
Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271 oraz
z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie
umundurowania stra˝aków Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej (Dz. U. Nr 71, poz. 650) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. 1. Czapki:

1) wyjÊciowa (zimowa i letnia) — roga-
tywka z tkanin w kolorze ciemnograna-
towym, z otokiem w kolorze ciemno-

260

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 26 stycznia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie umundurowania stra˝aków Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej

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

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owe-
go zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).



niebieskim. Okucie daszków metalo-
we, w kolorze z∏otym. Pasek skórzany
z klamerkà oksydowanà na czarno, za-
mocowany nad daszkiem za pomocà
guzików w kolorze czarnym z wizerun-
kiem or∏a. Dwa galony wykonane z ta-
Êmy metalizowanej w kolorze z∏otym,
umieszczone w górnej cz´Êci otoku dla
starszych oficerów, jeden galon wyko-
nany jak wy˝ej dla oficerów m∏od-
szych. Dla korpusu aspiranckiego i ofi-
cerskiego na denku czapki umieszcza
si´ taÊmy metalizowane w kszta∏cie
krzy˝a. Na czo∏owej cz´Êci czapki
umieszcza si´ stylizowany wizerunek
or∏a wykonany z metalu w kolorze z∏o-
tym, a na otoku dystynkcje stopnia
s∏u˝bowego. Dla kobiet kapelusz wy-
konany z tkaniny w kolorze ciemno-
granatowym. Na czo∏owej cz´Êci kape-
lusza umieszcza si´ stylizowany wzór
or∏a i dystynkcje w kolorze z∏otym 
wykonane technikà haftu maszynowe-
go;

2) s∏u˝bowa zimowa wykonana z tkaniny
w kolorze ciemnogranatowym, daszek
wykonany z tkaniny zasadniczej. We-
wnàtrz czapka wy∏o˝ona w∏ókninà pu-
szystà i pikowanà podszewkà. Tylna
i boczne cz´Êci czapki do kraw´dzi
daszka wywini´te na zewnàtrz z mo˝li-
woÊcià opuszczenia na uszy. Nad dasz-
kiem naszyty wizerunek or∏a oraz dys-
tynkcje s∏u˝bowe w kolorze z∏otym,
wykonane technikà haftu maszynowe-
go.

2. Beret, wykonany w kolorze czarnym, ma
kszta∏t owalny. G∏ówka sk∏ada si´ z czte-
rech cz´Êci: denka, kwatery przedniej
i dwóch kwater tylnych. Kwatera przed-
nia usztywniona od cz´Êci czo∏owej do
koƒca lewej kraw´dzi. W bokach beretu
wbite sà cztery wietrzniki. Wykoƒczenie
od strony wewn´trznej podszewkà. Dó∏
beretu wykoƒczony jest lamówkà z wcià-
gni´tà wewnàtrz tasiemkà. PoÊrodku
kwatery przedniej naszyty jest stylizowa-
ny wizerunek or∏a wykonany technikà ha-
ftu maszynowego oraz dystynkcje s∏u˝-
bowe.

3. P∏aszcze:

1) sukienny w kolorze ciemnogranato-
wym z wyk∏adanym ko∏nierzem i wy∏o-
gami, wszytymi naramiennikami, dwo-
ma kieszeniami umieszczonymi po bo-
kach. Z ty∏u p∏aszcza rozci´cie w dolnej
cz´Êci, a w pasie wszyte paski z tkani-
ny zasadniczej do regulacji obwodu.
Krój typowy dwurz´dowy, dopasowa-
ny do wzrostu i obwodu klatki piersio-
wej. D∏ugoÊç p∏aszcza odpowiednia do
wzrostu. Dolne kraw´dzie r´kawów
powinny zakrywaç r´kawy kurtki mun-

durowej. Guziki p∏aszcza w kolorze
czarnym z wizerunkiem or∏a;

2) letni z podpinkà w kolorze ciemnogra-
natowym. Krój typowy, jednorz´dowy
z wyk∏adanym ko∏nierzem, wy∏ogami
i wszytymi naramiennikami oraz dwo-
ma kieszeniami po bokach. Z ty∏u
p∏aszcza rozci´cie w dolnej cz´Êci.
W pasie wszyte podtrzymywacze pa-
ska, pasek wykonany z tkaniny zasad-
niczej. Podpinka wykonana z tkaniny
w kolorze ciemnogranatowym moco-
wana na suwak lub guziki. Guziki
p∏aszcza kryte w listwie, a naramienni-
ki zapinane na ma∏e guziki w kolorze
czarnym z wizerunkiem or∏a. D∏ugoÊç
p∏aszcza odpowiednia do wzrostu.

