
Dziennik Ustaw Nr 1 — 55 — Poz. 12

Na podstawie art. 28a ust. 3 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. Nr 88,
poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254,
z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34,
poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106,
poz. 680, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 45,
poz. 436 i Nr 110, poz. 1255) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie
szczegó∏owych zasad i trybu wyznaczania stra˝aków
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej do wykonywania zadaƒ
poza jednostkami organizacyjnymi Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej oraz ich uprawnieƒ i obowiàzków (Dz. U.
Nr 38, poz. 223) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 w zdaniu wst´pnym po wyrazie „wyznacza-
ni” dodaje si´ przecinek i wyrazy „za ich zgodà,”;

2) w § 4:
a) w ust. 2 wyraz „oddelegowania” zast´puje si´

wyrazem „wyznaczenia”,
b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Stanowisko, o którym mowa w ust. 2, powin-
no odpowiadaç stanowisku s∏u˝bowemu
przewidzianemu dla stra˝aka.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Wyznaczenie do wykonywania zadaƒ poza

jednostkami Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
nast´puje po wyra˝eniu przez stra˝aka pi-
semnej zgody na wykonywanie tych zadaƒ
w okreÊlonej instytucji cywilnej, na danym
stanowisku i na zasadach, o których mowa
w § 7, oraz po zasi´gni´ciu opinii prze∏o˝o-
nego stra˝aka uprawnionego do mianowa-
nia stra˝aka na stanowisko s∏u˝bowe.”;

4) w § 6 wyrazy „o których mowa w § 3” zast´puje si´
wyrazami „o których mowa w art. 1 ustawy
o ochronie przeciwpo˝arowej”;

5) w § 7 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2) pozostawia stra˝aka na etacie jednostki or-

ganizacyjnej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
w której stra˝ak pe∏ni∏ s∏u˝b´ przed wyzna-
czeniem do wykonywania zadaƒ w instytucji
cywilnej,

3) kieruje stra˝aka na stanowisko do okreÊlonej
we wniosku instytucji cywilnej.”;

6) w § 10 w ust. 1 wyraz „s∏u˝by” zast´puje si´ wyra-
zami „Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej”;

7) w § 11 w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „zwalnia si´ z zaj-
mowanego etatu, o którym mowa w § 7 pkt 2”, a po
wyrazie „przenosi” dodaje si´ wyraz „si´”;

8) w § 12:
a) w ust. 1 po wyrazach „uposa˝enie i inne nale˝-

noÊci pieni´˝ne” dodaje si´ wyrazy „oraz Êwiad-
czenia w naturze i równowa˝niki pieni´˝ne”,
a po wyrazach „ust. 2” stawia si´ kropk´ i skre-
Êla wyrazy „i 3”,

b) w ust. 2 po wyrazach „przyznawania nagród”
przecinek zast´puje si´ kropkà, a pozosta∏e wy-
razy skreÊla si´,

c) skreÊla si´ ust. 3;
9) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Uposa˝enie i inne nale˝noÊci pieni´˝ne
przys∏ugujàce stra˝akowi z tytu∏u pe∏nie-
nia s∏u˝by w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
a wykonujàcemu zadania w instytucji cy-
wilnej, wyp∏aca z w∏asnych Êrodków in-
stytucja cywilna, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Jednostka organizacyjna Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, w której stra˝ak pe∏ni∏
s∏u˝b´ przed wyznaczeniem do wykony-
wania zadaƒ w instytucji cywilnej:
1) wydaje Êwiadczenia w naturze i wyp∏a-

ca ich równowa˝niki,
2) wyp∏aca pomoc finansowà, o której mo-

wa w art. 80 ust. 1 ustawy o Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej,

3) wyp∏aca nagrody jubileuszowe, o któ-
rych mowa w art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy
o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,

4) wyp∏aca nale˝noÊci z tytu∏u zwolnienia
ze s∏u˝by, o których mowa w art. 93
ust. 1 pkt 6 ustawy o Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej,

5) wyp∏aca odpraw´ poÊmiertnà, o której
mowa w art. 93 ust. 2 pkt 2 ustawy
o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.”

§ 2. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do
stra˝aków wyznaczonych do wykonywania zadaƒ poza
jednostkami organizacyjnymi Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
M. Biernacki

12

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 18 grudnia 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu wyznaczania stra˝aków Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej do wykonywania zadaƒ poza jednostkami organizacyjnymi Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej oraz ich 

uprawnieƒ i obowiàzków.


