
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 2 lipca 2014 r.

Poz. 887

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 16 czerwca 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania odznaki „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”

Na podstawie art. 73 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1340, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie nadawania 
odznaki „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” (Dz. U. z 2014 r. poz. 787) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) długoletnią ofiarną służbę, pracę zawodową lub działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej.”;

2)  w § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

,,3. Odznaka może być nadana pośmiertnie.”;

3)  w § 4:

a)  w ust. 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) służby, pracy zawodowej lub działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej;”,

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. W przypadkach, o których mowa w § 2 pkt 1 oraz w § 3 ust. 3, przepisu ust. 1 nie stosuje się.”;

4)  w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek o nadanie odznaki osobie wykonującej zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej Komendant 
Główny Państwowej Straży Pożarnej składa z własnej inicjatywy lub z inicjatywy:

1)  komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej – w stosunku do osób pełniących służbę, zatrudnio-
nych lub działających społecznie na terenie województwa;

2)  komendantów szkół Państwowej Straży Pożarnej – w stosunku do osób pełniących służbę lub zatrudnionych 
w tych szkołach;

3)  dyrektorów instytutów badawczych Państwowej Straży Pożarnej i Centralnego Muzeum Pożarnictwa – w sto-
sunku do osób pełniących służbę lub zatrudnionych w tych jednostkach;

4)  ministrów i kierowników urzędów centralnych – w stosunku do strażaków wyznaczonych do wykonywania zadań 
w urzędach ich obsługujących oraz jednostkach im podległych lub przez nich nadzorowanych, a także w urzędach 
obsługujących organy rządowej administracji niezespolonej w województwie;

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 2013 r. poz. 1351 oraz z 2014 r. poz. 502 i 616.
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5)  wojewodów – w stosunku do strażaków wyznaczonych do wykonywania zadań w urzędach wojewódzkich oraz 
urzędach obsługujących organy zespolonej administracji rządowej;

6)  organów jednostek samorządu terytorialnego – w stosunku do strażaków wyznaczonych do wykonywania zadań 
w urzędach gminnych, starostwach powiatowych oraz urzędach marszałkowskich, a także w jednostkach organi-
zacyjnych samorządu terytorialnego;

7)  Szefa Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Ministerstwa Obrony Narodowej – w stosunku do osób pełnią-
cych służbę lub zatrudnionych w Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej.”.

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

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk




