
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 25 października 2022 r. 

Poz. 2182 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRA CJI 1) 

z dnia 19 października 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania świadczeń 
otrzymywanych przez strażaków w służbie kandydackiej 

Na podstawie art. 113 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1969) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości 
oraz szczegółowych zasad przyznawania świadczeń otrzymywanych przez strażaków w służbie kandydackiej (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 243) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Nie podlegają zwrotowi wydane strażakowi w służbie kandydackiej: 

1) przedmioty umundurowania, z wyjątkiem przedmiotów ubioru reprezentacyjnego oraz sznura galowego wy-
mienionego w załączniku nr 1 do rozporządzenia (lp. 14); 

2) przedmioty wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia (lp. 1–11); 
3) zużyte przedmioty osobistego użytku wymienione w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia.”; 

2) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniej-
szego rozporządzenia. 

§ 2. 1. Dopuszcza się noszenie przez strażaków w służbie kandydackiej przedmiotów ubioru służbowego, o których 
mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w brzmieniu dotychczasowym, i odzieży specjalnej, o której mowa w załącz-
niku nr 2 do rozporządzenia w brzmieniu dotychczasowym, oraz płaszcza letniego z podpinką, dotychczasowego wzoru 
do czasu ich zużycia lub do końca okresu ich używalności lub zakończenia służby kandydackiej, nie dłużej jednak niż do 
dnia 1 października 2027 r. Dopuszcza się noszenie w tym czasie przez strażaka kobietę w składzie ubioru wyjściowego 
zarówno spodni, jak i spódnic ze składu ubioru służbowego dotychczasowego wzoru. 

2. Dopuszcza się dokonywanie zakupów ubioru służbowego i odzieży specjalnej dotychczasowego wzoru, jednak 
nie dłużej niż do dnia 1 października 2024 r. 

3. Dopuszcza się użytkowanie przedmiotów ubrania specjalnego według wzoru określonego w rozporządzeniu Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej 
Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. poz. 25), w brzmieniu z dnia 25 stycznia 2006 r., zakupionych lub wydanych przed 
dniem 7 czerwca 2018 r. do wyczerpania zapasów magazynowych tych przedmiotów lub do czasu ich zużycia, lecz nie 
dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r. 

                                                           
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264). 



      

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 2182 
 

 

4. W okresie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się noszenie w składzie ubioru służbowego czarnej koszulki typu 
T-shirt z napisem „STRAŻ” lub „STRAƵ” oraz pasa głównego. 

5. W terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zapewnia się: 

1) wydanie czapek rogatywek strażakom kobietom; 

2) wyposażenie funkcjonariuszy w oznakę przynależności państwowej i półokrągły emblemat Państwowej Straży Po-
żarnej, o których mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o Państwowej Straży Pożarnej. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński 
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 19 października 2022 r. (Dz. U. poz. 2182) 

Załącznik nr 1 

NORMA UMUNDUROWANIA ORAZ OKRESY JEGO UŻYWALNOŚCI DLA STRAŻAKÓW 
W SŁUŻBIE KANDYDACKIEJ 

Lp. Przedmiot Jednostka 
miary 

Ilość 

Okres używalności  
(w latach lub wg opisu) Uwagi 

SGSP* SA** 

Przedmioty ubioru wyjściowego 

1 Czapka rogatywka szt. 1 
na okres służby 
kandydackiej 

na okres służby 
kandydackiej  

2 Płaszcz szt. 1 
na okres służby 
kandydackiej 

na okres służby 
kandydackiej  

3 Mundur kpl. 1 
na okres służby 
kandydackiej 

na okres służby 
kandydackiej 

dla strażaka 
mężczyzny komplet 

w składzie 
marynarka 

i spodnie, dla 
strażaka kobiety 

komplet w składzie 
marynarka 
i spódnica 

4 Krawat szt. 1 
na okres służby 
kandydackiej 

na okres służby 
kandydackiej 

 

 

5 Szalik zimowy szt. 1 
na okres służby 
kandydackiej 

na okres służby 
kandydackiej  

6 
Rękawiczki 

skórzane czarne 
para 1 

na okres służby 
kandydackiej 

na okres służby 
kandydackiej  

7 

Rękawiczki 
skórzane czarne 

ocieplane 

para 1 
na okres służby 
kandydackiej 

na okres służby 
kandydackiej  

8 
Koszula 

wyjściowa*** 
szt. 2 

na okres służby 
kandydackiej 

na okres służby 
kandydackiej 

SA – 1 szt. 

