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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 31 marca 2003 r.

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

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) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wzory umundurowania, odzie˝y specjalnej, dys-
tynkcji i znaków identyfikacyjnych oraz sposób ich
noszenia,

2) charakterystyk´ przedmiotów umundurowania
i odzie˝y specjalnej, 

3) wykaz przedmiotów umundurowania, odzie˝y spe-
cjalnej i ekwipunku, dla których jest wymagane za-
twierdzenie wzorów i dokumentacji, oraz zasady
zatwierdzania, 

4) normy umundurowania, odzie˝y specjalnej i ekwi-
punku osobistego

— stra˝aków Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, zwanych
dalej „stra˝akami”. 

§ 2. Umundurowanie, dystynkcje i znaki identyfika-
cyjne okreÊlone rozporzàdzeniem sà prawnie zastrze-
˝one i mogà byç noszone wy∏àcznie przez stra˝aka. 

Rozdzia∏ 2

Wzory umundurowania, odzie˝y specjalnej, dystynk-
cji i znaków identyfikacyjnych oraz sposób ich 

noszenia

§ 3. Umundurowanie stra˝aka sk∏ada si´ z ubiorów:
wyjÊciowego i codziennego, zwanego dalej „s∏u˝bo-
wym”, oraz odzie˝y specjalnej.

———————
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 Mi-
nistrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).
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§ 4. 1. Zasadniczymi przedmiotami ubioru wyjÊcio-
wego w szczególnoÊci sà: 

1) mundur w kolorze ciemnogranatowym; 

2) czapka rogatywka w kolorze ciemnogranatowym
z ciemnoniebieskim otokiem; 

3) p∏aszcz zimowy w kolorze ciemnogranatowym; 

4) p∏aszcz letni w kolorze ciemnogranatowym; 

5) koszula w kolorze bia∏ym; 

6) obuwie, pas i teczka w kolorze czarnym. 

2. Wzory ubioru wyjÊciowego okreÊla za∏àcznik nr 1
do rozporzàdzenia.

§ 5. 1. Zasadniczymi przedmiotami ubioru s∏u˝bo-
wego w szczególnoÊci sà: 

1) mundur w kolorze ciemnogranatowym; 

2) sweter w kolorze czarnym; 

3) koszula w kolorze niebieskim; 

4) kurtka 3/4 w kolorze czarnym; 

5) czapka w kolorze ciemnogranatowym; 

6) beret w kolorze czarnym; 

7) obuwie, pas i teczka w kolorze czarnym. 

2. Wzory ubioru s∏u˝bowego okreÊla za∏àcznik nr 2
do rozporzàdzenia.

§ 6. 1. W sk∏ad umundurowania stra˝aków wcho-
dzà nakrycia g∏owy z wizerunkiem or∏a Stra˝y Po˝arnej.

2. Wzory nakryç g∏owy okreÊla za∏àcznik nr 3 do roz-
porzàdzenia.

3. Wzór wizerunku or∏a Stra˝y Po˝arnej okreÊla za-
∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.

§ 7. 1. Zasadniczymi przedmiotami odzie˝y specjal-
nej w szczególnoÊci sà:

1) ubranie specjalne dwucz´Êciowe; 

2) ubranie specjalne jednocz´Êciowe (kombinezon); 

3) ubranie koszarowe; 

4) r´kawice i kominiarka; 

5) buty specjalne. 

2. Wzory odzie˝y specjalnej okreÊla za∏àcznik nr 5
do rozporzàdzenia.

§ 8. 1. Stra˝ak otrzymuje przedmioty ekwipunku
osobistego, a w szczególnoÊci: 

1) he∏m; 

2) pas bojowy; 

3) zatrzaÊnik; 

4) toporek stra˝acki; 

5) latark´; 

6) podpink´ linkowà; 

7) mask´ do aparatu oddechowego. 

2. Wzory ekwipunku osobistego okreÊlajà odr´bne
przepisy.

§ 9. 1. Na umundurowaniu i odzie˝y specjalnej stra-
˝ak nosi wizerunek or∏a, dystynkcje i znaki identyfika-
cyjne. 

2. Wizerunek or∏a nosi si´ na: 

1) czapkach wyjÊciowych — z metalu w kolorze z∏ota
pokrytego patynà; 

2) kapeluszach, czapkach s∏u˝bowych i beretach —
haftowany nitkà w kolorze z∏otym; 

3) ko∏nierzach kurtek mundurów i p∏aszcza sukienne-
go nadbrygadiera i genera∏a brygadiera — hafto-
wany bajorkiem w kolorze z∏otym; 

4) na guzikach czapek wyjÊciowych, kurtek mundurów
wyjÊciowych i p∏aszczy sukiennych — w kolorze
guzika. 

3. Dystynkcje w kolorze z∏otym nosi si´ na: 

1) czapkach wyjÊciowych — haftowane bajorkiem; 

2) kapeluszach, czapkach s∏u˝bowych i beretach,
a tak˝e na naramiennikach kurtek 3/4, swetrów, na
ubraniach specjalnych i koszarowych — haftowane
nitkà; 

3) naramiennikach mundurów, koszul i p∏aszczy: 

a) starszego stra˝aka i podoficera — z taÊmy dys-
tynkcyjnej, 

b) aspiranta — haftowane bajorkiem, a naramien-
niki obszyte taÊmà dystynkcyjnà, 

c) oficera — haftowane bajorkiem. 

4. Znaki identyfikacyjne nosi si´: 

1) emblemat Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej — na czap-
kach kadry dowódczo-sztabowej i czapkach kosza-
rowych oraz na lewych r´kawach ubraƒ specjal-
nych i koszarowych;

2) identyfikator kadry dowódczo-sztabowej — na wy-
sokoÊci lewej górnej kieszeni ubrania dla kadry do-
wódczo-sztabowej;

3) identyfikator miejscowoÊci — na r´kawach ubraƒ
specjalnych i koszarowych pod emblematem Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej; 
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4) identyfikator osobisty — na wysokoÊci lewej górnej
kieszeni munduru s∏u˝bowego, kurtki 3/4 oraz
ubrania koszarowego; 

5) znak po˝arniczy z metalu w kolorze z∏otym — na
ko∏nierzu munduru wyjÊciowego oraz p∏aszcza su-
kiennego; 

6) znak absolwenta szko∏y Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej — poÊrodku prawej górnej kieszeni munduru
wyjÊciowego i s∏u˝bowego, pomi´dzy dolnymi
kraw´dziami klapy i kieszeni; znak umieszcza si´ na
podk∏adce skórzanej w kolorze czarnym. 

5. Wzory dystynkcji okreÊla za∏àcznik nr 6 do rozpo-
rzàdzenia.

6. Wzory znaków identyfikacyjnych okreÊla za∏àcz-
nik nr 7 do rozporzàdzenia.

§ 10. 1. Stra˝ak pe∏ni s∏u˝b´ w umundurowaniu al-
bo odzie˝y specjalnej i ekwipunku osobistym. 

