
           

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 12 listopada 2019 r. 

Poz. 2179 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

 

z dnia 24 października 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej 

Na podstawie art. 35 ust. 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499, 

1635, 1726 i 2020) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia 

służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 2247, z 2008 r. poz. 442 oraz z 2011 r. poz. 371) wpro-

wadza się następujące zmiany: 

1) w § 4: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Kierownik jednostki organizacyjnej może wprowadzić na niektórych stanowiskach służbowych inne 

godziny rozpoczęcia i zakończenia służby, obejmujące nieprzerwanie osiem godzin na dobę między godzinami 7
00

 

a 21
00

, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki lub charakte-

rem wykonywanych zadań.”, 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Kierownik jednostki organizacyjnej może wprowadzić na wniosek strażaka, w szczególnie uzasadnio-

nych przypadkach osobistych, inne godziny rozpoczęcia i zakończenia służby, o których mowa w ust. 3.”; 

2) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwo-

wej Straży Pożarnej, w komendzie wojewódzkiej i komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej 

na terenie województwa, a Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – w pozostałych jednostkach organiza-

cyjnych Państwowej Straży Pożarnej mogą ustalić dniem wolnym od służby, dla strażaków pełniących służbę 

w codziennym rozkładzie czasu służby, dzień służby przypadający między dniami wolnymi od służby pod warunkiem 

wyznaczenia soboty dniem służby.”; 

3) w § 16: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dla strażaków pełniących służbę w zmianowym i codziennym rozkładzie czasu służby prowadzi się 

ewidencję czasu służby, która obejmuje listy obecności i karty ewidencji czasu służby strażaka. Ewidencję czasu 

służby udostępnia się do wglądu strażakowi na jego żądanie.”, 

                                                           
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1540). 
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b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. W przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 i 6, w kartach ewidencji czasu służby jako czas 

służby ewidencjonuje się czas wykonywania zadań służbowych w okresie od momentu zadysponowania lub dele-

gowania do momentu powrotu, lecz w wymiarze nie mniejszym niż określony w harmonogramie służby, o którym 

mowa w § 12 ust. 1. Jeżeli okres zadysponowania lub delegowania obejmował dni, które zgodnie z obowiązują-

cym strażaka harmonogramem służby były dniami wolnymi od służby, to przyjmuje się, że w tych dniach obo-

wiązywał strażaka wymiar czasu służby obowiązujący w codziennym rozkładzie czasu służby. W tym przypadku 

do czasu służby jest ewidencjonowany czas wykonywania zadań służbowych, lecz w wymiarze nie mniejszym niż 

obowiązujący w codziennym rozkładzie czasu służby.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński 


	D20192179