 

9 

Koszula wyjściowa  
z krótkim 

rękawem*** 

szt. 2 
na okres służby 
kandydackiej 

na okres służby 
kandydackiej 

SA – 1 szt. 
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10 
Skarpety czarne 

zimowe*** 
para 8 

na okres służby 
kandydackiej 

na okres służby 
kandydackiej 

dla kobiet 
dodatkowo w tej 

samej liczbie 
rajstopy cieliste 

SA – 4 pary 

11 
Skarpety czarne 

letnie*** 
para 8 

na okres służby 
kandydackiej 

na okres służby 
kandydackiej 

dla kobiet 
dodatkowo w tej 

samej liczbie 
rajstopy cieliste 

SA – 4 pary 

12 
Botki ocieplane 

czarne 
para 1 

na okres służby 
kandydackiej 

na okres służby 
kandydackiej dla kobiet kozaki 

13 
Półbuty wyjściowe 

skórzane czarne 
para 2 

na okres służby 
kandydackiej 

na okres służby 
kandydackiej SA – 1 para 

14 Sznur galowy szt. 1 
na okres służby 
kandydackiej 

na okres służby 
kandydackiej 

Wydaje się sznur 
podoficerski 

15 
Pasek skórzany 

czarny 
szt. 1 

na okres służby 
kandydackiej 

na okres służby 
kandydackiej  

16 
Pokrowiec na 

mundur szt. 1 
na okres służby 
kandydackiej 

na okres służby 
kandydackiej  

Przedmioty ubioru służbowego 

17 
Czapka służbowa 

letnia 
szt. 1 

na okres służby 
kandydackiej 

na okres służby 
kandydackiej  

18 
Czapka służbowa 

zimowa 
szt. 1 

na okres służby 
kandydackiej 

na okres służby 
kandydackiej  

19 Spodnie służbowe para 2 
na okres służby 
kandydackiej 

na okres służby 
kandydackiej  

20 Bluza służbowa szt. 2 
na okres służby 
kandydackiej 

na okres służby 
kandydackiej  

21 
Koszula służbowa  
z długim rękawem 

szt. 2 
na okres służby 
kandydackiej 

na okres służby 
kandydackiej  

22 Koszulka T-shirt szt. 2 
na okres służby 
kandydackiej 

na okres służby 
kandydackiej  

23 
Spodnie służbowe 
przeciwdeszczowe 

para 1 
na okres służby 
kandydackiej 

na okres służby 
kandydackiej  

24 
Kurtka służbowa 

przeciwdeszczowa 
szt. 1 

na okres służby 
kandydackiej 

na okres służby 
kandydackiej  

25 
Bluza służbowa 

typu polar szt. 1 
na okres służby 
kandydackiej 

na okres służby 
kandydackiej  
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26 Pasek szt. 1 
na okres służby 
kandydackiej 

