
Na podstawie art. 63 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, z 1999 r. Nr 45,
poz. 436 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 874
i 877 i Nr 110, poz. 1189) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Stra˝akowi Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
zwanemu dalej „stra˝akiem”, oraz cz∏onkom jego ro-
dziny przys∏uguje prawo do odp∏atnego korzystania z:

1) wczasów wypoczynkowych w oÊrodkach organów
i jednostek organizacyjnych podleg∏ych lub nadzo-
rowanych przez ministra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych, zwanych dalej „jednostkami”,

2) ˝ywienia bez zakwaterowania w oÊrodkach jedno-
stek,

3) wymiennych wczasów zagranicznych organizowa-
nych przez jednostki.

2. Dzieciom stra˝aka przys∏uguje prawo do odp∏at-
nego korzystania z kolonii i obozów wypoczynkowych
dla dzieci i m∏odzie˝y.

§ 2. Stra˝akowi, który w zwiàzku z pe∏nieniem s∏u˝-
by naby∏ w danym roku kalendarzowym prawo do
urlopu wypoczynkowego, oraz cz∏onkom jego rodziny
przys∏uguje Êwiadczenie pieni´˝ne, zwane dalej „do-
p∏atà do wypoczynku”.

§ 3. 1. Dop∏ata do wypoczynku przys∏uguje na ka˝-
dà uprawnionà osob´ w wysokoÊci 58% stawki uposa-
˝enia zasadniczego przys∏ugujàcego stra˝akowi zasze-
regowanemu wed∏ug najni˝szej grupy uposa˝enia za-
sadniczego stra˝aków nieobj´tych obowiàzkowym
ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, wed∏ug sta-
wek obowiàzujàcych w dniu 1 stycznia roku kalenda-
rzowego, w którym stra˝ak naby∏ prawo do urlopu wy-
poczynkowego.

2. Liczb´ osób uprawnionych, na które przys∏uguje
dop∏ata do wypoczynku, ustala si´ wed∏ug stanu ro-
dzinnego stra˝aka, na dzieƒ z∏o˝enia przez niego pisem-
nego wniosku o przyznanie dop∏aty do wypoczynku.

3. W przypadku niewykorzystania przys∏ugujàcego
w danym roku kalendarzowym urlopu wypoczynkowe-
go liczb´ osób, na które przys∏uguje dop∏ata do wypo-
czynku, ustala si´ wed∏ug stanu rodzinnego stra˝aka
na dzieƒ 31 grudnia tego roku, a w przypadku zwolnie-

nia ze s∏u˝by — na dzieƒ, w którym stra˝ak zosta∏ zwol-
niony ze s∏u˝by.

§ 4. 1. Dop∏at´ do wypoczynku wyp∏aca jednostka
organizacyjna Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w∏aÊciwa
w sprawach wyp∏acania uposa˝enia stra˝akowi, w ter-
minie 30 dni od dnia z∏o˝enia wniosku, nie wczeÊniej
jednak ni˝ na 14 dni przed dniem rozpocz´cia urlopu
wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolej-
nych dni kalendarzowych w roku kalendarzowym, za
który przys∏uguje dop∏ata do wypoczynku.

2. W przypadku wykorzystania przez stra˝aka urlo-
pu w cz´Êciach, dop∏at´ do wypoczynku wyp∏aca si´
nie wczeÊniej ni˝ na 14 dni przed rozpocz´ciem tej cz´-
Êci urlopu, w czasie której ∏àczny wymiar dotychczas
wykorzystanego urlopu przekroczy∏ 14 dni kalendarzo-
wych w roku kalendarzowym, za który przys∏uguje do-
p∏ata do wypoczynku.

3. W przypadku niewykorzystania przys∏ugujàcego
w danym roku kalendarzowym urlopu wypoczynkowe-
go, dop∏at´ do wypoczynku wyp∏aca si´ w terminie do
dnia 31 marca nast´pnego roku.

4. Dop∏ata do wypoczynku nie przys∏uguje, je˝eli
stra˝ak pobra∏ ekwiwalent pieni´˝ny za niewykorzysta-
ny urlop wypoczynkowy, przys∏ugujàcy w roku kalenda-
rzowym, w którym stra˝ak zosta∏ zwolniony ze s∏u˝by.

§ 5. W razie zbiegu uprawnieƒ do dop∏aty do wypo-
czynku z tytu∏u s∏u˝by obojga ma∏˝onków, osoby
uprawnione mogà otrzymaç Êwiadczenie tylko z tytu∏u
s∏u˝by jednego z ma∏˝onków.

§ 6. 1. Przepisy rozporzàdzenia majà zastosowanie
do dop∏at do wypoczynku przys∏ugujàcych za 2001 r.

2. Stra˝ak, któremu za rok 2001 wyp∏acono dop∏at´
do wypoczynku w wysokoÊci ni˝szej ni˝ okreÊlona
w § 3 ust. 1, otrzymuje wyrównanie tej dop∏aty.

§ 7. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych z dnia 16 paêdziernika 1992 r. w sprawie
Êwiadczeƒ socjalnych w zakresie korzystania z wcza-
sów i rekreacji, przys∏ugujàcych stra˝akom Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej i cz∏onkom ich rodzin (Dz. U. Nr 81,
poz. 421, z 1994 r. Nr 23, poz. 102 i Nr 133, poz. 644,
z 1995 r. Nr 68, poz. 349 oraz z 1999 r. Nr 85, poz. 947).

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
M. Biernacki
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 25 wrzeÊnia 2001 r.

w sprawie rodzaju i zakresu Êwiadczeƒ socjalnych i bytowych, przys∏ugujàcych stra˝akowi 
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej oraz cz∏onkom jego rodziny.


