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Na podstawie art. 73 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
(Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, z póên. zm.2)) zarzàdza
si´, co nast´puje: 

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposób nadawania,

2) tryb przedstawiania wniosków o nadanie,

3) wzór, 

4) tryb wr´czania i sposób noszenia

— odznaki „Zas∏u˝ony dla ochrony przeciwpo˝aro-
wej”.

§ 2. Odznaka „Zas∏u˝ony dla ochrony przeciw-
po˝arowej”, zwana dalej „odznakà”, jako zaszczytne
wyró˝nienie mo˝e byç nadawana w szczególnoÊci za:

1) wykazanie wyjàtkowej ofiarnoÊci i odwagi w bez-
poÊrednich dzia∏aniach ratowniczych w czasie po-
˝aru, kl´ski ˝ywio∏owej lub innego miejscowego
zagro˝enia;

2) d∏ugoletnià ofiarnà s∏u˝b´ lub dzia∏alnoÊç spo∏ecz-
nà na rzecz ochrony przeciwpo˝arowej.

§ 3. 1. Odznaka jest trzystopniowa: bràzowa,
srebrna i z∏ota. 

2. Odznaka w ka˝dym stopniu mo˝e byç nadana
tylko raz.

§ 4. 1. Przy nadawaniu odznaki zachowuje si´ ko-
lejnoÊç w jej stopniach, z tym ˝e z wnioskiem o nada-
nie odznaki:

1) bràzowej mo˝na wystàpiç nie wczeÊniej ni˝ po
10 latach:

a) s∏u˝by w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,

b) s∏u˝by lub dzia∏alnoÊci spo∏ecznej na rzecz
ochrony przeciwpo˝arowej;

2) srebrnej mo˝na wystàpiç nie wczeÊniej ni˝ po 4 la-
tach od dnia nadania odznaki bràzowej;

3) z∏otej mo˝na wystàpiç nie wczeÊniej ni˝ po 6 la-
tach od dnia nadania odznaki srebrnej.

2. W przypadkach, o których mowa w § 2 pkt 1,
przepisu ust. 1 nie stosuje si´.

§ 5. 1. Odznak´ nadaje Minister Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji, zwany dalej „Ministrem”, na
wniosek Komendanta G∏ównego Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej.

2. Wniosek o nadanie odznaki Komendant G∏ówny
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej sk∏ada z w∏asnej inicjaty-
wy lub z inicjatywy:

1) komendantów wojewódzkich Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej — w stosunku do stra˝aków pe∏niàcych
s∏u˝b´ na terenie województwa;

2) komendantów szkó∏ Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
— w stosunku do stra˝aków pe∏niàcych s∏u˝b´
w tych szko∏ach;

3) dyrektorów jednostek badawczo-rozwojowych
i Centralnego Muzeum Po˝arnictwa — w stosunku
do stra˝aków pe∏niàcych s∏u˝b´ w tych jednost-
kach;

4) ministrów i kierowników urz´dów centralnych 
— w stosunku do stra˝aków wyznaczonych do wy-
konywania zadaƒ w urz´dach ich obs∏ugujàcych
oraz jednostkach podleg∏ych lub przez nich nadzo-
rowanych, a tak˝e w urz´dach obs∏ugujàcych or-
gany rzàdowej administracji niezespolonej w wo-
jewództwie;

5) wojewodów — w stosunku do stra˝aków wyzna-
czonych do wykonywania zadaƒ w urz´dach woje-
wódzkich oraz urz´dach obs∏ugujàcych organy ze-
spolonej administracji rzàdowej;

6) organów jednostek samorzàdu terytorialnego 
— w stosunku do stra˝aków wyznaczonych do wy-
konywania zadaƒ w urz´dach gminnych, staro-
stwach powiatowych oraz urz´dach marsza∏kow-
skich, a tak˝e w jednostkach organizacyjnych sa-
morzàdu terytorialnego;

7) Szefa Wojskowej Ochrony Przeciwpo˝arowej 
Ministerstwa Obrony Narodowej — w stosunku
do stra˝aków pe∏niàcych s∏u˝b´ w Wojskowej
Ochronie Przeciwpo˝arowej.

3. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawieraç
opis zas∏ug, za które kandydat zostaje przedstawiony
do wyró˝nienia odznakà.

4. W przypadku wniosku o nadanie odznaki wy˝-
szego stopnia nale˝y we wniosku podaç przede
wszystkim zas∏ugi kandydata po otrzymaniu odznaki
ni˝szego stopnia.