na okres służby 
kandydackiej  

27 Buty służbowe para 2 
na okres służby 
kandydackiej 

na okres służby 
kandydackiej  

28 

Skarpety czarne 
termoaktywne 

typu ¾*** 

para 2 do zużycia do zużycia  

29 
Rękawiczki dziane 

czarne*** 
para 1 do zużycia do zużycia  

Przedmioty ubioru wyjściowego wydawane na promocję 

30 Czapka  rogatywka szt. 1 3 3 

Odpowiednio dla 
korpusu oficerów 
albo aspirantów 
w zależności od 

ukończonej szkoły.  
Przechodzi na 

własność strażaka 
w dniu promocji 

31 Mundur kpl. 1 3 3 

Dla strażaka 
mężczyzny komplet  

w składzie 
marynarka  

i spodnie, dla 
strażaka kobiety 

komplet w składzie 
marynarka  
i spodnie. 
Komplet 

przechodzi na 
własność strażaka 
w dniu promocji 

32 
Koszula 

wyjściowa*** 
szt. 1 3 3 

Przechodzi na 
własność strażaka 
w dniu promocji 

33 Krawat szt. 1 3 3 

Przechodzi na 
własność strażaka 
w dniu promocji 

34 
Skarpety czarne 

letnie*** 
para 1 1 1 

Przechodzą na 
własność strażaka 
w dniu promocji 

35 
Półbuty wyjściowe 

skórzane czarne 
para 1 3 3 

Przechodzą na 
własność strażaka 
w dniu promocji 
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36 
Rękawiczki 

skórzane czarne 
para 1 3 3 

Przechodzą na 
własność strażaka 
w dniu promocji 

37 
Pasek skórzany 

czarny 
szt. 1 3 3 

Przechodzi na 
własność strażaka 
w dniu promocji 

38 Sznur galowy szt. 1 3 3 

Odpowiednio dla 
korpusu oficerów 
albo aspirantów 
w zależności od 

ukończonej szkoły.  
Przechodzi na 

własność strażaka 
w dniu promocji 

39 

Znak absolwenta 
szkoły 

(absolwentka) 
szt. 1 bezterminowo bezterminowo 

Przechodzi na 
własność strażaka 
w dniu promocji 

Przedmioty ubioru reprezentacyjnego 

40 Płaszcz sukienny szt. 1 do zużycia do zużycia  

41 Marynarka szt. 1 do zużycia do zużycia 
na wymiar, 

zwężana 

42 
Koszula 

wyjściowa*** 
szt. 1 do zużycia do zużycia  

43 
Spodnie zwężane 

lub bryczesy 
para 1 do zużycia do zużycia 

w zależności od 
przewidywanej dla 

strażaka funkcji 

44 

Rękawiczki 
skórzane czarne 

letnie 

para 1 do zużycia do zużycia 

Rękawiczki 
przewidziane do 

występów 
w pododdziale 

reprezentacyjnym 
powinny być 
w mniejszym 

rozmiarze, aby 
lepiej przylegały do 

dłoni 

45 Szelki do spodni szt. 2 do zużycia do zużycia  

46 

Trzewiki bukatowe  
z gwoździami lub 

buty oficerskie 
z prawidłami 
i pokrowcem 

para 1 do zużycia do zużycia 

w zależności od 
przewidywanej dla 

strażaka funkcji 
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47 Sznur galowy szt. 1 do zużycia do zużycia 
Wydaje się sznur  

oficerski 

48 Pas główny szt. 1 do zużycia do zużycia  

49 
Skarpety czarne 

zimowe*** 
para 2 do zużycia do zużycia  

50 
Skarpety czarne 

letnie*** 
para 2 do zużycia do zużycia  

51 

Emblemat 
pododdziału 

reprezentacyjnego 
szkoły 

szt. 3 do zużycia do zużycia  

*     Szkoła Główna Służby Pożarniczej. 
**   Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej i Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej. 
*** Przedmiot osobistego użytku. Brak obowiązku zwrotu w przypadku zużycia. 
 
Uwaga: 
1. Strażacy w służbie kandydackiej otrzymują oznaki, w tym oznaki szkolne, sznurek dwukolorowy i taśmę dystynkcyjną do każdego z przedmiotów 
umundurowania, którego wzór wymaga ich noszenia. 
2. Pranie chemiczne przedmiotów umundurowania wyjściowego i reprezentacyjnego szkoły Państwowej Straży Pożarnej zapewniają raz w roku. 
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Załącznik nr  2 

