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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 19 wrzeÊnia 2001 r.
w sprawie Êwiadectw s∏u˝by i opinii o s∏u˝bie stra˝aków Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.
Na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. Nr 88,
poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254,
z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34,
poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106,
poz. 680, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 45,
poz. 436 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 874
i 877 i Nr 110, poz. 1189) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla treÊç Êwiadectwa s∏u˝by i opinii o s∏u˝bie stra˝aka Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, zwanego dalej „stra˝akiem”, a tak˝e sposób i tryb
ich wydawania i prostowania.
§ 2. 1. Âwiadectwo s∏u˝by wydaje si´ bezpoÊrednio
zwolnionemu stra˝akowi albo osobie upowa˝nionej
przez niego na piÊmie w dniu, w którym nast´puje rozwiàzanie lub wygaÊni´cie stosunku s∏u˝bowego.
2. Âwiadectwo s∏u˝by wydaje prze∏o˝ony zwolnionego stra˝aka w∏aÊciwy do jego mianowania lub powo∏ania, zwany dalej „prze∏o˝onym”, na podstawie
dokumentów zawartych w aktach osobowych stra˝aka.

6) wykorzystanego urlopu wypoczynkowego w roku
kalendarzowym, w którym nastàpi∏o rozwiàzanie
lub wygaÊni´cie stosunku s∏u˝bowego,
7) podstawy faktycznej i prawnej zwolnienia ze s∏u˝by
lub wygaÊni´cia stosunku s∏u˝bowego,
8) podstawy ewentualnego zaj´cia uposa˝enia stosownie do przepisów o post´powaniu egzekucyjnym.
2. Na wniosek stra˝aka w Êwiadectwie s∏u˝by zamieszcza si´ tak˝e informacj´ o wysokoÊci uposa˝enia.
3. Wzór Êwiadectwa s∏u˝by okreÊla za∏àcznik do
rozporzàdzenia.
§ 5. W razie wygaÊni´cia stosunku s∏u˝bowego
z powodu Êmierci lub uznania za zmar∏ego stra˝aka,
prze∏o˝ony sporzàdza Êwiadectwo s∏u˝by i w∏àcza je do
akt osobowych zmar∏ego lub uznanego za zmar∏ego
stra˝aka. Z wnioskiem o wydanie przez prze∏o˝onego
Êwiadectwa s∏u˝by mo˝e wystàpiç cz∏onek rodziny
zmar∏ego lub uznanego za zmar∏ego stra˝aka, a tak˝e
inna osoba b´dàca spadkobiercà tego stra˝aka.

3. Je˝eli wydanie Êwiadectwa s∏u˝by zwolnionemu
stra˝akowi lub osobie, o której mowa w ust. 1, nie jest
mo˝liwe, prze∏o˝ony, nie póêniej ni˝ w ciàgu 7 dni od
dnia ustania stosunku s∏u˝bowego, przesy∏a Êwiadectwo s∏u˝by stra˝akowi lub tej osobie za poÊrednictwem
poczty albo dor´cza je w inny sposób.

§ 6. 1. Stra˝ak mo˝e w terminie 7 dni od dnia otrzymania Êwiadectwa s∏u˝by wystàpiç do wy˝szego prze∏o˝onego z pisemnym ˝àdaniem sprostowania Êwiadectwa s∏u˝by. Wniosek sk∏ada si´ za poÊrednictwem
prze∏o˝onego, który wyda∏ Êwiadectwo.

§ 3. Wydanie Êwiadectwa s∏u˝by nie mo˝e byç uzale˝nione od uprzedniego rozliczenia si´ stra˝aka z obowiàzków s∏u˝bowych.

2. Prze∏o˝ony, który wyda∏ Êwiadectwo s∏u˝by, mo˝e uwzgl´dniç ˝àdanie i wydaç stra˝akowi nowe Êwiadectwo, a w razie nieuwzgl´dnienia ˝àdania przesy∏a je
niezw∏ocznie wy˝szemu prze∏o˝onemu wraz z w∏asnym stanowiskiem w sprawie.