2. U˝ytkowane przedmioty umundurowania po-
winny byç czyste, nale˝ycie dopasowane i odprasowa-
ne. 

3. Poszczególne ubiory stra˝ak nosi w zestawach
stosownie do pory roku. Rozró˝nia si´ okres letni od
dnia 1 maja do dnia 30 wrzeÊnia i okres zimowy od dnia
1 listopada do dnia 31 marca. Miesiàce kwiecieƒ i paê-
dziernik stanowià okres przejÊciowy. W okresie przej-
Êciowym nosi si´ zimowy lub letni zestaw umunduro-
wania. 

4. Zestaw ubioru wyjÊciowego okreÊla za∏àcznik
nr 8 do rozporzàdzenia. 

5. Zestaw ubioru s∏u˝bowego okreÊla za∏àcznik
nr 9 do rozporzàdzenia.

§ 11. 1. Ubiór wyjÊciowy nosi si´: 

1) ze sznurem galowym, orderami, odznaczeniami
i odznakami: 

a) w dniach Êwiàt paƒstwowych i w Dniu Stra˝aka, 

b) w czasie uroczystoÊci wr´czenia sztandarów, or-
derów i odznaczeƒ oraz w czasie Êlubowania
stra˝aków, 

c) podczas innych uroczystoÊci na polecenie Ko-
mendanta G∏ównego Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej, komendantów wojewódzkich i komendan-
tów szkó∏ Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej;

2) ze sznurem galowym i baretkami podczas: 

a) uroczystych przedstawieƒ w teatrach, salach
koncertowych, 

b) wa˝niejszych uroczystoÊci oraz w innych oko-
licznoÊciach, w których w Êrodowiskach cywil-
nych przyj´ty jest strój wieczorowy, 

c) wr´czenia aktów nadania stopnia;

3) z baretkami podczas: 

a) wystàpieƒ w charakterze przedstawiciela Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej na oficjalnych spotka-
niach lub imprezach, 

b) meldowania si´ prze∏o˝onym po przybyciu do
nowej jednostki lub przed odejÊciem na inne sta-
nowisko s∏u˝bowe;

4) z baretkami mo˝na nosiç w czasie: 

a) pe∏nienia s∏u˝by w pomieszczeniach biurowych, 

b) wolnym od s∏u˝by. 

2. Ubiór s∏u˝bowy nosi si´ podczas: 

1) wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych w miejscu
pe∏nienia s∏u˝by, niewymagajàcych wyst´powania
w umundurowaniu wyjÊciowym lub w odzie˝y spe-
cjalnej; 

2) krajowych delegacji s∏u˝bowych, wykonywania
czynnoÊci kontrolnych, wyst´powania przed orga-
nami administracji rzàdowej i samorzàdowej oraz
sàdami w charakterze przedstawiciela jednostki or-
ganizacyjnej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej; 

3) raportu s∏u˝bowego; 

4) na polecenie prze∏o˝onego. 

3. Odzie˝ specjalnà nosi si´ podczas: 

1) akcji ratowniczo-gaÊniczych; 

2) pe∏nienia s∏u˝by w podziale bojowym w miejscach
zakwaterowania; 

3) manewrów, çwiczeƒ taktycznych i dzia∏aƒ ze sprz´-
tem oraz sprawdzianów wyszkolenia bojowego; 

4) pe∏nienia s∏u˝by wartowniczej; 

5) sk∏adania raportu s∏u˝bowego w warunkach polo-
wych. 

4. Stra˝ak w s∏u˝bie przygotowawczej nosi umun-
durowanie s∏u˝bowe w okolicznoÊciach okreÊlonych
w ust. 1. 

§ 12. Stra˝akowi zezwala si´ na noszenie: 

1) pasów g∏ównych, pasów bojowych z toporkami,
he∏mów, butów typu „skutery”, trzewików bukato-
wych, butów oficerskich, bryczesów oraz bia∏ych
r´kawiczek — w pocztach sztandarowych, flago-
wych oraz w kompaniach honorowych; 

2) symbolu ̋ a∏oby wed∏ug zasad powszechnie przyj´-
tych w praktykowanym przez stra˝aka obrzàdku re-
ligijnym; 

3) okularów przeciws∏onecznych; 

4) elementów strojów regionalnych w czasie udzia∏u
w uroczystoÊciach folklorystycznych; 
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5) insygniów w∏adzy rektorskiej przez rektora i prorek-
tora Szko∏y G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej; 

6) krawata do koszul z krótkim r´kawem;

7) czapki s∏u˝bowej zimowej do ubrania specjalnego
dla kadry dowódczo-sztabowej.

§ 13. Stra˝akowi zabrania si´: 

1) noszenia przedmiotów umundurowania, których
stopieƒ zu˝ycia lub wyglàd zewn´trzny narusza
godnoÊç s∏u˝by; 

2) dokonywania przeróbek, poprawek i zniekszta∏ca-
nia umundurowania; 

3) noszenia przedmiotów umundurowania w po∏àcze-
niu z przedmiotami odzie˝y specjalnej lub cywilnej,
z wyjàtkiem przypadków, o których mowa w § 12
pkt 1, 4 i 7;

4) wykonywania prac gospodarczych w ubraniu spe-
cjalnym. 

§ 14. 1. Stra˝ak w stanie spoczynku ma prawo wy-
st´powania w ubiorze wyjÊciowym podczas uroczysto-
Êci organizowanych z okazji: 

1) Êwiàt paƒstwowych i Dnia Stra˝aka; 

2) pogrzebów i uroczystoÊci okolicznoÊciowych, ta-
kich jak: uroczystoÊci religijne z akcentem po˝arni-
czym, wr´czenie sztandaru, oddanie do u˝ytku
stra˝nicy i zjazdy absolwentów; 

3) uroczystoÊci osobistych i rodzinnych. 

2. Stra˝ak, o którym mowa w ust. 1, mo˝e wyst´po-
waç w ubiorze wyjÊciowym wed∏ug zestawów obowià-
zujàcych w chwili jego przejÊcia w stan spoczynku. 

3. Stra˝ak w stanie spoczynku wyst´pujàcy
w umundurowaniu jest obwiàzany do przestrzegania
zasad noszenia umundurowania. 

§ 15. 1. Uprawnienie do zaopatrzenia w przedmio-
ty umundurowania, odzie˝y specjalnej i ekwipunku
osobistego powstaje z dniem mianowania i wygasa
z dniem zwolnienia stra˝aka ze s∏u˝by w Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej. 

2. Stra˝ak mianowany na sta∏e otrzymuje przed-
mioty umundurowania z odpowiednimi dystynkcjami
na w∏asnoÊç. 

3. Stra˝ak w s∏u˝bie przygotowawczej nabywa pra-
wo w∏asnoÊci przedmiotów umundurowania po up∏y-
wie okresu ich u˝ywalnoÊci. 

