresowej oceny
zdolności fizycznej do służby.

Mając na uwadze, że sprawowanie zdrowotnej opieki profilaktycznej w
stosunku do strażaków PSP powinno uwzględniać „specyfikę ryzyka zawodowego”
występującego z tytułu pełnionej służby, jak również to, iż z mocy upoważnienia
ustawowego zostały utworzone w jednostkach podległych Ministrowi Spraw
Wewnętrznych i Administracji wyodrębnione służby realizujące zadania
odpowiednie do zadań służby medycyny pracy, dlatego też w projekcie
rozporządzenia wskazano, iż badania profilaktyczne strażaków PSP winny być
dokonywane przez te służby.

Wydanie rozporządzenia ma za zadanie wypełnienie luki prawnej powstałej
w związku ze zmianami w obowiązującym porządku prawnym.

Przedmiot regulacji nie leży w zainteresowaniu prawa Unii Europejskiej.
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Ocena skutków regulacji

Regulacje zawarte w rozporządzeniu nie powodują zmian dotychczas
obowiązujących zasad i trybu przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej.
Wprowadzają jednolite zasady i zakres profilaktycznych badań lekarskich, jakimi
powinni być objęci strażacy PSP. Ustalają tryb i częstotliwość ich
przeprowadzania. Dostosowują sposób wydawania orzeczeń o stanie zdrowia
funkcjonariuszy do obowiązującego stanu prawnego.

Rozporządzenie zostało poddane konsultacjom społecznym w ramach
Państwowej Straży Pożarnej.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych wydatków dla
budżetu państwa oraz dla budżetów samorządu terytorialnego.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków związanych
z rynkiem pracy.

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na
konkurencyjność gospodarki.

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację
i rozwój regionów.

12/16/ds
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Projekt

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia

w sprawie delegowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia
służby poza granicą państwa

Na podstawie art. 49f ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 59, poz.
516 i Nr ..., poz. ...) zarządza się, co następuje:

§ 1
1. Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb delegowania strażaków do pełnienia służby poza granicą państwa,
     przypadki ich odwoływania przed wyznaczonym terminem oraz przedłużania czasu
     delegowania;
2)  tryb dokonywania oceny predyspozycji do służby poza granicą państwa;
3)  organizację działania grupy ratowniczej oraz przewozu jej członków i wyposażenia;
4)  skład i wewnętrzna struktura grupy ratowniczej;
5)  podległość służbową członków grupy ratowniczej.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „ustawie”, należy przez to rozumieć ustawę z dnia
24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

§ 2

1. Strażak może być delegowany do pełnienia służby poza granicą państwa w grupie
ratowniczej utworzonej do udziału w:

1) akcji ratowniczej lub poszukiwawczo-ratowniczej albo humanitarnej, jeżeli:
a) uzyska pozytywną ocenę predyspozycji do pełnienia służby w grupie ratowniczej,
b) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia
służby bez ograniczeń, oraz podda się wymaganym szczepieniom ochronnym,
c)  wyraził zgodę na delegowanie w formie pisemnego oświadczenia woli;

2) szkoleniu lub ćwiczeniach ratowniczych, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w pkt 1
lit. b i c.

2. Strażak może być delegowany do pełnienia służby w międzynarodowych instytucjach
i organizacjach ratowniczych lub humanitarnych, a także w polskich placówkach
dyplomatycznych po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c.

§ 3

1. Oceny predyspozycji strażaka do pełnienia służby poza granicą państwa w grupie
ratowniczej, zwanej dalej "oceną predyspozycji", dokonuje Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej lub z jego upoważnienia uprawniony do mianowania lub
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powołania kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której
strażak pełni służbę.

2. Przy ocenie predyspozycji uwzględnia się cel skierowania grupy ratowniczej, zakres
zadań, obszar jej działania oraz kwalifikacje i wyszkolenie zawodowe strażaka
zapewniające wykonanie zadań określonych dla grupy ratowniczej, wyniki testów
psychologicznych określających indywidualne predyspozycje do działań w długotrwałym
stresie i ogólnej odporności psychicznej, a także wymagania, które powinni spełniać
strażacy, określone przez organ organizacji międzynarodowej lub państwo przyjmujące
grupę ratowniczą.

3. Dla strażaków członków grup ratowniczych, których gotowość do podjęcia działań
ratowniczych poza granicą państwa została określona poniżej 24 godzin oraz strażaków
wyznaczonych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do działań
międzynarodowych, ocena predyspozycji, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest
corocznie w terminie do dnia 31 stycznia.

4. Oceny predyspozycji dokonuje się w formie pisemnej, z oceną zapoznaje się ocenianego
oraz dołącza do jego akt personalnych.

5. Oceny predyspozycji strażaków grup ratowniczych nie wymienionych w ust. 3 dokonuje
się podczas formowania grupy ratowniczej i zachowuje ona ważność przez okres
delegowania.

§ 4

1. Podmiot, o którym mowa w § 3 ust. 1, może odmówić poddania strażaka ocenie
predyspozycji lub przerwać ją w każdym czasie, jeżeli uzasadnia to ważny interes służby
lub potrzeby jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której strażak pełni
służbę.

2. Ocenę predyspozycji można przerwać ponadto:
1) jeżeli postępowanie strażaka uniemożliwia jej dokonanie;
2) ze względu na stan zdrowia strażaka;
3) na wniosek strażaka.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, pisemnie informuje się strażaka
o przyczynie odmowy poddania go ocenie predyspozycji lub o powodach jej przerwania.

§ 5

1. Delegowanie strażaka do pełnienia służby w grupie ratowniczej poza granicą państwa
i jego odwołanie z delegowania następuje w formie rozkazu o delegowaniu lub
o odwołaniu z delegowania.

2. Rozkaz o delegowaniu, z uwzględnieniem ust. 4, zawiera:
1) oznaczenie przełożonego wydającego rozkaz;
2) datę wydania;
3) powołanie podstawy prawnej;
4) stopień służbowy, nazwisko i imię strażaka oraz imię ojca;
5) charakter służby (kandydacka, przygotowawcza lub stała);
6) nazwę stanowiska służbowego oraz nazwę jednostki organizacyjnej Państwowej

Straży Pożarnej, w której strażak pełni służbę;
7) datę, miejsce i czas trwania delegowania;
8) określenie sprawowanej przez strażaka funkcji lub stanowiska w grupie ratowniczej

oraz powierzony sprzęt;
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9) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby wydającej
rozkaz.

3. Strażakowi delegowanemu do pełnienia służby w grupie ratowniczej poza granicą
państwa można powierzyć stanowisko lub sprawowanie funkcji zgodne z posiadanymi
kwalifikacjami określonymi w odrębnych przepisach.

4. Rozkaz o delegowaniu może dotyczyć grupy strażaków delegowanych do udziału w tej
samej grupie ratowniczej.

5. Rozkaz o odwołaniu z delegowania zawiera dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1- 6 i 9,
a ponadto:
1) datę odwołania z delegowania;
2) termin rozliczenia się z powierzonego sprzętu stanowiącego wyposażenie grupy;
3) datę stawienia się strażaka do służby w jednostce organizacyjnej Państwowej Straży

Pożarnej, w której strażak pełnił służbę przed delegowaniem.

§ 6 

1. Rozkaz o delegowaniu uchyla się przed dniem wyjazdu strażaka z kraju:
1) w przypadku wszczęcia przeciwko niemu postępowania dyscyplinarnego, karnego lub

karnego skarbowego;
2) na wniosek państwa przyjmującego grupę ratowniczą lub organizacji

międzynarodowej, którym grupa ratownicza została podporządkowana.
2. Rozkaz o delegowaniu może zostać uchylony przed dniem wyjazdu strażaka z kraju:

1) jeżeli uzasadnia to interes służby lub potrzeby jednostki organizacyjnej Państwowej
Straży Pożarnej, w której strażak pełni służbę;

2) na wniosek strażaka.

§ 7

1. Odwołanie strażaka z delegowania przed wyznaczonym terminem powrotu następuje
w przypadku:
1) gdy stan jego zdrowia uniemożliwia dalsze pełnienie służby w grupie ratowniczej;
2) niewykonywania zadań na powierzonym stanowisku lub wynikających ze

sprawowanej przez niego funkcji przez okres dłuższy niż 14 dni, z przyczyn leżących
po stronie strażaka;

3) wniosku przedstawiciela państwa przyjmującego grupę ratowniczą lub uprawnionego
organu organizacji międzynarodowej, któremu grupa ratownicza została
podporządkowana;

4) zrealizowania celu skierowania grupy ratowniczej.
2. Odwołanie strażaka z delegowania przed wyznaczonym terminem powrotu może nastąpić:

1) w przypadku wszczęcia przeciwko niemu postępowania dyscyplinarnego, karnego lub
karnego skarbowego;

2) w przypadku nie wywiązywania się przez niego z obowiązków służbowych
powierzonych do wykonywania w czasie delegowania;

3) na wniosek strażaka;
4) gdy uzasadnia to interes służby lub potrzeby jednostki organizacyjnej Państwowej

Straży Pożarnej, w której strażak pełni służbę.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, wniosek o odwołanie strażaka, wraz

z uzasadnieniem, składa dowódca grupy ratowniczej.
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4. W przypadkach naruszenia dyscypliny służbowej przez strażaka podczas pobytu poza
granicą państwa dowódca grupy ratowniczej może podjąć decyzję
o natychmiastowym odesłaniu go do kraju, powiadamiając o tym fakcie Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

§ 8 

Strażakowi przedłuża się czas delegowania w grupie ratowniczej poza granicą państwa, jeżeli
sytuacja lub względy organizacyjne uniemożliwiają terminowy powrót grupy do kraju.
Wniosek o przedłużenie czasu delegowania składa dowódca grupy ratowniczej.

§ 9

1. Strażakowi delegowanemu do pełnienia służby w grupie ratowniczej poza granicą
państwa, można przedłużyć czas delegowania, na pisemny wniosek państwa
przyjmującego grupę ratowniczą lub organu organizacji międzynarodowej, którym została
podporządkowana grupa ratownicza.

2. Przedłużenie czasu delegowania następuje na okres niezbędny do zakończenia akcji
ratowniczej lub poszukiwawczo-ratowniczej albo humanitarnej, a także szkolenia
i ćwiczeń ratowniczych, gdy strażak wchodzi w skład grupy ratowniczej utworzonej w
tym celu.

§ 10

1. Przedłużenie czasu delegowania następuje w formie rozkazu o przedłużeniu delegowania,
który powinien wskazywać okres przedłużonego czasu delegowania oraz powierzone
stanowisko lub sprawowaną przez strażaka funkcję.

2. Do rozkazu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 5 ust. 2 - 5.

§ 11

Strażak podczas delegowania do udziału w grupie ratowniczej podlega Komendantowi
Głównemu Państwowej Straży Pożarnej oraz dowódcy grupy ratowniczej.

§ 12

1. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przy organizowaniu grupy ratowniczej
uwzględnia potrzeby zgłaszane przez stronę zwracająca się o pomoc lub międzynarodowa
organizację koordynującą działania ratownicze.

2. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej dokonuje wstępnego określenia zakresu
zadań grupy ratowniczej, na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, w celu
zapewnienia odpowiedniego do sytuacji składu i wyposażania techniczno-logistycznego
grupy.

3. Grupa ratownicza w zależności od zakresu przewidywanych do realizacji zadań, może
składać się z następujących zespołów:
1) dowodzenia i koordynacji (dowódca, oficer łącznikowy, tłumacz oraz koordynator

medyczny);
2) ratowniczych;
3) zabezpieczenia logistycznego.
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4. Skład grupy ratowniczej organizowanej do akcji humanitarnej określany jest w zależności
od zakresu zadań przewidzianych do realizacji i może nie posiadać wydzielonych
zespołów.

§ 13

1. Przewóz członków grupy ratowniczej i jej wyposażenia na teren państwa, któremu
udzielana jest pomoc oraz przewóz powrotny do kraju, organizowany jest przez
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

2. Zakres zadań grupy ratowniczej określany jest przez lokalny sztab akcji i przekazywany,
za pośrednictwem oficera łącznikowego, dowódcy grupy w celu realizacji.

§ 14

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego
do wydania aktu wykonawczego określonego w art. 49 f ust.4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230
i Nr153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr   , poz.   )

Dotychczas zasady delegowania strażaków do pełnienia służby za granicą w grupie
ratowniczej nie były przedmiotem regulacji prawnej. Możliwość tworzenia grup ratowniczych
pojawiła się po nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, wprowadzającej nowy
rozdział „Realizacja zadań poza granicą państwa”. Zgodnie z art. 49 b ustawy o PSP, strażak
może zostać delegowany do służby poza granicą państwa w grupie ratowniczej utworzonej do
udziału w akcji ratowniczej, poszukiwawczej lub humanitarnej, szkoleniu i ćwiczeniach
ratowniczych lub innych określonych zadań. W związku z możliwością udziału strażaków w
przedsięwzięciach tego rodzaju pojawiła się konieczność uregulowania prawnego w
szczególności zagadnień dotyczących warunków i trybu delegowania strażaków do pełnienia
służby poza granicą państwa oraz organizacji działania grupy ratowniczej.

W części pierwszej projekt określa tryb dokonywania oceny predyspozycji strażaków,
warunki i tryb delegowania strażaków, przypadki odwołania z delegowania przed upływem
wyznaczonego terminu oraz przedłużenia czasu delegowania, jak również określa
przełożonych właściwych w tych sprawach. Zarówno dla delegowania, jak i odwołania
strażaka z delegowania i przedłużenia delegowania ustalono tryb decyzji. W przypadkach
dotyczących pełnienia służby w grupie ratowniczej przewidzianej do udziału w akcji
poszukiwawczej, ratowniczej lub humanitarnej organem właściwym w sprawach delegacji
ustanowiono Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Również jemu, co do
zasady podlegają strażacy delegowani do udziału w grupie ratowniczej.

W dalszej części projekt określa organizację działania grupy ratowniczej z
uwzględnieniem składu i wewnętrznej struktury grupy ratowniczej, podległości służbowej,
oraz przewozu jej członków i wyposażenia. Jednocześnie z uwagi na specyfikę wyjazdu do
działań ratowniczych przyjęto, że zaliczkę na niezbędne koszty zagranicznej podróży
służbowej pobiera i rozlicza dowódca grupy ratowniczej, w imieniu i na rzecz delegowanych
strażaków.
Zakres podmiotowy dotyczy jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
Z uwagi na przedmiot i zakres regulacji projekt nie był poddawany konsultacjom społecznym.

Ocena skutków regulacji

Zgodnie z art. 49 g ustawy o Państwowej Straży Pożarnej wydatki związane z udziałem grup
ratowniczych poza granicami kraju są finansowane z budżetu państwa, w części ministra
właściwego do spraw wewnętrznych, a jeżeli środki na ten cel nie zostały zapewnione w
budżecie tego ministra, zapewnia je Rada Ministrów.
Nie jest możliwe dokładne określenie skutków finansowych wejścia w życie rozporządzenia.
Wydatki poniesione na ten cel uzależnione będą od wielu czynników, jak chociażby
liczebność grupy ratowniczej, rodzaj działania, wyposażenia grupy, potrzebnego sprzętu,
czas i miejsce oddelegowania, warunków podróży. Stąd też decyzja o utworzeniu grupy
ratowniczej winna być każdorazowo poprzedzona analizą wydatków.
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy, konkurencyjność
wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki ani na sytuację i rozwój regionów.
Zakres regulacji rozporządzenia nie stanowi przedmiotu regulacji prawa Unii Europejskiej.

12/11/ds



PROJEKT

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia

w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 61 ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r.
Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr …, poz. …) zarządza się co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.
Rozporządzenie określa:
1) wzory umundurowania, odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej, dystynkcji, odznak,

znaków identyfikacyjnych i ekwipunku osobistego oraz sposób ich noszenia;
2) opis przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej;
3) tabele należności i okresy używalności przedmiotów umundurowania oraz przypadki obowiązku

zwrotu tych przedmiotów lub ich równowartości
- strażaków Państwowej Straży Pożarnej, zwanych dalej „strażakami”.

Rozdział 2

Przedmioty umundurowania, odzieży specjalnej, środki ochrony indywidualnej, ekwipunek
osobisty, dystynkcje, odznaki i znaki identyfikacyjne oraz sposób ich noszenia

§ 2.
Umundurowanie strażaków składa się z ubiorów: wyjściowego i służbowego, odzieży specjalnej,
środków ochrony indywidualnej, dystynkcji, odznak, znaków identyfikacyjnych
i ekwipunku osobistego.

§ 3.
1.  Zasadniczymi przedmiotami ubioru wyjściowego w szczególności są:

1) mundur wyjściowy;
2) płaszcz zimowy;
3) płaszcz letni;
4) koszula wyjściowa;
5) obuwie.

2.  Wzory ubioru wyjściowego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
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§ 4.
1.  Zasadniczymi przedmiotami ubioru służbowego w szczególności są:

1) mundur służbowy;
2) sweter;
3) koszula służbowa;
4) kurtka 3/4 z podpinką;
5) obuwie.

2.  Wzory ubioru służbowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.
1. W skład ubioru wyjściowego i służbowego wchodzą nakrycia głowy z wizerunkiem orła:

1) czapka rogatywka;
2) kapelusz;
3) czapka służbowa;
4) beret.

2. Wzory nakryć głowy określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 6.
1. Zasadniczymi przedmiotami odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej

w szczególności są:
1) ubranie specjalne;
2) ubranie koszarowe;
3) rękawice specjalne;
4) kominiarka;
5) buty strażackie;
6) hełm strażacki.

2.  Wzór odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej określa załącznik nr 4 do
rozporządzenia.

§ 7.
1.  Strażacy otrzymują przedmioty ekwipunku osobistego, a w szczególności:

1) pas strażacki;
2) zatrzaśnik;
3) toporek strażacki;
4) latarkę;
5) podpinkę linkową.

2.  Wzory ekwipunku osobistego określają odrębne przepisy.

§ 8.
1.  Na ubiorze wyjściowym i służbowym, odzieży specjalnej i środkach ochrony indywidualnej

strażacy noszą wizerunek orła, dystynkcje, znaki identyfikacyjne i odznaki.
2.  Wizerunek orła nosi się na:

1) czapkach rogatywkach - z metalu w kolorze złota pokrytego patyną;
2) kapeluszach, czapkach służbowych i beretach - haftowany nitką w kolorze złotym;
3) kołnierzach kurtek mundurów i płaszcza zimowego nadbrygadiera i generała brygadiera -

haftowany bajorkiem w kolorze złotym;
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4) na guzikach czapek wyjściowych, kurtek mundurów wyjściowych i płaszczy zimowych - w
kolorze guzika.

3. Dystynkcje w kolorze złotym nosi się na:
1) czapkach rogatywkach - haftowane bajorkiem;
2) kapeluszach, czapkach służbowych i beretach, środkach ochrony indywidualnej,

a także na naramiennikach kurtek 3/4, swetrów, odzieży specjalnej - haftowane nitką;
3) naramiennikach mundurów, koszul z krótkim rękawem i płaszczy:

a) starszego strażaka i podoficera - z taśmy dystynkcyjnej,
b) aspiranta - haftowane bajorkiem, a naramienniki obszyte taśmą dystynkcyjną,
c) oficera - haftowane bajorkiem.

4. Znaki identyfikacyjne:
1) emblemat Państwowej Straży Pożarnej, szkół Państwowej Straży Pożarnej, grup

specjalistycznych;
2) identyfikator kadry dowódczo-sztabowej;
3) identyfikator miejscowości;
4) identyfikator osobisty;
5) identyfikator imienny;
6) znak pożarniczy z metalu w kolorze złotym;
7) znaku absolwenta Szkoły Państwowej Straży Pożarnej,

nosi się na przedmiotach umundurowania w miejscach określonych wzorcem tych przedmiotów.
5. Odznaki nosi się na mundurach wyjściowych w sposób określony w przepisach ustanawiających te

odznaki.
6. Wzory wizerunku orła określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
7. Wzory dystynkcji określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
8. Wzory znaków identyfikacyjnych określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 9.
1. Ubiory wyjściowy lub służbowy strażacy noszą stosownie do pory roku. Rozróżnia się okres letni

od dnia 1 maja do dnia 30 września i okres zimowy od dnia 1 listopada do dnia 31 marca. Miesiące
kwiecień i październik stanowią okres przejściowy. W okresie przejściowym nosi się zimowy lub
letni zestaw ubioru wyjściowego lub służbowego, w zależności od warunków atmosferycznych.

