
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r.

Poz. 19

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 17 grudnia 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej 

Na podstawie art. 61 ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 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 Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umunduro-
wania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 4, poz. 25) w załączniku nr 13 do rozporządzenia tabela 
należności nr 4 przedmiotów odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej dla strażaka w służbie stałej i przygoto-
wawczej otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Liczba przedmiotów środków ochrony indywidualnej określonych w załączniku, o którym mowa w § 1, w lp. 2 i 3 
może przysługiwać według norm obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jednak nie dłu-
żej niż do dnia 31 grudnia 2015 r. 

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

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

1)  Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. 
Nr 248, poz. 1491). 

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 182, 
poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 239, poz. 1589, z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 171, poz. 1016 i Nr 207, poz. 1230 oraz z 2012 r. 
poz. 664.
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 17 grudnia 2012 r. (poz. 19) 

Tabela należności nr 4 przedmiotów odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej dla strażaka w służbie stałej 
i przygotowawczej

Lp. Przedmiot Jednostka 
miary Liczba

Okres 
używalności 

w latach
Uwagi

1 Ubranie specjalne kpl. 1 do zużycia

2 Rękawice specjalne para 2 do zużycia

3 Kominiarka szt. 2 do zużycia

4 Buty strażackie para 2 do zużycia 1 para gumowych 
1 para skórzanych

5 Hełm strażacki szt. 1 wg norm 
producenta

6 Maska do aparatu oddechowego szt. 1 wg normy 
producenta

7 Sztormiak szt. 1 do zużycia

8 Ubranie koszarowe kpl. 2 do zużycia

9 Koszulka letnia* szt. 2 2 

10 Koszulka zimowa* szt. 2 2

11 Obuwie koszarowe* para 1 2

Lp. od 1 do 6 – środki ochrony indywidualnej
Lp. od 7 do 11 – przedmioty odzieży specjalnej
Lp. 9 – zamiennie można wydać koszulkę typu „polo”

* Przedmiot osobistego użytku. 

Uwagi:
a)  przedmioty wymienione w tabeli nr 4 wydaje się strażakowi z uwzględnieniem zakresu jego obowiązków służbowych. 

Decyzję o wydaniu tych przedmiotów podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w któ-
rej strażak pełni służbę,

b)  strażakowi można wydać jeden komplet ubrania i jedną parę butów dla kadry dowódczo-sztabowej w zamian za należ-
ność określoną w lp. 8. Decyzję o wydaniu tych przedmiotów podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej 
Straży Pożarnej, w której strażak pełni służbę,

c)  kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej jest uprawniony do tworzenia rezerwy ubrań specjal-
nych określonych w lp. 1 w ilości wynikającej z rzeczywistych potrzeb, gwarantujących utrzymanie gotowości operacyj-
nej jednostki. W przypadku utworzenia rezerwy kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej zobo-
wiązany jest do określenia zasad dysponowania i gospodarowania rezerwą.




