
Na podstawie art. 71h ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1230, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje: 

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) warunki i tryb udzielania stra˝akom Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, zwanym dalej „stra˝akami”, urlo-
pów:

a) p∏atnego urlopu wypoczynkowego,

b) p∏atnego dodatkowego urlopu wypoczynkowe-
go,

c) p∏atnego urlopu okolicznoÊciowego,

d) p∏atnego urlopu szkoleniowego,

e) p∏atnego urlopu zdrowotnego,

f) urlopu bezp∏atnego;

2) prze∏o˝onych w∏aÊciwych do udzielania urlopów.

§ 2. 1. P∏atnych urlopów wypoczynkowych i p∏at-
nych dodatkowych urlopów wypoczynkowych udziela
si´ zgodnie z harmonogramem s∏u˝by oraz rocznymi
planami urlopów.

2. P∏atny dodatkowy urlop wypoczynkowy mo˝e
byç dzielony na dwie cz´Êci, z wyjàtkiem urlopu do-
datkowego w wymiarze 5 dni.

§ 3. 1. Urlopów, o których mowa w § 1 pkt 1
lit. a—e, na wniosek stra˝aka, udziela: 

1) Komendantowi G∏ównemu Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej — minister w∏aÊciwy do spraw wew-
n´trznych;

2) zast´pcom komendanta g∏ównego, komendantom
wojewódzkim, komendantowi Szko∏y G∏ównej

S∏u˝by Po˝arniczej, dyrektorowi Centrum Nauko-
wo-Badawczego Ochrony Przeciwpo˝arowej —
Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej;

3) zast´pcom komendanta Szko∏y G∏ównej S∏u˝by
Po˝arniczej i pozosta∏ych szkó∏ Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej — komendant szko∏y;

4) zast´pcom komendanta wojewódzkiego — ko-
mendant wojewódzki;

5) zast´pcom komendanta powiatowego (miejskie-
go) — komendant powiatowy (miejski); 

6) stra˝akom niewymienionym w pkt 1—5 — prze∏o-
˝ony uprawniony do ich mianowania (powo∏ania). 

2. Prze∏o˝ony uprawniony do mianowania (powo-
∏ania) stra˝aków mo˝e upowa˝niç kierownika podle-
g∏ej komórki organizacyjnej do udzielania stra˝akom
pe∏niàcym s∏u˝b´ w tej komórce organizacyjnej p∏at-
nych urlopów wypoczynkowych, p∏atnych dodatko-
wych urlopów wypoczynkowych i p∏atnych urlopów
szkoleniowych.

3. Urlopu bezp∏atnego udzielajà: 

1) Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
— w wymiarze powy˝ej 1 roku;

2) kierownicy pozosta∏ych jednostek organizacyj-
nych Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej — w wymiarze
do 1 roku.

§ 4. 1. P∏atnego urlopu zdrowotnego udziela si´ na
podstawie orzeczenia komisji lekarskiej podleg∏ej mi-
nistrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych.

2. Stra˝aka do komisji lekarskiej podleg∏ej mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych kieruje
prze∏o˝ony, o którym mowa w § 3 ust. 2, na wniosek
lekarza lub samego stra˝aka.

§ 5. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 22 lipca 1997 r.
w sprawie szczegó∏owych zasad udzielania urlopów
stra˝akom Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. Nr 94,
poz. 576).

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: L. Dorn

Dziennik Ustaw Nr 9 — 323 — Poz. 52

52

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 6 stycznia 2006 r.

w sprawie warunków i trybu udzielania urlopów stra˝akom Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej

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

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt. 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r.
Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 210,
poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 836
i Nr 164, poz. 1365.