4. Stra˝akowi, o którym mowa w ust. 3, mogà byç
wydane przedmioty umundurowania u˝ywane, po-
siadajàce wartoÊç u˝ytkowà. Przedmioty te wydaje
si´ na czas, jaki pozosta∏ do koƒca ich okresów u˝y-
walnoÊci. 

§ 16. 1. Przedmioty umundurowania, odzie˝y
specjalnej i ekwipunku osobistego wydaje si´ w na-
turze. 

2. Stra˝ak, który nie mo˝e dopasowaç gotowego
przedmiotu umundurowania, otrzymuje tkanin´ oraz
zwrot kosztów szycia, dodatków krawieckich i materia-
∏ów pomocniczych. 

3. Normy wydawanych tkanin, o których mowa
w ust. 2, okreÊla za∏àcznik nr 10 do rozporzàdzenia. 

4. Stra˝ak, który otrzyma∏ gotowe przedmioty
umundurowania wymagajàce wykonania poprawek
krawieckich, otrzymuje zwrot kosztów ich wykona-
nia. 

5. Okres u˝ywalnoÊci przedmiotów umundurowa-
nia, odzie˝y specjalnej i ekwipunku osobistego liczy si´
od dnia ich wydania u˝ytkownikowi. 

6. Okres u˝ywalnoÊci wizerunku or∏a, dystynkcji
i znaków identyfikacyjnych jest równy okresowi u˝y-
walnoÊci przedmiotów umundrowania, do których zo-
sta∏y wydane, z wyjàtkiem identyfikatora osobistego
wydawanego jednorazowo. 

§ 17. 1. Stra˝akowi mo˝na wydaç przedmioty
umundurowania, odzie˝y specjalnej, ekwipunku osobi-
stego oraz dystynkcje przed up∏ywem okresu ich u˝y-
walnoÊci w przypadkach utraty przedmiotu lub utraty
jego wartoÊci u˝ytkowej. 

2. W przypadkach utraty przedmiotu lub utraty je-
go wartoÊci u˝ytkowej, powsta∏ych w zwiàzku z wyko-
nywaniem obowiàzków s∏u˝bowych z przyczyn nieza-
le˝nych od stra˝aka, wydaje si´ nieodp∏atnie nowy
przedmiot. 

3. W przypadkach utraty przedmiotu umundurowa-
nia lub utraty jego wartoÊci u˝ytkowej powsta∏ych z wi-
ny stra˝aka wydaje si´ na jego wniosek nowy przed-
miot, jednak˝e jest on obowiàzany zwróciç równowar-
toÊç utraconego przedmiotu. 

4. W przypadku wydalenia ze s∏u˝by stra˝ak jest
obowiàzany uiÊciç równowartoÊç przedmiotów umun-
durowania za czas do koƒca okresu ich u˝ywalnoÊci
wed∏ug aktualnych tabel kalkulacyjnych równowa˝ni-
ka pieni´˝nego w zamian za umundurowanie, okreÊlo-
nych w odr´bnych przepisach. 

§ 18. Stra˝akowi korzystajàcemu z urlopu bezp∏at-
nego lub wychowawczego trwajàcego powy˝ej 6 mie-
si´cy oraz zawieszonemu w czynnoÊciach s∏u˝bowych
przed∏u˝a si´ okres u˝ywalnoÊci przedmiotów umun-
durowania, odzie˝y specjalnej i ekwipunku osobistego
o czas urlopu lub zawieszenia. 

§ 19. 1. Stra˝ak jest obowiàzany zwróciç przedmio-
ty odzie˝y specjalnej i ekwipunku osobistego nieb´dà-
ce przedmiotami osobistego u˝ytku: 

1) w przypadku ich zu˝ycia; 
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2) w przypadku zwolnienia ze s∏u˝by; 

3) po up∏ywie okresu ich u˝ywalnoÊci. 

2. Za niezwrócone przedmioty, o których mowa
w ust. 1, stra˝ak jest obowiàzany uiÊciç równowartoÊç
wed∏ug cen detalicznych obowiàzujàcych w dniu rozli-
czenia za czas do koƒca okresu u˝ywalnoÊci przedmio-
tów. 

§ 20. 1. Stra˝aka w s∏u˝bie sta∏ej lub przygotowaw-
czej przenosi si´ do s∏u˝by w innej jednostce organiza-
cyjnej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej wraz z posiadany-
mi przedmiotami umundurowania, odzie˝y specjalnej
i ekwipunku osobistego. 

2. Jednostki organizacyjne Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej, pomi´dzy którymi nast´puje przeniesienie stra-
˝aka, rozliczajà mi´dzy sobà niezamortyzowanà war-
toÊç przedmiotów odzie˝y specjalnej i ekwipunku oso-
bistego, za czas do koƒca okresu u˝ywalnoÊci,
a w przypadku przeniesienia stra˝aka w s∏u˝bie przygo-
towawczej, tak˝e umundurowania.

3. Stra˝ak w s∏u˝bie przygotowawczej w przypadku
zwolnienia ze s∏u˝by jest obowiàzany zwróciç przed-
mioty umundurowania nieb´dàce przedmiotami oso-
bistego u˝ytku. Za niezwrócone przedmioty stra˝aka
rozlicza si´ wed∏ug zasad, o których mowa w § 17
ust. 4. 

4. Przepisów ust. 2 i 3 oraz § 19 nie stosuje si´
w przypadku Êmierci stra˝aka. 

Rozdzia∏ 3

Charakterystyka przedmiotów umundurowania
i odzie˝y specjalnej

§ 21. 1. Czapki:

1) wyjÊciowa (zimowa i letnia) — rogatywka z tkanin
gabardynowych w kolorze ciemnogranatowym,
z otokiem w kolorze ciemnoniebieskim. Okucie
daszków metalowe, w kolorze z∏otym. Pasek skó-
rzany z klamerkà oksydowanà na czarno, zamoco-
wany nad daszkiem za pomocà guzików w kolorze
czarnym z wizerunkiem or∏a. Dwa galony wykona-
ne z taÊmy metalizowanej w kolorze z∏otym,
umieszczone w górnej cz´Êci otoku dla starszych
oficerów, jeden galon wykonany jak wy˝ej dla ofi-
cerów m∏odszych. 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∏otym, a na otoku
dystynkcje stopnia s∏u˝bowego. Dla kobiet kape-
lusz wykonany z tkaniny w kolorze ciemnogranato-
wym. Na czo∏owej cz´Êci kapelusza umieszcza si´
stylizowany wzór or∏a i dystynkcje w kolorze z∏o-
tym wykonane technikà haftu maszynowego niçmi
poliestrowymi;

2) s∏u˝bowa zimowa wykonana z tkaniny gabardyno-
wej w kolorze ciemnogranatowym, daszek wyko-
nany z tkaniny zasadniczej. Wewnàtrz czapka wy∏o-
˝ona w∏ókninà puszystà i pikowanà podszewkà.
Tylna i boczne cz´Êci czapki do kraw´dzi daszka wy-
wini´te na zewnàtrz z mo˝liwoÊcià opuszczenia na
uszy. Nad daszkiem naszyty wizerunek or∏a oraz
dystynkcje s∏u˝bowe w kolorze z∏otym, wykonane
technikà haftu maszynowego niçmi poliestrowy-
mi.

