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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r.

w sprawie uposa˝enia stra˝aków Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej

Na podstawie art. 88 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U.
z 2006 r. Nr 96, poz. 667 i Nr 104, poz. 708 i 711) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla stawki i grupy uposa-
˝enia zasadniczego stra˝aków Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej, zwanych dalej „stra˝akami”, oraz stawki do-
datków do uposa˝enia albo sposób ich obliczania,

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na podsta-

wie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia-
∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919).



a tak˝e sposób i tryb zaliczania okresów s∏u˝by i pracy
do okresu s∏u˝by, od którego zale˝y prawo do wzrostu
uposa˝enia, z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci:

1) zaszeregowania stanowisk s∏u˝bowych do po-
szczególnych grup uposa˝enia zasadniczego;

2) sposobu dokumentowania okresów s∏u˝by, od
których zale˝à prawo do wzrostu uposa˝enia i je-
go wysokoÊç;

3) rodzajów dodatków, uzasadnionych szczególnymi
w∏aÊciwoÊciami, kwalifikacjami, warunkami albo
miejscem pe∏nienia s∏u˝by;

4) warunków przyznawania i sposobu obliczania do-
datku s∏u˝bowego oraz dodatków, uzasadnionych
szczególnymi w∏aÊciwoÊciami, kwalifikacjami, wa-
runkami albo miejscem pe∏nienia s∏u˝by, oraz
podmiotów uprawnionych do ich przyznawania
i obliczania;

5) okolicznoÊci uwzgl´dnianych przy ustalaniu i zmia-
nie wysokoÊci dodatku s∏u˝bowego.

§ 2. 1. Stawki miesi´cznego uposa˝enia zasadni-
czego stra˝aków wed∏ug poszczególnych grup uposa-
˝enia zasadniczego okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzà-
dzenia.

2. Zaszeregowanie stanowisk s∏u˝bowych stra˝a-
ków do poszczególnych grup uposa˝enia zasadnicze-
go okreÊlajà tabele stanowiàce za∏àcznik nr 2 do roz-
porzàdzenia.

§ 3. 1. Okresy s∏u˝by, pracy i inne okresy, zaliczane
do okresu s∏u˝by, od którego zale˝y prawo do wzrostu
uposa˝enia i jego wysokoÊç, zalicza si´ na podstawie
dokumentów, potwierdzajàcych te okresy, z∏o˝onych
przez stra˝aka w komórce w∏aÊciwej do spraw kadr.

2. Aktualizacja prawa do wzrostu uposa˝enia i jego
wysokoÊci, wynikajàca z przebiegu s∏u˝by, nast´puje
z urz´du i nie wymaga wydawania odr´bnych decyzji.

§ 4. Najni˝szym uposa˝eniem w rozumieniu rozpo-
rzàdzenia jest uposa˝enie przewidziane dla najni˝sze-
go stanowiska s∏u˝bowego stra˝aka, obejmujàce
stawk´ przewidzianà dla najni˝szej grupy uposa˝enia
zasadniczego i dodatek za stopieƒ stra˝aka.

§ 5. Stawki dodatku za stopieƒ okreÊla za∏àcznik 
nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 6. 1. Stra˝akowi przyznaje si´, ustalany kwotowo,
dodatek s∏u˝bowy w wysokoÊci do 50 % otrzymywa-
nego uposa˝enia zasadniczego i dodatku za stopieƒ.
Warunkami przyznawania dodatku s∏u˝bowego sà:

1) dyspozycyjnoÊç zwiàzana z zajmowanym stanowi-
skiem i odpowiedzialnoÊç za podejmowane decy-
zje s∏u˝bowe;

2) zdyscyplinowanie przy realizacji zadaƒ s∏u˝bo-
wych, gospodarnoÊç oraz dba∏oÊç o powierzony
sprz´t i urzàdzenia;

3) posiadanie odpowiedniego wykszta∏cenia ogólne-
go i kwalifikacji zawodowych, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem kwalifikacji specjalistycznych
(uprawnieƒ, znajomoÊci j´zyków obcych), wyko-
rzystywanych na zajmowanym stanowisku;

4) sprawnoÊç fizyczna, potwierdzona wynikami
sprawdzianów.