NORMA ODZIEŻY SPECJALNEJ I EKWIPUNKU OSOBISTEGO ORAZ OKRESY ICH UŻYWALNOŚCI 
DLA STRAŻAKÓW W SŁUŻBIE KANDYDACKIEJ 

Lp. Przedmiot Jednostka 
miary 

Ilość 

Okres 
używalności  
(w latach lub 

wg opisu) 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

1 Ubranie specjalne* kpl. 1 do zużycia  

2 Ubranie specjalne lekkie* kpl. 1 do zużycia  

3 Rękawice specjalne* para 1 do zużycia  

4 Rękawice techniczne* para 1 do zużycia  

5 Kominiarka* szt. 1 do zużycia  

6 Buty strażackie gumowe* para 1 do zużycia 
 

 

7 Buty strażackie skórzane* para 1 do zużycia  

8 Hełm strażacki* szt. 1 do zużycia  

9 
Koszulka z długim rękawem 
termoaktywna trudnopalna** 

szt. 1 do zużycia  

10 
Koszulka z krótkim rękawem 
termoaktywna trudnopalna** 

szt. 1 do zużycia  

11 Getry termoaktywne trudnopalne** szt. 1 do zużycia  

12 Sztormiak żeglarski szt. 1 do zużycia  

13 Narzędzie typu multitool szt. 1 do zużycia  

14 Ubranie robocze szt. 1 do zużycia  

15 Kurtka robocza ocieplana szt. 1 do zużycia  

16 Czapka robocza zimowa szt. 1 do zużycia  

17 Czapka robocza letnia szt. 1 do zużycia  

18 Kominiarka dziana** szt. 1 do zużycia  

19 Rękawice robocze para 1 do zużycia  

20 Buty robocze para 1 do zużycia  

21 Ubranie treningowe (dres)** szt. 1 2  

22 Spodenki sportowe** szt. 2 2  

23 Koszulka sportowa** szt. 2 2  
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24 Obuwie sportowe** para 1 do zużycia  

25 Koc szt. 2 do zużycia  

26 Poduszka szt. 1 do zużycia  

27 
Bielizna pościelowa (prześcieradło, 
poszwa, poszewka) kpl. 2 do zużycia  

28 Manierka z pokrowcem kpl. 1 do zużycia 

Zaleca się, aby 
manierka miała 

możliwość  
mocowania do 

pasa lub 
oporządzenia 

29 Menażka szt. 1 do zużycia  

30 Niezbędnik szt. 1 do zużycia  

31 Ręcznik** szt. 4 
na okres 
służby 

kandydackiej 

2 szt. małe i 2 szt. 
duże (kąpielowe) 

32 Szczotka do ubrania** szt. 1 
na okres 
służby 

kandydackiej 
 

33 Szczotka do butów szt. 1 
na okres 
służby 

kandydackiej 
 

34 Mazak do pasty szt. 1 
na okres 
służby 

kandydackiej 
 

35 Pasta do obuwia gram 320–350 1  

36 Proszek albo płyn do prania gram/ml 2400/2600 1  

37 
Mydło toaletowe albo mydło  
w płynie 

gram/ml 1200/1500 1  

38 Śpiwór szt. 1 do zużycia  

39 Plecak służbowy czarny szt. 1 do zużycia  

40 

Worek marynarski bawełniany 
o pojemności 120 l, czarny,  
z szelkami nośnymi lub torba 
sportowa czarna o takiej samej 
pojemności 

szt. 1 do zużycia 

Zaleca się, aby 
torba miała 
przedziały, 

zapewniające 
oddzielny 

transport odzieży 
specjalnej, 

pościeli, bielizny 
brudnej i innego 

wyposażenia,  
z uchwytami do 

przenoszenia  
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i paskiem na 
ramię,  

i szelkami 

41 Toporek strażacki z pokrowcem szt. 1 do zużycia 

Wydawany 
strażakom 
do ubioru 

reprezentacyjnego 
w zależności od 
przewidywanej 
dla nich funkcji 

* Podstawowe środki ochrony indywidualnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
29 września 2021 r.  w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 1795).   

** Przedmioty osobistego użytku. Brak obowiązku zwrotu w przypadku zużycia. 
 

Uwaga: 
Do przedmiotów wymienionych w lp. 1 i 2 strażacy w służbie kandydackiej otrzymują oznaki. 
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