2. Beret, wykonany ze 100% sukna w kolorze czar-
nym, ma kszta∏t owalny. G∏ówka sk∏ada si´ z czterech
cz´Êci: denka, kwatery przedniej i dwóch kwater tyl-
nych. Kwatera przednia usztywniona jest sztywnikiem
i piankà lub watolinà, od cz´Êci czo∏owej do koƒca le-
wej kraw´dzi. W bokach beretu wbite sà cztery wietrz-
niki. Wykoƒczenie od strony wewn´trznej podszewkà.
Dó∏ beretu wykoƒczony jest lamówkà ze skóry garbo-
wanej z wciàgni´tà wewnàtrz tasiemkà. PoÊrodku kwa-
tery przedniej naszyty jest stylizowany wizerunek or∏a
wykonany technikà haftu maszynowego, niçmi polie-
strowymi, oraz dystynkcje s∏u˝bowe. 

3. P∏aszcze:

1) sukienny wykonany ze 100% sukna, w kolorze ciem-
nogranatowym z wyk∏adanym ko∏nierzem i wy∏o-
gami, wszytymi naramiennikami, dwoma kiesze-
niami umieszczonymi po bokach. Z ty∏u p∏aszcza
rozci´cie w dolnej cz´Êci, a w pasie wszyte paski
z tkaniny zasadniczej do regulacji obwodu. Krój ty-
powy dwurz´dowy, dopasowany do wzrostu i ob-
wodu klatki piersiowej. D∏ugoÊç p∏aszcza powinna
byç tak dobrana do wzrostu, aby odleg∏oÊç dolnej
kraw´dzi od podstawy — w zale˝noÊci od wzrostu
— wynosi∏a od 42 cm do 52 cm. Dolne kraw´dzie
r´kawów powinny zakrywaç r´kawy kurtki mundu-
rowej. Guziki p∏aszcza w kolorze czarnym z wize-
runkiem or∏a; 

2) letni z podpinkà wykonany z tkaniny elanobawe∏-
nianej w kolorze ciemnogranatowym. Krój typowy,
jednorz´dowy z wyk∏adanym ko∏nierzem, wy∏oga-
mi i wszytymi naramiennikami oraz dwoma kiesze-
niami po bokach. Z ty∏u p∏aszcza rozci´cie w dolnej
cz´Êci. W pasie wszyte podtrzymywacze paska, pa-
sek wykonany z tkaniny zasadniczej. Podpinka wy-
konana z tkaniny w kolorze ciemnogranatowym
mocowana na suwak lub guziki. Guziki p∏aszcza
kryte w listwie, a naramienniki zapinane na ma∏e
guziki w kolorze czarnym z wizerunkiem or∏a. D∏u-
goÊç p∏aszcza powinna byç tak dobrana do wzro-
stu, aby odleg∏oÊç dolnej kraw´dzi od podstawy —
w zale˝noÊci od wzrostu — wynosi∏a od 42 cm do
52 cm. 

4. Kurtka 3/4 z podpinkà wykonana z elanobawe∏ny
w kolorze czarnym o podwy˝szonej wodoodpornoÊci
i przepuszczalnoÊci pary wodnej. Wykonana na ocie-
placzu z lekkiej w∏ókniny puszystej lateksowanej, jed-
nostronnie pikowanej podszewkà. Kurtka zapinana
z przodu na dwudzielny zamek b∏yskawiczny, kryty li-
stwà zapinanà na napy. Z przodu wykonane dwie kie-
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szenie boczne, skoÊne. Z lewej strony na wysokoÊci
klatki piersiowej kieszeƒ wpuszczana kryta klapkà. Wy-
krój szyi wykoƒczony tkaninà zasadniczà i dopinanym
ko∏nierzem z dzianiny. W ko∏nierzu schowany kaptur
z tkaniny zasadniczej. Podpinka wykonana z dwustron-
nie pikowanej podszewkà w∏ókniny puszystej latekso-
wanej. 

5. Mundury: 

1) wyjÊciowe (zimowy i letni) wykonane sà z tkanin
gabardynowych w kolorze ciemnogranatowym.
Mundury wyjÊciowe stanowià komplety sk∏adajàce
si´ z kurtki i spodni, dla kobiet — kurtki i spódnicy:

a) kurtka z wy∏o˝onymi klapami, wszytymi nara-
miennikami i dwoma rozci´ciami z ty∏u, dopa-
sowana wed∏ug wzrostu i obwodu klatki pier-
siowej. D∏ugoÊç r´kawa taka, aby kraw´dê 
jego si´ga∏a do nasady kciuka przy opuszczonej
r´ce,

b) spodnie d∏ugie, dopasowane wed∏ug wzrostu
i obwodu pasa. D∏ugoÊç nogawek powinna si´-
gaç z ty∏u dolnà kraw´dzià 2—2,5 cm powy˝ej
obcasa, z przodu kraw´dzie spodni powinny lek-
ko spoczywaç na powierzchni obuwia (do za∏a-
mania kantów). SzerokoÊç nogawek spodni
u do∏u powinna wynosiç w zale˝noÊci od wzro-
stu i t´goÊci 20—25 cm, dwie kieszenie skoÊne
po bokach, jedna z ty∏u, krój typowy,

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 kolano;

2) s∏u˝bowy sk∏ada si´ z 2 cz´Êci — bluzy olimpijki
i spodni, a dla kobiet — spódnicy:

a) bluza olimpijka wykonana z gabardyny w kolo-
rze ciemnogranatowym na podszewce. Zapi´cie
z przodu na 5 guzików krytych listwà. Wykrój
szyi wykoƒczony ko∏nierzem na stójce, wy∏ogi
wyk∏adane. Na przodach na wysokoÊci piersi na-
szyte sà kieszenie nak∏adane z klapami i fa∏dka-
mi, zapinane na ma∏e guziki marynarkowe. Ty∏
— dwucz´Êciowy, szew Êrodkowy stebnowany
podwójnie. Na szwach barkowych — naramien-
niki przypinane ma∏ymi guzikami marynarkowy-
mi. R´kawy dwucz´Êciowe, dó∏ r´kawów uj´ty
w mankiet, zapinany na dwa ma∏e guziki.
W szwie ∏àczàcym r´kaw wykonany jest rozpo-
rek. Dó∏ bluzy uj´ty w pasek, na bokach w dolnej
cz´Êci przodu i ty∏u wykonane sà zak∏adki. Lewa
cz´Êç paska zakoƒczona jest przed∏u˝eniem zapi-
nanym na klamerk´ przymocowanà do przeciw-
nego koƒca paska. Na lewym i prawym przodzie
podszewki wykonane sà kieszenie wewn´trzne
z dwiema wypustkami z tkaniny zasadniczej, za-
pinane na guziki z zapinkà. Zapinki wykonane sà
z podszewki, 

b) spodnie (spódnica) wykonane z tej samej tkani-
ny, tak samo jak do munduru wyjÊciowego, 

c) spodnie letnie wykonane z gabardyny letniej
w kolorze ciemnogranatowym jak do munduru
wyjÊciowego; dla kobiet — spódnica jak do
munduru wyjÊciowego.