§ 4. 1. W Êwiadectwie s∏u˝by zamieszcza si´ informacje niezb´dne do ustalenia uprawnieƒ ze stosunku
s∏u˝bowego i uprawnieƒ z ubezpieczenia spo∏ecznego,
dotyczàce:
1) okresu pe∏nienia s∏u˝by przez stra˝aka w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej oraz okresów zaliczanych do
wys∏ugi lat,
2) ostatnio zajmowanego stanowiska s∏u˝bowego,

3. Wy˝szy prze∏o˝ony w terminie jednego miesiàca
od dnia wniesienia ˝àdania do prze∏o˝onego, który wyda∏ Êwiadectwo, dokonuje sprostowania Êwiadectwa
s∏u˝by lub odmawia jego sprostowania.
4. Decyzja podj´ta przez wy˝szego prze∏o˝onego
w sprawie ˝àdania sprostowania Êwiadectwa s∏u˝by
jest ostateczna, przy czym decyzja o odmowie sprostowania Êwiadectwa wymaga uzasadnienia.

4) okresu korzystania z urlopu bezp∏atnego i podstawy prawnej jego udzielenia,

5. Je˝eli Êwiadectwo s∏u˝by wyda∏ Komendant
G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, ˝àdanie sprostowania, o którym mowa w ust. 1, przys∏uguje do Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji.

5) wykorzystanego urlopu wychowawczego w czasie
trwania stosunku s∏u˝bowego,

§ 7. 1. Na wniosek stra˝aka zwolnionego ze s∏u˝by
prze∏o˝ony wydaje mu opini´ o s∏u˝bie.

3) uzyskanych w czasie pe∏nienia s∏u˝by kwalifikacji,
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2. Opini´ o s∏u˝bie wydaje si´ bezpoÊrednio stra˝akowi zwolnionemu ze s∏u˝by albo osobie przez niego
upowa˝nionej na piÊmie, w terminie 7 dni od dnia
wniesienia przez niego wniosku.
3. W zakresie dor´czania stra˝akowi opinii o s∏u˝bie
stosuje si´ odpowiednio przepis § 2 ust. 3.
4. Opini´ o s∏u˝bie wydaje si´ na podstawie informacji zawartych w dokumentach znajdujàcych si´
w aktach osobowych stra˝aka.
§ 8. 1. Opinia o s∏u˝bie powinna zawieraç dane
zwiàzane z pe∏nieniem przez stra˝aka s∏u˝by, a w szczególnoÊci okreÊlaç:
1) okres i przebieg s∏u˝by stra˝aka,
2) charakterystyk´ kwalifikacji zawodowych,
3) szczególne osiàgni´cia w s∏u˝bie, uzyskane nagrody i wyró˝nienia,
4) na∏o˝one i niezatarte kary dyscyplinarne,
5) przyczyny i podstaw´ prawnà zwolnienia ze s∏u˝by.
2. Oprócz danych, o których mowa w ust. 1, opinia
o s∏u˝bie powinna zawieraç pouczenie o przys∏ugujàcym stra˝akowi prawie odwo∏ania od opinii.
§ 9. 1. Stra˝ak, który nie zgadza si´ z treÊcià opinii
o s∏u˝bie, mo˝e w terminie 7 dni od dnia otrzymania
opinii wnieÊç na piÊmie odwo∏anie do wy˝szego prze∏o˝onego za poÊrednictwem prze∏o˝onego, który wyda∏ opini´.
2. Prze∏o˝ony, który wyda∏ opini´, mo˝e uznaç odwo∏anie i zmieniç treÊç opinii. W przypadku nieuwzgl´dnienia odwo∏ania przesy∏a je niezw∏ocznie
wy˝szemu prze∏o˝onemu wraz z w∏asnym stanowiskiem w sprawie.
3. Do rozpatrzenia odwo∏ania wy˝szy prze∏o˝ony
powo∏uje trzyosobowà komisj´, w sk∏ad której wchodzà
dwaj stra˝acy pe∏niàcy s∏u˝b´ w jednostce organizacyj-
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nej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, w której s∏u˝y∏ zwolniony stra˝ak. W sk∏ad komisji nie mo˝e wchodziç stra˝ak, który bra∏ udzia∏ w sporzàdzaniu opinii. Do sk∏adu
komisji nale˝y powo∏aç przedstawiciela zwiàzku zawodowego jednostki organizacyjnej Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej, w której pe∏ni∏ s∏u˝b´ zwolniony stra˝ak.
4. Wy˝szy prze∏o˝ony po zapoznaniu si´ ze stanowiskiem komisji w terminie jednego miesiàca od dnia
wniesienia odwo∏ania do prze∏o˝onego, który wyda∏
opini´:
1) zmienia, uzupe∏nia lub uchyla opini´ i nakazuje wydanie innej opinii albo
2) nie uwzgl´dnia odwo∏ania.
5. Decyzja wy˝szego prze∏o˝onego podj´ta w sprawie odwo∏ania jest ostateczna, przy czym decyzja o nieuwzgl´dnieniu odwo∏ania wymaga pisemnego uzasadnienia.
6. W razie zmiany treÊci opinii poprzednia opinia
podlega zniszczeniu.
7. Je˝eli opini´ o s∏u˝bie wyda∏ Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, odwo∏anie, o którym
mowa w ust. 1, przys∏uguje do Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji.
§ 10. W przypadku gdy Êwiadectwo s∏u˝by lub opini´ o s∏u˝bie wyda∏ Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpo˝arowej, ˝àdanie sprostowania tego Êwiadectwa lub
odwo∏anie od tej opinii wnosi si´ do Ministra Obrony
Narodowej.
§ 11. Âwiadectwo s∏u˝by i opini´ o s∏u˝bie sporzàdza si´ w dwóch egzemplarzach. Orygina∏ otrzymuje
zainteresowany, a kopi´ w∏àcza si´ do akt osobowych
stra˝aka.
§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 8 listopada 2001 r.
Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
M. Biernacki
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 19 wrzeÊnia 2001 r. (poz. 1228)

