
Na podstawie art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Stra˝ak Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, zwany
dalej „stra˝akiem”, mo˝e byç skierowany do:

1) Szko∏y G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej, pozosta∏ych
szkó∏ lub oÊrodka szkolenia Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej;

2) szko∏y publicznej lub niepublicznej o uprawnie-
niach szko∏y publicznej;

3) paƒstwowej lub niepaƒstwowej szko∏y wy˝szej;

4) innych placówek prowadzàcych pozaszkolne formy
kszta∏cenia.

2. Stra˝ak mo˝e byç skierowany do szko∏y, na prze-
szkolenie lub na studia za granicà.

§ 2. Stra˝ak otrzymuje w czasie odbywania nauki
uposa˝enie, dodatek s∏u˝bowy, inne dodatki do uposa-
˝enia oraz pozosta∏e Êwiadczenia pieni´˝ne przys∏ugu-
jàce na stanowisku zajmowanym bezpoÊrednio przed
skierowaniem, z uwzgl´dnieniem powsta∏ych w tym
okresie zmian majàcych wp∏yw na prawo do nich lub
ich wysokoÊç.

§ 3. 1. Stra˝akowi skierowanemu do szko∏y, na prze-
szkolenie lub na studia poza miejscem pe∏nienia s∏u˝-
by lub sta∏ego zamieszkania przys∏uguje rycza∏t finan-
sowy na dojazdy do miejsca nauki lub programowej
praktyki i z powrotem w wysokoÊci cen biletu II klasy
pociàgu pospiesznego, z uwzgl´dnieniem posiadane-
go uprawnienia do ulgowych przejazdów, bez wzgl´du
na to, z jakiego tytu∏u uprawnienie to przys∏uguje, z za-
strze˝eniem ust. 2.

2. W razie braku mo˝liwoÊci dotarcia do miejsca na-
uki lub programowej praktyki Êrodkiem transportu,
o którym mowa w ust. 1, rycza∏t finansowy na dojazdy
przys∏uguje w wysokoÊci ceny biletu najtaƒszego Êrod-
ka transportu, który umo˝liwia to dotarcie.

§ 4. 1. Przy ustalaniu odp∏atnoÊci za noclegi i wy˝y-
wienie podczas nauki lub programowej praktyki stosu-
je si´ przepisy w sprawie wysokoÊci oraz warunków

ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi
zatrudnionemu w paƒstwowej lub samorzàdowej jed-
nostce sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na
obszarze kraju i poza granicami kraju, z zastrze˝eniem
ust. 2 i 3.

2. Stra˝akowi nie przys∏uguje zwrot odp∏atnoÊci za
noclegi lub wy˝ywienie, je˝eli zosta∏ skierowany do
placówek, o których mowa w § 1 ust. 1, lub na prakty-
k´ programowà do miejscowoÊci, w której pe∏ni s∏u˝-
b´ lub stale zamieszkuje.

3. Stra˝akowi nie przys∏uguje zwrot odp∏atnoÊci za
noclegi lub wy˝ywienie, je˝eli podczas nauki lub pro-
gramowej praktyki zapewniono mu bezp∏atne zakwate-
rowanie lub wy˝ywienie.

§ 5. Stra˝akowi mo˝e byç przyznany, w ca∏oÊci lub
w cz´Êci, zwrot op∏at za kszta∏cenie pobieranych przez
placówki, o których mowa w § 1.

§ 6. Âwiadczenia, o których mowa w § 3—5, nie
przys∏ugujà stra˝akowi powtarzajàcemu semestr lub
rok nauki z powodu niezadowalajàcych wyników w na-
uce, przez okres powtarzania semestru lub roku nauki.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.2)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone zarzàdzeniem

nr 42 Ministra Spraw Wewn´trznych z dnia 13 kwietnia
1992 r. w sprawie uposa˝enia oraz innych nale˝noÊci pie-
ni´˝nych przys∏ugujàcych stra˝akom Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej skierowanym do szko∏y lub na przeszkolenie albo
na studia w kraju (Dz. Urz. MSW Nr 2, poz. 34), które traci
moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia na
podstawie art. 15 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie
ustawy o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospoli-
tej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przys∏ugujàcych
w razie wypadków i chorób pozostajàcych w zwiàzku ze
s∏u˝bà w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu in-
walidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy
o uposa˝eniu ̋ o∏nierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urz´dzie
Ochrony Paƒstwa, ustawy o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu eme-
rytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urz´-
du Ochrony Paƒstwa, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony
Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej
oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o S∏u˝bie Wi´ziennej
oraz ustawy o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 81, poz. 877).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 21 marca 2003 r.

w sprawie rodzaju placówek, do których mo˝e byç skierowany stra˝ak Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
oraz nale˝noÊci pieni´˝nych przys∏ugujàcych w przypadkach skierowania stra˝aka do szko∏y,

na przeszkolenie lub na studia

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).