4. Kurtka 3/4 z podpinkà wykonana z tkaniny
w kolorze czarnym, o podwy˝szonej wo-
doodpornoÊci i przepuszczalnoÊci pary
wodnej. Wykonana na ocieplaczu z lek-
kiej w∏ókniny puszystej, jednostronnie pi-
kowanej podszewkà. Kurtka zapinana
z przodu na dwudzielny zamek b∏yska-
wiczny, kryty listwà zapinanà na napy.
Z przodu wykonane dwie kieszenie bocz-
ne, skoÊne. Z lewej strony na wysokoÊci
klatki piersiowej kieszeƒ wpuszczana kry-
ta klapkà. Wykrój szyi wykoƒczony tkani-
nà zasadniczà i dopinanym ko∏nierzem
z dzianiny. W ko∏nierzu schowany kaptur
z tkaniny zasadniczej. Podpinka wykona-
na z dwustronnie pikowanej podszewkà
w∏ókniny.

5. Mundury:

1) wyjÊciowe (zimowy i letni) wykonane
sà z tkanin w kolorze ciemnogranato-
wym. Mundury wyjÊciowe stanowià
komplety sk∏adajàce si´ z kurtki
i spodni dla m´˝czyzny, a dla kobiet —
kurtki i spódnicy:

a) kurtka z wy∏o˝onymi klapami, wszy-
tymi naramiennikami i dwoma roz-
ci´ciami z ty∏u, dopasowana wed∏ug
wzrostu i obwodu klatki piersiowej.
D∏ugoÊç r´kawa taka, aby kraw´dê
jego si´ga∏a do nasady kciuka przy
opuszczonej r´ce,

b) spodnie d∏ugie, dopasowane we-
d∏ug wzrostu i obwodu pasa, krój
typowy z dwoma kieszeniami sko-
Ênymi po bokach, jednà z ty∏u. Sze-
rokoÊç nogawek spodni u do∏u po-
winna wynosiç w zale˝noÊci od
wzrostu i t´goÊci 20—25 cm, 

c) spódnica dopasowana wed∏ug
wzrostu, obwodu pasa i bioder.
Przód prosty, fa∏da z ty∏u spódnicy
zaszyta do jej 3/4 d∏ugoÊci. D∏ugoÊç
spódnicy wed∏ug wzrostu, dolna
kraw´dê nie mniej ni˝ 5 cm za kola-
no;
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2) s∏u˝bowy sk∏ada si´ z 2 cz´Êci — bluzy
„olimpijki” i spodni dla m´˝czyzny,
a dla kobiet — spódnicy:

a) bluza „olimpijka” wykonana z tkani-
ny w kolorze ciemnogranatowym
na podszewce. Zapi´cie z przodu na
5 guzików krytych listwà. Wykrój
szyi wykoƒczony ko∏nierzem na
stójce, wy∏ogi wyk∏adane. Na przo-
dach na wysokoÊci piersi naszyte sà
kieszenie nak∏adane z klapami i fa∏d-
kami, zapinane na ma∏e guziki ma-
rynarkowe. Ty∏ — dwucz´Êciowy,
szew Êrodkowy stebnowany po-
dwójnie. Na szwach barkowych —
naramienniki przypinane ma∏ymi
guzikami marynarkowymi. R´kawy
dwucz´Êciowe, dó∏ r´kawów uj´ty
w mankiet, zapinany na dwa ma∏e
guziki. W szwie ∏àczàcym r´kaw wy-
konany jest rozporek. Dó∏ bluzy uj´-
ty w pasek, na bokach w dolnej cz´-
Êci przodu i ty∏u wykonane sà za-
k∏adki. Lewa cz´Êç paska zakoƒczo-
na jest przed∏u˝eniem zapinanym
na klamerk´ przymocowanà do
przeciwnego koƒca paska. Na le-
wym i prawym przodzie podszewki
wykonane sà kieszenie wewn´trzne
z dwiema wypustkami z tkaniny za-
sadniczej, zapinane na guziki z za-
pinkà. Zapinki wykonane sà z pod-
szewki,

b) spodnie (spódnica) wykonane z tej
samej tkaniny i tak samo jak do
munduru wyjÊciowego,

c) spodnie letnie dla m´˝czyzny, a dla
kobiety spódnica wykonane jak do
munduru wyjÊciowego, z tkaniny
w kolorze ciemnogranatowym.

