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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 30 marca 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej 

Na podstawie art. 35 ust. 11 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.2)) zarządza się, co 
następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 r. w spra-
wie pełnienia służby przez strażaków Państwowej 
Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 266, poz. 2247 oraz z 2008 r. 
Nr 73, poz. 442) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Wykonywanie zadań służbowych i pełnienie 
dyżuru przez strażaka w zmianowym rozkła-
dzie czasu służby w danej jednostce organi-
zacyjnej Państwowej Straży Pożarnej lub 
Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, zwa-
nej dalej „jednostką organizacyjną”, trwa 
24 godziny.”,

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3.  W przypadkach uzasadnionych potrzebami 
służby wykonywanie zadań służbowych 
i pełnienie dyżuru w zmianowym rozkładzie 
czasu służby może wynosić 12 godzin. 

 4.  Czas wykonywania zadań służbowych i peł-
nienia dyżuru w wymiarze 12 godzin może 
być także ustalony indywidualnie na wnio-
sek strażaka, o ile umożliwiają to potrzeby 
służby.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. 1.  Przedłużenie czasu służby strażaka ze 
względu na potrzeby służby, o których mo-
wa w art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, 
zwanej dalej „ustawą”, mogą uzasadniać 
następujące okoliczności: 

1)  konieczność dokończenia rozpoczętych 
zadań służbowych, jeżeli nie mogą zo-
stać przerwane; 

2)  utrzymanie liczby strażaków stanowią-
cych obsadę osobową każdej zmiany na 
poziomie ustalonym przez kierownika 
jednostki organizacyjnej, jednak nie niż-
szym niż ustalony zgodnie z ust. 3—5; 

3)  dysponowanie do działań ratowniczych 
oraz do udziału w ćwiczeniach odwo-
dów operacyjnych; 

4)  wykonanie zadań służbowych wpływa-
jących na funkcjonowanie oraz podnie-
sienie gotowości bojowej jednostek 
ochrony przeciwpożarowej; 

5)  wykonanie zadań służbowych o charak-
terze dydaktycznym dotyczących szko-
lenia strażaków z jednostek ochrony 
przeciwpożarowej; 

6)  delegowanie strażaka do pełnienia służ-
by poza granicami państwa w grupie 
ratowniczej utworzonej do udziału 
w działaniach ratowniczych, akcji po-
szukiwawczo-ratowniczej lub akcji hu-
manitarnej, a także w szkoleniu i ćwicze-
niach ratowniczych. 

2.  Przedłużenie czasu służby strażaka nastę-
puje na polecenie kierownika jednostki 
organizacyjnej, w której pełni służbę, lub 
upoważnionej przez niego osoby. 

3.  Łączną liczbę strażaków stanowiących 
minimalną obsadę danej zmiany we 
wszystkich komendach powiatowych 
(miejskich) Państwowej Straży Pożarnej 
na terenie województwa oraz w komen-
dzie wojewódzkiej Państwowej Straży Po-
żarnej ustala komendant wojewódzki Pań-
stwowej Straży Pożarnej, w uzgodnieniu 
z Komendantem Głównym Państwowej 
Straży Pożarnej. 

4.  Łączną liczbę strażaków stanowiących 
minimalną obsadę danej zmiany w ko-
mendzie powiatowej (miejskiej) Państwo-
wej Straży Pożarnej ustala komendant po-
wiatowy (miejski) Państwowej Straży Po-
żarnej, w uzgodnieniu z właściwym ko-
mendantem wojewódzkim Państwowej 
Straży Pożarnej. 

5.  Łączną liczbę strażaków stanowiących 
minimalną obsadę danej zmiany w pozo-
stałych jednostkach organizacyjnych Pań-
stwowej Straży Pożarnej ustalają kierow-
nicy tych jednostek, w uzgodnieniu z Ko-
mendantem Głównym Państwowej Straży 
Pożarnej.”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8.  Czasu wolnego od służby udziela kierownik 
jednostki organizacyjnej lub osoba przez nie-
go upoważniona.”;

4) uchyla się § 9; 

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia-
łem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na 
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. 
Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 
i Nr 239, poz. 1589.
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5) § 10 otrzymuje brzmienie: 

„§ 10.  Czas wolny od służby w zamian za czas służ-

by przekraczający normę określoną w art. 35 

ust. 1 ustawy może być udzielony w okresie 

bezpośrednio poprzedzającym urlop wypo-

czynkowy lub po jego ukończeniu.”;

6) § 12 i 13 otrzymują brzmienie: 

„§ 12. 1.  Kierownik jednostki organizacyjnej ustala 

harmonogram służby w jednostce, obej-

mujący przyjęty okres rozliczeniowy, 

w którym, w sposób równomierny, okreś- 

la się dni i godziny służby poszczególnych 

strażaków, zgodnie z normą czasu służby 

określoną w art. 35 ust. 1 ustawy, oraz 

dni i godziny wolne od służby. Liczba ko-

lejnych godzin wolnych od służby okreś-

lonych w harmonogramie nie może być 

większa niż 120. Ustalony harmonogram 

podaje się do wiadomości strażaków, nie 

później niż 7 dni przed rozpoczęciem da-

nego okresu rozliczeniowego. 

