
Na podstawie art. 49 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, z 2001 r. Nr 81, poz. 874
i 877 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Koszty wy˝ywienia i umundurowania otrzy-
manych przez stra˝aka w okresie nauki w szko∏ach Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej, o których mowa w art. 49
ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, zwanych dalej „szko∏ami”, ustala si´
jako sum´:

1) dziennych stawek pieni´˝nych norm wy˝ywienia
stra˝aka w okresie nauki,

2) wartoÊci przedmiotów umundurowania wydanych
stra˝akowi w okresie nauki.

2. Okres nauki w szko∏ach, który nie obejmuje urlo-
pów i innych usprawiedliwionych nieobecnoÊci, okre-
Êla komendant szko∏y, w której stra˝ak lub absolwent
odbywa∏ nauk´.

3. WysokoÊç kwoty stanowiàcej równowartoÊç
kosztów wy˝ywienia i umundurowania ustala si´ we-
d∏ug stawek obowiàzujàcych odpowiednio w dniu:

1) zwolnienia stra˝aka ze s∏u˝by,

2) w którym up∏ynà∏ 3-miesi´czny termin na podj´cie
przez absolwenta szko∏y s∏u˝by w jednostkach or-
ganizacyjnych Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej albo
s∏u˝by lub pracy w jednostkach ochrony przeciw-
po˝arowej.

4. Kwot´, o której mowa w ust. 3, pomniejsza si´
o 1/5 za ka˝dy rok s∏u˝by odbytej przez stra˝aka po
ukoƒczeniu szko∏y. Je˝eli w roku, w którym nast´puje
ustalenie kwoty nale˝noÊci podlegajàcej zwrotowi,
okres s∏u˝by przekracza 6 miesi´cy, okres ten uznaje
si´ za pe∏ny rok s∏u˝by.

§ 2. Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej informuje na piÊmie w∏aÊciwego komendanta szko-
∏y o zwolnieniu absolwenta szko∏y ze s∏u˝by w terminie

14 dni od dnia wydania decyzji o zwolnieniu ze s∏u˝by
lub niepodj´ciu przez absolwenta szko∏y, w terminie 3
miesi´cy od ukoƒczenia nauki w szkole, s∏u˝by w jed-
nostkach organizacyjnych Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
albo s∏u˝by lub pracy w jednostkach ochrony przeciw-
po˝arowej.

§ 3. Komendant szko∏y ustala w decyzji kwot´ sta-
nowiàcà równowartoÊç kosztów wy˝ywienia i umun-
durowania podlegajàcà zwrotowi oraz termin zwrotu
tej kwoty.

§ 4. Komendant szko∏y mo˝e w uzasadnionych
przypadkach, na pisemny wniosek stra˝aka zobowiàza-
nego do zwrotu kosztów wy˝ywienia i umundurowa-
nia, ustaliç w decyzji zwrot tych kosztów w ratach.

§ 5. Zwolnienie z obowiàzku zwrotu kosztów, o któ-
rych mowa w § 1 ust. 1, przez Komendanta G∏ównego
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej mo˝e nastàpiç w decyzji,
na pisemny wniosek stra˝aka, w przypadkach:

1) orzeczenia w stosunku do stra˝aka, przez komisj´
lekarskà podleg∏à ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw wewn´trznych, trwa∏ej niezdolnoÊci do s∏u˝-
by lub

2) gdy nie istnieje mo˝liwoÊç zapewnienia stra˝akowi
s∏u˝by w jednostkach organizacyjnych Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej albo s∏u˝by lub pracy w jed-
nostkach ochrony przeciwpo˝arowej.

§ 6. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
mo˝e zwolniç z obowiàzku zwrotu kosztów, o których
mowa w § 1 ust. 1, stra˝aka, który zg∏osi∏ pisemne ˝à-
danie zwolnienia ze s∏u˝by oraz z∏o˝y∏ wniosek o zwol-
nienie z obowiàzku zwrotu tych kosztów, w zwiàzku
z uzyskaniem mandatu pos∏a lub senatora, powo∏a-
niem do innej s∏u˝by paƒstwowej albo obj´ciem funk-
cji z wyboru w organach samorzàdu terytorialnego, or-
ganizacjach samorzàdowych, zwiàzkowych lub spo-
∏ecznych.

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

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

z dnia 7 czerwca 2002 r.

w sprawie kosztów wy˝ywienia i umundurowania otrzymanych w czasie nauki w szko∏ach Paƒstwowej 
Stra˝y Po˝arnej, warunków ich zwracania oraz przypadków zwalniania z obowiàzku zwrotu tych kosztów.


