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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 14 sierpnia 2001 r.

w sprawie zwrotu kosztów spowodowanych odwo∏aniem stra˝aka Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej z urlopu.

Na podstawie art. 72 ust. 2 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, z 1999 r. Nr 45,
poz. 436 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 874
i 877) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Stra˝akowi Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
zwanemu dalej „stra˝akiem”, odwo∏anemu z urlopu
wypoczynkowego przys∏uguje na jego pisemny wnio-
sek zwrot poniesionych:

1) op∏at za pobyt w oÊrodkach wczasowych, sanato-
riach, kwaterach prywatnych lub za inne us∏ugi
zwiàzane z wypoczynkiem w czasie tego pobytu,
niewykorzystane przez stra˝aka i cz∏onków jego ro-
dziny, je˝eli organizator wypoczynku lub inny pod-
miot Êwiadczàcy us∏ugi w tym zakresie nie zwróci∏
wniesionych op∏at,

2) kosztów przejazdu cz∏onków rodziny stra˝aka, we-
d∏ug norm ustalonych dla stra˝aków, je˝eli jego od-
wo∏anie z urlopu wypoczynkowego spowodowa∏o
równie˝ ich powrót.

2. Przez cz∏onków rodziny stra˝aka, o których mo-
wa w ust. 1, rozumie si´ osoby wymienione w art. 67
ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej.

§ 2. Do wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 1, stra-
˝ak do∏àcza rachunki i bilety, potwierdzajàce poniesio-
ne koszty. Je˝eli uzyskanie lub przed∏o˝enie rachun-
ków i biletów nie jest mo˝liwe, stra˝ak sk∏ada pisemne
oÊwiadczenie o wysokoÊci poniesionych kosztów, uzy-
skanego ewentualnie zwrotu kosztów oraz o przyczy-
nach braku ich udokumentowania.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
M. Biernacki


