
Na podstawie art. 165 pkt 2 ustawy z dnia 21 listo-
pada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205,
Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732 i Nr 113, poz. 984 i 985)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Ustala si´ wzór odznaki i legitymacji do od-
znaki wzorowego ratownika obrony cywilnej.

2. Odznaka ma kszta∏t okr´gu o Êrednicy 30 mm,
w którym umieszczony jest symetrycznie mi´dzynaro-
dowy znak Obrony Cywilnej o Êrednicy 20 mm. Odzna-
ka wykonana jest z metalu w kolorze srebrnym (t∏o pa-
tynowane). Trójkàt równoboczny, b´dàcy sk∏adowà
mi´dzynarodowego znaku Obrony Cywilnej, pokryty
emalià o kolorze ciemnoniebieskim, usytuowany jest
centralnie w odznace w polu pokrytym emalià koloru

pomaraƒczowego. Na obrze˝u znaku Obrony Cywilnej
umieszczone sà pó∏koliÊcie wypuk∏e napisy: w górnej
cz´Êci odznaki „OBRONA CYWILNA”, a w jej dolnej
cz´Êci „WZOROWY RATOWNIK”. Odwrotna strona od-
znaki jest g∏adka, z przymocowanà w centralnym po∏o-
˝eniu szpilkà z zapi´ciem s∏u˝àcym do przypinania od
wewnàtrz.

3. Wzór odznaki i legitymacji, o których mowa
w ust. 1, okreÊlajà odpowiednio za∏àczniki nr 1 i 2 do
rozporzàdzenia.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 27 maja 2002 r.

w sprawie wzoru odznaki i legitymacji do odznaki wzorowego ratownika obrony cywilnej.



Dziennik Ustaw Nr 119 — 7802 — Poz. 1017

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. (poz. 1017)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR ODZNAKI WZOROWEGO RATOWNIKA



Dziennik Ustaw Nr 119 — 7803 — Poz. 1017

Za∏àcznik nr 2
WZÓR LEGITYMACJI DO ODZNAKI WZOROWEGO RATOWNIKA

(format A6)

Na podstawie art. 152 ust. 1 pkt 6 ustawy
z dnia 21 listopada 1967 r. 

o powszechnym obowiàzku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej

................................., dnia .....................

n a d a j ´

Panu(i) ..................................................
(imi´)

................................................................
(nazwisko i imi´ ojca)

ODZNAK¢ 
WZOROWEGO RATOWNIKA

LEGITYMACJA

Nr ......../.........

................................................................
(piecz´ç i podpis upowa˝nionego 

do nadania odznaki)

Uwagi:
1. Legitymacj´ wykonuje si´ z papieru w kolorze bia∏ym o gramaturze nie mniejszej ni˝ 200 g/m2.
2. Na stronie 1 legitymacji umieszczony jest centralnie wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej Polskiej,

o konturach w kolorze czarnym, o wymiarach 17,1 mm na 16,0 mm. Dolna kraw´dê god∏a znajduje si´ na wysokoÊci 46 mm
od dolnej kraw´dzi strony.

3. Stron´ 2 i 3 legitymacji drukuje si´ wed∏ug za∏àczonego wzoru; napisy w kolorze czarnym.
4. Strona 4 — bez nadruku.
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