
 Dz.U. 2014 poz. 756 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2014 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i warunków posiadania, przechowywania i 
ewidencjonowania przez Państwową Straż Rybacką broni palnej, 
sygnałowej, amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego 

 

 Dz.U. 2014 poz. 495 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2014 r. 
w sprawie szczegółowych zasad i warunków współdziałania Państwowej 

Straży Rybackiej z Policją 

 

 Dz.U. 2006 nr 121 poz. 842 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 
czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
zasad i trybu nadawania odznaki "Zasłużony dla Ochrony 
Przeciwpożarowej" oraz ustalenia jej wzoru i sposobu noszenia 

 

 Dz.U. 2004 nr 196 poz. 2015 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobu współdziałania inspektorów rybołówstwa morskiego z organami 
kontroli skarbowej, organami Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych, Inspekcji Weterynaryjnej, Policji, Państwowej Straży 
Rybackiej, Straży Granicznej oraz terenowymi organami administracji 

morskiej 

 

 Dz.U. 2000 nr 12 poz. 147 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2000 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, 
zasad wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki 
służbowej i umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz 

wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej. 

 

 Dz.U. 1999 nr 66 poz. 750 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 
kwietnia 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 
rybactwie śródlądowym. 

 

 Dz.U. 1998 nr 143 poz. 924 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 4 
listopada 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków posiadania, 
przechowywania i ewidencjonowania broni palnej, gazowej i sygnałowej 
oraz amunicji do niej, ręcznych miotaczy gazu i kajdanek przez Państwową 
Straż Rybacką oraz sprawowania przez Policję nadzoru w tym zakresie nad 

Strażą. 

 

 Dz.U. 1998 nr 4 poz. 12 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 
grudnia 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków 
współdziałania Państwowej Straży Rybackiej z Policją. 

 

 Dz.U. 1997 nr 55 poz. 354 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej dnia 9 maja 
1997 r. w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad 
wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki służbowej i 
umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru 
oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej. 

 

 Dz.U. 1985 nr 46 poz. 229 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 sierpnia 1985 r. 
w sprawie szczegółowych warunków użycia środków przymusu 
bezpośredniego oraz broni palnej przez strażników Państwowej Straży 
Rybackiej. 

 

 Dz.U. 1985 nr 44 poz. 212 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1985 r. w sprawie praw i 
obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak i 
umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru 
oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej. 

 

 Dz.U. 1985 nr 21 poz. 91 Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym. 
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