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AKTY PRAWNE

Chapter 2

LEGAL ACTS

N

ajistotniejszymi dla funkcjonowania Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w 2005 r. by³y:

Ustawy
l Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (Dz. U. Nr 100,

poz. 836).
l Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej (Dz. U. Nr 100,
poz. 835).

Rozporz¹dzenia
l Rozporz¹dzenie MSWiA z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie sta¿u adaptacyjnego i testu

l
l

l
l

l

l

l

umiejêtnoœci w toku postêpowania w sprawie uznania nabytych w niektórych pañstwach
kwalifikacji do wykonywania zawodu in¿yniera po¿arnictwa, technika po¿arnictwa lub stra¿aka (Dz. U. Nr 11, poz. 85).
Rozporz¹dzenie MSWiA z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie zwierz¹t wykorzystywanych
w akcjach ratowniczych (Dz. U. Nr 35, poz. 315).
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zasad zwalniania przez
pracodawców z obowi¹zku œwiadczenia pracy osób powo³anych do s³u¿by w obronie cywilnej w zwi¹zku ze zwalczaniem klêsk ¿ywio³owych, katastrof i zagro¿eñ œrodowiska (Dz. U.
Nr 60, poz. 518).
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie stanowisk uznawanych
za równorzêdne z odbywaniem s³u¿by w obronie cywilnej (Dz. U. Nr 60, poz. 519).
Rozporz¹dzenie MON z dnia 13 maja 2005 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie zasad
i trybu wykonywania zadañ przez Wojskow¹ Ochronê Przeciwpo¿arow¹ (Dz. U. Nr 101, poz.
846).
Rozporz¹dzenie MSWiA z dnia 13 maja 2005 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie stra¿aków Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej wyznaczonych do s³u¿by w Wojskowej Ochronie Przeciwpo¿arowej (Dz. U. Nr 101, poz. 847).
Rozporz¹dzenie MSWiA z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie okreœlenia specjalistycznych dyscyplin naukowych, w których na stanowisko profesora nadzwyczajnego mo¿na wyznaczyæ
oficera (zatrudniæ osobê cywiln¹) nieposiadaj¹cego tytu³u naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz trybu postêpowania kwalifikacyjnego przy wyznaczaniu
(zatrudnianiu) na to stanowisko (Dz. U. Nr 95, poz. 804).
Rozporz¹dzenie MSWiA z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie zasad i trybu oceniania cywilnych
nauczycieli akademickich zatrudnionych w szko³ach wy¿szych nadzorowanych przez ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych (Dz. U. Nr 95, poz. 805).
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l Rozporz¹dzenie MSWiA z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie wysokoœci œrodków finansowych

l

l

l

l

l

l

l

l
l

l

w 2005 r. i ich podzia³u miêdzy jednostki ochrony przeciwpo¿arowej dzia³aj¹ce w ramach
krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego (Dz. U. Nr 101, poz. 849).
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 11 paŸdziernika 2005 r. w sprawie warunków i trybu
delegowania stra¿aków Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej do pe³nienia s³u¿by poza granic¹ pañstwa oraz sposobu i organizacji dzia³ania grupy ratowniczej (Dz. U. Nr 212, poz. 1765).
Rozporz¹dzenie MSWiA z dnia 24 paŸdziernika 2005 r. w sprawie czynnoœci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ (Dz. U. Nr 225, poz.
1934).
Rozporz¹dzenie MSWiA z dnia 25 paŸdziernika 2005 r. w sprawie wymagañ w zakresie kwalifikacji zawodowych oraz szkoleñ dla stra¿aków i osób wykonuj¹cych czynnoœci z zakresu
ochrony przeciwpo¿arowej (Dz. U. Nr 215, poz. 1823).
Rozporz¹dzenie MSWiA z dnia 27 paŸdziernika 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i czêstotliwoœci przeprowadzania okresowych profilaktycznych badañ lekarskich oraz okresowej
oceny sprawnoœci stra¿aka Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (Dz. U. Nr 261, poz. 2191).
Rozporz¹dzenie MSWiA z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie trybu przyznawania stra¿akowi Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej równowa¿ników pieniê¿nych za remont, albo za brak lokalu
mieszkalnego (Dz. U. Nr 241, poz. 2033).
Rozporz¹dzenie MSWiA z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez stra¿aków Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (Dz. U.
Nr 241, poz. 2034).
Rozporz¹dzenie MSWiA z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie przydzia³u i zwalniania lokali
mieszkalnych oraz kwater tymczasowych, przys³uguj¹cych stra¿akom Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej, a tak¿e warunków zamiany lokali mieszkalnych (Dz. U. Nr 241, poz. 2035).
Rozporz¹dzenie MSWiA z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania stra¿aków
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 4, poz. 25).
Rozporz¹dzenie MSWiA z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie wysokoœci i warunków otrzymywania przez stra¿aków Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej równowa¿nika pieniê¿nego w zamian za umundurowanie (Dz. U. z 2006 r. Nr 4, poz. 26).
Rozporz¹dzenie MSWiA z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pe³nienia s³u¿by przez stra¿aków Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (Dz. U. Nr 266, poz. 2247).

SUMMARY
The legal act of the greatest importance for the functioning of the State Fire Service as issued
in 2005 was the Act of 6 May 2005 Amending the Act on the State Fire Service (the Official
Journal of the Laws No. 100, Item 836). The most important regulations as adopted by this Act
included: the expansion and specification of the tasks of the State Fire Service and the
competences of the particular authorities (the Chief Commandant and the Provincial and
County Commandants); the modification of the organisation of the State Fire Service, the
change in the procedure for appointing the Provincial and County Commandants of the State
Fire Service, amended regulations on inspection and reconnaissance activities, the time of duty,
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occupational hygiene and safety, vocational qualifications, the conferment of the first ranks in
the corps, material benefits, salaries, leaves and other monetary allowances, the candidate
service and disciplinary measures. A new chapter was added on the performance of duties
abroad.
Another important legal act was the Act of 6 May 2005 Amending the Act on Fire Protection
(the Official Journal of the Laws No. 100, Item 835). The most important amendments
introduced by this Act included the regulation of the responsibilities in the scope of fire
protection resting on the owners, managers and users of sites as well as the provisions on
vocational qualifications applicable to persons carrying out activities in the range of fire
protection.
The other legal acts of importance for the State Fire Service as issued in 2005 regulated the
issues related to firemen’s quarters, salaries and other benefits, medical examinations, lodgings
and leaves, constituting for the most part the implementation of the new powers delegated by
the aforementioned amendments to the Act Amending the Act on the State Fire Service and the
Act Amending the Act on Fire Protection.
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