6. Sweter s∏u˝bowy wykonany z dzianiny o sk∏adzie
80% we∏ny i 20% elany i gramaturze 210 g/m2, w kolo-
rze czarnym. Pod szyjà wykoƒczony w „serek”. R´ka-
wy i dó∏ swetra wykoƒczone Êciàgaczem. Na r´kawach
i ramionach naszyte aplikacje z tkaniny elanobawe∏nia-
nej w kolorze czarnym. Naramienniki wszywane z po-
chewkà na dystynkcje s∏u˝bowe. Na lewym r´kawie
naszyta kieszeƒ z tkaniny takiej jak aplikacje, z haftem
„PSP” w kolorze z∏otym.

7. Krawat wykonany z g∏adkiej tkaniny w kolorze
czarnym ze sztucznego jedwabiu (bez po∏ysku). W dol-
nej cz´Êci krawata na wysokoÊci 12 cm haft „PSP” wy-
konany niçmi w kolorze z∏otym. SzerokoÊç dolnej cz´-
Êci krawata 10 cm, d∏ugoÊç powinna umo˝liwiaç zawià-
zanie na podwójny w´ze∏.

8. Szaliki (zimowy i letni) wykonane z dzianiny
o sk∏adzie 80% we∏ny, 20% elany i gramaturze
~200 g/m2, letni z dzianiny bistorowej o gramaturze
~180 g/m2. Kolor szalików ciemnogranatowy, szero-
koÊç 25 cm, d∏ugoÊç 120 cm. 

9. R´kawiczki (zimowe i letnie) pi´ciopalcowe, wy-
konane z g∏adkiej skóry w kolorze czarnym. R´kawicz-
ki zimowe wewnàtrz ocieplane przymocowanà wk∏ad-
kà ocieplajàcà. 

10. Koszule: 

1) z d∏ugim r´kawem — wykonane z tkanin elanoba-
we∏nianych w kolorach: niebieskim — s∏u˝bowa,
bia∏ym — wyjÊciowa. Przód koszuli zapinany na
guziki w kolorze koszuli, na lewym przodzie naszy-
ta otwarta kieszeƒ. Na górnej cz´Êci kieszeni haft
„PSP” w kolorze bia∏ym. Mankiety koszuli zaokrà-
glone, zapinane na 1 guzik. Ko∏nierzyk typowy —
d∏ugoÊç kraw´dzi 7 cm; 

2) z krótkim r´kawem — wykonane z tkanin jak koszu-
le z d∏ugim r´kawem. Krój ko∏nierzyka uniwersalny
„V”, d∏ugoÊç 7 cm. 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 kolorze czarnym, do przypi´cia naramien-
ników.

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

12. Botki ocieplane wykonane ze skór bukatowych
w kolorze czarnym, wykoƒczone na po∏ysk. Cholewki
na podszewce z tkaniny ocieplajàcej, zapinane z boku
po wewn´trznej stronie na suwak. Spody gumowe lub
z elastycznych tworzyw sztucznych w kolorze czarnym.
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Dla kobiet — kozaki w kolorze czarnym na podwy˝szo-
nym obcasie. 

13. Pó∏buty wykonane ze skór bukatowych w kolo-
rze czarnym, wykoƒczone na po∏ysk, sznurowane.
Spody pó∏butów s∏u˝bowych gumowe lub z elastycz-
nych tworzyw sztucznych, wyjÊciowych — z tworzywa
skóropodobnego, fason prosty. Dla kobiet fason pro-
sty, na podwy˝szonym obcasie.

14. Sznur galowy, wykonany ze sznurka metalizo-
wanego w kolorze z∏otym, sk∏ada si´ z warkocza i do-
datkowych cz´Êci pojedynczych w zale˝noÊci od korpu-
su. Na pojedynczej cz´Êci sznurka z przodu umieszczo-
ny jest wisiorek w formie stylizowanej pràdownicy,
a przy sznurze nadbrygadiera — dwa wisiorki.

15. Pasek do spodni ze skór licowych w kolorze
czarnym, wykoƒczonych na pó∏mat. Klamra paska
z metalu w kolorze z∏otym, d∏ugoÊç dostosowana do
obwodu w pasie, szerokoÊç 30 mm.

16. Pas g∏ówny wykonany ze skóry blankowej
o gruboÊci 3—4 mm w kolorze czarnym. SzerokoÊç pa-
sa 45 mm, d∏ugoÊç 1150—1450 mm. Cz´Êci metalowe
pasa wykonane sà z metalu w kolorze z∏otym.

17. Teczka s∏u˝bowa typu „dyplomatka” o wymia-
rach 450 x 325 x 100 mm wykonana z materia∏u typu
PCV w kolorze czarnym. Wn´trze teczki posiada trzy
kieszenie, wy∏o˝one jest podszewkà. Teczka wyposa˝o-
na jest w uchwyt oraz dwa mechanizmy zamykajàce.

18. Walizka (torba podró˝na) wykonana z tkaniny
poliestrowej o gramaturze 600 g/m2 w kolorze czar-
nym, w kszta∏cie prostopad∏oÊcianu o wymiarach 
600 x 400 x 200 mm. Walizka posiada stela˝ na dwóch
kó∏kach. Zamkni´cie walizki i kieszeni zewn´trznych na
zamki b∏yskawiczne.

19. Pokrowiec na mundur wykonany z tkaniny nie-
przemakalnej w kolorze czarnym. W przedniej cz´Êci na
ca∏ej d∏ugoÊci suwak, a w górnej cz´Êci otwór umo˝li-
wiajàcy wyj´cie haka typowego wieszaka do odzie˝y.
D∏ugoÊç pokrowca powinna umo˝liwiaç zawieszenie
w nim kurtki mundurowej bez za∏amaƒ (85 cm).