2. Zestaw przedmiotów ubioru wyjściowego określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
3. Zestaw przedmiotów ubioru służbowego określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 10.
1. Ubiór wyjściowy nosi się:

1) ze sznurem galowym, orderami, odznaczeniami i odznakami:
a) w dniach świąt państwowych i w Dniu Strażaka,
b) w czasie uroczystości wręczenia sztandarów, orderów i odznaczeń, mianowania na wyższy

stopień oraz w czasie ślubowania strażaków,
c) podczas innych uroczystości na polecenie komendantów jednostek organizacyjnych

Państwowej Straży Pożarnej;
2) ze sznurem galowym i baretkami można nosić podczas:

a) uroczystych przedstawień w teatrach, salach koncertowych,
b) uroczystości rodzinnych oraz w innych okolicznościach, w których

w środowiskach cywilnych przyjęty jest strój wizytowy;
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3) z baretkami podczas:
a) wystąpień w charakterze przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej na  oficjalnych

spotkaniach,
b) meldowania się przełożonym po przybyciu do nowej jednostki lub przed odejściem na inne

stanowisko służbowe;
4) z baretkami można nosić w czasie:

a) pełnienia służby w pomieszczeniach biurowych,
b) wolnym od służby.

2.  Ubiór służbowy nosi się podczas wykonywania obowiązków służbowych, a w szczególności:
1) krajowych delegacji służbowych, wykonywania czynności kontrolnych, występowania przed

organami administracji rządowej i samorządowej oraz sądami w charakterze przedstawiciela
jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej;

2) raportu służbowego;
3) na polecenie przełożonego.

3. Odzież specjalną i środki ochrony indywidualnej oraz ekwipunek osobisty nosi się podczas:
1) akcji ratowniczo-gaśniczych;
2) pełnienia służby w podziale bojowym w miejscach zakwaterowania;
3) manewrów, ćwiczeń taktycznych i działań ze sprzętem oraz sprawdzianów wyszkolenia

bojowego;
4) pełnienia służby wartowniczej;
5) składania raportu służbowego w warunkach polowych.

4.  Strażacy w służbie przygotowawczej w okolicznościach określonych w ust. 1 noszą ubiór
służbowy.

Rozdział 3

Opis przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej

§ 11.
1. Czapki:

1) wyjściowa (zimowa i letnia) - rogatywka z tkanin w kolorze ciemnogranatowym, z otokiem w
kolorze ciemnoniebieskim. Okucie daszków metalowe, w kolorze złotym. Pasek skórzany z
klamerką oksydowaną na czarno, zamocowany nad daszkiem za pomocą guzików w kolorze
czarnym z wizerunkiem orła. Dwa galony wykonane z taśmy metalizowanej w kolorze złotym,
umieszczone w górnej części otoku dla starszych oficerów, jeden galon wykonany jak wyżej
dla oficerów młodszych. Dla korpusu aspiranckiego i oficerskiego na denku czapki umieszcza
się taśmy metalizowane w kształcie krzyża. Na czołowej części czapki umieszcza się
stylizowany wizerunek orła wykonany z metalu w kolorze złotym, a na otoku dystynkcje
stopnia służbowego.
Dla kobiet kapelusz wykonany z tkaniny w kolorze ciemnogranatowym. Na czołowej części
kapelusza umieszcza się stylizowany wzór orła i dystynkcje w kolorze złotym wykonane
techniką haftu maszynowego;
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2) służbowa zimowa wykonana z tkaniny w kolorze ciemnogranatowym, daszek wykonany z
tkaniny zasadniczej. Wewnątrz czapka wyłożona włókniną puszystą i pikowaną podszewką.
Tylna i boczne części czapki do krawędzi daszka wywinięte na zewnątrz z możliwością
opuszczenia na uszy. Nad daszkiem naszyty wizerunek orła oraz dystynkcje służbowe
w kolorze złotym, wykonane techniką haftu maszynowego.

2. Beret, wykonany w kolorze czarnym, ma kształt owalny. Główka składa się z czterech części:
denka, kwatery przedniej i dwóch kwater tylnych. Kwatera przednia usztywniona od części
czołowej do końca lewej krawędzi. W bokach beretu wbite są cztery wietrzniki. Wykończenie od
strony wewnętrznej podszewką. Dół beretu wykończony jest lamówką z wciągniętą wewnątrz
tasiemką. Pośrodku kwatery przedniej naszyty jest stylizowany wizerunek orła wykonany techniką
haftu maszynowego oraz dystynkcje służbowe.

3. Płaszcze:
1) zimowy w kolorze ciemnogranatowym z wykładanym kołnierzem i wyłogami, wszytymi

naramiennikami, dwoma kieszeniami umieszczonymi po bokach. Z tyłu płaszcza rozcięcie w
dolnej części, a w pasie wszyte paski z tkaniny zasadniczej do regulacji obwodu. Krój typowy
dwurzędowy, dopasowany do wzrostu i obwodu klatki piersiowej. Długość płaszcza
odpowiednia do wzrostu. Dolne krawędzie rękawów powinny zakrywać rękawy kurtki
mundurowej. Guziki płaszcza w kolorze czarnym z wizerunkiem orła;

2) letni z podpinką w kolorze ciemnogranatowym. Krój typowy, jednorzędowy z wykładanym
kołnierzem, wyłogami i wszytymi naramiennikami oraz dwoma kieszeniami po bokach. Z tyłu
płaszcza rozcięcie w dolnej części. W pasie wszyte podtrzymywacze paska, pasek wykonany z
tkaniny zasadniczej. Podpinka wykonana z tkaniny w kolorze ciemnogranatowym mocowana
na suwak lub guziki. Guziki płaszcza kryte w listwie, a naramienniki zapinane na małe guziki
w kolorze czarnym z wizerunkiem orła. Długość płaszcza odpowiednia do wzrostu.

4. Kurtka 3/4 z podpinką wykonana z tkaniny w kolorze czarnym, o podwyższonej wodoodporności i
przepuszczalności pary wodnej. Kurtka zapinana z przodu na dwudzielny zamek błyskawiczny,
kryty listwą zapinaną na napy. Z przodu wykonane dwie kieszenie boczne, skośne. Z lewej strony
na wysokości klatki piersiowej kieszeń wpuszczana kryta klapką. Wykrój szyi wykończony
tkaniną zasadniczą i dopinanym kołnierzem z dzianiny. W kołnierzu schowany kaptur z tkaniny
zasadniczej. Podpinka, wykonana z dwustronnie pikowanej podszewką włókniny.

5. Mundur:
1) wyjściowy (zimowy i letni) wykonany jest z tkanin w kolorze ciemnogranatowym. Mundur

wyjściowy stanowi komplet składający się z kurtki i spodni dla mężczyzny,
a dla kobiet - kurtki i spódnicy:
a) kurtka z wyłożonymi klapami, wszytymi naramiennikami i dwoma rozcięciami z tyłu,

dopasowana według wzrostu i obwodu klatki piersiowej. Długość rękawa taka, aby
krawędź jego sięgała do nasady kciuka przy opuszczonej ręce,

b) spodnie długie, dopasowane według wzrostu i obwodu pasa, krój typowy z dwoma
kieszeniami skośnymi po bokach, jedną z tyłu. Szerokość nogawek spodni u dołu powinna
wynosić w zależności od wzrostu i tęgości 20-25 cm,

c) spódnica dopasowana według wzrostu, obwodu pasa i bioder. Przód prosty, fałda z tyłu
spódnicy zaszyta do jej 3/4 długości. Długość spódnicy według wzrostu, dolna krawędź nie
mniej niż 5 cm za kolano;

2) służbowy składa się z 2 części - bluzy typu „olimpijka” i spodni dla mężczyzny, a dla kobiet -
spódnicy:
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a) bluza typu „olimpijka” wykonana z tkaniny w kolorze ciemnogranatowym na podszewce.
Zapięcie z przodu na 5 guzików krytych listwą. Wykrój szyi wykończony kołnierzem na
stójce, wyłogi wykładane. Na przodach na wysokości piersi naszyte są kieszenie nakładane
z klapami i fałdkami, zapinane na małe guziki marynarkowe. Tył - dwuczęściowy, szew
środkowy stebnowany podwójnie. Na szwach barkowych - naramienniki przypinane
małymi guzikami marynarkowymi. Rękawy dwuczęściowe, dół rękawów ujęty w mankiet,
zapinany na dwa małe guziki. W szwie łączącym rękaw wykonany jest rozporek. Dół bluzy
ujęty w pasek, na bokach w dolnej części przodu i tyłu wykonane są zakładki. Lewa część
paska zakończona jest przedłużeniem zapinanym na klamerkę przymocowaną
do przeciwnego końca paska. Na lewym i prawym przodzie podszewki wykonane są
kieszenie wewnętrzne z dwiema wypustkami z tkaniny zasadniczej, zapinane na guziki z
zapinką. Zapinki wykonane są z podszewki,

b) spodnie (spódnica) wykonane z tej samej tkaniny i tak samo jak do munduru wyjściowego,
c) spodnie letnie dla mężczyzny, a dla kobiety spódnica wykonane jak do munduru

wyjściowego, z tkaniny w kolorze ciemnogranatowym.
6. Sweter służbowy wykonany z dzianiny w kolorze czarnym. Pod szyją wykończony w "serek".

Rękawy i dół swetra wykończone ściągaczem. Na rękawach i ramionach naszyte aplikacje z
tkaniny w kolorze czarnym. Naramienniki wszywane z pochewką na dystynkcje służbowe. Na
lewym rękawie naszyta kieszeń z tkaniny takiej jak aplikacje, z haftem "PSP" w kolorze złotym.

7. Krawat wykonany z gładkiej tkaniny w kolorze czarnym. W dolnej części krawata na wysokości
12 cm haft "PSP" wykonany nićmi w kolorze złotym. Szerokość dolnej części krawata 10 cm,
długość powinna umożliwiać zawiązanie na podwójny węzeł.

8. Szaliki (zimowy i letni) wykonane z dzianiny. Kolor szalików ciemnogranatowy, szerokość 25 cm,
długość 120 cm.

9. Rękawiczki (zimowe i letnie) pięciopalcowe, wykonane ze skóry w kolorze czarnym. Rękawiczki
zimowe wewnątrz ocieplane przymocowaną wkładką ocieplającą.

10. Koszule:
1) z długim rękawem - wykonane z tkanin w kolorze : niebieskim - służbowa, białym -

wyjściowa. Przód koszuli zapinany na guziki w kolorze koszuli, na lewym przodzie naszyta
otwarta kieszeń. Na górnej części kieszeni haft "PSP" w kolorze białym;

2) z krótkim rękawem - wykonane z tkanin jak koszule z długim rękawem. Na przodach naszyte
kieszenie zapinane klapkami. Na lewej klapce haft "PSP" w kolorze białym. Koszule i
kieszenie zapinane na guziki w kolorze koszuli, a na ramionach przyszyte guziki w kolorze
czarnym, do przypięcia naramienników.

11. Peleryna przeciwdeszczowa zapinana na suwak kryty listwą zapinaną na rzepy, z kapturem, bez
rękawów, wykonana z nieprzemakalnej tkaniny w kolorze czarnym. Szwy klejone. Długość do
kostek. W przedniej części otwory umożliwiające wyciągnięcie rąk.

12. Botki ocieplane wykonane ze skóry w kolorze czarnym, wykończone na połysk. Cholewki na
podszewce z tkaniny ocieplającej, zapinane z boku po wewnętrznej stronie na suwak. Spody
gumowe lub z elastycznych tworzyw sztucznych w kolorze czarnym.
Dla kobiet - kozaki w kolorze czarnym na podwyższonym obcasie.

13. Półbuty wykonane ze skór w kolorze czarnym, wykończone na połysk, fason prosty. Spody
półbutów służbowych - gumowe lub z elastycznych tworzyw sztucznych, a wyjściowych - z
tworzywa skóropodobnego, dla kobiet na podwyższonym obcasie.

14. Sznur galowy, wykonany ze sznurka w kolorze złotym, składa się z warkocza
i dodatkowych części pojedynczych w zależności od korpusu. Na pojedynczej części sznurka z
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przodu umieszczony jest wisiorek w formie stylizowanej prądownicy, a przy sznurze generała
brygadiera i nadbrygadiera - dwa wisiorki.

15. Pasek do spodni wykonany ze skóry w kolorze czarnym, wykończony na półmat. Klamra paska z
metalu w kolorze złotym, długość dostosowana do obwodu w pasie, szerokość 30 mm.

16. Pas główny wykonany ze skóry o grubości 3-4 mm w kolorze czarnym, długość dopasowana do
obwodu w pasie. Części metalowe pasa wykonane są z metalu w kolorze złotym.

17. Teczka służbowa typu "dyplomatka" w kolorze czarnym. Wnętrze teczki wyłożone podszewką z
kieszeniami. Teczka wyposażona jest w uchwyt oraz mechanizmy zamykające.

18. Walizka (torba podróżna) wykonana z tkaniny w kolorze czarnym, w kształcie prostopadłościanu.
Walizka posiada stelaż na kółkach. Zamknięcie walizki i kieszeni zewnętrznych na zamki
błyskawiczne.

19. Pokrowiec na mundur wykonany z tkaniny nieprzemakalnej w kolorze czarnym. W przedniej
części na całej długości suwak, a w górnej części otwór umożliwiający wyjęcie haka typowego
wieszaka do odzieży. Długość pokrowca powinna umożliwiać zawieszenie w nim kurtki
mundurowej bez załamań.

20. Ubranie dla kadry dowódczo-sztabowej składa się z kurtki, spodni, kurtki ocieplanej
i czapki. Wykonane jest z tkaniny w kolorze czarnym:
1) kurtka zapinana w przodzie na guziki kryte listwą. Kołnierz dwuczęściowy wykładany,

zapinany pod szyję. Na przodach naszyte dwie kieszenie górne i dwie dolne z patkami
zapinanymi na rzep. Rękawy dwuczęściowe, wykończone mankietami z gumą oraz zapinką do
regulacji obwodu. Na linii pasa w części plecowej wszyta guma ściągająca. Na ramionach
wszyte pagony zapinane na kryty guzik. Wewnątrz kurtki dopięta jest podpinka z włókniny;

2) spodnie z wpuszczonymi kieszeniami skośnymi. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny.
W przedniej części nogawek wzmocnienie na wysokości kolan. Po bokach nogawek naszyte są
kieszenie z patkami zapinanymi na rzep. Nogawki zakończone rozporkami i wszytą gumą pod
stopy. Spodnie wykończone paskiem, dodatkowo wyposażone w szelki z tkaniny zasadniczej i
gumy szelkowej;

3) kurtka ocieplana włókniną, jednostronnie pikowaną podszewką. Przód zapinany na zamek
błyskawiczny, kryty listwą. Na lewym przodzie naszyta jest kieszeń na wysokości klatki
piersiowej. Kieszenie dolne podwójne, zapinane patkami. Rękawy kurtki dwuczęściowe,
wykończone ściągaczami z tkaniny zasadniczej i gumy. Kurtka posiada kołnierz z możliwością
zapięcia w przodzie na rzep oraz kaptur dopinany za pomocą zamka błyskawicznego. W górnej
i dolnej części przodów, tyłu oraz górnej części rękawów naszyte są taśmy ostrzegawcze
w kolorze srebrnym i żółtym fluorescencyjnym. Na plecach oraz na lewej górnej kieszeni
umieszczone napisy "STRAŻ" w kolorze czarnym na żółtym tle. Nad górną lewą kieszenią i na
klapce kieszeni umieszczone są odpowiednio dystynkcje i identyfikator kadry dowódczo-
sztabowej;

4) czapka typu "dżokejka" wykonana jak do ubrania koszarowego.
21. Ubranie koszarowe składa się z bluzy, spodni, kamizelki i czapki. Wykonane jest

z tkaniny w kolorze czarnym:
1) bluza zapinana w przodzie na zamek błyskawiczny, przykryty plisą. Kołnierz bluzy wykładany,

wykonany z tkaniny zasadniczej. Na przodach umieszczone są dwie kieszenie zamknięte
patkami. Dół bluzy i rękawy wykończone są ściągaczami wykonanymi z tkaniny zasadniczej
z wciągniętą w środek gumą. Na lewym rękawie umieszczony jest emblemat Państwowej
Straży Pożarnej i nazwa miejscowości. Na przodzie i plecach bluzy umieszczony jest napis
"STRAZ";
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2) spodnie długie, w siedzeniu swobodne, niekrępujące ruchów. W przednich nogawkach
wykonane są kieszenie wpuszczane do wewnątrz. Na linii pasa rozmieszczone
są podtrzymywacze paska oraz dwuczęściowe ściągacze. Rozporek zapinany na zamek
błyskawiczny. Na boku prawej nogawki powyżej kolana naszyta jest nakładana kieszeń
zamykana patką. W połowie długości nogawek między dolną krawędzią a kolanami naszyte są
paski z żółtej tkaniny fluorescencyjnej i naszytym trójkątem wykonanym z taśmy w kolorze
srebrnym. Spodnie posiadają szelki wykonane z taśmy nośnej i gumy;

3) kamizelka ocieplana wykonana na podszewce, ocieplona włókniną. Przody zapinane na zamek
błyskawiczny, kryty plisą. Kołnierz-stójka z naszytą osłoną na krtań. Przody jednoczęściowe z
dwoma kieszeniami górnymi i dwoma kieszeniami dolnymi zamkniętymi patkami. Tył
jednoczęściowy, dłuższy od przodu o zaokrąglonych krawędziach bocznych. Na lewej górnej
kieszeni i tyle kamizelki umieszczony jest napis "STRAZ". W dolnej części tyłu naszyta jest
taśma w kolorze żółtym ze srebrnym trójkątem ostrzegawczym; kamizelka posiada możliwość
dopinania rękawów;

4) czapka - główka czapki w kształcie "dżokejki" z usztywnionym daszkiem. W górze czapki
u styku klinów wszyty jest guzik obciągnięty tkaniną zasadniczą. Klin przedni usztywniony.
Dół wykończony tkaniną bawełnianą. Z tyłu wszyta zapinka służąca do regulacji obwodu.

22. Koszulki do ubrania koszarowego (zimowe i letnie) wykonane z dzianiny w kolorze czarnym.
Zimowe z długim rękawem, letnie - z krótkim. Wykończenie wykroju szyi listewką bez
kołnierza. Koszulka letnia na lewym przodzie na wysokości piersi ma emblemat Państwowej
Straży Pożarnej, a na plecach napis "STRAZ".

23. Obuwie koszarowe: półbuty sznurowane, wykonane ze skóry w kolorze czarnym. Nosek
rozszerzony, spody gumowe lub z elastycznych tworzyw sztucznych.

24. Buty dla kadry dowódczo-sztabowej wykonane ze skóry w kolorze czarnym. Cholewki wysokie,
sznurowane, podeszwy z  kauczuku  termoplastycznego. System montażu klejony lub klejono-
przeszywany i gwoździowany.

25. Dystynkcje i znaki identyfikacyjne wykonane bajorkiem, techniką haftu maszynowego lub inną
pozwalającą odwzorować wizerunek orła, dystynkcje, emblemat Państwowej Straży Pożarnej,
identyfikator kadry dowódczo-sztabowej, identyfikator miejscowości i napisy "STRAZ".
Identyfikator imienny wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, litery w kolorze
złota.

26. Ubranie specjalne składa się z kurtki długości 3/4 i spodni, wykonanych z tkaniny zewnętrznej w
kolorze czarnym lub ciemnogranatowym w wykończeniu olejo i wodoodpornym.
1) kurtka powinna zachodzić na spodnie, a dolna jej krawędź powinna sięgać poniżej krocza.

