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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 7 sierpnia 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie stanowisk s∏u˝bowych w jednostkach organizacyjnych
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, maksymalnych stopni przypisanych do poszczególnych stanowisk

oraz dodatkowych wymagaƒ kwalifikacyjnych, jakim powinni odpowiadaç stra˝acy
na okreÊlonych stanowiskach s∏u˝bowych

Na podstawie art. 36 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U.
z 2006 r. Nr 96, poz. 667 i Nr 104, poz. 708 i 711) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie
stanowisk s∏u˝bowych w jednostkach organizacyj-
nych Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, maksymalnych
stopni przypisanych do poszczególnych stanowisk
oraz dodatkowych wymagaƒ kwalifikacyjnych, jakim
powinni odpowiadaç stra˝acy na okreÊlonych stano-

wiskach s∏u˝bowych (Dz. U. Nr 142, poz. 1022) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2 uchyla si´ ust. 2;

2) za∏àczniki nr 1—4 do rozporzàdzenia otrzymujà
brzmienie okreÊlone odpowiednio w za∏àcznikach
nr 1—4 do niniejszego rozporzàdzenia;

3) uchyla si´ za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia.

§ 2. Stra˝acy mianowani lub powo∏ani na stanowi-
ska s∏u˝bowe przed wejÊciem w ˝ycie niniejszego roz-
porzàdzenia zachowujà stanowiska, nawet jeÊli nie spe∏-
niajà wymagaƒ kwalifikacyjnych okreÊlonych w rozpo-
rzàdzeniu.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
w z. J. Zieliƒski

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

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owe-
go zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38,
poz. 245).
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 7 sierpnia 2007 r. (poz. 1085)

Za∏àcznik nr 1

STANOWISKA S¸U˚BOWE, MAKSYMALNE STOPNIE ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
DLA STRA˚AKÓW PE¸NIÑCYCH S¸U˚B¢ W KOMENDZIE G¸ÓWNEJ PA¡STWOWEJ STRA˚Y PO˚ARNEJ
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1) Wymagane posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 36 ust. 3 lub ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej.

2) Dla stanowisk s∏u˝bowych zwiàzanych z kierowaniem dzia∏aniami ratowniczymi wymagane posiadanie kwalifikacji, o któ-
rych mowa w art. 36 ust. 3 lub ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

3) W okresie s∏u˝by przygotowawczej i w s∏u˝bie sta∏ej.
4) W okresie s∏u˝by przygotowawczej.
5) Wymagany sta˝ s∏u˝by.
6) Uwzgl´dniajàce w programach zadania realizowane na zajmowanym stanowisku lub ukoƒczenie takich studiów w okre-

sie 3 lat od mianowania.
7) Mo˝liwe jest czasowe powo∏anie lub mianowanie na dane stanowisko bez spe∏nienia wymogu wykszta∏cenia, pod wa-

runkiem ˝e osoba powo∏ana lub mianowana uzupe∏ni wymóg wykszta∏cenia w okresie 3 lat od momentu powo∏ania lub
mianowania.
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Za∏àcznik nr 2

STANOWISKA S¸U˚BOWE, MAKSYMALNE STOPNIE ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
DLA STRA˚AKÓW PE¸NIÑCYCH S¸U˚B¢ W SZKOLE G¸ÓWNEJ S¸U˚BY PO˚ARNICZEJ,

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZYM OCHRONY PRZECIWPO˚AROWEJ,
CENTRALNYM MUZEUM PO˚ARNICTWA ORAZ SZKO¸ACH PA¡STWOWEJ STRA˚Y PO˚ARNEJ
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1) U˝yte skróty nazw jednostek organizacyjnych Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej oznaczajà:
SGSP — Szko∏´ G∏ównà S∏u˝by Po˝arniczej,
CS — Centralnà Szko∏´ Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
SA — Szko∏´ Aspirantów Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
SP — Szko∏´ Podoficerskà Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
CNBOP — Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpo˝arowej,
CMP — Centralne Muzeum Po˝arnictwa.

2) Dotyczy sprawujàcych nadzór nad jednostkami ratowniczo-gaÊniczymi; wymagane posiadanie kwalifikacji, o których
mowa w art. 36 ust. 3 lub ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

3) Wymagane przeszkolenie pedagogiczne (w przypadku zast´pcy komendanta CS PSP oraz SA PSP dotyczy zast´pcy
komendanta do spraw dydaktycznych, w przypadku kierownika dzia∏u dotyczy kierownika dzia∏u nauczania).

4) Wymagane posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 36 ust. 3 lub ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej, lub ich uzyskanie w okresie 3 lat od mianowania.

5) Wymagane przygotowanie pedagogiczne.
6) Wymagane przeszkolenie specjalistyczne do obs∏ugi urzàdzeƒ i sprz´tu, którego obs∏uga wymaga dodatkowych upraw-

nieƒ lub przeszkolenia z wy∏àczeniem uprawnieƒ do kierowania pojazdami.
7) Wymagane przeszkolenie specjalistyczne (dotyczy stra˝aków wykonujàcych zadania w ramach specjalistycznych grup

ratowniczych).
8) W okresie s∏u˝by przygotowawczej i w s∏u˝bie sta∏ej.
9) W okresie s∏u˝by przygotowawczej.