20. Ubranie specjalne dla kadry dowódczo-sztabo-
wej sk∏ada si´ z kurtki, spodni, kurtki ocieplanej i czap-
ki. Wykonane jest z tkaniny poliamidowo-bawe∏nianej
w kolorze czarnym, o sk∏adzie 50% bawe∏na, 50% po-
liamid:

1) kurtka zapinana w przodzie na pi´ç guzików krytych
listwà. Ko∏nierz dwucz´Êciowy wyk∏adany, zapina-
ny pod szyj´. Na przodach naszyte dwie kieszenie
górne i dwie dolne z patkami zapinanymi na rzep.
R´kawy dwucz´Êciowe, wykoƒczone mankietami
z gumà oraz zapinkà do regulacji obwodu. Na linii
pasa w cz´Êci plecowej wszyta guma Êciàgajàca.
Na ramionach wszyte pagony zapinane na kryty
guzik. Wewnàtrz kurtki dopi´ta jest podpinka
z w∏ókniny puszystej lub tkaniny bawe∏nianej. Na
plecach kurtki umieszczony napis „STRA˚”, jak na

ubraniu koszarowym. Dodatkowo do r´kawów do-
pinane nar´kawki z taÊmami odblaskowymi w ko-
lorze srebrnym. Nad klapkà górnej lewej kieszeni
naszyta jest taÊma samoprzyczepna na identyfika-
tor kadry dowódczo-sztabowej;

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

3) kurtka ocieplana w∏ókninà puszystà, jednostronnie
pikowanà podszewkà. Przód zapinany na zamek
b∏yskawiczny, kryty listwà. Na lewym przodzie na-
szyta jest kieszeƒ na wysokoÊci klatki piersiowej,
a na prawym przodzie — zestaw uchwytów. Kiesze-
nie dolne podwójne, zapinane patkami. R´kawy
kurtki dwucz´Êciowe, wykoƒczone Êciàgaczami
z tkaniny zasadniczej i gumy. Kurtka posiada ko∏-
nierz z mo˝liwoÊcià zapi´cia w przodzie na rzep
oraz kaptur dopinany za pomocà zamka b∏yska-
wicznego. 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 plecach oraz na lewej górnej kiesze-
ni umieszczone napisy „STRA˚” w kolorze czar-
nym na ˝ó∏tym tle. Nad górnà lewà kieszenià i na
klapce kieszeni naszyte sà taÊmy samoprzyczepne
na dystynkcje i identyfikator kadry dowódczo-szta-
bowej; 

4) czapka d˝okejka wykonana jak do ubrania koszaro-
wego.

21. Ubranie koszarowe sk∏ada si´ z kurtki, spodni,
kamizelki i czapki. Wykonane jest z tkaniny o ograniczo-
nej palnoÊci w kolorze czarnym:

1) kurtka zapinana w przodzie na zamek b∏yskawiczny,
przykryty plisà. Na prawym przodzie kurtki pod
karczkiem naszyty jest pasek — szlufka z pó∏kó∏-
kiem, poni˝ej obejma zapinana na taÊm´ samo-
przyczepnà, a na lewym — kieszeƒ. Ko∏nierz kurtki
wyk∏adany, wykonany z tkaniny zasadniczej. Dó∏
kurtki i r´kawy wykoƒczone sà Êciàgaczami wyko-
nanymi z tkaniny zasadniczej z wciàgni´tà w Êro-
dek gumà. Na prawym r´kawie kurtki naszyte sà
kieszenie, a na lewym naszyta jest taÊma samo-
przyczepna do mocowania emblematu PSP i na-
zwy miejscowoÊci. Na przodzie i plecach kurtki
umieszczony jest napis „STRA˚”;

2) spodnie d∏ugie, w siedzeniu swobodne, niekr´pujà-
ce ruchów. W przednich nogawkach wykonane sà
kieszenie wpuszczane do wewnàtrz. Na linii pasa
rozmieszczone sà podtrzymywacze paska oraz
dwucz´Êciowe Êciàgacze. Rozporek zapinany na
zamek b∏yskawiczny. Na szwach bocznych powy˝ej
kolan naszyte sà nak∏adane kieszenie przykryte
klapkami. W po∏owie d∏ugoÊci nogawek mi´dzy
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dolnà kraw´dzià a kolanami naszyte sà paski z ˝ó∏-
tej tkaniny fluorescencyjnej. Spodnie dodatkowo
wyposa˝one sà w szelki; 

3) kamizelka ocieplana wykonana na podszewce,
ocieplona w∏ókninà puszystà. Przody zapinane na
zamek b∏yskawiczny kryty plisà. Przody jednocz´-
Êciowe z naszytymi trzema kieszeniami. Nad górnà
kieszenià naszyta jest taÊma samoprzyczepna na
dystynkcje, a na kieszeni taÊma do umocowania
napisu „STRA˚”. Na prawym przodzie kamizelki
naszyty jest pasek taÊmy w kolorze ˝ó∏tym. Poni˝ej
naszyty jest pasek-szlufka z pó∏kó∏kiem oraz obej-
ma z tkaniny. Ko∏nierz-stójka z wk∏adem z w∏ókniny
puszystej. Ty∏ jednocz´Êciowy, d∏u˝szy od przodu
o zaokràglonych kraw´dziach bocznych. PoÊrodku
ty∏u umieszczony jest napis „STRA˚”. W dolnej
cz´Êci ty∏u naszyta jest taÊma w kolorze ˝ó∏tym;

4) czapka:
g∏ówka czapki w kszta∏cie d˝okejki z usztywnio-
nym daszkiem. W górze czapki u styku klinów
wszyty jest guzik obciàgni´ty tkaninà. Klin przedni
usztywniony z wyhaftowanym znakiem Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej. Dó∏ wykoƒczony tkaninà ba-
we∏nianà. Z ty∏u wszyta zapinka s∏u˝àca do regu-
lacji obwodu.

22. Koszulki do ubrania koszarowego (zimowe i let-
nie) wykonane z dzianiny bawe∏nianej w kolorze czar-
nym. Zimowe z d∏ugim r´kawem, letnie — z krótkim.
Wykoƒczenie wykroju szyi listewkà bez ko∏nierza. Ko-
szulka letnia na lewym przodzie na wysokoÊci piersi
ma haftowany emblemat PSP, a na plecach napis
„STRA˚” w kolorze z∏otym haftowany lub wykonany
innà technikà. 

23. Obuwie koszarowe: pó∏buty sznurowane, wy-
konane ze skór bukatowych w kolorze czarnym. Nosek
rozszerzony, spody gumowe lub z elastycznych two-
rzyw sztucznych.

24. Buty specjalne dla kadry dowódczo-sztabowej
wykonane ze skór bukatowych wykoƒczonych wodo-
odpornie, w kolorze czarnym. Cholewki wysokie, sznu-
rowane, podeszwy z kauczuku termoplastycznego.
System monta˝u klejony lub klejono-przeszywany
i gwoêdziowany. 

25. Dystynkcje i znaki identyfikacyjne wykonane
bajorkiem, technikà haftu maszynowego lub innà po-
zwalajàcà odwzorowaç wizerunek or∏a, dystynkcje,
emblemat PSP, identyfikator imienny, identyfikator
miejscowoÊci i napisy „STRA˚”.

Rozdzia∏ 4

Wykaz przedmiotów umundurowania, odzie˝y 
specjalnej i ekwipunku, dla których wymagane jest
zatwierdzenie wzorów i dokumentacji, oraz zasady 

ich zatwierdzania

§ 22. 1. Przedmioty umundurowania, odzie˝y spe-
cjalnej i ekwipunku, dla których wymagane jest za-
twierdzenie wzorów i dokumentacji, podlegajà za-

twierdzeniu przez dyrektora komórki organizacyjnej
Komendy G∏ównej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, w∏a-
Êciwej do spraw gospodarki mundurowej. 