2. OkolicznoÊciami uwzgl´dnianymi przy ustalaniu
i zmianie wysokoÊci dodatku s∏u˝bowego sà:

1) stopieƒ dyspozycyjnoÊci zwiàzanej z zajmowanym
stanowiskiem i odpowiedzialnoÊci za podejmowa-
ne decyzje s∏u˝bowe;

2) stopieƒ zdyscyplinowania przy realizacji zadaƒ
s∏u˝bowych;

3) stopieƒ sprawnoÊci fizycznej, potwierdzonej wyni-
kami sprawdzianów;

4) inne szczególnie uzasadnione przypadki, uzasad-
niajàce podwy˝szenie dodatku s∏u˝bowego. 

3. Prawo do ustalonej wysokoÊci dodatku wygasa
z ostatnim dniem miesiàca, w którym usta∏y warunki
uzasadniajàce jego przyznanie.

4. Dodatek s∏u˝bowy przyznaje stra˝akowi i okre-
Êla jego wysokoÊç prze∏o˝ony uprawniony do miano-
wania lub powo∏ania. 

§ 7. 1. Dodatkami uzasadnionymi szczególnymi
w∏aÊciwoÊciami, kwalifikacjami, warunkami albo miej-
scem pe∏nienia s∏u˝by sà:

1) dodatek za s∏u˝b´ w warunkach szkodliwych dla
zdrowia lub ucià˝liwych;

2) dodatek kontrolerski.

2. Dodatek za s∏u˝b´ w warunkach szkodliwych dla
zdrowia lub ucià˝liwych przys∏uguje stra˝akowi za
czas s∏u˝by wykonywanej w warunkach szkodliwych
dla zdrowia lub ucià˝liwych, w wysokoÊci:

1) przy pierwszym stopniu szkodliwoÊci lub ucià˝li-
woÊci — 5 %,

2) przy drugim stopniu szkodliwoÊci lub ucià˝liwoÊci
— 10 %,

3) przy trzecim stopniu szkodliwoÊci lub ucià˝liwoÊci
— 15 %,

4) przy czwartym stopniu szkodliwoÊci lub ucià˝liwo-
Êci — 20 %

godzinowej stawki najni˝szego uposa˝enia.

3. Czas s∏u˝by w warunkach szkodliwych dla zdro-
wia lub ucià˝liwych w poszczególnych stopniach szko-
dliwoÊci lub ucià˝liwoÊci liczy si´ w godzinach, przy
czym czas powy˝ej 30 minut zaokràgla si´ do pe∏nej
godziny.
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4. Godzinowà stawk´ najni˝szego uposa˝enia
ustala si´ w wysokoÊci 1/170 najni˝szego uposa˝enia.

5. Za czas pe∏nienia s∏u˝by w warunkach szkodli-
wych dla zdrowia lub ucià˝liwych przyjmuje si´
w szczególnoÊci czas trwania akcji ratowniczej, po-
czàwszy od wyjazdu z jednostki, a˝ do zakoƒczenia
dzia∏aƒ na terenie akcji.

6. Wykaz czynnoÊci i prac oraz stopnie ich szkodli-
woÊci, uzasadniajàce przyznanie dodatku za s∏u˝b´
w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub ucià˝li-
wych, okreÊla za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.

7. Stra˝akowi pe∏niàcemu s∏u˝b´ w etatowej jed-
nostce (komórce) na stanowisku kontroli mo˝e byç
przyznany, ustalany kwotowo, dodatek kontrolerski
w wysokoÊci do 500 z∏, uzale˝niony od wyników i sta-
˝u s∏u˝by na stanowisku uprawniajàcym do tego do-
datku, posiadanego przeszkolenia specjalistycznego,
zakresu obowiàzków s∏u˝bowych oraz liczby dni wy-
konywania czynnoÊci kontrolnych w miesiàcu, poza
macierzystà jednostkà.

8. Dodatek za s∏u˝b´ w warunkach szkodliwych dla
zdrowia lub ucià˝liwych przyznaje i oblicza kierownik
jednostki organizacyjnej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
bioràc pod uwag´ wyniki dokonywanych pomiarów. 

9. Dodatek kontrolerski przyznaje i oblicza kierownik
jednostki organizacyjnej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

§ 8. Dodatki do uposa˝enia, z wyjàtkiem dodatku
za s∏u˝b´ w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub
ucià˝liwych, sà ustalane w stawkach miesi´cznych.