Kołnierz kurtki podwyższony z tkaniny zewnętrznej w formie stójki, chroniący krtań i
zapinany z przodu w sposób umożliwiający dopasowanie. Zamek kurtki powinien być
przykryty plisą z tkaniny zewnętrznej, zabezpieczonej przed przesiąkaniem. Rękawy szerokie,
od wewnątrz zakończone ściągaczem elastycznym, a na zewnątrz wykończone ściągaczem,
umożliwiającym dopasowanie rękawa w nadgarstku. W dolnej przedniej części kurtki powinny
być wszyte dwie proste kieszenie kryte patkami, zabezpieczającymi przed przedostawaniem się
wody.
W górnej części na prawej piersi, powyżej taśm ostrzegawczych znajduje się kieszeń
wpuszczana, zapinana zamkiem w kierunku ramienia. Poniżej taśm ostrzegawczych dwie
naszywki z metalowymi uchwytami oraz zapinana obejma wykonana z tkaniny zewnętrznej. W
górnej lewej części kurtki pod plisą kryjącą zamek, znajduje się kieszeń wpuszczana.
Wewnętrzne warstwy kurtki powinny stanowić: membrana wodoszczelna i
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paroprzepuszczalna, warstwa termoizolacyjna i podszewka – układ warstwowy, zabezpieczony
przed podsiąkaniem.
Kurtka oznaczona układem taśm, fluoroscencyjnej i odblaskowej w następujący sposób:
- na całym obwodzie kurtki w jej dolnej części,
- z przodu i z tyłu kurtki na wysokości klatki piersiowej,
- na całym obwodzie rękawów w ich dolnych częściach;

2) spodnie długie bez odciętego pasa z przodu, z tyłu karczek, swobodne
w każdym ułożeniu ruchowym, posiadające regulację obwodu pasa. Zastosowane tkaniny –
identyczne jak w kurtce. Nogawki powinny być szerokie i proste, umożliwiające swobodne
zakładanie na cholewkę buta, od dołu, od strony wewnętrznej zabezpieczone przed
podsiąkaniem. Spodnie powinny mieć elastyczne szelki. Spodnie w dolnej części nogawek
oznaczone układem taśm, fluoroscencyjnej i odblaskowej na całym obwodzie.

27. Kominiarka wykonana z jednobarwnej dzianiny w kolorze białym lub odcieniu kości słoniowej,
przylegająca do chronionych części ciała. W przodzie kominiarki wykonany jeden otwór na twarz
odsłaniający: oczy, nos i usta. Obrzeże otworu wykończone materiałem o strukturze ściągacza.

28. Rękawice specjalne pięciopalczaste o konstrukcji wielowarstwowej wykonane ze skóry, tkaniny
lub z wymienionych materiałów łącznie w kolorze czarnym lub ciemnogranatowym. Zewnętrzna
warstwa rękawic wykonana w powłoce olejo i wodoodpornej o ograniczonej palności. Rękawice
oznakowane elementami z taśm fluoroscencyjnych i odblaskowych.

29. Buty strażackie wykonane z gumy lub ze skóry w kolorze czarnym z możliwością zastosowania
wstawek w kolorze żółtym. Buty oznakowane elementami z taśm fluoroscencyjnych i
odblaskowych.
Buty mogą być wykonane jako:
- wsuwane,
- sznurowane z systemem wiązań, zamków błyskawicznych, zapewniającym      dopasowanie

obuwia do nóg użytkownika.
Buty gumowe posiadają wkładkę chłonącą pot, wyściełającą całą powierzchnię wewnętrzną buta.

30. Hełm strażacki wykonany w kolorze czerwonym. Skorupa gładka, bez ostrych załamań,  boczna
krawędź skorupy schodząca w kierunku uszu. Hełm wyposażony w osłonę karku i twarzy. Osłona
twarzy (wizjer) mocowana do hełmu na zewnątrz lub wewnątrz skorupy.

Rozdział 4

Tabele należności i okresy używalności przedmiotów umundurowania oraz przypadki
obowiązku zwrotu tych przedmiotów lub ich równowartości

§ 12.
1. Przedmioty umundurowania strażacy otrzymują w naturze zgodnie z tabelami należności.
2. Tabele należności, uwzględniające okresy używalności przedmiotów, o których mowa

w ust. 1 określa załącznik nr 10.

§ 13.
1. Uprawnienie do zaopatrzenia w przedmioty umundurowania powstaje z dniem mianowania i

wygasa z dniem zwolnienia strażaka ze służby w Państwowej Straży Pożarnej.
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2. Do wybranych przedmiotów ubioru wyjściowego i służbowego, odzieży specjalnej i środków
ochrony indywidualnej strażacy otrzymują nieodpłatnie dystynkcje i znaki identyfikacyjne w
przypadkach:
1) wydania po raz pierwszy tych przedmiotów;
2) ponownego wydania tych przedmiotów po upływie okresów ich używalności;
3) ponownego wydania tych przedmiotów w związku z ich utratą, bądź utratą wartości

użytkowych, powstałych z przyczyn niezawinionych przez użytkownika podczas wykonywania
obowiązków służbowych.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy znaku absolwenta szkoły Państwowej Straży Pożarnej, który wydaje się
jednorazowo w dniu ukończenia szkoły.

4. Strażakom w służbie przygotowawczej mogą być wydane używane przedmioty umundurowania,
posiadające wartość użytkową. Przedmioty te wydaje się na czas, jaki pozostał do końca okresów
ich używalności.

5. Okresy używalności przedmiotów umundurowania wydanych w naturze przyjmuje się od dnia ich
wydania użytkownikowi.

6. Okres używalności dystynkcji, odznak i znaków identyfikacyjnych, o których mowa w ust. 2, jest
równy okresom używalności przedmiotów, do których zostały wydane.

§ 14.
1. Strażakom można wydać przedmioty umundurowania przed upływem okresów używalności w

przypadkach utraty przedmiotu lub utraty jego wartości użytkowej.
2. W przypadkach utraty przedmiotu umundurowania lub utraty jego wartości użytkowej, powstałych

z przyczyn niezawinionych przez użytkownika, podczas wykonywania obowiązków służbowych,
strażakom wydaje się nieodpłatnie nowy przedmiot.

3. W przypadkach utraty przedmiotu umundurowania lub utraty jego wartości użytkowej, powstałych
z przyczyn zawinionych przez użytkownika, strażakom wydaje się nowy przedmiot, jednakże są
oni zobowiązani zwrócić równowartość utraconego przedmiotu.

4. W przypadkach określonych w ust. 3, strażacy są zobowiązani uiścić równowartość utraconego
obliczaną według:

1) cen detalicznych obowiązujących w dniu rozliczenia dla przedmiotów odzieży specjalnej,
środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego;

2) aktualnych cen z tabel kalkulacyjnych równoważnika pieniężnego w zamian za
umundurowanie, dla przedmiotów ubioru wyjściowego i służbowego.

5. W przypadku zwolnienia ze służby strażak obowiązany jest zwrócić równowartość przedmiotów
ubioru wyjściowego lub służbowego za czas do końca okresu ich używalności według aktualnych
tabel kalkulacyjnych równoważnika pieniężnego
w zamian za umundurowanie, określonych w odrębnych przepisach.

§ 15.
Strażakom korzystającym z urlopu bezpłatnego lub wychowawczego trwającego powyżej 6 miesięcy
oraz zawieszonym w czynnościach służbowych przedłuża się okres używalności przedmiotów
umundurowania o czas urlopu lub zawieszenia.

§ 16.
1. Strażacy są obowiązani zwrócić przedmioty odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i

ekwipunku osobistego nie będące przedmiotami osobistego użytku:
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1) w przypadku zwolnienia ze służby;
2) po upływie okresu ich używalności;
3) wydania nowego przedmiotu w skutek utraty wartości użytkowej przedmiotu dotychczas

użytkowanego.
2. Strażacy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, którzy nie zwrócili przedmiotów odzieży

specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego nie będących przedmiotami
osobistego użytku, są obowiązani zwrócić ich równowartość obliczoną według cen detalicznych
obowiązujących w dniu rozliczenia. Strażacy, w przypadkach o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust.
2, są zobowiązani do rozliczenia zobowiązań najpóźniej w ostatnim dniu pełnienia służby.

3. W przypadku zwolnienia strażaka ze służby na podstawie art. 43 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400 z późniejszymi zmianami)
jest on zobowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych przedmiotów umundurowania za
wyjątkiem przedmiotów osobistego użytku.

4. W przypadku śmierci strażaka nie ma obowiązku zwrotu przedmiotów umundurowania.

§ 17.
1. Przedmioty odzieży specjalnej, ekwipunku osobistego i środki ochrony indywidualnej nie

podlegają przekazaniu.
2. Strażacy w służbie przygotowawczej w przypadku zwolnienia ze służby są obowiązani zwrócić

przedmioty umundurowania nie będące przedmiotami osobistego użytku.
3. W przypadku nie dokonania zwrotu, o którym mowa w ust. 5, zwolnieni ze służby strażacy są

obowiązani zwrócić równowartość przedmiotów umundurowania za czas do końca okresu ich
używalności według aktualnych tabel kalkulacyjnych równoważnika pieniężnego w zamian za
umundurowanie, określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 18.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2003 roku
w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 71, poz. 650 oraz z
2004 r. Nr 30, poz. 260 i Nr 111, poz. 1179).

§ 19.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
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_________________
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne na

podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji
z dnia                                         (poz.           )

Załącznik  nr 1

WZORY ZESTAWÓW PRZEDMIOTÓW UBIORU WYJŚCIOWEGO STRAŻAKA

ubiór wyjściowy oficera w płaszczu sukiennym
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ubiór wyjściowy oficera w płaszczu letnim



15
ubiór wyjściowy oficera w płaszczu letnim



16

ubiór wyjściowy nadbrygadiera i generała brygadiera
ze sznurem galowym w bryczesach i butach oficerskich



17

ubiór wyjściowy nadbrygadiera i generała brygadiera
w mundurze wyjściowym ze sznurem galowym i baretkami



18
ubiór wyjściowy oficera w koszuli z krótkim rękawem



19

ubiór wyjściowy oficera w mundurze wyjściowym ze sznurem galowym i baretkami



20
ubiór wyjściowy aspiranta w mundurze wyjściowym ze sznurem galowym



21

ubiór wyjściowy letni ze sznurem galowym podoficera
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Załącznik nr 2

WZORY ZESTAWÓW PRZEDMIOTÓW UBIORU SŁUŻBOWEGO STRAŻAKA

ubiór służbowy oficera w mundurze służbowym



23

ubiór służbowy oficera w swetrze

 



24

ubiór służbowy podoficera w koszuli z krótkim rękawem



25

ubiór służbowy
oficera w kurtce
3/4
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czapka wyjściowa starszego oficera

czapka wyjściowa młodszego oficera



27

czapka wyjściowa nadbrygadiera

kapelusz



28

beret

czapka służbowa
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Załącznik nr 4

WZORY ODZIEŻY SPECJALNEJ I ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ  STRAŻAKA

ubranie specjalne
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Załącznik nr 5

WZORY WIZERUNKU ORŁA

wzór wizerunku orła na nakryciach głowy

wzór wizerunku orła na kołnierzach kurtek mundurów
i płaszcza zimowego nadbrygadiera i generała brygadiera, na guzikach czapek

wyjściowych, kurtek mundurów wyjściowych, płaszczy zimowych



31

Załącznik nr 6

WZORY DYSTYNKCJI NA CZAPKACH SŁUŻBOWYCH,BERETACH I KAPELUSZACH

młodszy brygadier starszy kapitan kapitan młodszy kapitan

Korpus aspirantów

aspirant sztabowy starszy aspirant aspirant młodszy aspirant

generał brygadier nadbrygadier  starszy brygadier brygadier



32

Korpus podoficerów i szeregowych

starszy ogniomistrz ogniomistrz młodszy ogniomistrz starszy sekcyjny

sekcyjny starszy strażak strażak

WZORY DYSTYNKCJI NA UBRANIACH SPECJALNYCH I KOSZAROWYCH

Korpus oficerów

generał brygadier nadbrygadier  starszy brygadier brygadier

młodszy brygadier starszy kapitan kapitan młodszy kapitan
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Korpus aspirantów

 aspirant sztabowy starszy aspirant aspirant młodszy aspirant

Korpus podoficerów i szeregowych

starszy ogniomistrz ogniomistrz młodszy ogniomistrz starszy sekcyjny

sekcyjny starszy strażak strażak



34

WZORY DYSTYNKCJI NA NARAMIENNIKACH

generał brygadier nadbrygadier  starszy brygadier brygadier  młodszy brygadier

starszy kapitan  kapitan młodszy kapitan

Korpus oficerów
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Korpus aspirantów

aspirant sztabowy  starszy aspirant aspirant młodszy aspirant

starszy ogniomistrz  ogniomistrz młodszy ogniomistrz starszy sekcyjny sekcyjny starszy strażak

Korpus podoficerów i szeregowych
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Załącznik nr 7

Emblematy Państwowej Straży Pożarnej

dla komend
dla jednostek ratowniczo-gaśniczych

identyfikator miejscowości identyfikator kadry dowódczo-sztabowej

WZORY  ZNAKÓW IDENTYFIKACYJNYCH



37

identyfikator osobisty  znak pożarniczy

Szkoły aspirantów PSP Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Znak absolwenta szkoły
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Załącznik nr 8

ZESTAW UBIORU WYJŚCIOWEGO STRAŻAKA

Zestawy przedmiotów w okresie
zimowym letnim

UwagiLp Przedmiot
1 2 3 4 5 6

1  Czapka wyjściowa zimowa x x kobieta - kapelusz
2  Czapka wyjściowa letnia x x x x kobieta - kapelusz
3  Płaszcz zimowy x x
4  Płaszcza letni z  podpinką x
5  Mundur wyjściowy zimowy x x
6  Mundur wyjściowy letni x x x
7  Peleryna  przeciwdeszczowa do wszystkich

zestawów według
potrzeb

8  Spodnie letnie x kobieta - spódnica
9  Krawat x x x x x
10  Szalik zimowy x x
11  Szalik letni x
12  Rękawiczki zimowe x x
13  Rękawiczki letnie x
14  Koszula wyjściowa z długim rękawem x x x x
15  Koszula wyjściowa z krótkim rękawem x x
16  Skarpety zimowe x x kobieta - rajstopy
17  Skarpety letnie x x x x kobieta - rajstopy
18  Botki ocieplane x kobieta - damskie
19  Półbuty wyjściowe x x x x x kobieta - damskie
20  Sznur galowy x x x x x według potrzeb

Uwaga:
W kolumnach 1-6 oznaczono przedmioty stanowiące zestaw
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Załącznik nr 9

ZESTAW UBIORU SŁUŻBOWEGO STRAŻAKA

Zestawy przedmiotów w okresie

zimowym letnim
UwagiLp Przedmiot

1 2 3 4 5 6 7 8
1  Czapka służbowa zimowa x x lub beret

kobieta - kapelusz
2  Beret x x x x x x kobieta- kapelusz
3  Kurtka 3/4z podpinką x x
4  Paszcz letni z  podpinką x x
5  Mundur służbowy x x
6  Sweter służbowy x x x x x do swetra służbowego

można stosować spodnie
lub spódnicę od munduru
służbowego

7  Spodnie letnie x kobieta - spódnica
8  Peleryna przeciwdeszczowa do wszystkich zestawów

według potrzeb
9  Krawat x x x x x x x

10  Szalik zimowy x x
11  Szalik letni x x
12  Rękawiczki zimowe x x
13  Rękawiczki letnie x x
14  Koszula służbowa z  długim rękawem x x x x x
15  Koszula służbowa z  krótkim rękawem x x x
16  Skarpety zimowe x x kobieta - rajstopy
17  Skarpety letnie x x x x x x kobieta - rajstopy
18  Botki ocieplane x x kobieta - damskie
19  Półbuty służbowe x x x x x x kobieta - damskie

Uwaga: W kolumnach 1-8 oznaczono przedmioty stanowiące zestaw.
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Załącznik nr 10

TABELE NALEŻNOŚCI UMUNDUROWANIA  ORAZ OKRESY ICH UŻYWALNOŚCI

Tabela należności nr 1 przedmiotów ubioru wyjściowego i służbowego dla strażaka w służbie stałej.

 Lp. Przedmiot Jednostka
miary

Liczba Okres
używalności
w latach

Uwagi

1 Czapka wyjściowa zimowa szt. 1 3 dla kobiety kapelusz
2 Czapka wyjściowa letnia szt. 1 3 dla kobiety kapelusz
3 Czapka służbowa zimowa szt. 1 3 nie dotyczy kobiety
4 Beret szt. 1 3 nie dotyczy kobiety
5 Płaszcz zimowy szt. 1 4
6 Kurtka 3/4 z podpinką szt. 1 3
7 Płaszcz letni z podpinką szt. 1 4
8 Mundur wyjściowy zimowy kpl. 1 4 dla kobiety kurtka i spódnica
9 Mundur wyjściowy letni kpl. 1 4 dla kobiety kurtka i spódnica
10 Mundur służbowy kpl. 1 3 dla kobiety kurtka i spódnica
11 Sweter służbowy szt. 1 2
12 Spodnie letnie szt. 1 2 dla kobiety spódnica
13 Peleryna przeciwdeszczowa szt. 1 4
14 Krawat szt. 2 3
15 Szalik zimowy szt. 1 3
16 Szalik letni szt. 1 3
17 Rękawiczki zimowe para 1 3
18 Rękawiczki letnie para 1 3
19 Koszula wyjściowa z długim rękawem szt. 2 2
20 Koszula wyjściowa z krótkim rękawem szt. 2 2
21 Koszula służbowa z długim rękawem szt. 2 2
22 Koszula służbowa z krótkim rękawem szt. 2 2
23 Skarpety zimowe para 2 1 dla kobiety rajstopy
24 Skarpety letnie para 2 1 dla kobiety rajstopy
25 Botki ocieplane para 1 3
26 Półbuty służbowe para 2 2
27 Półbuty wyjściowe para 1 2
28 Sznur galowy szt. 1 4
29 Pasek do spodni szt. 1 4 nie dotyczy kobiety
30 Teczka służbowa szt. 1 4
31 Walizka (torba podróżna) szt. 1 5
32 Pokrowiec na mundur szt. 1 2
33 Koszulka gimnastyczna szt. 2 3
34 Spodenki gimnastyczne szt. 2 3
34 Spodenki gimnastyczne szt. 2 3
35 Ubranie treningowe szt. 1 3
36 Obuwie sportowe para 1 3

Uwagi:

1. Strażak mianowany na wyższy stopień służbowy otrzymuje nieodpłatnie komplet dystynkcji lub zwrot kosztów
ich wykonania, a w przypadku zmiany korpusu - dodatkowo sznur galowy i czapkę wyjściową.
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2. Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest do wydania strażakowi należnych mu przedmiotów
wymienionych w tabeli nr 1, do końca roku zaopatrzeniowego w którym strażak został mianowany.
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      Tabela należności nr 2

dla nadbrygadiera i generała brygadiera (tabela uzupełniająca do tabeli należności nr 1)

 Lp. Przedmiot Jednostka
miary

Liczba Okres
używalności
w latach

Uwagi

1 Spodnie bryczesy szt. 1 3
2 Mundur wyjściowy zimowy kpl. 1 4
3 Mundur wyjściowy letni kpl. 1 4
4 Koszula wyjściowa z długim rękawem szt. 1 2
5 Koszula wyjściowa z krótkim rękawem szt. 1 2
6 Skarpety zimowe para 1 1
7 Skarpety letnie para 1 1
8 Buty oficerskie z prawidłami para 1 4
9 Półbuty wyjściowe para 1 2
10 Pas główny szt. 1 7

Tabela należności nr 3 przedmiotów ubioru służbowego dla strażaka w służbie przygotowawczej

 Lp. Przedmiot Jednostka
miary

Liczba Okres
używalności
w latach

Uwagi

1 Czapka służbowa zimowa szt. 1 3 dla kobiety kapelusz
2 Beret szt. 1 3 nie dotyczy kobiety
3 Kurtka 3/4 z podpinką szt. 1 3
4 Mundur służbowy kpl. 1 3 dla kobiety kurtka i spódnica
5 Spodnie letnie szt. 1 3 dla kobiety spódnica
6 Krawat szt. 2 3
7 Szalik zimowy szt. 1 3
8 Rękawiczki zimowe para 1 3
9 Koszula służbowa z długim rękawem* szt. 2 3

10 Koszula służbowa z krótkim rękawem* szt. 2 3
11 Skarpety zimowe* para 2 1 dla kobiety rajstopy
12 Skarpety letnie* para 2 1 dla kobiety rajstopy
13 Botki ocieplane para 1 3
14 Półbuty służbowe para 1 3
15 Pasek do spodni szt. 1 4 nie dotyczy kobiety
16 Koszulka gimnastyczna* szt. 2 3
17 Spodenki gimnastyczne* szt. 2 3
18 Ubranie treningowe* szt. 1 3
19 Obuwie sportowe* para 1 3

* Przedmiot osobistego użytku.
Uwagi:

1. Strażakowi w służbie przygotowawczej można na okoliczność promocji lub zakończeniem szkolenia, wydać
przedmioty ubioru wyjściowego, na poczet przyszłych należności związanych z mianowaniem na stałe.