2. Podstaw´ zatwierdzenia stanowi dokumentacja
wzorcowa i wzorzec przedmiotu umundurowania,
odzie˝y specjalnej i ekwipunku osobistego zatwierdzo-
ny przez Komendanta G∏ównego Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej. 

3. Przedmioty umundurowania zg∏aszane do za-
twierdzenia powinny odpowiadaç charakterystyce
przedmiotów, o których mowa w § 21, i spe∏niaç wyma-
gania okreÊlone w dokumentacji wzorcowej oraz za-
pewniaç wysokie walory u˝ytkowe. 

4. Podmiot ubiegajàcy si´ o zatwierdzenie przed-
k∏ada do oceny 2 sztuki wyrobu i 2 egzemplarze doku-
mentacji techniczno-technologicznej. 

5. Wykaz przedmiotów umundurowania, odzie˝y
specjalnej i ekwipunku, których wzory i dokumentacja
wymagajà zatwierdzenia, okreÊla za∏àcznik nr 11 do
rozporzàdzenia.

§ 23. 1. Zatwierdzenie wzoru i dokumentacji przed-
miotu umundurowania, odzie˝y specjalnej lub ekwi-
punku nast´puje po stwierdzeniu jego zgodnoÊci
z wzorcem tego przedmiotu i jego wzorcowà doku-
mentacjà oraz po przeprowadzeniu kontroli — audytu,
stwierdzajàcego posiadanie przez podmiot ubiegajàcy
si´ o zatwierdzenie odpowiednich warunków technicz-
nych do produkcji. 

2. Po zatwierdzeniu i trwa∏ym oznakowaniu wyro-
bów i dokumentacji jeden komplet przechowywany
jest w Komendzie G∏ównej Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej. Zatwierdzenie jest wa˝ne 3 lata i mo˝e zostaç uchy-
lone w ka˝dym czasie w przypadku wycofania przed-
miotu z zaopatrzenia mundurowego w Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, wprowadzenia w nim istotnych zmian
oraz w przypadku zastosowania przez producenta nie-
odpowiednich surowców lub stwierdzenia niskiej jako-
Êci wyrobów.

Rozdzia∏ 5

Normy umundurowania, odzie˝y specjalnej 
i ekwipunku

§ 24. 1. Stra˝acy sà obowiàzani do posiadania kom-
pletu: umundurowania, odzie˝y specjalnej i ekwipunku
zapewniajàcego im wykonywanie obowiàzków s∏u˝bo-
wych w ka˝dych warunkach i o ka˝dej porze roku.

2. Stra˝acy otrzymujà umundurowanie, odzie˝ spe-
cjalnà i ekwipunek zgodnie z normami. 

3. Normy sk∏adników umundurowania, odzie˝y
specjalnej i ekwipunku oraz okresy ich u˝ywalnoÊci
okreÊla za∏àcznik nr 12 do rozporzàdzenia.



Dziennik Ustaw Nr 71 — 4561 — Poz. 650

Rozdzia∏ 6

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 25. Zezwala si´ na noszenie dotychczasowych
wzorów umundurowania znajdujàcego si´ na wyposa-
˝eniu Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w terminie do dnia
31 grudnia 2003 r.

§ 26. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia, z mocà od dnia 1 kwietnia 2003 r.2)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 18 listo-

pada 1997 r. w sprawie umundurowania stra˝aków Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. Nr 152, poz. 1001), które traci moc
z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, na podstawie art. 15 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy
o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przys∏ugujàcych w razie wypad-
ków i chorób pozostajàcych w zwiàzku ze s∏u˝bà w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych
i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposa˝eniu ˝o∏nierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urz´dzie Ochrony Paƒstwa, usta-
wy o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodo-
wych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urz´du Ochrony Paƒstwa, Stra˝y Gra-
nicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu
Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o S∏u˝bie Wi´ziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 81, poz. 877).
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
31 marca 2003 r. (poz. 650)

Za∏àcznik nr 1

WZORY UBIORU WYJÂCIOWEGO STRA˚AKA

ubiór wyjÊciowy oficera w p∏aszczu sukiennym
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ubiór wyjÊciowy oficera w p∏aszczu letnim
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ubiór wyjÊciowy oficera w p∏aszczu letnim
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ubiór wyjÊciowy nadbrygadiera i genera∏a brygadiera
ze sznurem galowym, w bryczesach i butach oficerskich
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ubiór wyjÊciowy nadbrygadiera i genera∏a brygadiera
w mundurze wyjÊciowym ze sznurem galowym i baretkami
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ubiór wyjÊciowy oficera w koszuli z krótkim r´kawem
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ubiór wyjÊciowy oficera w mundurze wyjÊciowym ze sznurem galowym i baretkami
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ubiór wyjÊciowy aspiranta w mundurze wyjÊciowym ze sznurem galowym
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ubiór wyjÊciowy letni ze sznurem galowym podoficera
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Za∏àcznik nr 2

WZORY UBIORU S¸U˚BOWEGO STRA˚AKA

ubiór s∏u˝bowy oficera w mundurze s∏u˝bowym
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ubiór s∏u˝bowy oficera w swetrze
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ubiór s∏u˝bowy podoficera w koszuli z krótkim r´kawem
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ubiór s∏u˝bowy oficera w kurtce 3/4
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Za∏àcznik nr 3

WZORY NAKRYå G¸OWY

czapka wyjÊciowa stra˝aka

czapka wyjÊciowa aspiranta
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czapka wyjÊciowa m∏odszego oficera

czapka wyjÊciowa starszego oficera
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czapka wyjÊciowa nadbrygadiera

Za∏àcznik nr 4

WZÓR WIZERUNKU OR¸A
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Za∏àcznik nr 5

WZORY ODZIE˚Y SPECJALNEJ STRA˚AKÓW

ubranie specjalne jednocz´Êciowe (kombinezon) ubranie specjalne dwucz´Êciowe
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Za∏àcznik nr 6

WZORY DYSTYNKCJI NA CZAPKACH S¸U˚BOWYCH, BERETACH I KAPELUSZACH

Korpus oficerów

genera∏ brygadier nadbrygadier starszy brygadier brygadier

m∏odszy brygadier starszy kapitan kapitan m∏odszy kapitan

Korpus aspirantów

aspirant sztabowy starszy aspirant aspirant m∏odszy aspirant
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Korpus podoficerów i szeregowych

starszy ogniomistrz ogniomistrz m∏odszy ogniomistrz starszy sekcyjny

sekcyjny starszy stra˝ak stra˝ak

WZORY DYSTYNKCJI NA UBRANIACH SPECJALNYCH I KOSZAROWYCH

Korpus oficerów

genera∏ brygadier nadbrygadier starszy brygadier brygadier

m∏odszy brygadier starszy kapitan kapitan m∏odszy kapitan
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Korpus aspirantów

aspirant sztabowy starszy aspirant aspirant m∏odszy aspirant

Korpus podoficerów i szeregowych

starszy ogniomistrz ogniomistrz m∏odszy ogniomistrz starszy sekcyjny

sekcyjny starszy stra˝ak stra˝ak
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Za∏àcznik nr 7