§ 9. Stawki uposa˝enia zasadniczego w wysokoÊci
okreÊlonej w za∏àczniku nr 1 do niniejszego rozporzà-
dzenia stosuje si´ przy ustalaniu uposa˝eƒ przys∏ugu-
jàcych stra˝akom od dnia 1 stycznia 2006 r.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.2)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
L. Dorn
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———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
21 lipca 1997 r. w sprawie uposa˝enia stra˝aków Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej (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, z 2004 r.
Nr 75, poz. 710 i Nr 255, poz. 2565 oraz z 2005 r. Nr 25,
poz. 212), które utraci∏o moc z dniem wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszego rozporzàdzenia na podstawie art. 5 ustawy
z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej (Dz. U. Nr 100, poz. 836).
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r. (poz. 1189)

Za∏àcznik nr 1

TABELA 
STAWEK MIESI¢CZNEGO UPOSA˚ENIA ZASADNICZEGO STRA˚AKÓW

WED¸UG GRUP UPOSA˚ENIA ZASADNICZEGO
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Za∏àcznik nr 2

TABELA NR 1

ZASZEREGOWANIE STANOWISK S¸U˚BOWYCH W KOMENDZIE G¸ÓWNEJ
PA¡STWOWEJ STRA˚Y PO˚ARNEJ DO GRUP UPOSA˚ENIA ZASADNICZEGO
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TABELA NR 2

ZASZEREGOWANIE STANOWISK S¸U˚BOWYCH W SZKOLE G¸ÓWNEJ S¸U˚BY PO˚ARNICZEJ,
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZYM OCHRONY PRZECIWPO˚AROWEJ,

CENTRALNYM MUZEUM PO˚ARNICTWA ORAZ W SZKO¸ACH PA¡STWOWEJ STRA˚Y PO˚ARNEJ
DO GRUP UPOSA˚ENIA ZASADNICZEGO 
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U˝yte w tabeli skróty nazw jednostek organizacyjnych Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i zastosowane indeksy
oznaczajà: 

SGSP — Szko∏´ G∏ównà S∏u˝by Po˝arniczej,
CNBOP — Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpo˝arowej,
CMP — Centralne Muzeum Po˝arnictwa,
CS — Centralnà Szko∏´ Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
SA — Szko∏´ Aspirantów Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
SP — Szko∏´ Podoficerskà Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
1) — dotyczy tylko Szko∏y G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej.
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TABELA NR 3

ZASZEREGOWANIE STANOWISK S¸U˚BOWYCH
W KOMENDACH WOJEWÓDZKICH PA¡STWOWEJ STRA˚Y PO˚ARNEJ

DO GRUP UPOSA˚ENIA ZASADNICZEGO 
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TABELA NR 4

ZASZEREGOWANIE STANOWISK S¸U˚BOWYCH W KOMENDACH POWIATOWYCH (MIEJSKICH)
PA¡STWOWEJ STRA˚Y PO˚ARNEJ DO GRUP UPOSA˚ENIA ZASADNICZEGO 
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U˝yte w tabeli skróty nazw jednostek organizacyjnych Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i zastosowane indeksy
oznaczajà: 
KP I kat. — komend´ powiatowà (miejskà) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej pierwszej kategorii,
KP II kat. — komend´ powiatowà (miejskà) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej drugiej kategorii,
KP III kat. — komend´ powiatowà (miejskà) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej trzeciej kategorii,
KP IV kat. — komend´ powiatowà (miejskà) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej czwartej kategorii,
KP V kat. — komend´ powiatowà (miejskà) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej piàtej kategorii,
1) — dla limitu etatowego w jednostce ratowniczo-gaÊniczej w systemie zmianowym od 37 etatów,
2) — dla limitu etatowego w jednostce ratowniczo-gaÊniczej w systemie zmianowym do 36 etatów. 
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TABELA NR 5

ZASZEREGOWANIE STANOWISK S¸U˚BOWYCH STRA˚AKÓW PA¡STWOWEJ STRA˚Y PO˚ARNEJ
PE¸NIÑCYCH S¸U˚B¢ W WOJSKOWEJ OCHRONIE PRZECIWPO˚AROWEJ

DO GRUP UPOSA˚ENIA ZASADNICZEGO 

5.1. Inspektorat i delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpo˝arowej

5.2. Wojskowe stra˝e po˝arne
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Za∏àcznik nr 3

TABELA 
STAWEK DODATKU ZA POSIADANY PRZEZ STRA˚AKA STOPIE¡ 



1. Do pierwszego stopnia szkodliwoÊci zalicza si´
czynnoÊci i prace wykonywane:

1) w pomieszczeniach, w których jest konieczne sta-
∏e stosowanie sztucznego oÊwietlenia;

2) w warunkach nara˝enia na promieniowanie ultra-
fioletowe lub podczerwone;