2. Z chwilą  mianowania strażaka na stałe, w poczet należności zalicza mu się te wydane przedmioty ubioru
służbowego, którym nie upłynął  okres używalności określony w tabeli nr 3.
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3. Strażak mianowany na wyższy stopień służbowy otrzymuje nieodpłatnie komplet dystynkcji lub zwrot kosztów
ich wykonania.

4. Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest do wydania strażakowi przedmiotów  wymienionych
w tabeli nr 3, do końca roku zaopatrzeniowego w którym strażak został mianowany.

Tabela należności nr 4 przedmiotów odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej dla strażaka
w służbie stałej i przygotowawczej

Lp. Przedmiot Jednostka
miary

Liczba Okres
używalności
w latach

Uwagi

1 Ubranie specjalne kpl. 1 do zużycia
2 Rękawice specjalne para 1 do zużycia
3 Kominiarka szt. 1 do zużycia
4 Buty strażackie para 2 do zużycia 1 para gumowych

1 para skórzanych
5 Hełm strażacki szt. 1 wg norm

producenta
6 Maska do aparatu oddechowego szt. 1 wg normy

producenta
7 Sztormiak szt. 1 do zużycia
8 Ubranie koszarowe kpl. 2 3
9 Koszulka letnia* szt. 2 2
10 Koszulka zimowa* szt. 2 2
11 Obuwie koszarowe* para 1 2

Pozycje od 1 do 6 – środki ochrony indywidualnej
Pozycje od 7 do 11 – przedmioty odzieży  specjalnej
* Przedmiot osobistego użytku.

Uwagi:

1. Przedmioty wymienione w tabeli nr 4 wydaje się strażakowi z uwzględnieniem zakresu jego obowiązków
służbowych. Decyzję o wydaniu tych przedmiotów podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej wktórej strazak
pełni służbę.

2. Strażakowi można wydać ubranie i buty dla kadry dowódczo-sztabowej w zamian za ubranie i obuwie koszarowe.
W takim przypadku okres używalności ubrania i butów dla kadry dowódczo-sztabowej ustala się na - „do
zużycia”. Decyzję o wydaniu tych przedmiotów podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej wktórej strazak
pełni służbę.
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Tabela należności nr 5 przedmiotów ekwipunku osobistego dla strażaków w służbie stałej
i przygotowawczej

Lp. Przedmiot Jednostka
miary

Liczba Okres
używalności

w latach

Uwagi

1 2 3 4 5 6
1. Pas strażacki szt. 1 wg normy

producenta
2. Pas główny szt. 1 7
3. Zatrzaśnik szt. 1 do zużycia
4. Toporek strażacki szt. 1 do zużycia
5. Latarka szt. 1 do zużycia na pełen stan zmiany służbowej
6. Nóż szt. 1 do zużycia na pełen stan zmiany służbowej
7. Gwizdek szt. 1 do zużycia
8. Podpinka linkowa szt. 1 do zużycia
9. Sygnalizator bezruchu szt. 1 do zużycia na pełen stan zmiany służbowej
10. Ubranie robocze* kpl. 1 4 dla mechaników 2 kpl.
11. Kurtka robocza ocieplana* szt. 1 4
12. Czapka robocza zimowa szt. 1 4
13. Czapka robocza letnia szt. 1 4
14. Buty filcowo-gumowe* para 1 4 tylko dla kierowców
15. Kominiarka dziana* szt. 1 4
16. Rękawice robocze* para 1 do zużycia
17. Szalik* szt. 1 do zużycia
18. Ręcznik* szt. 2 1
19. Mydło toaletowe* gram 2.400 1
20. Pasta do rąk* gram 2.000 1 oprócz systemu codziennego i stanowisk

kierowania; dla kierowców i  mechaników
podwójna należność

21. Pasta do obuwia* gram 160 1
22. Mazak do pasty* szt. 1 4
23. Szczotka do butów* szt. 1 4
24. Szczotka do ubrania* szt. 1 4
25. Bielizna pościelowa (prześcieradło,

poszwa, poszewka)
kpl. 1 3 tylko dla systemu zmianowego

* Przedmiot osobistego użytku.

Uwagi:

1. Przedmioty wymienione w tabeli nr 4 wydaje się strażakowi z uwzględnieniem zakresu jego obowiązków
służbowych. Decyzję o wydaniu tych przedmiotów podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej wktórej strazak
pełni służbę.
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UZASADNIENIE

Zmiana rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 71, poz. 650 oraz Dz.
U. z 2004 r. Nr 30, poz. 260 i Nr 111, poz. 1179) jest konsekwencją nadania nowego brzmienia treści
art. 61 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1230 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135
oraz z 2005 r. Nr ..., poz. ...).

W stosunku do aktualnie obowiązującej treści w/w rozporządzenia wprowadzone zostały
następujące zmiany:

- w § 11 dodano ust. 26 do 30 w celu dookreślenia rozporządzeniem charakterystyki
przedmiotów umundurowania dla których produkcji wymagane jest uzyskanie znaku CE,

- wykreślono w całość rozdział dotyczący procedury wydawania „zatwierdzenia”,
- wprowadzono opis identyfikatora imiennego,
- wprowadzono obowiązek zwrotu wartości utraconego lub zniszczonego przedmiotu

umundurowania z winy strażaka,
- wykreślono z tabel należności normy tkanin wydawanych w zamian za gotowe przedmioty

umundurowania,
- w załączniku Nr 10, w tabeli należności umundurowania Nr 4 wprowadzono zamiennie

możliwość wydania strażakowi kompletu ubrania dla kadry dowódczo – sztabowej w zamian
za komplet ubrania koszarowego. W dotychczas bowiem obowiązujących przepisach
brakowało regulacji w tym zakresie,
Skutki wprowadzenia rozporządzenia:

1. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu państwa i budżety jednostek samorządu
terytorialnego.
Wejście w życie rozporządzenia nie wywoła dodatkowych skutków finansowych dla budżetu
państwa ponad wynikające z założeń na dany rok budżetowy.

2. Wpływ regulacji na rynek pracy.
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

3. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki.

4. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.

5. Skutki prawne regulacji.
Regulacje zawarte w rozporządzeniu mają na celu aktualizację zapisów dotyczących
charakterystyki przedmiotów umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Projekt
nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. Z uwagi na wąski krąg podmiotów, na które
oddziałuje niniejsza regulacja odstąpiono od przeprowadzenia konsultacji społecznych.

12/17/ds
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PROJEKT

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia

w sprawie wysokości i warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej
równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Na podstawie art. 61 ust. 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271,  z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i  Nr 166, poz.
1609, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr ..., poz. ...) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Strażakowi, któremu nie wydano w naturze przedmiotów umundurowania, określonych w przepisach
o umundurowaniu strażaków, przysługuje równoważnik pieniężny, zwany dalej "równoważnikiem".

§ 2.
1. Strażak mianowany na stałe otrzymuje równoważnik z góry, za okres od dnia 1 kwietnia do dnia

31 marca następnego roku, zwanego dalej "rokiem zaopatrzeniowym".
2. Strażak w służbie przygotowawczej otrzymuje równoważnik z dołu, za okres poprzedniego roku

zaopatrzeniowego.
3. Równoważnik wypłaca się w terminie do dnia 31 maja każdego roku.

§ 3.
1. Wysokość równoważnika ustala się w wysokości równej rocznej wartości pieniężnej

przedmiotów umundurowania określonych w przepisach o umundurowaniu strażaków.
2. Do kwoty równoważnika dolicza się ryczałt za chemiczne pranie przedmiotów umundurowania,

ustalony według średnich cen usług pralniczych, w następującej wysokości:
1) dla strażaka mianowanego na stałe - za dwukrotne w roku chemiczne pranie przedmiotów

umundurowania;
2) dla strażaka w służbie przygotowawczej w wysokości 1/3 ryczałtu przysługującego

strażakowi mianowanemu na stałe.
3. Wysokość równoważnika określają tabele kalkulacyjne stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§ 4.

Przy ustalaniu wysokości równoważnika nie uwzględnia się następujących okresów, w których
równoważnik ten strażakowi nie przysługuje:
1) okresu roku zaopatrzeniowego, w którym strażakowi mianowanemu na stałe wydano przedmioty

umundurowania w naturze;
2) okresu urlopu bezpłatnego lub wychowawczego trwającego dłużej niż 6 miesięcy, z którego

korzystał strażak;
3) okresu zawieszenia strażaka w czynnościach służbowych.

§ 5.
Strażakowi przyjętemu do służby w okresie roku zaopatrzeniowego, za należne i niewydane
w naturze jednostkowe przedmioty umundurowania, wypłaca się równoważnik z dołu, za okres od



2

dnia mianowania do dnia 31 marca, według aktualnych tabel kalkulacyjnych, o których mowa w § 3
ust. 3.

§ 6.
1. Przy ustalaniu wysokości równoważnika za kolejny rok zaopatrzeniowy strażakowi

mianowanemu na stałe odlicza się pełną wartość przedmiotów umundurowania, wydanych
strażakowi w naturze w okresie do dnia 31 marca.

2. Przy wypłacie równoważnika za kolejny rok zaopatrzeniowy strażakowi odlicza się nienależną
część równoważnika za okres, o którym mowa w § 5 pkt 2 i 3.

3. Przy wypłacie równoważnika strażakowi mianowanemu na stałe nie odlicza się wartości
przedmiotów umundurowania wydanych w naturze w pierwszym roku zaopatrzeniowym.

4. Wartość przedmiotów umundurowania do odliczeń ustala się według cen jednostkowych,
określonych w tabelach kalkulacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 3.

§ 7.
1. Strażak mianowany na stałe, w przypadku zwolnienia ze służby, nie zwraca równoważnika.
2. Strażak w służbie przygotowawczej, w przypadku zwolnienia ze służby, otrzymuje część

równoważnika, za okres pozostawania w służbie, do dnia zwolnienia.
3. Strażak mianowany na stałe zwolniony ze służby zwraca nienależną część równoważnika

za okres, o którym mowa w § 5 pkt 2 i 3, najpóźniej w ostatnim dniu pełnienia służby.
4. Strażak mianowany na stałe, zwolniony ze służby na podstawie art. 43 ust.2 pkt 3,4 i 6 oraz

ust. 3 pkt 2 i 4a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej przed
upływem okresu, za który wypłacono równoważnik, zwraca część równoważnika, za okres nie
pozostawania w służbie, nie później niż w ostatnim dniu pełnienia służby.

§ 8.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika
pieniężnego w zamian za niewydane przedmioty umundurowania (Dz. U. z 2003 r. Nr 71, poz. 651
oraz z 2004 r. Nr 111,  poz. 1180).

§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2005r.

MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

w porozumieniu
MINISTER FINANSÓW

_____________________
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt

2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).
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Załącznik do rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia
(Dz. U. Nr ........, poz. ........)

Tabela nr 1

Tabela kalkulacyjna równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie  dla strażaka - mężczyzny

Lp. Przedmiot Jedn.
miary Ilość

Okres
używalności

w latach

Cena
jednostkowa

Należność
całkowita

Należność
miesięczna

Należność
roczna

1 Czapka wyjściowa zimowa szt. 1 3 86,40 86,40 2,40 28,80
2 Czapka wyjściowa letnia szt. 1 3 79,20 79,20 2,20 26,40
3 Czapka służbowa zimowa szt. 1 3 64,80 64,80 1,80 21,60
4 Beret szt. 1 3 50,40 50,40 1,40 16,80
5 Płaszcz zimowy szt. 1 4 609,60 609,60 12,70 152,40
6 Kurtka 3/4 z podpinką szt. 1 3 280,80 280,80 7,80 93,60
7 Płaszcz letni z podpinką szt. 1 4 600,00 600,00 12,50 150,00
8 Mundur wyjściowy zimowy kpl. 1 4 432,00 432,00 9,00 108,00
9 Mundur wyjściowy letni kpl. 1 4 403,20 403,20 8,40 100,80

10 Mundur służbowy kpl. 1 3 345,60 345,60 9,60 115,20
11 Sweter służbowy szt. 1 2 110,40 110,40 4,60 55,20
12 Spodnie letnie szt. 1 2 144,00 144,00 6,00 72,00
13 Peleryna przeciwdeszczowa szt. 1 4 100,80 100,80 2,10 25,20
14 Krawat szt. 2 3 45,00 90,00 2,50 30,00
15 Szalik zimowy szt. 1 3 28,80 28,80 0,80 9,60
16 Szalik letni szt. 1 3 36,00 36,00 1,00 12,00
17 Rękawiczki zimowe para 1 3 90,00 90,00 2,50 30,00
18 Rękawiczki letnie para 1 3 79,20 79,20 2,20 26,40
19 Koszula wyjściowa z długim rękawem szt. 2 2 50,40 100,80 4,20 50,40
20 Koszula wyjściowa z krótkim rękawem szt. 2 2 50,40 100,80 4,20 50,40
21 Koszula służbowa z długim rękawem szt. 2 2 60,00 120,00 5,00 60,00
22 Koszula służbowa z krótkim rękawem szt. 2 2 60,00 120,00 5,00 60,00
23 Skarpety zimowe para 2 1 12,60 25,20 2,10 25,20
24 Skarpety letnie para 2 1 7,80 15,60 1,30 15,60
25 Botki ocieplane para 1 3 176,40 176,40 4,90 58,80
26 Półbuty służbowe para 2 2 116,40 232,80 9,70 116,40
27 Półbuty wyjściowe para 1 2 117,60 117,60 4,90 58,80
28 Sznur galowy szt. 1 4 96,00 96,00 2,00 24,00
29 Pasek do spodni szt. 1 4 48,00 48,00 1,00 12,00
30 Teczka służbowa szt. 1 4 81,60 81,60 1,70 20,40
31 Waliza (torba podróżna) szt. 1 5 180,00 180,00 3,00 36,00
32 Pokrowiec na mundur szt. 1 2 45,60 45,60 1,90 22,80
33 Koszulka gimnastyczna szt. 2 3 25,20 50,40 1,40 16,80
34 Spodenki gimnastyczne szt. 2 3 21,60 43,20 1,20 14,40
35 Ubranie treningowe kpl. 1 3 97,20 97,20 2,70 32,40
36 Obuwie sportowe para 1 3 90,00 90,00 2,50 30,00
37 Czyszczenie chemiczne - ryczałt  1 1 381,60 381,60 31,80 381,60

 RAZEM  2160,00
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Tabela nr 2
Tabela kalkulacyjna równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie dla strażaka - kobiety

Lp. Przedmiot Jedn.
miary Ilość

Okres
używalności

w latach

Cena
jednostkowa

Należność
całkowita

Należność
miesięczna

Należność
roczna

1 Kapelusz zimowy szt. 1 3 46,08 46,08 1,28 15,36
2 Kapelusz letni szt. 1 3 46,08 46,08 1,28 15,36
3 Płaszcz zimowy szt. 1 4 609,60 609,60 12,70 152,40
4 Kurtka 3/4 z podpinką szt. 1 3 280,80 280,80 7,80 93,60
5 Płaszcz letni z podpinką szt. 1 4 600,00 600,00 12,50 150,00
6 Mundur wyjściowy zimowy kpl. 1 4 432,00 432,00 9,00 108,00
7 Mundur wyjściowy letni kpl. 1 4 403,20 403,20 8,40 100,80
8 Mundur służbowy kpl. 1 3 345,60 345,60 9,60 115,20
9 Sweter służbowy szt. 1 2 110,40 110,40 4,60 55,20

10 Spódnica letnia szt. 1 2 102,00 102,00 4,25 51,00
11 Peleryna przeciwdeszczowa szt. 1 4 100,80 100,80 2,10 25,20
12 Krawat szt. 2 3 45,00 90,00 2,50 30,00
13 Szalik zimowy szt. 1 3 28,80 28,80 0,80 9,60
14 Szalik letni szt. 1 3 36,00 36,00 1,00 12,00
15 Rękawiczki zimowe para 1 3 90,00 90,00 2,50 30,00
16 Rękawiczki letnie para 1 3 79,20 79,20 2,20 26,40
17 Koszula wyjściowa z długim rękawem szt. 2 2 50,40 100,80 4,20 50,40
18 Koszula wyjściowa z krótkim rękawem szt. 2 2 50,40 100,80 4,20 50,40
19 Koszula służbowa z długim rękawem szt. 2 2 60,00 120,00 5,00 60,00
20 Koszula służbowa z krótkim rękawem szt. 2 2 60,00 120,00 5,00 60,00
21 Rajstopy zimowe para 2 1 12,60 25,20 2,10 25,20
22 Rajstopy letnie para 2 1 7,80 15,60 1,30 15,60
23 Botki ocieplane para 1 3 176,40 176,40 4,90 58,80
24 Półbuty służbowe para 2 2 116,40 232,80 9,70 116,40
25 Półbuty wyjściowe para 1 2 117,60 117,60 4,90 58,80
26 Sznur galowy szt. 1 4 96,00 96,00 2,00 24,00
27 Teczka służbowa szt. 1 4 81,60 81,60 1,70 20,40
28 Waliza (torba podróżna) szt. 1 5 180,00 180,00 3,00 36,00
29 Pokrowiec na mundur szt. 1 2 45,60 45,60 1,90 22,80
30 Koszulka gimnastyczna szt. 2 3 25,20 50,40 1,40 16,80
31 Spodenki gimnastyczne szt. 2 3 21,60 43,20 1,20 14,40
32 Ubranie treningowe kpl. 1 3 97,20 97,20 2,70 32,40
33 Obuwie sportowe para 1 3 90,00 90,00 2,50 30,00
34 Czyszczenie chemiczne - ryczałt  1 1 381,60 381,60 31,80 381,60

 RAZEM  2064,12
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Tabela nr 3

Dodatkowa tabela kalkulacyjna równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie  dla strażaka -
nadbrygadiera

Lp. Przedmiot Jedn.
miary Ilość

Okres
używalności

w latach

Cena
jednostkowa

Należność
całkowita

Należność
miesięczna

Należność
roczna

1 Spodnie bryczesy szt. 1 3 419,40 419,40 11,65 139,80
2 Mundur wyjściowy zimowy kpl. 1 4 609,60 609,60 12,7 152,40
3 Mundur wyjściowy letni kpl. 1 4 535,20 535,20 11,15 133,80
4 Koszula wyjściowa biała z długim rękawem szt. 1 2 50,40 50,40 2,1 25,20
5 Koszula wyjściowa biała z krótkim rękawem szt. 1 2 50,40 50,40 2,1 25,20
6 Skarpety zimowe par 1 1 12,60 12,60 1,05 12,60
7 Skarpety letnie par 1 1 7,80 7,80 0,65 7,80
8 Buty  oficerskie z prawidłami par 1 4 1106,88 1106,88 23,06 276,72
9 Półbuty wyjściowe par 1 2 190,80 190,80 7,95 95,40

10 Pas główny szt 1 7 95,76 95,76 1,14 13,68
RAZEM  882,60

 Tabela nr 4
Tabela kalkulacyjna równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie  dla strażaka w służbie
przygotowawczej - mężczyzny