2.  Ze względu na potrzeby służby ustala się 

na podstawie harmonogramu, o którym 

mowa w ust. 1, harmonogram miesięcz-

ny, który uwzględnia dni i godziny służby 

poszczególnych strażaków oraz dni i go-

dziny pełnionych dyżurów domowych.

§ 13. 1.  Dyżur domowy może pełnić kierownik jed-

nostki organizacyjnej, jego zastępca lub 

inny strażak wyznaczony przez osobę, 

o której mowa w § 8. Do pełnienia dyżuru 

domowego nie wyznacza się strażaka przez 

co najmniej 24 godziny po zakończeniu 

służby trwającej 24 godziny lub przez co 

najmniej 11 godzin po zakończeniu służby 

trwającej 12 godzin. 

2.  W czasie dyżuru domowego strażak pozo-

staje w stałej łączności z kierownikiem jed-

nostki organizacyjnej. 

3.  Strażak może pełnić dyżur domowy nie 

więcej niż 4 razy w miesiącu, w tym 2 razy 

w sobotę, niedzielę lub święto. Czas trwa-

nia wszystkich dyżurów w miesiącu nie 

może przekroczyć łącznie 72 godzin. 

4.  Przepisów ust. 3 nie stosuje się do kierow-

nika jednostki organizacyjnej i jego zastęp-

cy. 

5.  Czasu dyżuru domowego nie wlicza się do 

czasu służby, jeżeli podczas dyżuru strażak 

nie wykonywał zadań służbowych. 

6.  Jeżeli strażak wykonywał zadania służbo-

we w czasie dyżuru domowego, czas ich 

wykonywania wlicza się do czasu służ-

by.”;

7) w § 15 uchyla się ust. 1; 

8) § 16 i 17 otrzymują brzmienie: 

„§ 16. 1.  W jednostkach organizacyjnych prowadzi 
się ewidencję czasu służby strażaków, 
która obejmuje listy obecności i karty 
ewidencji czasu służby strażaka. Ewiden-
cję czasu służby udostępnia się do wglą-
du strażakowi na jego żądanie. 

2.  Podstawą do rozliczenia czasu służby 
strażaka są karty ewidencji czasu służby, 
które zakłada się i prowadzi odrębnie dla 
każdego strażaka. Karty te obejmują in-
formacje o czasie służby pełnionej we-
dług obowiązującego strażaka harmono-
gramu służby, o którym mowa w § 12 
ust. 1, o czasie służby pełnionej ponad 
normę określoną w art. 35 ust. 1 ustawy 
i o otrzymanym za ten czas czasie wol-
nym lub wypłaconej rekompensacie pie-
niężnej, informacje o pełnionych dyżu-
rach domowych, o urlopach, zwolnie-
niach od zajęć służbowych, zwolnieniach 
lekarskich oraz innych usprawiedliwio-
nych i nieusprawiedliwionych nieobec-
nościach w służbie. 

3.  W celu rozliczenia obowiązującego stra-
żaka wymiaru czasu służby, w przyjętym 
okresie rozliczeniowym, czas odbytej 
przez strażaka podróży służbowej, która 
trwała nie dłużej niż 1 dzień, ewidencjo-
nuje się w kartach ewidencji czasu służby 
w następujący sposób: 

1)  jeżeli podróż odbywała się w dniu, któ-
ry, zgodnie z obowiązującym strażaka 
harmonogramem czasu służby, był dla 
niego dniem służby, a: 

a)  czas dojazdu do miejsca wykonywa-
nia zadań służbowych, czas wykony-
wania zadań służbowych oraz czas 
powrotu nie przekraczał obowiązu-
jącej w tym dniu liczby godzin wy-
miaru czasu służby — jako czas służ-
by jest ewidencjonowany cały czas 
podróży służbowej, 

b)  czas dojazdu do miejsca wykonywa-
nia zadań służbowych i czas ich wy-
konywania nie przekraczał obowią-
zującej w tym dniu liczby godzin 
wymiaru czasu służby, a czas po-
wrotu przekraczał godziny wymiaru 
czasu służby — jako czas służby jest 
ewidencjonowany czas równy wy-
miarowi czasu służby w tym dniu, 

c)  czas dojazdu do miejsca wykonywa-
nia zadań służbowych i czas ich wy-
konywania przekraczał obowiązują-
cą w tym dniu liczbę godzin wymia-
ru czasu służby — jako czas służby 
jest ewidencjonowany czas od chwi-
li wyjazdu w podróż służbową do 
chwili zakończenia wykonywania za-
dań służbowych, bez względu na 
długość czasu powrotu; 
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2)  jeżeli podróż odbywała się w dniu, któ-
ry, zgodnie z obowiązującym strażaka 
harmonogramem służby, był dla niego 
dniem wolnym od służby — przyjmuje 
się, że w danym dniu strażaka obowią-
zywał wymiar czasu służby obowiązu-
jący w codziennym rozkładzie czasu 
służby, i, jeżeli w tym dniu wykonywał 
on zadania służbowe, przepisy pkt 1 
stosuje się odpowiednio. 