3) na przestrzeniach otwartych lub w pomieszcze-
niach zamkni´tych, w których utrzymuje si´ stale
temperatura efektywna powy˝ej 25 °C lub poni˝ej
10 °C;

4) w warunkach nara˝enia na dzia∏anie dymów po˝a-
rowych lub substancji toksycznych niekumulujà-
cych si´ w organizmie;

5) w warunkach nara˝enia na dzia∏anie py∏ów nie-
wywo∏ujàcych zw∏óknienia tkanki p∏ucnej;

6) w warunkach nara˝enia na wibracj´ ogólnà;

7) w mokrym Êrodowisku o wzgl´dnej wilgotnoÊci
powietrza 80 %, w b∏ocie lub bezpoÊrednim kon-
takcie z wodà.

2. Do drugiego stopnia szkodliwoÊci zalicza si´
czynnoÊci i prace wykonywane:

1) w warunkach nara˝enia na ha∏as;

2) w warunkach nadmiernego obcià˝enia wysi∏kiem
fizycznym co najmniej 2 000 kcal dla m´˝czyzn 
i 1200 kcal dla kobiet lub wymagajàce wymuszo-
nej pozycji cia∏a;

3) w warunkach nara˝enia na dzia∏anie py∏ów wywo-
∏ujàcych zw∏óknienie tkanki p∏ucnej;

4) w warunkach nara˝enia na dzia∏anie dymów po˝a-
rowych lub substancji toksycznych kumulujàcych
si´ w organizmie;

5) przy usuwaniu i wywozie nieczystoÊci;

6) w warunkach nara˝enia na wibracj´ miejscowà;

7) w pomieszczeniach specjalnych zag∏´bionych
i pó∏zag∏´bionych obwa∏owanych w warunkach
niew∏aÊciwej wentylacji i sztucznego oÊwietlenia.

3. Do trzeciego stopnia szkodliwoÊci zalicza si´
czynnoÊci i prace wykonywane:

1) w warunkach nara˝enia na promieniowanie joni-
zujàce;

2) przy zabezpieczaniu, w zwiàzku z dzia∏aniem ra-
towniczym, gazów, paliw i materia∏ów wybucho-
wych;

3) przy urzàdzeniach elektroenergetycznych znajdu-
jàcych si´ pod napi´ciem powy˝ej 230 V;

4) w warunkach nara˝enia na dzia∏anie pól elektro-
magnetycznych wysokiej cz´stotliwoÊci w zakre-
sie od 0,1 do 300 000 MHz w strefie zagro˝enia.

4. Do czwartego stopnia szkodliwoÊci zalicza si´
czynnoÊci i prace wykonywane:

1) wewnàtrz zbiorników, aparatów, kana∏ów, studni
itp., których wykonywanie wymaga specjalnego
zezwolenia i zabezpieczenia;

2) pod ziemià i wodà;

3) w kontakcie z materia∏ami zakaênymi, chorymi za-
kaênie ludêmi lub zwierz´tami oraz zw∏okami;

4) na wysokoÊci powy˝ej 2 m i w wykopach poni˝ej
2 m, uznane za niebezpieczne w przepisach o bez-
pieczeƒstwie i higienie pracy;

5) w warunkach nara˝enia na dzia∏anie benzydyny,
alfa- i beta-naftyloaminy, chlorku winylu, azbestu
oraz innych czynników o analogicznym do tych
substancji dzia∏aniu, jeÊli zostanie to stwierdzone
przez instytut medycyny pracy;

6) bezpoÊrednio przy usuwaniu awarii radiacyjnych
i ich skutków.

5. Prace okreÊlone w ust. 1 pkt 4 i 5 oraz w ust. 2
pkt 1, 3 i 4 uwa˝a si´ za wykonywane w warunkach
szkodliwych dla zdrowia uzasadniajàcych przyznanie
dodatku, je˝eli w Êrodowisku pracy przekroczone sà
najwy˝sze dopuszczalne st´˝enia i nat´˝enia czynni-
ków szkodliwych dla zdrowia okreÊlone w odr´bnych
przepisach lub inne obowiàzujàce normy higieniczno-
-sanitarne.
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Za∏àcznik nr 4

WYKAZ CZYNNOÂCI I PRAC ORAZ STOPNIE ICH SZKODLIWOÂCI, UZASADNIAJÑCE PRZYZNANIE
DODATKU ZA S¸U˚B¢ W WARUNKACH SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA LUB UCIÑ˚LIWYCH