Lp. Przedmiot Jedn.
miary Ilość

Okres
używalności w

latach

Cena
jednostkowa

Należność
całkowita

Należność
miesięczna

Należność
roczna

1 Czapka służbowa zimowa szt. 1 3 64,80 64,80 1,80 21,60
2 Beret szt. 1 3 50,40 50,40 1,40 16,80
3 Kurtka 3/4 z podpinką szt. 1 3 280,80 280,80 7,80 93,60
4 Mundur służbowy kpl. 1 3 345,60 345,60 9,60 115,20
5 Spodnie letnie szt. 1 3 144,00 144,00 4,00 48,00
6 Krawat szt. 2 3 45,00 90,00 2,50 30,00
7 Szalik zimowy szt. 1 3 28,80 28,80 0,80 9,60
8 Rękawiczki zimowe para 1 3 90,00 90,00 2,50 30,00
9 Koszula służbowa z długim rękawem szt. 2 3 60,00 120,00 3,33 40,00

10 Koszula służbowa z krótkim rękawem szt. 2 3 60,00 120,00 3,33 40,00
11 Skarpety zimowe para 2 1 12,60 25,20 2,10 25,20
12 Skarpety letnie para 2 1 7,80 15,60 1,30 15,60
13 Botki ocieplane para 1 3 176,40 176,40 4,90 58,80
14 Półbuty służbowe para 1 3 116,40 116,40 3,23 38,80
15 Pasek do spodni szt. 1 4 48,00 48,00 1,00 12,00
16 Koszulka gimnastyczna szt. 2 3 25,20 50,40 1,40 16,80
17 Spodenki gimnastyczne szt. 2 3 21,60 43,20 1,20 14,40
18 Ubranie treningowe kpl. 1 3 97,20 97,20 2,70 32,40
19 Obuwie sportowe para 1 3 90,00 90,00 2,50 30,00
20 Czyszczenie chemiczne - ryczałt  1 1 127,20 127,20 10,60 127,20

 RAZEM  816,00
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Tabela nr 5
Tabela kalkulacyjna równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie  dla strażaka w służbie
przygotowawczej - kobiety

Lp. Przedmiot Jedn.
miary Ilość

Okres
używalności w

latach

Cena
jednostkowa

Należność
całkowita

Należność
miesięczna

Należność
roczna

1 Kapelusz zimowy szt. 1 3 46,08 46,08 1,28 15,36
2 Kurtka 3/4 z podpinką szt. 1 3 280,80 280,80 7,80 93,60
3 Mundur służbowy kpl. 1 3 345,60 345,60 9,60 115,20
4 Spódnica letnia szt. 1 3 102,00 102,00 2,83 34,00
5 Krawat szt. 2 3 45,00 90,00 2,50 30,00
6 Szalik zimowy szt. 1 3 28,80 28,80 0,80 9,60
7 Rękawiczki zimowe para 1 3 90,00 90,00 2,50 30,00
8 Koszula służbowa z długim rękawem szt. 2 3 60,00 120,00 3,33 40,00
9 Koszula służbowa z krótkim rękawem szt. 2 3 60,00 120,00 3,33 40,00

10 Rajstopy zimowe para 2 1 12,60 25,20 2,10 25,20
11 Rajstopy letnie para 2 1 7,80 15,60 1,30 15,60
12 Botki ocieplane para 1 3 176,40 176,40 4,90 58,80
13 Półbuty służbowe para 1 3 116,40 116,40 3,23 38,80
14 Koszulka gimnastyczna szt. 2 3 25,20 50,40 1,40 16,80
15 Spodenki gimnastyczne szt. 2 3 21,60 43,20 1,20 14,40
16 Ubranie treningowe kpl. 1 3 97,20 97,20 2,70 32,40
17 Obuwie sportowe para 1 3 90,00 90,00 2,50 30,00
18 Czyszczenie chemiczne - ryczałt  1 1 127,20 127,20 10,60 127,20

 RAZEM  766,96
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UZASADNIENIE

Zmiana rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca
2003 r. w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej
równoważnika pieniężnego w zamian za niewydane przedmioty umundurowania (Dz. U. z 2003 r.
Nr 71, poz. 651 oraz z 2004 r. Nr 111, poz. 1180) jest konsekwencją nadania innego brzmienia
treści art. 61 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271,  z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i  Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr
210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr ..., poz. ...).

W stosunku do aktualnie obowiązującej treści w/w rozporządzenia nie zostały
wprowadzone żadne istotne zmiany merytoryczne.

Projekt poddany został uzgodnieniom z czynnikiem społecznym w postaci związków
zawodowych działających w ramach Państwowej Straży Pożarnej.

Skutki wprowadzenia rozporządzenia:

1. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu państwa i budżety jednostek
samorządu terytorialnego.
Wejście w życie rozporządzenia nie wywoła dodatkowych skutków finansowych dla
budżetu państwa ponad wynikające z założeń na dany rok budżetowy.

2. Wpływ regulacji na rynek pracy.
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

3. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki.

4. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.

5. Skutki prawne regulacji.
Regulacje zawarte w rozporządzeniu mają na celu aktualizację zapisów dotyczących
charakterystyki przedmiotów umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Projekt nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. Z uwagi na wąski krąg podmiotów na
które oddziałuje niniejsza regulacja odstąpiono od przeprowadzenia konsultacji
społecznych.



Projekt

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)

z dnia

w sprawie warunków i trybu udzielania urlopów strażakom Państwowej

Straży Pożarnej

Na podstawie art. 71 h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej

Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230, z późn. zm. 2)), zarządza

się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki i tryb udzielania strażakom Państwowej

Straży Pożarnej, zwanym dalej „strażakami”, płatnych urlopów

wypoczynkowych, płatnych dodatkowych urlopów wypoczynkowych, płatnych

urlopów okolicznościowych i szkoleniowych, płatnych urlopów  zdrowotnych

oraz urlopów bezpłatnych, przełożonych uprawnionych do udzielania urlopów

oraz sposób obliczania urlopów proporcjonalnych.

§ 2. 1. Płatnych urlopów, o których mowa w § 1 udziela przełożony

uprawniony do mianowania (powołania), z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Urlopu, o którym mowa w ust. 1, udziela:

1) Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej – minister

właściwy do spraw wewnętrznych;

2) zastępcom komendanta głównego, komendantom wojewódzkim,

komendantowi Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, dyrektorowi

Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej –

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;

3) zastępcom komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej –

komendant szkoły;

4) zastępcom komendanta wojewódzkiego – komendant wojewódzki;
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5) zastępcom komendanta powiatowego (miejskiego) – komendant

powiatowy (miejski).

3. Przełożony, o którym mowa w ust. 1, może upoważnić kierownika

podległej komórki organizacyjnej do udzielania, strażakom pełniącym służbę

w tej komórce organizacyjnej, płatnych urlopów o których mowa w § 1 .

4. Urlopu bezpłatnego udzielają:

1) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - w wymiarze powyżej

1 roku;

2) kierownicy pozostałych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży

Pożarnej – w wymiarze do 1 roku.

5. Udzielający urlopu, o którym mowa w ust. 4,  może odwołać strażaka

z urlopu w każdym czasie z ważnych przyczyn służbowych.

§ 3.  Na wniosek strażaka urlopu wypoczynkowego udziela się bezpośrednio

po urlopie macierzyńskim lub po urlopie udzielonym na warunkach urlopu

macierzyńskiego.

§ 4. 1. Płatnego urlopu zdrowotnego udziela się na podstawie orzeczenia

komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2. Strażaka, na jego wniosek lub wniosek lekarza, do komisji lekarskiej

podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,  kieruje przełożony,

o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2.

§ 5. 1. Przy ustalaniu urlopu wypoczynkowego i płatnego dodatkowego

urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym, kalendarzowy miesiąc

odpowiada 1/12 przysługującego strażakowi wymiaru urlopu.

2. Niepełny kalendarzowy miesiąc zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia

ogłoszenia.3)
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Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

__________________
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej

– sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r.
Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166 poz. 1609 oraz z 2005 r.
Nr …, poz. …)

3) Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania
urlopów strażakom Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 94, poz. 576).
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UZASADNIENIE

Obecnie obowiązujący art. 71 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.

o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 z późn. zm.)

stanowi, że strażakowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego

w wymiarze 30 dni, w tym nie więcej niż 4 dni ustawowo wolne od pracy oraz

dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze do 15 dni kalendarzowych. Tak

określony urlop wypoczynkowy strażaków Państwowej Straży Pożarnej jest

zdecydowanie mniej korzystny od wymiaru urlopu przysługującego

pracownikom, a także funkcjonariuszom innych służb mundurowych. Dlatego

też w znowelizowanym art. 71 ustawy proponuje się

w zakresie uprawnień strażaków do urlopu wypoczynkowego, przyjąć

rozwiązania oparte na aktualnych przepisach obowiązujących pracowników.

Zgodnie z projektem strażakowi przysługiwałoby prawo do corocznego płatnego

urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni oraz urlopu dodatkowego

w wymiarze do 13 dni rocznie. Urlop udzielany byłby w dni, które są dla

strażaka dniami służby lub dyżuru, zgodnie z obowiązującym go rozkładem

czasu służby, w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu

wymiarowi jego czasu służby lub dyżuru w danym dniu. Jeden dzień urlopu

odpowiadałby 8 godzinom służby lub dyżuru.

W art. 71 reguluje się także zaliczanie okresów służby (zatrudnienia) od

którego zależy prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego, wymiar urlopu

wypoczynkowego w roku podjęcia służby, nabycia uprawnień do pierwszego

dodatkowego urlopu wypoczynkowego, sporządzanie planów urlopów,

przesunięcie terminy rozpoczęcia urlopu oraz zasady udzielania płatnych

urlopów okolicznościowych, szkolnych i zdrowotnych a także urlopów

bezpłatnych.

Szczegółowe warunki i tryb udzielania urlopów, byłyby w rozporządzeniu

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

w sprawie warunków i trybu udzielania urlopów strażakom Państwowej Straży
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Pożarnej jest wykonaniem delegacji ustawowej wynikającej z art. 71 h ustawy z

dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,

poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516

i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr ........., poz. ..........,) i reguluje:

1)  warunki i tryb udzielania strażakom płatnych urlopów wypoczynkowych,

płatnych dodatkowych urlopów wypoczynkowych, płatnych urlopów

okolicznościowych i szkoleniowych, płatnych urlopów zdrowotnych oraz

urlopów bezpłatnych;

2)  przełożonych uprawnionych do udzielania urlopów;

3)  sposobów obliczania urlopów proporcjonalnych.

W zakresie ustalania uprawnień strażaków do urlopu wypoczynkowego w

wymiarze proporcjonalnym, zaproponowano uregulowania oparte na

rozwiązaniach prawnych stosowanych w przepisach obowiązujących

pracowników.

W projekcie zostały również uregulowane zagadnienia dotyczące

właściwości przełożonych w zakresie udzielania urlopów.

Projekt rozporządzenia wraz ze znowelizowaną ustawą o Państwowej

Straży Pożarnej stanowi pełną regulację w zakresie uprawnień urlopowych

strażaków. Przyjęcie projektu rozporządzenia powinno spowodować następujące

skutki prawne:

1) dostosowanie regulacji zasad ustalania wymiaru urlopu

i jego udzielania  do zasad ustalania wymiaru urlopu pracownikom

i funkcjonariuszom innych służb mundurowych;

2) dostosowanie regulacji zasad ustalania wymiaru urlopu i jego udzielania

do norm opartych na aktualnych przepisach obowiązujących

pracowników, w zgodzie z prawem Unii Europejskiej.

Ocena skutków regulacji (OSR)

1. Zawarte w projekcie regulacje dostosowują zasady ustalania wymiaru

urlopu do zasad ustalania wymiaru urlopu pracownikom

i funkcjonariuszom innych służb mundurowych oraz są zgodne
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z aktualnymi przepisami obowiązującymi pracowników. Ponadto

odpowiadają one standardom obowiązującym w Unii Europejskiej.

Dotyczą tylko PSP i nie mają wpływu na inne podmioty, rynek pracy,

konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, sytuację i rozwój

regionalny.

2. Projekt rozporządzenia był przedmiotem konsultacji z jednostkami

organizacyjnymi oraz związkami zawodowymi działającymi

w strukturach Państwowej Straży Pożarnej. Wejście w życie

rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa

i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.



Projekt
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej
Straży Pożarnej

Na podstawie art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 12302)) zarządza się, co
następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki przyznawania strażakom wyróżnień z uwzględnieniem:
1) sposobu i formy ich przyznawania;
2) trybu postępowania w tych sprawach.

§ 2.  1.   Wyróżnień udziela się strażakowi w sposób uroczysty.
2. Udzielenie wyróżnienia ogłasza się w decyzji personalnej, która powinna zawierać

stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe strażaka, rodzaj wyróżnienia oraz
uzasadnienie jego przyznania.

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 nie przysługuje odwołanie.
4. Kopia decyzji personalnej o udzielonym wyróżnieniu powinna być umieszczona w

aktach osobowych strażaka.

§ 3. 1.  Wyróżnienia są przyznawane z własnej inicjatywy przełożonego uprawnionego do
udzielenia wyróżnienia lub na wniosek bezpośredniego przełożonego strażaka.

2. Wnioski o przyznanie wyróżnień powinny zawierać konkretne zasługi uzasadniające
proponowane wyróżnienia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Spraw Wewnętrznych
    i Administracji

______________________
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust.

2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516
i Nr 166 poz. 1609 oraz z 2005 r. Nr ..., poz. ... ).

3) Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 1997 r. w
sprawie szczegółowych zasad przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 109, poz. 711).
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UZASADNIENIE

I. Istniejący stan prawny oraz cel wprowadzenia regulacji.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 29 sierpnia 1997 r.  w sprawie szczegółowych warunków przyznawania wyróżnień
strażakom Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 109 poz. 711) nie przystaje do obecnych
uregulowań prawnych. Zapis w obowiązującym rozporządzeniu określający wymiar
krótkoterminowego urlopu jakim można wyróżnić strażaka został określony w znowelizowanej
ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, co jest zgodne z zasadami Konstytucji.

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie zobowiązuje prawodawcę do zasięgnięcia opinii
organizacji związkowych działających w danej jednostce organizacyjnej PSP przed
przyznaniem strażakowi nagrody pieniężnej lub rzeczowej. Wykaz nagród pieniężnych i
rzeczowych przyznawanych strażakom prawodawca zobowiązany jest podać do wiadomości
zakładowej organizacji związkowej. Uregulowania powyższe są sprzeczne z kodeksem
cywilnym i ustawą o ochronie danych osobowych, co determinuje do wprowadzenia nowej
regulacji w przedmiocie wyróżnień dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

II. Różnica między dotychczasowym, a proponowanym stanem prawnym.

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży
Pożarnej jest wykonaniem delegacji ustawowej zawartej w znowelizowanym art. 73 ust. 2  pkt
1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1230 oraz z 2003 r. Nr 53, poz. 516 i z 2005 r. Nr........, poz. ........).

Art. 73 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej określa wyróżnienia, jakie
strażak może otrzymać za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, którymi są:
pochwała, nagroda pieniężna lub rzeczowa, krótkoterminowy, płatny dodatkowy urlop
wypoczynkowy w wymiarze do 10 dni w roku, przedstawienie do przedterminowego nadania
wyższego stopnia.

Projekt rozporządzenia szczegółowo określa sposób i formę przyznawania wyróżnień, tryb
postępowania w tych sprawach oraz okoliczności, w których wyróżnienia nie mogą być
przyznane.

Zgodnie z projektem nie przewiduje się opiniowania wniosków o przyznanie wyróżnień
strażakom przez organizacje związkowe działające w danej jednostce organizacyjnej PSP.

W projekcie uchylono również dotychczasowy zapis mówiący o przekazywaniu wykazu
nagród pieniężnych i rzeczowych przyznawanych strażakom do wiadomości zakładowej
organizacji związkowej, gdyż przepis ten pozostawał w sprzeczności z:
1) z art. 23 i 24 kodeksu cywilnego zapewniających pracownikowi ochronę jego dóbr

osobistych, a do takich zaliczyć należy dane dotyczące otrzymanej nagrody;
2) postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.

z 2002 r. Nr 101, poz. 926), gdyż wszelkie informacje o wysokości wynagrodzenia
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(uposażenia), a także wszelkich przyznawanych nagród wyczerpują znamiona pojęcia
„podlegających ochronie danych osobowych”.
Ponadto podawanie wymienionego wykazu do wiadomości zakładowej organizacji

związkowej, nie należało do kategorii „zasad przyznawania wyróżnień”, stanowiło bowiem
czynność dokonywaną już po przyznaniu tych świadczeń, dlatego też § 6 ust. 4 rozporządzenia
stanowił przekroczenie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy o
Państwowej Straży Pożarnej.

Dodać należy, że z dniem 1 stycznia 2004 r. został uchylony art. 107 kodeksu pracy, który
stanowił, iż nagrody i wyróżnienia przyznawał pracodawca po zasięgnięciu opinii
reprezentującej pracownika zakładowej organizacji.

Uregulowania zawarte w projektowanym rozporządzeniu dotyczącym wyróżnień
strażaków Państwowej Straży Pożarnej nie są objęte prawem Unii Europejskiej.

III. Ocena skutków regulacji (OSR)

1. Projektowane rozporządzenie umożliwia wyróżnianie strażaków Państwowej Straży
Pożarnej przez przełożonych uprawnionych do powołania (mianowania) pochwałą,
nagrodą pieniężną, nagrodą rzeczową lub krótkoterminowym urlopem,
przedterminowym nadaniem wyższego stopnia.

2. Projekt rozporządzenia był przedmiotem konsultacji społecznych z jednostkami
organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej i centralami związków zawodowych
działających w strukturach PSP.

3. Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu
państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

4. Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpływa na rynek pracy, na
konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, a także na sytuację i rozwój
regionalny.
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Projekt
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)

z dnia

w sprawie trybu przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważnika
za remont bądź równoważnika za brak mieszkania

Na podstawie art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i
Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr ..., poz. ...) zarządza się, co
następuje:

§ 1.  Rozporządzenie określa:
1) tryb przyznawania równoważników za remont bądź za brak lokalu mieszkalnego;
2) stawkę równoważnika za remont przysługującą na normę zaludnienia;
3) stawkę dzienną równoważnika za brak mieszkania;
4) terminy wypłaty tych równoważników;
5) jednostki organizacyjne właściwe do wypłaty tych równoważników;
6) wzór oświadczenia mieszkaniowego, służącego do ustalenia uprawnienia strażaka do

równoważnika za remont bądź równoważnika za brak mieszkania.
§ 2. Równoważnik za remont bądź za brak lokalu mieszkalnego przyznaje się na

podstawie złożonego przez strażaka oświadczenia mieszkaniowego, składanego nie rzadziej
niż raz w roku.

§ 3. 1. Stawka równoważnika za remont wynosi 99,51 zł na każdą normę zaludnienia
przysługującą strażakowi, określoną w przepisach o przydziale i opróżnianiu lokali
mieszkalnych.

2. Wypłata równoważnika za remont następuje raz w roku, nie później niż w terminie 6
miesięcy od dnia złożenia oświadczenia mieszkaniowego.

§ 4. 1. Wysokość równoważnika pieniężnego za brak mieszkania wynosi:
1) dla strażaka posiadającego członków rodziny, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 24

sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej - 10,39 zł dziennie;
2) dla pozostałych strażaków - 5,19 zł dziennie.

2. Wypłata równoważnika za brak mieszkania następuje do 10 każdego miesiąca za
miesiąc poprzedni.
        § 5. Równoważniki, o których mowa w § 2 i 3, wypłaca jednostka organizacyjna
Państwowej Straży Pożarnej właściwa ze względu na miejsce pełnienia służby przez strażaka.

§ 6 1. Oświadczenie mieszkaniowe składa się nie rzadziej niż raz w roku.
2.  Wzór oświadczenia mieszkaniowego stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 7. Przepisy rozporządzenia stosuje się do spraw wszczętych i niezakończonych przed

dniem jego wejścia w życie.
§ 8 . Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10

stycznia 1998 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania strażakom
Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu
mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych
zasad ich wypłaty i zwrotu (Dz. U. Nr 15, poz. 67).

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

____________________
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).
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Załącznik do rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia ………………….. 2005 r. (Dz. U. Nr …., poz. ….)