5. Wzór wniosku o nadanie odznaki okreÊla za∏àcz-
nik nr 1 do rozporzàdzenia.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) 

z dnia 13 listopada 2008 r.

w sprawie nadawania odznaki „Zas∏u˝ony dla ochrony przeciwpo˝arowej”

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r.
Nr 181, poz. 1291 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521 i Nr 163,
poz. 1015.
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6. Wniosek o nadanie odznaki powinien byç przed-
stawiony Ministrowi najpóêniej na 30 dni przed prze-
widywanym terminem jej wr´czenia, o którym mowa
w § 8 ust. 2, z zastrze˝eniem § 8 ust. 3.

7. Dokumentem potwierdzajàcym nadanie odzna-
ki jest legitymacja, której wzór okreÊla za∏àcznik nr 2
do rozporzàdzenia.

§ 6. Postanowienia Ministra o nadaniu odznaki sà
publikowane w Dzienniku Urz´dowym Ministra.

§ 7. 1. Odznaka ma kszta∏t krzy˝a równoramienne-
go o wymiarach 44 x 44 mm z ramionami pokrytymi
na awersie czerwonà emalià. Mi´dzy ramiona krzy˝a
wkomponowana jest tarcza z wieƒcem d´bowym. Od-
znaka wykonana jest z metalu i w zale˝noÊci od stop-
nia odznaki z∏ocona, srebrzona i oksydowana lub pa-
tynowana na bràz. W ka˝dym stopniu odznaki na
krzy˝ na∏o˝ony jest srebrzony orze∏ z atrybutami stra-
˝ackimi: he∏mem, dwoma bosakami, dwoma toporka-
mi i dwiema pràdownicami. Na rewersie ukazano ob-
rys krzy˝a na tle tarczy z wieƒcem d´bowym. Na krzy-
˝u napis w czterech rz´dach: ZA RATOWANIE ˚YCIA
i OCHRON¢ MIENIA. Do zawieszenia odznaki na
wstà˝ce s∏u˝y kó∏ko ze stylizowanym wieƒcem lauro-
wym, wykonane z metalu w kolorze odpowiednim do
stopnia odznaki. Odznaka zawieszona jest na wstà˝ce
o szerokoÊci 39 mm. Wstà˝ka jest koloru czerwonego
z pionowymi pasami: ciemnogranatowym o szeroko-
Êci 10 mm poÊrodku, a po jego bokach — w kolejno-
Êci ku brzegom wstà˝ki — koloru niebieskiego o sze-
rokoÊci 5 mm i bia∏ego o szerokoÊci 2 mm.

2. Wzór odznaki okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzà-
dzenia.

§ 8. 1. Odznak´ wraz z legitymacjà wr´cza
Minister, Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej, komendant wojewódzki Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej lub inna osoba upowa˝niona przez Ministra.

2. Wr´czenie odznaki odbywa si´ z okazji „Dnia
Stra˝aka” lub podczas innych uroczystoÊci paƒstwo-
wych lub samorzàdowych.

3. W sytuacjach szczególnych odznaka mo˝e zo-
staç wr´czona w terminie innym ni˝ okreÊlony
w ust. 2.

§ 9. 1. Odznak´ nosi si´ na lewej stronie piersi
w kolejnoÊci po orderach, odznaczeniach paƒstwo-
wych i wojskowych.

2. Zamiast odznaki mo˝na nosiç jej miniaturk´ lub
baretk´.

§ 10. Ewidencj´ osób wyró˝nionych odznakà pro-
wadzi Komenda G∏ówna Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

§ 11. 1. W razie zgubienia lub zniszczenia odznaki
albo legitymacji stwierdzajàcej jej nadanie, wydaje si´
wtórnik.

2. Wzór wtórnika legitymacji okreÊla za∏àcznik nr 4
do rozporzàdzenia.

§ 12. Koszty zwiàzane z nadaniem odznaki sà po-
krywane z bud˝etu paƒstwa, z cz´Êci dotyczàcej Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej.

§ 13. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji z dnia 16 paêdziernika
1997 r. w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu nada-
wania odznaki „Zas∏u˝ony dla Ochrony Przeciwpo˝a-
rowej” oraz ustalenia jej wzoru i sposobu noszenia
(Dz. U. Nr 131, poz. 875 oraz z 2006 r. Nr 121, poz. 842).

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
G. Schetyna
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 13 listopada 2008 r. (poz. 1305)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI 
„ZAS¸U˚ONY DLA OCHRONY PRZECIWPO˚AROWEJ”



Dziennik Ustaw Nr 207 — 11305 — Poz. 1305

Za∏àcznik nr 2 

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI
„ZAS¸U˚ONY DLA OCHRONY PRZECIWPO˚AROWEJ”
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR ODZNAKI
„ZAS¸U˚ONY DLA OCHRONY PRZECIWPO˚AROWEJ”

w trzech stopniach

awers rewers

BARETKI ODZNAKI 
w trzech stopniach
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR WTÓRNIKA LEGITYMACJI ODZNAKI
„ZAS¸U˚ONY DLA OCHRONY PRZECIWPO˚AROWEJ”