10) Wymagany sta˝ s∏u˝by.
11) Mo˝liwe jest czasowe powo∏anie lub mianowanie na dane stanowisko bez spe∏nienia wymogu wykszta∏cenia, pod

warunkiem ˝e osoba powo∏ana lub mianowana uzupe∏ni wymóg wykszta∏cenia w okresie 3 lat od momentu powo∏ania
lub mianowania.
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Za∏àcznik nr 3

STANOWISKA S¸U˚BOWE, MAKSYMALNE STOPNIE ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
DLA STRA˚AKÓW PE¸NIÑCYCH S¸U˚B¢ W KOMENDACH WOJEWÓDZKICH

PA¡STWOWEJ STRA˚Y PO˚ARNEJ
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1) U˝yte skróty nazw jednostek organizacyjnych Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej oznaczajà:
KW kat. I — komenda wojewódzka kategorii I,
KW kat. II — komenda wojewódzka kategorii II.

2) Wymagane posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 36 ust. 3 lub ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej.

3) Stanowisko s∏u˝bowe tylko w oÊrodku szkolenia.
4) Dla stanowisk s∏u˝bowych zwiàzanych z kierowaniem dzia∏aniami ratowniczymi wymagane posiadanie kwalifikacji,

o których mowa w art. 36 ust. 3 lub ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, lub ich uzy-
skanie w okresie 3 lat od mianowania.

5) Wymagane przygotowanie pedagogiczne.
6) Wymagane przeszkolenie specjalistyczne do obs∏ugi urzàdzeƒ i sprz´tu, którego obs∏uga wymaga dodatkowych upraw-

nieƒ lub przeszkolenia z wy∏àczeniem uprawnieƒ do kierowania pojazdami.
7) W okresie s∏u˝by przygotowawczej i w s∏u˝bie sta∏ej.
8) W okresie s∏u˝by przygotowawczej.
9) Wymagany sta˝ s∏u˝by.

10) Uwzgl´dniajàce w programach zadania realizowane na zajmowanym stanowisku lub ukoƒczenie takich studiów w okre-
sie 3 lat od powo∏ania.

11) Mo˝liwe jest czasowe powo∏anie lub mianowanie na dane stanowisko bez spe∏nienia wymogu wykszta∏cenia, pod
warunkiem ˝e osoba powo∏ana lub mianowana uzupe∏ni wymóg wykszta∏cenia w okresie 3 lat od momentu powo∏ania
lub mianowania.
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Za∏àcznik nr 4

STANOWISKA S¸U˚BOWE, MAKSYMALNE STOPNIE ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
DLA STRA˚AKÓW PE¸NIÑCYCH S¸U˚B¢ W KOMENDACH POWIATOWYCH (MIEJSKICH)

PA¡STWOWEJ STRA˚Y PO˚ARNEJ
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1) U˝yte skróty nazw jednostek organizacyjnych Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej oznaczajà:
KP kat. I — komenda powiatowa (miejska) kategorii I,
KP kat. II — komenda powiatowa (miejska) kategorii II,
KP kat. III — komenda powiatowa (miejska) kategorii III,
KP kat. IV — komenda powiatowa (miejska) kategorii IV,
KP kat. V — komenda powiatowa (miejska) kategorii V.

2) Wymagane posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 36 ust. 3 lub ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej.

3) Wymagane posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 36 ust. 3 lub ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej, lub ich uzyskanie w okresie 3 lat od mianowania.

4) Dla stanowisk s∏u˝bowych zwiàzanych z kierowaniem dzia∏aniami ratowniczymi wymagane posiadanie kwalifikacji,
o których mowa w art. 36 ust. 3 lub ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, lub ich uzy-
skanie w okresie 3 lat od mianowania.

5) Dla limitu etatowego w jednostce ratowniczo-gaÊniczej w systemie zmianowym od 37 etatów.
6) Dla limitu etatowego w jednostce ratowniczo-gaÊniczej w systemie zmianowym do 36 etatów.
7) Wymagane przeszkolenie specjalistyczne (dotyczy stra˝aków wykonujàcych zadania w ramach specjalistycznych grup

ratowniczych).
8) Wymagane przeszkolenie specjalistyczne do obs∏ugi urzàdzeƒ i sprz´tu, którego obs∏uga wymaga dodatkowych upraw-

nieƒ lub przeszkolenia z wy∏àczeniem uprawnieƒ do kierowania pojazdami.
9) W okresie s∏u˝by przygotowawczej i w s∏u˝bie sta∏ej.

10) W okresie s∏u˝by przygotowawczej.
11) Wymagany sta˝ s∏u˝by.
12) Uwzgl´dniajàce w programach zadania realizowane na zajmowanym stanowisku lub ukoƒczenie takich studiów w okre-

sie 3 lat od powo∏ania.
13) Mo˝liwe jest czasowe powo∏anie lub mianowanie na dane stanowisko bez spe∏nienia wymogu wykszta∏cenia, pod wa-

runkiem ˝e osoba powo∏ana lub mianowana uzupe∏ni wymóg wykszta∏cenia w okresie 3 lat od momentu powo∏ania lub
mianowania.