............................................................................
        (stopień, imię i nazwisko)

............................................................................
(przysługujący stopień wg zajmowanego etatu)

............................................................................
     (nazwa jednostki organizacyjnej)

...........................................................................
       (data wstąpienia do służby)

............................................................................
 (data przeniesienia do obecnej jednostki,
           poprzednia jednostka)

.............................................................................
 (numer telefonu służbowego lub prywatnego)

OŚWIADCZENIE MIESZKANIOWE
do ustalenia uprawnień do równoważnika za remont bądź równoważnika za brak mieszkania

(UWAGA - składający oświadczenie mieszkaniowe wypełnia właściwą część)

Część I - Równoważnik pieniężny za remont

Oświadczam, że od dnia …...................... r. zajmuję lokal mieszkalny (tymczasową kwaterę na
zasadzie odpłatności)*

 Rodzaj mieszkania Adres
Podstawa prawna zajmowania lokalu mieszkalnego

lokal mieszkalny przydzielony na
podstawie decyzji administracyjnej
**)

spółdzielczy

komunalny

własny

dom

inny - podać jaki

(niepotrzebne skreślić)
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w którym zamieszkuję wraz z następującymi osobami (według stanu na dzień 1 stycznia danego roku):

Lp.
Nazwisko i imię Stopień

pokrewieństwa
Data
urodzenia

Data
zameldowania

Data zawarcia
związku
małżeńskiego

Czy jest
funkcjonariuszem
(emerytem lub
rencistą), podać
jednostkę lub
miejsce zatrudnienia

1 główny
lokator

2

3

4

5

Zamieszkujący ze mną członkowie rodziny pobierają świadczenia:
1. Na remont lokalu mieszkalnego - (podać kto oraz adres instytucji realizującej wypłatę)
................................................................................................................................................. .

2. Za brak lokalu mieszkalnego - (podać kto oraz adres instytucji realizującej wypłatę)
................................................................................................................................................. .

Nie podnajmuję zajmowanego lokalu mieszkalnego w całości lub w części.

Moje dzieci - osoby przysposobione - osoby przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej*)

(dotyczy również dzieci współmałżonka) pozostają na moim wyłącznym utrzymaniu i nie mają
uprawnień do zajmowania innego lokalu mieszkalnego (domu) - podać kto: .........................................
.

Moi rodzice - osoby przysposabiające *) (dotyczy również rodziców i osób przysposabiających
współmałżonka) pozostają na moim wyłącznym utrzymaniu i nie mają uprawnień do zajmowania
innego lokalu mieszkalnego (domu) - podać kto:.............................................................................. .

Informacje dodatkowe ........................................ .

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem zwrotu
nienależnie pobranego świadczenia, uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.

                                                                                                                  .........................
                                                  (podpis)
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Część II - Równoważnik pieniężny za brak mieszkania

Oświadczam, że:
1. Od dnia .......................... r. nie posiadam lokalu mieszkalnego (tymczasowej kwatery)*),
położonego w  miejscu pełnienia służby bądź w miejscowości pobliskiej, oraz mój współmałżonek
również nie posiada lokalu mieszkalnego (tymczasowej kwatery)*).
2. Od dnia ................. r. zamieszkuję w ............................................ przy ul. ..........................................
w lokalu stanowiącym własność ................................................................................................................

         (imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa)

- czas dojazdu z miejscowości pobliskiej, o której mowa w art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, wynosi ..................... minut.

3. Pozostaję/nie pozostaję*) we wspólnym gospodarstwie domowym z członkami rodziny, o których
mowa w art. 75 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

4. Zameldowanie na pobyt stały posiadam w ............................................................................................
przy ul. .......................................................................................................................................................

5. Członkami rodziny są:
- żona/mąż*)

- dzieci własne/przysposobione*)

- rodzice
pozostające na moim wyłącznym utrzymaniu.

6. Zamieszkujący ze mną członkowie rodziny nie pobierają/pobierają*) następujące świadczenia:
   a) równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego - (podać kto oraz adres instytucji
realizującej wypłatę) .........................................................
   b) równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego  .........................................................

7. Nie zrzekłem(am) się/zrzekłem(am) się*) i nie utraciłem(am)/utraciłem(am)*) prawa do
zajmowanego dotychczas lokalu mieszkalnego lub domu.

8. Nie korzystałem(am)/korzystałem(am)*) z pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego
lub domu ze środków budżetu państwa .................................................. (nazwa jednostki udzielającej
pomocy)

9. Nie odmówiłem(am)/odmówiłem(am)*) przyjęcia lokalu mieszkalnego, który odpowiadał
przysługującym mi normom zaludnienia oraz znajdował się w należytym stanie technicznym i
sanitarnym.

 Uwaga: WYPEŁNIAJĄ TYLKO OSOBY ZAINTERESOWANE PRZELANIEM
 NALEŻNOŚCI NA KONTO BANKOWE

Uprzejmie proszę o przelanie należności na moje konto w banku:

(nazwa banku)

Nr konta:

(data i czytelny podpis)

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem zwrotu
nienależnie pobranego świadczenia, uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.

......................
                                          (data i podpis)
*) Niepotrzebne skreślić.
**) Dotyczy lokalu mieszkalnego przydzielonego decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
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U Z A S A D N I E N I E

           Aktualnie szczegółowe zasady przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej
równoważnika za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego lub równoważnika za brak
lokalu mieszkalnego reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 10 stycznia 1998 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania
strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego
lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz
szczegółowych zasad ich wypłaty i zwrotu. Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie
upoważnienia ustawowego w art. 77 ust. 2 i art. 78 ust. 2 ustawy o Państwowej Straży
Pożarnej. W przedstawionym projekcie rozporządzenia dokonano zmiany stosownych
przepisów warunkujących techniczne aspekty otrzymywania stosownych równoważników,
zgodnie z delegacją określoną w zmienionym art. 79 ust. 6 ustawy o Państwowej Straży
Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i
Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr ..., poz. ...), której przepisy
zostały zweryfikowane i dopasowane do wymogów wynikających z Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej.
           Zmieniona delegacja ustawowa do jego wydania, realizująca postulaty wynikające z
przepisów Konstytucji RP, determinuje konieczność dostosowania jego treści do aktualnie
obowiązujących przepisów, co w konsekwencji rzutuje na spójność i zupełność systemu
prawa. Wprowadzone w rozporządzeniu zmiany odnoszą się również do dostosowania
przepisów wykonawczych obowiązujących Państwową Straż Pożarną do przepisów
obowiązujących w innych służbach resortu spraw wewnętrznych.

Rozporządzenie jest konsekwencją realizacji konstytucyjnego wymogu związanego z
przeniesieniem do ustawy o Państwowej Straży Pożarnej całości regulacji zawartej w
aktualnie obowiązującym rozporządzeniu w tym zakresie, a zastrzeżonej i przynależnej
formalnie do materii ustawowej z uwagi na zawartość przedmiotową odnoszącą się do praw i
obowiązków strażaków.

Regulacje zawarte w rozporządzeniu mają na celu uporządkowanie i ujednolicenie
przepisów mieszkaniowych (zarówno dotyczących prawa do równoważnika pieniężnego za
remont jak i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego) obowiązujących
strażaków Państwowej Straży Pożarnej, tak aby stały się one jednolite w odniesieniu do
pozostałych służb resortu spraw wewnętrznych. Projekt nie jest objęty prawem Unii
Europejskiej. Z uwagi na wąski krąg podmiotów, na które oddziałuje niniejsza regulacja
odstąpiono od przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Skutki wprowadzenia rozporządzenia (Ocena skutków regulacji)
1. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu państwa i budżety jednostek samorządu
terytorialnego.

           Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych
dla budżetu państwa ponad wynikające z założeń na dany rok budżetowy.
2. Wpływ regulacji na rynek pracy.

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
3. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność
gospodarki.
4. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój
regionów.
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Projekt

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)

z dnia

w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków
Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 80 ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz.
1609, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr ..., poz. ...)  zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb przyznawania, ustalania wysokości i sposób wypłaty pomocy
finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków Państwowej Straży
Pożarnej, zwanej dalej „pomocą finansową”.

§ 2. 1. Do wniosku o przyznanie pomocy finansowej dołącza się dokumenty potwierdzające fakt
ubiegania się przez strażaka lub jego małżonka pozostającego z nim we wspólności majątkowej o
lokal mieszkalny lub dom w miejscowości pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej, a w
szczególności:
1) zaświadczenie o członkostwie w spółdzielni mieszkaniowej, albo
2) wyciąg z księgi wieczystej oraz umowę kupna lokalu (domu jednorodzinnego) sporządzoną w

formie aktu notarialnego lub umowę przedwstępną kupna lokalu (domu jednorodzinnego), albo
3) w przypadku budowy domu jednorodzinnego – aktualny wyciąg z  księgi wieczystej

potwierdzający własność gruntu (prawo wieczystego użytkowania) oraz pozwolenie właściwego
organu na budowę domu, albo

4) pozwolenie na budowę lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość.
2. Wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Stawka pieniężna pomocy finansowej wynosi 2.980 zł. na każdą normę zaludnienia
przysługującą strażakowi, zgodnie z przepisami o przydziale i opróżnianiu lokali, według stanu
faktycznego na dzień złożenia wniosku.

2. Wypłata przyznanej pomocy finansowej może nastąpić jednorazowo lub w ratach, nie później
jednak niż w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o przyznaniu tej pomocy. Liczbę rat, ich
wysokość oraz termin wypłaty ustala się w decyzji o przyznaniu pomocy.

3. Pomoc finansową, o której mowa w ust. 1 wypłaca jednostka organizacyjna Państwowej
Straży Pożarnej, właściwa ze względu na miejsce pełnienia służby przez wnioskodawcę.    

§ 4. 1. Do ustalenia wysokości kwoty pomocy finansowej podlegającej zwrotowi, w przypadkach
określonych w art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, zwanej
dalej „ustawą”, przyjmuje się liczbę norm zaludnienia określoną w decyzji o przyznaniu pomocy
finansowej oraz stawkę tej pomocy obowiązującą w dniu powstania obowiązku jej zwrotu.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 80 ust. 3 pkt 2 ustawy, wysokość kwoty pomocy
finansowej podlegającej zwrotowi, która została ustalona zgodnie z ust. 1, obniża się o 1/10 za każdy
pełny rok służby.
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§ 5. Pomocy finansowej nie przyznaje się strażakowi, który uzyskał pomoc finansową w pełnej
wysokości na podstawie dotychczasowych przepisów.

§ 6. Przepisy rozporządzenia stosuje się do spraw wszczętych i nie zakończonych przed dniem jego
wejścia w życie.

 § 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

       MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

___________________________
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem Administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

 2) Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10
stycznia 1998 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu dla strażaków Państwowej
Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 15, poz. 68).
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
                                                               i Administracji z dnia ............. 2005 r. (Dz. U. Nr ...., poz. ....)

WZÓR

                      Data wpływu do jednostki ................

...................................
(stopień, imię i nazwisko)
...................................
(stos. służb.: funkcjonariusz
        /emeryt/rencista)
...................................
(data przyjęcia do służby/data
        zwolnienia/emeryt)
...................................
(nazwa jednostki, telefon)
...................................
(adres domowy)

                                    Do

                                    ...........................

                                    w .........................

WNIOSEK
o przyznanie pomocy finansowej

l. Oświadczam, że uzyskam lokal mieszkalny* - dom* w ..........
przy ul. ................. nr ....................., składający
się z ........ izb, o powierzchni mieszkalnej ............ m2,
w którym zamieszkam w dniu ............... wraz z następującymi
osobami:

Lp. Nazwisko i imię Data urodzenia Stopień
pokrewieństwa

Stan
cywilny

Data i
miejsce
stałego
zameldowania

Uwagi

1 wnioskodawca

2

3

4

4

5
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2. Posiadam uprawnienia do norm zaludnienia z tytułu:
..............................................................
..............................................................
na podstawie..................................................
3. Nie korzystałem (ani małżonek) z innych źródeł pomocy
finansowej na budownictwo mieszkaniowe ....................
4. Nie zajmowałem* - zajmuję* - zajmowałem* lokal mieszkalny
będący w dyspozycji organu lub jednostki organizacyjnej
podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego
do spraw wewnętrznych* lub inny lokal mieszkalny (dom)* ......
................................... w ........................
przy ul. ......................., składający się z ...........
izb, o powierzchni mieszkalnej .............. m2, na podstawie
..............................................................
5. Nie posiadam (ani małżonek) innego lokalu mieszkalnego
(domu) niż wymienione w pkt 4.
6. Przekażę* - przekazałem* w całości zajmowany lokal
mieszkalny do dyspozycji .....................................
7. Przyznaną pomoc finansową proszę wypłacić w formie ........
..............................................................
8. Powyższe dane podaję uprzedzony o odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych zeznań.
9. Przedkładam następujące dokumenty:
.............................................................
.............................................................
10. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przyznawania,
cofania i zwracania pomocy finansowej określonymi
rozporządzeniem .............................................

......................., dnia ........... r.

                                        ......................
                                        (podpis wnioskodawcy)

Adnotacje komórki kadrowej
1. Pan(i) ...................................... pełni służbę
w............................................................,
zajmuje stanowisko przewidziane etatem dla ..................,
został(a) mianowany(a) w służbie stałej w dniu ...............
2. Pan(i) ................................ jest emerytem(ką)*,
rencistą(ką)* uprawnionym(ą) do zaopatrzenia emerytalnego na
warunkach określonych dla funkcjonariuszy
..............................................................
Wyżej wymieniony pełnił służbę w .............................

.................., dnia............. r.

                                    ..........................
                                             (podpis)
 *) Niepotrzebne skreślić.
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U Z A S A D N I E N I E

           W chwili obecnej szczegółowe zasady przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej
pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego reguluje rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 1998 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie
lokalu mieszkalnego lub domu dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej. (Dz. U. z 1998 r. Nr 15,
poz. 68) wydane na podstawie delegacji ustawowej z art. 80 ust. 2 ustawy o Państwowej Straży
Pożarnej.

Zmiany zawarte w projekcie rozporządzenia są konsekwencją nowelizacji ustawy z dnia 24
sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i Nr 153, poz.
1271,  z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i  Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr
..., poz. ...).

W przedstawionym projekcie rozporządzenia ograniczono się do trybu przyznawania pomocy
finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego przez uprawnionych strażaków. Ponadto, zgodnie z
upoważnieniem, określono stawkę pieniężną pomocy finansowej na każdą przysługującą normę
zaludnienia i sposób wypłaty przyznanej pomocy.

Pozostałe kwestie, dotychczas zawarte w rozporządzeniu, zostały wyczerpująco uregulowane
w ustawie.

Regulacje zawarte w rozporządzeniu mają na celu uporządkowanie i ujednolicenie przepisów
mieszkaniowych dla wszystkich służb resortu spraw wewnętrznych.

Projekt nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Ocena skutków regulacji. ( OSR )

1. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu państwa i budżety jednostek samorządu
terytorialnego.
           Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków dla
budżetu państwa ponad wynikające z założeń na dany rok budżetowy. Nie będzie również miało
wpływu na budżety jednostek samorządu terytorialnego.
2. Wpływ regulacji na rynek pracy.

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
3. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność zewnętrzną i
wewnętrzną gospodarki.
4. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.
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PROJEKT

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

z dnia

w sprawie trybu przydzielania strażakom Państwowej Straży Pożarnej i opróżniania lokali
mieszkalnych oraz kwater tymczasowych, a także przysługujących strażakom norm

zaludnienia lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 83 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i  Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166,
poz.1609, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr ..., poz. ...)  zarządza się, co następuje:

§ 1.  Rozporządzenie określa:
1) tryb przydzielania i opróżniania lokali mieszkalnych oraz kwater tymczasowych;
2) normy zaludnienia przysługujące strażakowi i członkom jego rodziny;
3) wymagane dokumenty, potwierdzające uprawnienie strażaka do ubiegania się o przydział

lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej;
4) wymagane dokumenty potwierdzające rozliczenie się z dotychczas zajmowanego lokalu

mieszkalnego bądź zwrotu pomocy finansowej;
5) wzory wniosków o przydział lokalu mieszkalnego i kwatery tymczasowej.
   

 § 2. 1. Lokal mieszkalny przydziela się strażakowi na jego wniosek, według przysługujących
norm zaludnienia:

1) dla strażaka posiadającego rodzinę – po jednej normie zaludnienia dla strażaka i każdego
członka jego rodziny, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej „ustawą”, z zastrzeżeniem pkt 3 i  4;

  2)  strażakowi samotnemu – dwie normy zaludnienia, z zastrzeżeniem pkt 3;
  3)  strażakowi mianowanemu na stanowisko służbowe zaszeregowane w grupach od 20 do 18

oraz dla komendantów Szkół Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej i Centralnej Szkoły
Państwowej Straży Pożarnej, zastępców komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej,
zastępców komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, dyrektora Centralnego
Muzeum Pożarnictwa i dyrektorów biur Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej –
trzy normy zaludnienia;

   4) strażakowi mianowanemu na stanowisko służbowe zaszeregowane w grupach od 17 do 10, z
wyjątkiem stanowiska dowódca zmiany – dwie normy zaludnienia.

       2. Strażakowi pozostającemu w związku małżeńskim, który nie posiada dzieci, przysługuje
dodatkowo jedna norma zaludnienia.

       § 3. Wzór wniosku o przydział lokalu mieszkalnego określa załącznik nr 1 do
rozporządzenia.

                                                          
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).
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§ 4. W przypadkach, o których mowa w art. 82 ust. 1 i 2 ustawy, lokal mieszkalny w nowym
miejscu pełnienia służby przydziela się na wniosek strażaka.

      § 5. 1. Opróżnienie dotychczas zajmowanego przez strażaka lokalu mieszkalnego lub domu
następuje nie później, niż przed upływem 3 miesięcy od dnia otrzymania decyzji o przydziale
lokalu mieszkalnego w nowym miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej.
      2. W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, wydaje się decyzję o
opróżnieniu lokalu mieszkalnego w nowym miejscu pełnienia służby lub w miejscowości
pobliskiej.

      § 6. Wydanie decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego w nowym miejscu pełnienia służby
lub miejscowości pobliskiej uzależnione jest od uprzedniego wydania decyzji o zwrocie
udzielonej strażakowi pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu, o której
mowa w art. 80 ustawy.

§ 7.  Dokumentami potwierdzającymi opróżnienie przez strażaka dotychczas zajmowanego
lokalu mieszkalnego lub domu oraz zwrot udzielonej pomocy finansowej na uzyskanie lokalu
mieszkalnego lub domu są w szczególności:
1) odpis aktu notarialnego obejmującego umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa

do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
lub umowę przeniesienia odrębnej własności lokalu lub nieruchomości zabudowanej domem,
lub

2) zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o rozliczeniu się z posiadanego lokatorskiego
prawa do lokalu mieszkalnego, lub

3) protokół przekazania lokalu mieszkalnego w przypadku jego zajmowania na podstawie
decyzji administracyjnej, lub

  4) zaświadczenie o zwrocie pomocy finansowej, o której mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy.

§ 8. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12
grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia
lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla strażaków Państwowej
Straży Pożarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr  4, poz. 13).

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

 

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu
przydzielania strażakom Państwowej Straży Pożarnej i opróżniania lokali mieszkalnych oraz kwater
tymczasowych, a także przysługujących strażakom norm zaludnienia lokali mieszkalnych. (Dz. U. Nr ...,
poz. ..).

ZAŁĄCZNIK Nr 1

                                    ........., dnia .........

......................................
(stopień, imię i nazwisko, imię ojca)
......................................
(stanowisko służbowe/stopień wg etatu)
......................................
(stosunek służbowy: funkcjonariusz,
emeryt, rencista - telefon)
......................................
(jednostka/ostatnie miejsce pełnienia
służby - emeryt)
......................................
(data przyjęcia do służby/data
zwolnienia - emeryt)
......................................
(data mianowania funkcjonariuszem
w służbie stałej)

                         Do
                         ....................................
                         ....................................
                         ....................................

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO

1. Proszę o przydzielenie lokalu mieszkalnego, z uwzględnieniem
niżej wymienionych członków rodziny:

Miejsce stałego
zameldowaniaLp. Nazwisko i

Imię
Stopień
pokrewieństwa

Data
urodzenia

Stan
cywilny

Data
zawarcia
związku
małżeńskiego rok adres

1

2

3

4

4
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oraz norm zaludnienia z tytułu ..............................
.............................................................