6. Sweter s∏u˝bowy wykonany z dzianiny
w kolorze czarnym. Pod szyjà wykoƒczo-
ny w „serek”. R´kawy i dó∏ swetra wy-
koƒczone Êciàgaczem. Na r´kawach i ra-
mionach naszyte aplikacje z tkaniny w ko-
lorze czarnym. Naramienniki wszywane
z pochewkà na dystynkcje s∏u˝bowe. Na
lewym r´kawie naszyta kieszeƒ z tkaniny
takiej jak aplikacje, z haftem „PSP” w ko-
lorze z∏otym.

7. Krawat wykonany z g∏adkiej tkaniny w ko-
lorze czarnym. W dolnej cz´Êci krawata
na wysokoÊci 12 cm haft „PSP” wykona-
ny niçmi w kolorze z∏otym. SzerokoÊç
dolnej cz´Êci krawata 10 cm, d∏ugoÊç po-
winna umo˝liwiaç zawiàzanie na podwój-
ny w´ze∏.

8. Szaliki (zimowy i letni) wykonane z dzia-
niny. Kolor szalików ciemnogranatowy,
szerokoÊç 25 cm, d∏ugoÊç 120 cm.

9. R´kawiczki (zimowe i letnie) pi´ciopalco-
we, wykonane ze skóry w kolorze czar-

nym. R´kawiczki zimowe wewnàtrz ocie-
plane przymocowanà wk∏adkà ocieplajà-
cà.

10. Koszule:

1) z d∏ugim r´kawem — wykonane z tka-
nin w kolorze: niebieskim — s∏u˝bowa,
bia∏ym — wyjÊciowa. Przód koszuli za-
pinany na guziki w kolorze koszuli, na
lewym przodzie naszyta otwarta kie-
szeƒ. Na górnej cz´Êci kieszeni haft
„PSP” w kolorze bia∏ym;

2) z krótkim r´kawem — wykonane z tka-
nin jak koszule z d∏ugim r´kawem. Na
przodach naszyte kieszenie zapinane
klapkami. Na lewej klapce haft „PSP”
w kolorze bia∏ym. Koszule i kieszenie
zapinane na guziki w kolorze koszuli,
a na ramionach przyszyte guziki w ko-
lorze czarnym, do przypi´cia nara-
mienników.

11. Peleryna przeciwdeszczowa zapinana na
suwak kryty listwà zapinanà na rzepy,
z kapturem, bez r´kawów, wykonana
z nieprzemakalnej tkaniny w kolorze czar-
nym. Szwy klejone. D∏ugoÊç do kostek.
W przedniej cz´Êci otwory umo˝liwiajàce
wyciàgni´cie ràk.

12. Botki ocieplane wykonane ze skóry w ko-
lorze czarnym, wykoƒczone na po∏ysk.
Cholewki na podszewce z tkaniny ociepla-
jàcej, zapinane z boku po wewn´trznej
stronie na suwak. Spody gumowe lub
z elastycznych tworzyw sztucznych w ko-
lorze czarnym. Dla kobiet — kozaki w ko-
lorze czarnym na podwy˝szonym obcasie.

13. Pó∏buty wykonane ze skór w kolorze czar-
nym, wykoƒczone na po∏ysk, fason pro-
sty. Spody pó∏butów s∏u˝bowych — gu-
mowe lub z elastycznych tworzyw sztucz-
nych, a wyjÊciowych — z tworzywa skó-
ropodobnego, dla kobiet na podwy˝szo-
nym obcasie.

14. Sznur galowy, wykonany ze sznurka me-
talizowanego w kolorze z∏otym, sk∏ada si´
z warkocza i dodatkowych cz´Êci poje-
dynczych w zale˝noÊci od korpusu. Na
pojedynczej cz´Êci sznurka z przodu
umieszczony jest wisiorek w formie styli-
zowanej pràdownicy, a przy sznurze ge-
nera∏a brygadiera i nadbrygadiera — dwa
wisiorki.

15. Pasek do spodni wykonany ze skóry w ko-
lorze czarnym, wykoƒczony na pó∏mat.
Klamra paska z metalu w kolorze z∏otym,
d∏ugoÊç dostosowana do obwodu w pa-
sie, szerokoÊç 30 mm.

16. Pas g∏ówny wykonany ze skóry o grubo-
Êci 3—4 mm w kolorze czarnym, d∏ugoÊç
dopasowana do obwodu w pasie. Cz´Êci
metalowe pasa wykonane sà z metalu
w kolorze z∏otym.
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17. Teczka s∏u˝bowa typu „dyplomatka”
w kolorze czarnym. Wn´trze teczki wy∏o-
˝one podszewkà z kieszeniami. Teczka
wyposa˝ona jest w uchwyt oraz mechani-
zmy zamykajàce.