WZORY ZNAKÓW IDENTYFIKACYJNYCH

Emblematy Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej

dla komend dla jednostek ratowniczo-gaÊniczych

identyfikator miejscowoÊci identyfikator kadry dowódczo-sztabowej
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identyfikator osobisty znak po˝arniczy

Znak absolwenta szko∏y

szko∏y aspirantów PSP Szko∏y G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej
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Za∏àcznik nr 8 

ZESTAW UBIORU WYJÂCIOWEGO STRA˚AKA 

Uwaga: 

W kolumnach 1—6 oznaczono przedmioty stanowiàce zestaw.
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Za∏àcznik nr 9 

ZESTAW UBIORU S¸U˚BOWEGO STRA˚AKA 

Uwaga: W kolumnach 1—8 oznaczono przedmioty stanowiàce zestaw.
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Za∏àcznik nr 10 

NORMY TKANIN WYDAWANYCH W ZAMIAN ZA GOTOWE PRZEDMIOTY UMUNDUROWANIA

1. Na p∏aszcz sukienny — wed∏ug rozmiarów
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2. Na kurtk´, spodnie lub spódnic´ z tkaniny gabardynowej – wed∏ug rozmiarów 

Uwaga: 

W przypadku stwierdzenia, ˝e obwód klatki piersiowej, pasa u˝ytkownika lub jego wzrost przekracza o 2 cm roz-
miar podany w jednej z grup, materia∏ wydaje si´ wed∏ug nale˝noÊci przewidzianej dla najbli˝szej wi´kszej gru-
py rozmiarów.
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Za∏àcznik nr 11

WYKAZ PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA, ODZIE˚Y SPECJALNEJ I EKWIPUNKU, 
DLA KTÓRYCH WYMAGANE JEST ZATWIERDZENIE WZORÓW  I DOKUMENTACJI

1. Czapki wyjÊciowe (zimowa i letnia) 

2. Czapka s∏u˝bowa zimowa 

3. Beret 

4. P∏aszcz sukienny 

5. Kurtka 3/4 z podpinkà 

6. P∏aszcz letni z podpinkà 

7. Mundury wyjÊciowe (zimowy i letni) 

8. Mundur s∏u˝bowy 

9. Sweter s∏u˝bowy 

10. Spodnie letnie 

11. Krawat 

12. Peleryna przeciwdeszczowa 

13. Szaliki (zimowy i letni) 

14. R´kawiczki (zimowe i letnie) 

15. Koszule z d∏ugim r´kawem 

16. Koszule z krótkim r´kawem 

17. Botki ocieplane 

18. Pó∏buty 

19. Sznur galowy 

20. Pasek do spodni 

21. Pas g∏ówny 

22. Teczka s∏u˝bowa 

23. Walizka (torba podró˝na) 

24. Pokrowiec na mundur 

25. Ubranie koszarowe 

26. Ubranie specjalne dla kadry dowódczo-sztabowej 

27. Koszulki do ubrania koszarowego (zimowe i letnie)

28. Obuwie koszarowe 

29. Buty specjalne dla kadry dowódczo-sztabowej 

30. Dystynkcje i znaki identyfikacyjne
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Za∏àcznik nr 12 

NORMY UMUNDUROWANIA, ODZIE˚Y SPECJALNEJ I EKWIPUNKU OSOBISTEGO STRA˚AKA 
ORAZ OKRESY ICH U˚YWALNOÂCI

Norma umundurowania nr 1 dla stra˝aka w s∏u˝bie sta∏ej 

Uwagi:

1. Do ka˝dego przedmiotu stra˝ak otrzymuje dystynkcje, a mianowany na wy˝szy stopieƒ s∏u˝bowy  otrzymu-
je dodatkowo komplet dystynkcji lub zwrot kosztów ich wykonania, a w przypadku zmiany korpusu — do-
datkowo sznur galowy i czapk´ wyjÊciowà. 

2. Stra˝akowi mianowanemu na sta∏e wyp∏aca si´ rycza∏t pieni´˝ny na dwukrotne pranie chemiczne umundu-
rowania w ciàgu jednego roku. 
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Norma umundurowania nr 2 dla nadbrygadiera i genera∏a brygadiera (norma uzupe∏niajàca do normy nr 1) 

Norma umundurowania nr 3 dla stra˝aka w s∏u˝bie przygotowawczej 

* Przedmiot osobistego u˝ytku.

Uwagi:

1. Stra˝akowi w s∏u˝bie przygotowawczej, uczàcemu si´ w szko∏ach PSP, mo˝na wydaç przed promocjà lub za-
koƒczeniem szkolenia komplet umundurowania wyjÊciowego na poczet przysz∏ych nale˝noÊci munduro-
wych, zwiàzanych z mianowaniem na sta∏e. 

2. Stra˝akowi w s∏u˝bie przygotowawczej wyp∏aca si´ równowa˝nik na chemiczne pranie umundurowania
w wysokoÊci 1/3 równowa˝nika okreÊlonego dla stra˝aka w s∏u˝bie sta∏ej. 

3. Do ka˝dego przedmiotu stra˝ak otrzymuje dystynkcje, a mianowany na wy˝szy stopieƒ s∏u˝bowy otrzymuje
dodatkowo komplet dystynkcji. 
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Norma umundurowania nr 4 odzie˝y specjalnej dla stra˝aków w s∏u˝bie sta∏ej i przygotowawczej 

* Przedmiot osobistego u˝ytku.

Uwagi:

1. Norma dotyczy stra˝aka stosownie do zakresu jego obowiàzków s∏u˝bowych. Decyzj´ o przyznaniu nale˝no-
Êci tych przedmiotów podejmuje prze∏o˝ony uprawniony do mianowania. 

2. Stra˝aka sekcji specjalnych, takich jak ratownictwo wodne, wysokoÊciowe, chemiczne itp., wyposa˝a si´
w odzie˝ specjalnà i znaki identyfikacyjne stosownie do wykonywanych zadaƒ okreÊlonych w instrukcjach
i regulaminach dzia∏ania. 

Norma umundurowania nr 5 ekwipunku osobistego dla stra˝aków w s∏u˝bie sta∏ej i przygotowawczej 
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* Przedmiot osobistego u˝ytku.

Uwagi:

1. Norma dotyczy stra˝aka stosownie do zakresu jego obowiàzków s∏u˝bowych. Decyzj´ o przyznaniu nale˝no-
Êci tych przedmiotów podejmuje prze∏o˝ony uprawniony do mianowania. 

2. Stra˝aka sekcji specjalnych, takich jak ratownictwo wodne, wysokoÊciowe, chemiczne itp., wyposa˝a si´
w ekwipunek osobisty i znaki identyfikacyjne stosownie do wykonywanych zadaƒ, okreÊlonych w instruk-
cjach i regulaminach dzia∏ania. 