2. Miejsce pracy małżonka ...................................
                                   (nazwa instytucji)
od roku .................... na stanowisku ..................

3. Dane o lokalu mieszkalnym znajdującym się w miejscowości,
w której wnioskodawca pełni służbę, lub w miejscowości
pobliskiej, posiadanym przez:
a) wnioskodawcę:
Adres lokalu ................................................
Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (domu) posiada ..........
.............................................................
          (imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa)
Pozostałe osoby zameldowane w lokalu ........................
                                         (imię, nazwisko,
                                      stopień pokrewieństwa)
.............................................................
Mieszkanie (dom) jest: lokal w dyspozycji jednostki
organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, komunalne, zakładowe,
spółdzielcze (lokatorskie, własnościowe), stanowiące odrębną
nieruchomość, inne (podać jakie): ...........................
Powierzchnia pokoi: I ...... m2, II ...... m2, III ...... m2,
IV ..... m2, powierzchnia użytkowa ..... m2, piętro .........
Wyposażenie techniczne: pełne, brak następujących urządzeń*
.............................................................

b) małżonka: ................................................
Adres lokalu ................................................
Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (domu) posiada ..........
.............................................................
         (imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa)

Pozostałe osoby zameldowane w lokalu ........................
                                     (imię, nazwisko, stopień
                                           pokrewieństwa)
.............................................................
Mieszkanie (dom) jest: lokal w dyspozycji jednostki
organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, komunalne, zakładowe,
spółdzielcze (lokatorskie, własnościowe), stanowiące odrębną
nieruchomość, inne (podać jakie): ...........................
Powierzchnia pokoi: I ...... m2, II ...... m2, III ...... m2,
IV ..... m2, powierzchnia użytkowa ..... m2, piętro .........
Wyposażenie techniczne: pełne, brak następujących urządzeń*
.............................................................

4. Czy wnioskodawca lub małżonek zbył prawo do spółdzielczego
lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, albo
domu, które znajdowały się w miejscowości, w której pełni
służbę, lub w miejscowości pobliskiej?
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.............................................................

.............................................................

5. Czy wnioskodawca lub małżonek korzystał z pomocy finansowej
na budownictwo mieszkaniowe ze środków budżetu Państwa bądź był
uwzględniony w decyzji o jej przyznaniu?
.............................................................

6. W przypadku posiadania pełnoletnich dzieci należy określić,
czy pozostają na utrzymaniu wnioskodawcy ....................

7. Informacje dodatkowe (podać dodatkowe dane istotne dla
sprawy, niewymienione wyżej):
.............................................................
.............................................................

8. Uzasadnienie wniosku:
.............................................................
.............................................................
.............................................................

                                    .........................

                                      (podpis wnioskodawcy)

________
* Niepotrzebne skreślić.
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ZAŁĄCZNIK Nr 2

......................................
(stopień, imię i nazwisko)
......................................
(stanowisko służbowe/stopień wg etatu)
......................................
(jednostka - telefon)
......................................
(data przyjęcia do służby)

                       Do
                         ....................................
                         ....................................

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ TYMCZASOWEJ KWATERY

1. Proszę o przydzielenie tymczasowej kwatery, z uwzględnieniem
niżej wymienionych członków rodziny:

Miejsce stałego
zameldowaniaLp. Nazwisko

i imię
Stopień
pokrewieństwa

Data
urodzenia

Stan
cywilny

Data zawarcia
związku
małżeńskiego

rok adres

1 wnioskodawca

2

3

4

5

oraz norm zaludnienia z tytułu ..............................
.............................................................

2. Miejsce pracy małżonka ...................................
                                   (nazwa instytucji)
od roku ................... na stanowisku ...................

3. Dane o lokalu mieszkalnym znajdującym się w miejscowości,
w której wnioskodawca pełni służbę, lub w miejscowości
pobliskiej, posiadanym przez:
a) wnioskodawcę:
Adres lokalu ................................................
Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (domu) posiada ..........
.............................................................
           (imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa)
Pozostałe osoby zameldowane w lokalu ........................
                                     (imię, nazwisko, stopień
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                                           pokrewieństwa)
.............................................................
Mieszkanie (dom) jest: lokal w dyspozycji jednostki
organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, komunalne, zakładowe,
spółdzielcze (lokatorskie, własnościowe), stanowiące odrębną
nieruchomość, inne (podać jakie): ...........................
Powierzchnia pokoi: I ...... m2, II ...... m2, III ...... m2,
IV ...... m2, powierzchnia użytkowa ...... m2, piętro .......
Wyposażenie techniczne: pełne, brak następujących urządzeń*
.............................................................

b) małżonka: ................................................
Adres lokalu ................................................
Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (domu) posiada ..........
.............................................................
         (imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa)
Pozostałe osoby zameldowane w lokalu ........................
                                     (imię, nazwisko, stopień
                                           pokrewieństwa)
.............................................................
Mieszkanie (dom) jest: lokal w dyspozycji jednostki
organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, komunalne, zakładowe,
spółdzielcze (lokatorskie, własnościowe), stanowiące odrębną
nieruchomość, inne (podać jakie): ...........................
Powierzchnia pokoi: I ...... m2, II ...... m2, III ...... m2,
IV ...... m2, powierzchnia użytkowa ...... m2, piętro .......
Wyposażenie techniczne: pełne, brak następujących urządzeń*
.............................................................

4. Czy wnioskodawca lub małżonek korzystał z pomocy finansowej
na budownictwo mieszkaniowe ze środków budżetu Państwa bądź był
uwzględniony w decyzji o jej przyznaniu?
.............................................................

5. Informacje dodatkowe (podać dodatkowe dane istotne dla
sprawy, nie wymienione wyżej):
..............................................................
..............................................................

6. Uzasadnienie wniosku: .....................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................

7. W związku z delegowaniem otrzymuję - nie otrzymuję* zwrot
kosztów zakwaterowania z jednostki delegującej (wypełnia tylko
funkcjonariusz oddelegowany).

                                    .........................
                                      (podpis wnioskodawcy)
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Adnotacje komórki kadrowej

Pan(i) ............................. strażak w służbie
stałej - przygotowawczej* mianowany dnia ....................
pełniący służbę w ...................... zajmujący stanowisko
przewidziane etatem dla .....................................
rozkazem personalnym nr .............. z dnia ...............
został delegowany - przeniesiony* służbowo do ...............
.............................................................
na okres od ....................... do ......................

                                    .........................
                                          (data i podpis)

*Niepotrzebne skreślić
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                                               U Z A S A D N I E N I E

            W chwili obecnej aktem prawnym regulującym zasady przydzielania i opróżniania lokali
mieszkalnych i kwater tymczasowych oraz określającym normy zaludnienia jest rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie
szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz
tymczasowych kwater przeznaczonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, wydane na
podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1230 z późn. zm.). Proponowana
regulacja jest konsekwencją nowelizacji tej ustawy.

W projekcie rozporządzenia określono tryb przydzielania strażakom i opróżniania  lokali
mieszkalnych oraz kwater tymczasowych, normy zaludnienia, w oparciu o które przydziela się te
lokale. Wprowadzono wzory wniosków o przydział lokalu mieszkalnego. Realizacją wytycznych,
zawartych w upoważnieniu ustawowym jest określenie podmiotów właściwych do wydawania
decyzji w tych sprawach, kolejności przydziału mieszkań, a także rodzaju wymaganych
dokumentów, potwierdzających uprawnienie do ubiegania się o przydział, w tym
potwierdzających zwolnienie przez strażaka dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego lub
domu bądź zwrot udzielonej pomocy finansowej.

Projekt był przedmiotem konsultacji społecznych ze związkami zawodowymi
działającymi w ramach Państwowej Straży Pożarnej.

Projekt nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

     
             Skutki wprowadzenia rozporządzenia.

1. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu państwa i budżety jednostek samorządu
terytorialnego.
           Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla
budżetu państwa ponad wynikające z założeń na dany rok budżetowy.

2. Wpływ regulacji na rynek pracy.
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

3. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność

gospodarki.

4. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.

12/09/ds
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Projekt

       ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia

w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 88 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59,
poz. 516 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr ...., poz. .....) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Uposażenie zasadnicze

§ 1. 1. Stawki miesięcznego uposażenia zasadniczego strażaków Państwowej Straży Pożarnej,
zwanych dalej "strażakami", według grup uposażenia zasadniczego, określa tabela zawarta w
załączniku nr 1 do rozporządzenia.
        2. Zaszeregowanie stanowisk służbowych do grup uposażenia strażaków, określają tabele
zawarte w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Okresy służby i pracy, od których zależy prawo do wzrostu uposażenia z tytułu
wysługi lat, strażak zobowiązany jest udokumentować składając w komórce właściwej do spraw
kadr dokumenty potwierdzające okresy zaliczane do wysługi lat.

2. Jeżeli strażak przedstawi w okresie późniejszym dokument, od którego jest uzależnione
ustalenie wysługi lat, zwiększone uposażenie wypłaca się w części, która nie uległa przedawnieniu.

3. Aktualizacja wysługi lat, wynikająca z przebiegu służby, następuje z urzędu i nie wymaga
wydawania odrębnych decyzji.

§ 3.  Najniższym uposażeniem w rozumieniu rozporządzenia jest uposażenie przewidziane dla
najniższego stanowiska służbowego strażaka, obejmujące stawkę przewidzianą dla najniższej grupy
uposażenia zasadniczego i dodatek za stopień strażaka.

Rozdział 2

Dodatki do uposażenia

§ 4. 1. Strażak otrzymuje następujące dodatki do uposażenia:
1) dodatek za stopień;
2) dodatek służbowy;
3) dodatek za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia;
4) dodatek kontrolerski.
2. Dodatki do uposażenia, z wyjątkiem dodatku, o których mowa w  pkt 3, są ustalane w

stawkach miesięcznych.
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§ 5. 1. Stawki dodatku za stopnie strażaków określa tabela  zawarta w załączniku nr 3 do
rozporządzenia.

2. Strażak nabywa prawo do dodatku za stopień z dniem nadania albo przywrócenia stopnia.
3. W razie wymierzenia strażakowi kary dyscyplinarnej obniżenia stopnia, dodatek za stopień

zostaje stosownie obniżony z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu

§ 6. 1. Strażakowi przysługuje dodatek za czas służby wykonywanej w warunkach szkodliwych
dla zdrowia lub uciążliwych w wysokości:
1) przy pierwszym stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 5%,
2) przy drugim stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 10%,
3) przy trzecim stopniu szkodliwości lub uciążliwości – 15,
4) przy czwartym stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 20%
godzinowej stawki najniższego uposażenia strażaka.

2. Czas służby w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych w poszczególnych
stopniach szkodliwości lub uciążliwości liczy się w godzinach, przy czym czas powyżej 30 minut
zaokrągla się do pełnej godziny.

3. Godzinową stawkę najniższego uposażenia strażaka ustala się w wysokości 1/170
najniższego uposażenia.

4.  Za czas pełnienia służby w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych przyjmuje
się w szczególności czas trwania akcji ratowniczej, począwszy od wyjazdu z jednostki , aż do
zakończenia działań na terenie akcji.

5. Stanowiska służbowe, na których występują warunki szkodliwe dla zdrowia, biorąc pod
uwagę wyniki dokonywanych pomiarów oraz opinię powołanej w tym celu komisji, z podaniem
stopnia szkodliwości, wskazuje kierownik danej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży
Pożarnej.

6. Wykaz czynności i prac oraz stopnie ich szkodliwości, uzasadniające przyznanie dodatku za
służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, określa załącznik nr 4 do
rozporządzenia.

§ 7. Strażakowi pełniącemu służbę w etatowej jednostce (komórce) na stanowisku kontroli
może być przyznany, ustalany kwotowo, dodatek kontrolerski w wysokości do 300 zł,
uwzględniając wyniki i staż służby na stanowisku uprawniającym do tego dodatku, posiadanego
przeszkolenia specjalistycznego, zakresu obowiązków służbowych oraz liczby dni wykonywania
czynności kontrolnych, w miesiącu, poza macierzystą jednostką.

Rozdział 3

Przepisy końcowe

§ 8. Wysokość uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia przyznawanego
strażakowi  ustala przełożony uprawniony do mianowania lub powołania.

§ 9. 1. Komórka finansowa jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której
strażak pełni służbę, prowadzi indywidualną kartotekę uposażeń.
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2. W kartotece, o której mowa w ust. 1, zawarte są dane dotyczące wypłaconych strażakowi
uposażeń w podziale na poszczególne składniki uposażenia w ujęciu miesięcznym.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

W porozumieniu
 Minister Gospodarki i Pracy 3)

______________________________
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na

podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

2)         Rozporządzenie poprzedzone było  rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia z       dnia 21
lipca1997 r. ( Dz.U. Nr 94 poz.575, z 1998 r. Nr 45 poz. 284, z 1999 r. Nr 28 poz. 264, z 2000 r. Nr 38 poz. 431,
z 2001 r. Nr 29 poz. 325, z 2003 r. Nr 50 poz. 434 i z 2004 r. Nr 75 poz.710 ).

3)      Minister Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie
          § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
          działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).
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Załączniki
do rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia
2005 r. (poz.        )

Załącznik  nr 1

Tabela
stawek miesięcznego uposażenia zasadniczego strażaków według grup uposażenia

 Grupa uposażenia Miesięczna stawka uposażenia
zasadniczego w złotych

20 6.100

19 5.310

18 3.360

17 2.890

16 2.420

15 2.160

14 1.930

13 1.790

12 1.720

11 1.630

10 1.560

9 1.500

8 1.400

7 1.350

7 1.350

6 1.290

6 1.290

5 1.230

5 1.230

4 1.180

4 1.180

3 1.120

3 1.120

2 1.060

2 1.060
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1 780

Załącznik nr 2

Tabela nr 1
Zaszeregowanie stanowisk służbowych do grup uposażenia strażaków

w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Lp. Nazwa stanowiska służbowego Grupa uposażenia

1 2 3

1 Komendant Główny PSP 20
2 Zastępca Komendanta Głównego PSP 19
3 Dyrektor biura 17
4 Zastępca dyrektora biura 16
5 Główny księgowy 16
6 Doradca Komendanta 16
7 Radca prawny 15
8 Główny specjalista 15
9 Koordynator ratownictwa medycznego 15
10 Kapelan krajowy 15
11 Kierownik archiwum 15
12 Naczelnik wydziału 14
13 Zastępca naczelnika wydziału 13
14 Kierownik sekcji 13
15 Dyżurny operacyjny kraju 13
16 Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej 1) 13
17 Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej 1) 12
18 Zastępca dyżurnego operacyjnego kraju 12
19 Starszy specjalista 12
20 Specjalista 10
21 Pomocnik dyżurnego operacyjnego kraju 10
22 Dowódca zmiany 1) 10



6

23 Dowódca sekcji 7
24 Starszy inspektor 7
25 Inspektor 6
26 Dowódca zastępu 6
27 Starszy operator sprzętu specjalnego 6
28 Starszy dyspozytor 5
1 2 3
29 Operator sprzętu specjalnego 5
30 Specjalista ratownik 5
31 Dyspozytor 4
32 Starszy ratownik 4
33 Starszy ratownik-kierowca 4
34 Starszy technik 4
35 Ratownik 3
36 Ratownik - kierowca 3
37 Technik 3
38 Młodszy ratownik 2
39 Młodszy ratownik kierowca 2
40 Młodszy technik 2
41 Stażysta 1

Tabela nr 2
Zaszeregowanie stanowisk służbowych do grup uposażenia strażaków w Szkole Głównej

Służby Pożarniczej, Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej, Centralnym
Muzeum Pożarnictwa oraz Szkołach Państwowej Straży Pożarnej

Grupa uposażenia

Jednostka organizacyjna PSPLp. Nazwa stanowiska służbowego

SGSP CNBOP CMP CS SA SP

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Komendant – Rektor 18
2 Dyrektor 18 17
3 Komendant 17 17 16
4 Zastępca komendanta 17 16 16 15
5 Komendant wydziału – dziekan 17
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6 Zastępca dyrektora 17 16
7 Zastępca komendanta wydziału 16
8 Doradca komendanta 16
9 Szef instytutu 16
10 Szef katedry 16

1 2 3 4 5 6 7 8

11 Profesor zwyczajny 16 16
12 Profesor nadzwyczajny 15 15
13 Kierownik jednostki certyfikującej 15
14 Dyrektor biblioteki głównej 15

15 Zastępca szefa instytutu 15

16 Główny specjalista 15 14 15 15 15
17 Kierownik zakładu (studium) 14 14
18 Radca prawny 14
19  Główny księgowy 14 14 12 13 13 12
20 Naczelnik wydziału 13 13 13 12
21 Koordynator ratownictwa medycznego 13 13 13
22 Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej 13 13 13 12
23 Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej 12 12 12 11
24 Dowódca pododdziałów szkolnych 13 12 12
25 Lekarz 12 12 12 11
26 Adiunkt 12 12
27 Zastępca kierownika działu 12
28 Zastępca naczelnika wydziału 12 12 12 11
29 Kierownik laboratorium 12
30 Kierownik zespołu przedmiotowego 12 12
31 Kierownik działu 13 10 10 10 10
32 Kierownik pracowni 11
33 Dowódca kompanii szkolnej 11 11 11 10
34 Starszy wykładowca 11 11 11 11
35 Zastępca dowódcy kompanii szkolnej 10 10 10
36 Starszy specjalista 10 10 10 10 10 10
37 Dowódca zmiany 10 10 10 10
38 Wykładowca 10 10 10 10
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39 Kierownik referatu 10
40 Asystent 9 9
41 Lektor 9 9 9
42 Specjalista 9 9 9 9 9 9

1 2 3 4 5 6 7 8

43 Młodszy specjalista 8 8 8 8 8 8
44 Starszy instruktor 8 8 8 8
45 Starszy inspektor 7 7 7 7 7 7

46 Instruktor 7 7 7 7

47 Dowódca sekcji 7 7 7 7

48 Dowódca zastępu 6 6 6 6

49 Inspektor 6 6 6 6 6 6

50 Starszy operator sprzętu specjalnego 6 6 6 6

51 Młodszy inspektor 5 5 5 5 5

52 Operator sprzętu specjalnego 5 5 5 5 5

53 Specjalista ratownik 5 5 5 5

54 Starszy dyspozytor 5 5 5 5

55 Dyspozytor 4 4 4 4
56 Starszy ratownik 4 4 4 4
57 Starszy ratownik-kierowca 4 4 4 4 4 4
58 Starszy technik 4 4 4 4 4 4
59 Ratownik – kierowca 3 3 3 3 3
60 Technik 3 3 3 3 3 3
61 Ratownik 3 3 3 3
62 Młodszy ratownik 2 2 2 2
63 Młodszy ratownik kierowca 2 2 2 2
64 Młodszy technik 2 2 2 2 2
65 Stażysta 1 1 1 1
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Tabela nr 3
Zaszeregowanie stanowisk służbowych do grup uposażenia strażaków w Komendach

Wojewódzkich  Państwowej Straży Pożarnej

Lp. Nazwa stanowiska służbowego
Grupa

uposażenia

1 2 3

1 Komendant wojewódzki PSP (w KW I i II kat. ) 18
2 Komendant wojewódzki PSP (w KW III kat.) 17
3 Zastępca komendanta wojewódzkiego PSP (w KW I i II kat.) 17
4 Zastępca komendanta wojewódzkiego PSP (w KW III kat.) 16
5 Radca prawny 15
6 Specjalista wojewódzki 15
7 Koordynator ratownictwa medycznego 13
8 Główny księgowy (w KW I i II kat.) 13
9 Główny księgowy  (w KW III kat.) 12
10 Naczelnik wydziału (w KW I i II kat.) 13
11 Naczelnik wydziału (w KW III kat.) 12
12 Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej 1) 13
13 Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej 2) 12
14 Zastępca naczelnika wydziału (w KW I i II kat.) 12
15 Zastępca naczelnika wydziału (w KW III kat.) 11
16 Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej 1) 12
17 Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej 2) 11
18 Kierownik sekcji (w KW I i II kat.) 12
19 Kierownik sekcji (w KW III kat.) 11
20 Starszy wykładowca 11
21 Lekarz 11
22 Psycholog 11
24 Wykładowca 10
25 Starszy specjalista 10
26 Kapelan wojewódzki 10
27 Dyżurny operacyjny 10