18. Walizka (torba podró˝na) wykonana z tka-
niny w kolorze czarnym, w kszta∏cie pro-
stopad∏oÊcianu. Walizka posiada stela˝
na kó∏kach. Zamkni´cie walizki i kieszeni
zewn´trznych na zamki b∏yskawiczne.

19. Pokrowiec na mundur wykonany z tkani-
ny nieprzemakalnej w kolorze czarnym.
W przedniej cz´Êci na ca∏ej d∏ugoÊci su-
wak, a w górnej cz´Êci otwór umo˝liwia-
jàcy wyj´cie haka typowego wieszaka do
odzie˝y. D∏ugoÊç pokrowca powinna
umo˝liwiaç zawieszenie w nim kurtki
mundurowej bez za∏amaƒ.

20. Ubranie specjalne dla kadry dowódczo-
-sztabowej sk∏ada si´ z kurtki, spodni,
kurtki ocieplanej i czapki. Wykonane jest
z tkaniny w kolorze czarnym:
1) kurtka zapinana w przodzie na guziki

kryte listwà. Ko∏nierz dwucz´Êciowy
wyk∏adany, zapinany pod szyj´. Na
przodach naszyte dwie kieszenie gór-
ne i dwie dolne z patkami zapinanymi
na rzep. R´kawy dwucz´Êciowe, wy-
koƒczone mankietami z gumà oraz za-
pinkà do regulacji obwodu. Na linii pa-
sa w cz´Êci plecowej wszyta guma
Êciàgajàca. Na ramionach wszyte pa-
gony zapinane na kryty guzik. We-
wnàtrz kurtki dopi´ta jest podpinka
z w∏ókniny. Na plecach kurtki umiesz-
czony napis „STRA˚”;

2) spodnie z wpuszczonymi kieszeniami
skoÊnymi. Rozporek zapinany na za-
mek b∏yskawiczny. W przedniej cz´Êci
nogawek wzmocnienie na wysokoÊci
kolan. Po bokach nogawek naszyte sà
kieszenie z patkami zapinanymi na
rzep. Nogawki zakoƒczone rozporkami
i wszytà gumà pod stopy. Spodnie wy-
koƒczone paskiem, dodatkowo wypo-
sa˝one w szelki z tkaniny zasadniczej
i gumy szelkowej;

3) kurtka ocieplana w∏ókninà, jedno-
stronnie pikowanà podszewkà. Przód
zapinany na zamek b∏yskawiczny, kryty
listwà. Na lewym przodzie naszyta jest
kieszeƒ na wysokoÊci klatki piersiowej.
Kieszenie dolne podwójne, zapinane
patkami. R´kawy kurtki dwucz´Êciowe,
wykoƒczone Êciàgaczami z tkaniny za-
sadniczej i gumy. Kurtka posiada ko∏-
nierz z mo˝liwoÊcià zapi´cia w przo-
dzie na rzep oraz kaptur dopinany za
pomocà zamka b∏yskawicznego.
W górnej i dolnej cz´Êci przodów, ty∏u
oraz górnej cz´Êci r´kawów naszyte sà
taÊmy ostrzegawcze w kolorze ˝ó∏tym
fluorescencyjnym i srebrnym. Na ple-

cach oraz na lewej górnej kieszeni
umieszczone napisy „STRA˚” w kolo-
rze czarnym na ˝ó∏tym tle. Nad górnà
lewà kieszenià i na klapce kieszeni
umieszczone sà odpowiednio dystynk-
cje i identyfikator kadry dowódczo-
-sztabowej;

4) czapka d˝okejka wykonana jak do
ubrania koszarowego.

