
Na podstawie art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
(Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 i Nr 104, poz. 708 i 711
oraz z 2007 r. Nr 181, poz. 1291) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
przyznawania wyró˝nieƒ stra˝akom Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej, zwanych dalej „stra˝akami”, w tym spo-
sób, tryb i form´ ich przyznawania.

§ 2. 1. Wyró˝nieƒ udziela si´ stra˝akowi w sposób
uroczysty.

2. Udzielenie wyró˝nienia nast´puje w formie
pisemnej. Wyró˝nienie powinno zawieraç stopieƒ,
imi´ i nazwisko oraz stanowisko s∏u˝bowe stra˝aka,
rodzaj wyró˝nienia oraz uzasadnienie jego przyzna-
nia.

3. Informacj´ o udzieleniu wyró˝nienia umieszcza
si´ w aktach osobowych stra˝aka.

§ 3. 1. Wyró˝nienie w formie pochwa∏y mo˝na
przyznaç stra˝akowi, który wyró˝ni∏ si´ w wykonywa-
niu zadaƒ s∏u˝bowych lub dokona∏ czynu Êwiadczàce-
go o wyjàtkowej odwadze.

2. Wyró˝nienie w formie krótkoterminowego,
p∏atnego dodatkowego urlopu wypoczynkowego
w wymiarze do 10 dni rocznie mo˝na przyznaç stra-
˝akowi, który wykaza∏ si´ szczególnymi osiàgni´cia-
mi w s∏u˝bie albo wykona∏ zadania w szczególnie
trudnych warunkach lub wymagajàce znacznego na-
k∏adu pracy.

3. Przyznanie wyró˝nieƒ, o których mowa w ust. 1
i 2, mo˝e nastàpiç na wniosek bezpoÊredniego prze∏o-
˝onego stra˝aka, z zastrze˝eniem § 5 ust. 2.

§ 4. 1. Wyró˝nienie w formie przedterminowego
nadania wy˝szego stopnia mo˝na przyznaç stra˝ako-
wi, który wykaza∏ si´ wybitnymi osiàgni´ciami w s∏u˝-
bie lub dokona∏ czynu Êwiadczàcego o wyjàtkowej od-
wadze.

2. Przyznanie wyró˝nienia, o którym mowa w ust. 1,
mo˝e nastàpiç na wniosek prze∏o˝onego uprawnione-
go do mianowania lub powo∏ania stra˝aka na stanowi-
sko s∏u˝bowe, z zastrze˝eniem § 5 ust. 2.

3. Zast´pcom komendanta Szko∏y G∏ównej S∏u˝by
Po˝arniczej oraz zast´pcom dyrektora jednostki ba-
dawczo-rozwojowej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej mo˝-
na przyznaç wyró˝nienia na wniosek odpowiednio:
komendanta Szko∏y G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej oraz
dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej.

§ 5. 1. We wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 3
i § 4 ust. 2 i 3, okreÊla si´ rodzaj wyró˝nienia, które ma
byç przyznane stra˝akowi, wraz z uzasadnieniem.

2. Podmioty, o których mowa w art. 73 ust. 1a—1d
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej, mogà przyznaç wyró˝nienie stra˝akowi
z w∏asnej inicjatywy.

§ 6. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 24 marca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owych warunków przyznawania
wyró˝nieƒ stra˝akom Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
(Dz. U. Nr 59, poz. 419).

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
G. Schetyna
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 28 stycznia 2008 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków przyznawania wyró˝nieƒ stra˝akom 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 3 rozporzàdzenia Prezesa Ra-
dy Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).