1 2 3
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28 Dowódca zmiany 1) 10
29 Dowódca zmiany 2) 9
30 Zastępca dyżurnego operacyjnego 9
31 Specjalista 9
32 Starszy instruktor 8
33 Młodszy specjalista 8
34 Dowódca sekcji 7
35 Starszy inspektor 7
36 Instruktor 7
37 Dowódca zastępu 6
38 Inspektor 6
39 Starszy operator sprzętu specjalnego 6
40 Pomocnik dyżurnego operacyjnego 5
41 Młodszy inspektor 5
42 Starszy dyspozytor 5
43 Operator sprzętu specjalnego 5
44 Specjalista ratownik 5
45 Dyspozytor 4
46 Starszy ratownik 4
47 Starszy ratownik-kierowca 4
48 Starszy technik 4
49 Ratownik 3
50 Ratownik - kierowca 3
51 Technik 3
52 Młodszy ratownik 2
53 Młodszy ratownik kierowca 2
54 Młodszy technik 2
55 Stażysta 1

Tabela nr 4
Zaszeregowanie stanowisk służbowych do grup uposażenia strażaków w Komendach

Powiatowych (Miejskich)   Państwowej Straży Pożarnej
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Lp. Nazwa stanowiska służbowego Grupa
uposażenia

1 2 3

1 Komendant powiatowy (miejski) PSP (w KP I kat.) 17
2 Komendant powiatowy (miejski) PSP (w KP II kat.) 16
3 Komendant powiatowy (miejski) PSP (w KP III i IV kat.) 15
4 Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) (w KP I kat.) 16
5 Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) (w KP II kat.) 15
6 Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) (w KP III i IV kat.) 14
7 Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej 1) 13
8 Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej 2) 12
9 Główny księgowy (w KP I kat.) 12
10 Główny księgowy (w KP II, III i IV kat.) 11
11 Naczelnik wydziału (w KP I kat.) 12
12 Naczelnik wydziału (w KP II, III i IV kat.) 11
13 Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej 1) 12
14 Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej 2) 11
15 Zastępca naczelnika wydziału (w KP I kat.) 11
16 Zastępca naczelnika wydziału (w KP II, III i IV kat.) 10
17 Kierownik sekcji 10
18 Starszy specjalista 10
19 Dowódca zmiany 1) 10
20 Dowódca zmiany 2) 9
21 Specjalista 9
22 Lekarz 9
23 Dyżurny operacyjny (w KP I kat.) 9
24 Dyżurny operacyjny (w KP II kat.) 8
25 Dyżurny operacyjny (w KP III i IV kat.) 7
26 Zastępca dyżurnego operacyjnego (w KP I kat.) 8
27 Zastępca dyżurnego operacyjnego (w KP II kat.) 7

1 2 3

28 Zastępca dyżurnego operacyjnego (w KP III i IV kat.) 6
29 Młodszy specjalista 8
30 Dowódca sekcji 7
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31 Starszy inspektor 7
32 Dowódca zastępu 6
33 Starszy operator sprzętu specjalnego 6
34 Inspektor 6
35 Pomocnik dyżurnego operacyjnego 5
36 Starszy dyspozytor 5
37 Operator sprzętu specjalnego 5
38 Specjalista ratownik 5
39 Młodszy inspektor 5
40 Dyspozytor 4
41 Starszy ratownik 4
42 Starszy ratownik-kierowca 4
43 Starszy technik 4
44 Ratownik 3
45 Ratownik - kierowca 3
46 Technik 3
47 Młodszy ratownik 2
48 Młodszy ratownik kierowca 2
49 Młodszy technik 2
50 Stażysta 1

Tabela nr 5
Zaszeregowanie stanowisk służbowych do grup uposażenia strażaków  Państwowej Straży

Pożarnej pełniących służbę w Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej

Lp. Nazwa stanowiska służbowego
Grupa uposażenia
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Jednostka organizacyjna WOP
Inspektorat Delegatura Wojskowe

Straże
Pożarne

Szkoła
Specjalistów
Pożarnictwa

1 2 3 4 5 6
1 Główny specjalista 15
2 Starszy specjalista 13 11
3 Specjalista 11 10
4 Młodszy specjalista 9 8
5 Dowódca wojskowej straży pożarnej 1) 13
6 Dowódca wojskowej straży pożarnej 2) 12
7 Zastępca dowódcy wojskowej straży pożarnej 1) 12
8 Zastępca dowódcy wojskowej straży pożarnej 2)      11
9 Dowódca zmiany                      9
10 Dowódca sekcji                            7
11 Dowódca zastępu                           6
12 Starszy operator sprzętu specjalnego 6 6
13 Specjalista ratownik 5
14 Operator sprzętu specjalnego 5 5
15 Starszy dyspozytor                        5
16 Starszy technik                           4
17 Starszy ratownik - kierowca               4
18 Dyspozytor                                4
19 Starszy ratownik                          4
20 Technik                                   3
21 Ratownik - kierowca                       3
22 Ratownik                                  3
23 Młodszy technik         2
24 Młodszy ratownik – kierowca 2
1 2 3 4 5 6
25 Młodszy ratownik        2
26 Stażysta                1
27 Starszy wykładowca 11
28 Wykładowca 10
29 Starszy instruktor 8
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30 Instruktor 7

Użyte w tabelach nr 2 – 5  skróty  nazw jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej i
zastosowane indeksy oznaczają:

SGSP - Szkołę Główna Służby Pożarniczej
CNBOP - Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
CMP - Centralne Muzeum Pożarnictwa
CS - Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej
SA - Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
SP - Szkołę Podoficerską Państwowej Straży Pożarnej
WOP - Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa
KW I kat. - Komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej pierwszej kategorii
KW II kat. - Komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej drugiej kategorii
KW III kat. - Komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej trzeciej kategorii
KP I kat. - Komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej pierwszej kategorii
KP II kat. - Komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej drugiej kategorii
KP III kat. - Komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej trzeciej kategorii
KP IV kat. - Komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej czwartej kategorii

1) dla zmiany służbowej od 13 etatów,

2) dla zmiany służbowej do 12 etatów,

Załącznik nr 3

Tabela
stawek dodatku za posiadany przez strażaka stopień służbowy

 Lp. Stopień Kwota dodatku
miesięcznego
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w złotych

1 Generał brygadier 1.080

2 Nadbrygadier 930

3 Starszy brygadier 780

4 Brygadier 760

5 Młodszy brygadier 740

6 Starszy kapitan 720

7 Kapitan 700

8 Młodszy kapitan 680

9 Aspirant sztabowy 625

10 Starszy aspirant 605

11 Aspirant 585

12 Młodszy aspirant 565

13 Starszy ogniomistrz 510

14 Ogniomistrz 490

15 Młodszy ogniomistrz 470

16 Starszy sekcyjny 450

17 Sekcyjny 430

18 Starszy strażak 390

18 Starszy strażak 390

19 Strażak 380

19 Strażak 380

Załącznik nr 4
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WYKAZ CZYNNOŚCI I PRAC ORAZ STOPNIE ICH SZKODLIWOŚCI,
UZASADNIAJĄCE PRZYZNANIE DODATKU ZA SŁUŻBĘ W WARUNKACH

SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA LUB UCIĄŻLIWYCH

1. Do pierwszego stopnia szkodliwości zalicza się czynności i prace wykonywane:
1) w pomieszczeniach, w których jest konieczne stałe stosowanie sztucznego oświetlenia,
2) w warunkach narażenia na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone,
3) na przestrzeniach otwartych lub w pomieszczeniach zamkniętych, w których utrzymuje się stale

temperatura efektywna powyżej 25 stopni Celsjusza lub poniżej 10 stopni Celsjusza,
4) w warunkach narażenia na działanie dymów pożarowych lub substancji toksycznych nie

kumulujących się w organizmie,
5) w warunkach narażenia na działanie pyłów nie wywołujących zwłóknienia tkanki płucnej,
6) w warunkach narażenia na wibrację ogólną,
7) w mokrym środowisku o względnej wilgotności powietrza 80%, w błocie lub bezpośrednim

kontakcie z wodą.
2. Do drugiego stopnia szkodliwości zalicza się czynności i prace wykonywane:

1) w warunkach narażenia na hałas,
2) w warunkach nadmiernego obciążenia wysiłkiem fizycznym co najmniej 2.000 kcal dla

mężczyzn i 1.200 kcal dla kobiet lub wymagające wymuszonej pozycji ciała,
3) w warunkach narażenia na działanie pyłów wywołujących zwłóknienie tkanki płucnej,
4) w warunkach narażenia na działanie dymów pożarowych lub substancji toksycznych

kumulujących się w organizmie,
5) przy usuwaniu i wywozie nieczystości,
6) w warunkach narażenia na wibrację miejscową,
7) w pomieszczeniach specjalnych zagłębionych i półzagłębionych obwałowanych w warunkach

niewłaściwej wentylacji i sztucznego oświetlenia.
3. Do trzeciego stopnia szkodliwości zalicza się czynności prace wykonywane:

1) w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,
2) przy zabezpieczaniu, w związku z działaniem ratowniczym, gazów, paliw i materiałów

wybuchowych,
3) przy urządzeniach elektroenergetycznych, znajdujących się pod napięciem powyżej 220 V,
4) w warunkach narażenia na działanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości w

zakresie od 0,1 do 300.000 MHz w strefie zagrożenia.
4. Do czwartego stopnia szkodliwości zalicza się czynności i prace wykonywane:

1) wewnątrz zbiorników, aparatów, kanałów, studni itp., których wykonywanie wymaga
specjalnego zezwolenia i zabezpieczenia,

2) pod ziemią i wodą,
3) w kontakcie z materiałami zakaźnymi, chorymi zakaźnie ludźmi lub zwierzętami oraz

zwłokami,
4) na wysokości powyżej 2 m i w wykopach poniżej 2 m, uznane za niebezpieczne w przepisach o

bezpieczeństwie i higienie pracy,
5) w warunkach narażenia na działanie benzydyny, alfa- i beta-naftyloaminy, chlorku winylu,

azbestu oraz innych czynników o analogicznym jak te substancje działaniu, jeśli zostanie to
stwierdzone przez instytut medycyny pracy,

6) bezpośrednio przy usuwaniu awarii radiacyjnych i ich skutków.
5. Prace określone w ust. 1 pkt 4 i 5 oraz w ust. 2 pkt 1, 3 i 4 uważa się za wykonywane w

warunkach szkodliwych dla zdrowia uzasadniających przyznanie dodatku, jeżeli w środowisku
pracy przekroczone są najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla
zdrowia określone w odrębnych przepisach lub inne obowiązujące normy higieniczno-sanitarne.
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6. Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, o których mowa w ust. 5, dokonywane są
przez laboratoria Inspekcji Sanitarnej oraz inne laboratoria upoważnione przez właściwych
terenowo wojewódzkich inspektorów sanitarnych.

7. Obowiązek dokonywania pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, o których mowa
w ust. 5, nie dotyczy środowiska działań ratowniczo-gaśniczych.

8. W razie równoczesnego pełnienia służby w warunkach o różnym stopniu szkodliwości,
przysługuje jeden dodatek, obliczony według najwyższego z występujących stopni szkodliwości.
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U Z A S A D N I E N I E

1.Istniejący stan rzeczy oraz cel wprowadzenia zmian.

Zakres zagadnień objętych regulacją w niniejszym projekcie był dotychczas
uregulowany w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 21 lipca 1997 r.  w sprawie uposażenia strażaków Państwowej
Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 94, poz. 575, z 1998 r. Nr 45, poz. 284, z 1999 r. Nr 28,
poz. 264, z 2000 r. Nr 38, poz. 431, z 2001 r. Nr 29, poz. 325, z 2003 r. Nr 50, poz.
434 i z 2004 r. Nr 75, poz. 710), wydanym na podstawie art. 88 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i
Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609).

Część dotychczasowych uregulowań zawartych w obecnym rozporządzeniu
umieszczona została w ustawie o PSP, a w związku z tym nastąpiła zmiana brzmienia
art. 88 i delegacji stanowiącej podstawę niniejszego rozporządzenia Ponadto
projektowane są zmiany przepisów wykonawczych do ustawy w zakresie
dotyczącym wymogów kwalifikacyjnych dla strażaków PSP jak również struktur i
organizacji komend. W przepisie kwalifikacyjnym wprowadzono podział stanowisk
służbowych na: oficerskie, aspiranckie, podoficerskie oraz szeregowych, w
zależności od korpusu, do jakiego należą zajmujący je strażacy, do stanowisk tych
przydzielono też maksymalne stopnie służbowe. Utworzenie stanowiska kierownik
archiwum w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, wynika z
postanowień zawartych w zarządzeniu nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 22 września 2000 r. w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zasad postępowania
z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw
wewnętrznych i administracji (Dz. Urz. MSWiA Nr 4, poz. 29). Zapisy cytowanego
wyżej przepisu, nakładają na jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej
obowiązek prowadzenia wyodrębnionej sieci archiwalnej oraz nakładają obowiązek
sprawowania nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad działalnością archiwów
w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Aby zapewnić
możliwość realizacji wyżej wymienionych obowiązków należy powierzyć
je funkcjonariuszowi zatrudnionemu na odpowiednim stanowisku służbowym.
Utworzenie stanowisk: dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej, zastępcy dowódcy
jednostki ratowniczo-gaśniczej, dowódcy zmiany, dowódcy sekcji, dowódcy zastępu,
starszego operatora sprzętu specjalnego, operatora sprzętu specjalnego, specjalisty
ratownika, starszego dyspozytora, dyspozytora, specjalisty ratownika, starszego
ratownika, ratownika, w Komendzie Głównej PSP jest wypełnienie zapisu
ustawowego umożliwiającego Komendantowi Głównemu tworzenie jednostek
ratowniczo-gaśniczych.

Utworzenie stanowiska psychologa w Komendzie Wojewódzkiej PSP wynika z
konieczności zapewnienia strażakom PSP szybkiej pomocy psychologicznej
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niezbędnej w czasie działań ratowniczych oraz po ich zakończeniu zwłaszcza że
skuteczność tej pomocy uzależniona jest od znajomości specyfiki zawodu.
Utworzono stanowiska dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz zastępcy
dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej,
Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej, szkołach aspirantów Państwowej
Straży Pożarnej i Szkole podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej, co będzie
usankcjonowaniem prowadzenia działań ratowniczych przez szkoły Państwowej
Straży Pożarnej i wynikającymi z tego zadaniami dla dowódców jednostek
ratowniczo – gaśniczych. Utworzono także stanowiska: zastępcy naczelnika
wydziału, głównego księgowego, głównego specjalisty, młodszego specjalisty,
specjalisty, starszego specjalisty, młodszego inspektora, inspektora, starszego
inspektora, technika, starszego technika oraz starszego ratownika-kierowcy w
Centralnym Muzeum Pożarnictwa co ma umożliwić zgodne ze statutem
funkcjonowanie Muzeum oraz prawidłowe zaszeregowanie funkcjonariuszy
pełniących tam służbę.

W związku z przygotowywanym projektem rozporządzenia w sprawie określenia
szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej)
Państwowej Straży Pożarnej, wprowadzającym kategoryzację wyżej wspomnianych
komend, dokonano zmian w zakresie maksymalnego stopnia służbowego strażaków,
co ma na celu ich hierarchiczne uporządkowanie.

 Przedstawione powyżej proponowane nowe rozwiązania spowodowały konieczność
dokonania zmian i dostosowania dotychczasowego rozporządzenia do nowych
zapisów ustawy, a projektowane rozporządzenie ma uregulować pozostałe kwestie
związane z uposażeniem strażaków i dodatkami do uposażenia, nie należące do
materii ustawowej.

 2. Różnica między dotychczasowym a proponowanym stanem prawnym.

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 21 lipca 1997 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej
(Dz. U. z 1997 r. Nr 94, poz. 575 ze zmianami) zawiera uregulowania, które w
znacznej części zostały przeniesione do nowelizacji ustawy.

Projekt niniejszego rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia
wynikającego ze znowelizowanego art. 88 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 ze zmianami) i
reguluje:

1) stawki miesięcznego uposażenia zasadniczego strażaków według grup
uposażenia zasadniczego,

2) zaszeregowania stanowisk służbowych do poszczególnych grup uposażenia
zasadniczego,
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3) sposób dokumentowania okresu służby, od którego zależy prawo do wzrostu
uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat,

4) stawki dodatków do uposażenia określanych kwotowo w stawkach
miesięcznych,

5) sposób obliczania wysokości dodatku do uposażenia za służbę w warunkach
szkodliwych dla zdrowia.

Pozostałe kwestie, dotychczas zawarte w rozporządzeniu, a obecnie w
nowelizowanej ustawie, zostały w niniejszym projekcie pominięte.

Do regulacji nowych, nie objętych uchylanym dotychczasowym
rozporządzeniem, należy określenie sposobu prowadzenia w jednostce organizacyjnej
Państwowej Straży Pożarnej, w której strażak pełni służbę kartoteki wypłaconych
uposażeń zawierającą poszczególne składniki uposażenia w ujęciu miesięcznym.

Wprowadzone w jednostkach organizacyjnych PSP nowe stanowiska służbowe
takie jak na przykład: „kapelan krajowy”, „kierownik archiwum” czy „koordynator
ratownictwa medycznego” są w rzeczywistości tylko i wyłącznie sprecyzowaniem
nazewnictwa, gdyż zadania te realizowane były przez strażaków pełniących służbę na
innych stanowiskach np.  głównych specjalistów. Zmiana nazewnictwa nie powoduje
zatem dodatkowych skutków finansowych dla jednostek organizacyjnych PSP, a tym
samym dla budżetu państwa.

3. Charakterystyka i ocena przewidywanych skutków prawnych.

Podstawowym założeniem projektu rozporządzenia jest określenie szczegółowych
stawek uposażenia zasadniczego, dokumentowania okresu służby od którego zależy
prawo do wzrostu tego uposażenia z tytułu wysługi lat, wysokości dodatków do
uposażenia ustalanych w stawkach miesięcznych oraz sposobu obliczania wysokości
dodatków za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Rozporządzenie to
posiada swoją wewnętrzną, spójną logicznie systematykę. Podkreślenia wymaga, że
rozporządzenie nie zawiera norm, które byłyby sprzeczne z normami innych ustaw,
bądź zmieniały ich wykładnię i powodowały konieczność nowych interpretacji. Akt
ten wraz ze znowelizowaną ustawą o Państwowej Straży Pożarnej stanowi pełną
regulację omawianego zagadnienia.

Reasumując można stwierdzić, że projekt rozporządzenia nie spowoduje
negatywnych skutków prawnych, a jest dostosowaniem do innych aktów prawnych i
potrzeb Państwowej Straży Pożarnej w zakresie uposażenia strażaków.

4. Ocena skutków regulacji (OSR)
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1. Zawarte w projekcie regulacje dotyczą tylko strażaków Państwowej Straży
Pożarnej  i nie mają wpływu na inne podmioty, rynek pracy, konkurencyjność
wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, sytuację i rozwój regionalny.

2. Projekt rozporządzenia był przedmiotem konsultacji z jednostkami
organizacyjnymi oraz związkami zawodowymi działającymi w Państwowej Straży
Pożarnej. Zgłoszone uwagi zostały ujęte w obecnej wersji projektu. Zgodnie z
proponowanym nowym brzmieniem art.35 ustawy czas służby strażaków ma
wynosić zasadniczo 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym,
nie przekraczającym sześciu miesięcy. Czas służby strażaka może jednak być
przedłużony do 48 godzin tygodniowo, w okresie rozliczeniowym, jeżeli jest to
uzasadnione koniecznością zapewnienia ciągłości służby. W zamian za czas
służby lub za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru domowego, przekraczający normę
40 godzin strażakowi przysługuje czas wolny od służby w tym samym wymiarze.

3. Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami) środki na pokrycie skutków
finansowych wejścia w życie projektowanego rozporządzenia są przewidziane w
projekcie budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w
projektach budżetów wojewodów na rok 2005.

4. Wejście w życie projektowanego rozporządzenia pozostanie bez wpływu na  rynek
pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz na sytuację i
rozwój regionów.
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