21. Ubranie koszarowe sk∏ada si´ z bluzy,
spodni, kamizelki i czapki. Wykonane jest
z tkaniny w kolorze czarnym:

1) bluza zapinana w przodzie na zamek
b∏yskawiczny, przykryty plisà. Na le-
wym przodzie — kieszeƒ zapinana pat-
kà. Ko∏nierz bluzy wyk∏adany, wykona-
ny z tkaniny zasadniczej. Na przodach
umieszczone sà dwie kieszenie za-
mkni´te patkami. Dó∏ bluzy i r´kawy
wykoƒczone sà Êciàgaczami wykona-
nymi z tkaniny zasadniczej z wciàgni´-
tà w Êrodek gumà. Na lewym r´kawie
umieszczony jest emblemat PSP i na-
zwa miejscowoÊci. Na przodzie i ple-
cach bluzy umieszczony jest napis
„STRA˚”;

2) spodnie d∏ugie, w siedzeniu swobod-
ne, niekr´pujàce ruchów. W przednich
nogawkach wykonane sà kieszenie
wpuszczane do wewnàtrz. Na linii pa-
sa rozmieszczone sà podtrzymywacze
paska oraz dwucz´Êciowe Êciàgacze.
Rozporek zapinany na zamek b∏yska-
wiczny. Na boku prawej nogawki po-
wy˝ej kolana naszyta jest nak∏adana
kieszeƒ zamykana patkà. W po∏owie
d∏ugoÊci nogawek mi´dzy dolnà kra-
w´dzià a kolanami naszyte sà paski
z ˝ó∏tej tkaniny fluorescencyjnej i na-
szytym trójkàtem wykonanym z taÊmy
w kolorze srebrnym. Spodnie posiada-
jà szelki wykonane z taÊmy noÊnej
i gumy;

3) kamizelka ocieplana wykonana na
podszewce, ocieplona w∏ókninà. Przo-
dy zapinane na zamek b∏yskawiczny,
kryty plisà. Ko∏nierz-stójka z naszytà
os∏onà na krtaƒ. Przody jednocz´Êcio-
we z dwoma kieszeniami górnymi
i dwoma kieszeniami dolnymi za-
mkni´tymi patkami. Ty∏ jednocz´Êcio-
wy, d∏u˝szy od przodu o zaokràglo-
nych kraw´dziach bocznych. Na lewej
górnej kieszeni i tyle kamizelki umiesz-
czony jest napis „STRA˚”. W dolnej
cz´Êci ty∏u naszyta jest taÊma w kolo-
rze ˝ó∏tym ze srebrnym trójkàtem
ostrzegawczym; kamizelka posiada
mo˝liwoÊç dopinania r´kawów;

4) czapka:

g∏ówka czapki w kszta∏cie d˝okejki
z usztywnionym daszkiem. W górze
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czapki u styku klinów wszyty jest guzik
obciàgni´ty tkaninà zasadniczà. Klin
przedni usztywniony. Dó∏ wykoƒczony
tkaninà bawe∏nianà. Z ty∏u wszyta za-
pinka s∏u˝àca do regulacji obwodu.

22. Koszulki do ubrania koszarowego (zimo-
we i letnie) wykonane z dzianiny w kolo-
rze czarnym. Zimowe z d∏ugim r´kawem,
letnie — z krótkim. Wykoƒczenie wykroju
szyi listewkà bez ko∏nierza. Koszulka let-
nia na lewym przodzie na wysokoÊci pier-
si ma haftowany emblemat PSP, a na ple-
cach napis „STRA˚”.

23. Obuwie koszarowe: pó∏buty sznurowane,
wykonane ze skóry w kolorze czarnym.
Nosek rozszerzony, spody gumowe lub
z elastycznych tworzyw sztucznych.

24. Buty specjalne dla kadry dowódczo-szta-
bowej wykonane ze skóry w kolorze czar-
nym. Cholewki wysokie, sznurowane, po-
deszwy z kauczuku termoplastycznego.
System monta˝u klejony lub klejono-
-przeszywany i gwoêdziowany.

25. Dystynkcje i znaki identyfikacyjne wyko-
nane bajorkiem, technikà haftu maszyno-

wego lub innà pozwalajàcà odwzorowaç
wizerunek or∏a, dystynkcje, emblemat
PSP, identyfikator imienny, identyfikator
miejscowoÊci i napisy „STRA˚”.”;

2) w § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przedmioty umundurowania zg∏aszane do za-
twierdzenia muszà spe∏niaç wymagania okre-
Êlone w dokumentacji wzorcowej oraz posia-
daç wysokie walory u˝ytkowe.”;

3) za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmie-
nie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozpo-
rzàdzenia. 

§ 2. Przedmioty umundurowania wed∏ug wzorów
dopuszczonych do noszenia na podstawie § 25 rozpo-
rzàdzenia, o którym mowa w § 1, mogà byç u˝ywane
przez okres 2 lat od dnia wyczerpania ich zapasów
w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
J. Oleksy
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 26 stycznia 2004 r. (poz. 260)

WZÓR ODZIE˚Y SPECJALNEJ STRA˚AKA

ubranie specjalne dwucz´Êciowe