4.  W celu rozliczenia obowiązującego stra-
żaka wymiaru czasu służby, w przyjętym 
okresie rozliczeniowym, czas odbytej 
przez strażaka podróży służbowej, która 
trwała dłużej niż dzień, ewidencjonuje się 
w kartach ewidencji czasu służby w na-
stępujący sposób: 

1)  dla zmianowego rozkładu czasu służ-
by, jeżeli podróż rozpoczęła się w dniu 
służby, to do czasu służby jest ewiden-
cjonowany czas faktycznego wykony-
wania zadań służbowych, lecz nie 
mniej niż w wymiarze obowiązującym 
w codziennym rozkładzie czasu służby; 

2)  dla codziennego rozkładu czasu służby, 
jeżeli podróż rozpoczęła się w dniu 
służby, to do czasu służby jest ewiden-
cjonowany czas faktycznego wykony-
wania zadań służbowych, lecz nie 
mniej niż w wymiarze obowiązującym 
w codziennym rozkładzie czasu służby; 

3)  jeżeli podróż obejmowała dni, które, 
zgodnie z obowiązującym strażaka har-
monogramem służby, były dniami 
wolnymi od służby — przyjmuje się, że 
w tych dniach obowiązywał strażaka 
wymiar czasu służby obowiązujący 
w codziennym rozkładzie czasu służby, 
i, jeżeli w tym dniu wykonywał on za-
dania służbowe, przepisy pkt 1 i 2 sto-
suje się odpowiednio. 

5.  W przypadku gdy cel podróży służbowej 
obejmował wykonywanie zadań służbo-
wych w czasie trwania dojazdu lub po-
wrotu z miejsca stanowiącego cel podró-
ży służbowej, okres tego dojazdu lub po-
wrotu ewidencjonuje się jako czas służ-
by. 

6.  W celu rozliczenia, w przyjętym okresie 
rozliczeniowym, wymiaru czasu służby 
strażaka skierowanego na naukę do szko-
ły lub ośrodka szkolenia Państwowej Stra-
ży Pożarnej, w kartach ewidencji czasu 
służby ewidencjonuje się jako czas służby 
czas w wymiarze odpowiadającym wy-
miarowi czasu służby określonemu w har-
monogramie, o którym mowa w § 12 
ust. 1. 

7.  Czas od momentu zadysponowania do 
momentu powrotu w przypadkach, o któ-
rych mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 i 6, ewiden-
cjonuje się w kartach ewidencji czasu 
służby jako czas służby. 

 8.  Obowiązujący strażaków wymiar czasu 
służby, ustalany zgodnie z art. 35 
ust. 1 ustawy, w przyjętym okresie rozli-
czeniowym, oblicza się, mnożąc 40 go-
dzin przez liczbę pełnych tygodni przy-
padających w okresie rozliczeniowym, 
a następnie dodając do otrzymanej licz-
by godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni 
pozostałych do końca okresu rozlicze-
niowego, przypadających od poniedział-
ku do piątku. 

 9.  Każde święto występujące w okresie 
rozliczeniowym i przypadające w innym 
dniu niż sobota i niedziela obniża wy-
miar czasu służby, ustalony zgodnie 
z ust. 8, o 8 godzin. 

10.  Wymiar czasu służby strażaka, w przyję-
tym okresie rozliczeniowym, ustalony 
zgodnie z ust. 8 i 9, ulega w tym okresie 
obniżeniu o liczbę godzin usprawiedli-
wionej nieobecności w służbie obejmu-
jącej dni i godziny służby, ustalone zgod-
nie z harmonogramem określonym 
w § 12 ust. 1, przypadających do jej peł-
nienia w czasie tej nieobecności. 

11.  Przeciętny tygodniowy czas służby obli-
cza się, do celów ewidencji, jako średnią 
liczbę godzin podczas okresu siedmiu 
dni w przyjętym okresie rozliczenio-
wym. 

12.  Obniżenie wymiaru czasu służby, o któ-
rym mowa w ust. 10, nie wpływa na ob-
liczanie przeciętnego tygodniowego 
czasu służby w przyjętym okresie rozli-
czeniowym.

§ 17.  Rozkład czasu służby strażaka skierowanego 
na naukę do szkoły lub ośrodka szkolenia 
Państwowej Straży Pożarnej jest określony 
ich regulaminami, programem studiów, pro-
gramem kształcenia, programem szkolenia 
i doskonalenia zawodowego.”.

§ 2. Harmonogram służby za okres rozliczeniowy 
od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. 
sporządza się na okres od dnia 1 kwietnia 2011 r. do 
dnia 30 czerwca 2011 r. 

§ 3. Do dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawach obli-
czania wymiaru czasu służby stosuje się § 16 
ust. 3 i 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmie-
niu obowiązującym przed dniem wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia z wyjątkiem § 1 pkt 9, w zakresie dotyczącym 
§ 16 ust. 8 i 9, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 
2011 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:
J. Miller