WZÓR
...............................................................
(piecz´ç nag∏ówkowa
jednostki organizacyjnej PSP)

...............................................................
(Nr REGON-EKD)

ÂWIADECTWO S¸U˚BY
1. Stwierdza si´, ˝e Pan(i)........................................................ syn(córka)....................................................................
urodzony(a) ...............................................................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)

pe∏ni∏(a) s∏u˝b´ (przygotowawczà, sta∏à) ................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(nazwa jednostki organizacyjnej PSP)

w okresie od ............................................................................ do ............................................................................
z zaliczeniem okresów innej s∏u˝by uprawniajàcej do wys∏ugi lat w jednostkach ochrony przeciwpo˝arowej:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
2. W dniu zwolnienia ze s∏u˝by zajmowa∏(a) stanowisko ..........................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(zajmowane stanowisko lub pe∏niona funkcja)

na którym otrzymywa∏(a) ostatnio uposa˝enie w wysokoÊci ................................................................................
(s∏ownie) ....................................................................................................................................................................
(informacj´ o wysokoÊci uposa˝enia podaje si´ na wniosek stra˝aka)

3. W czasie pe∏nienia s∏u˝by:
1) uzyska∏(a) kwalifikacje — ukoƒczy∏(a)..................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
2) korzysta∏(a) z urlopu bezp∏atnego w okresie od dnia ........................................................................................
................................................................................................................................................................................
(podaç podstaw´ jego udzielenia)

3) wykorzysta∏(a) urlop wypoczynkowy w wymiarze .............................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(liczba dni urlopu wypoczynkowego w roku ustania stosunku s∏u˝bowego)

4) korzysta∏(a) z urlopu wychowawczego w okresie od dnia ................................................................................
do dnia ......................................................................... i od dnia .........................................................................
do dnia ............................................................................
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4. Stosunek s∏u˝bowy zosta∏ rozwiàzany (wygas∏) ....................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(podstawa prawna rozwiàzania — wygaÊni´cia stosunku s∏u˝bowego)

w .................................................................................................................................................................................
(nazwa jednostki organizacyjnej PSP wystawiajàcej Êwiadectwo)

5. Adnotacje o zaj´ciu uposa˝enia:
1) orzeczenie (decyzja) oraz organ egzekucyjny .....................................................................................................
2) numer sprawy egzekucyjnej ................................................................................................................................
3) wysokoÊç potràcanych kwot ................................................................................................................................
6. Okres s∏u˝by w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej traktuje si´ na równi z pracà wykonywanà w szczególnych
warunkach lub szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 z póên. zm.)
w zwiàzku z art. 68 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400
z póên. zm.)
7. Informacje uzupe∏niajàce ..........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

..................................................................
(piecz´ç i podpis prze∏o˝onego
uprawnionego do mianowania — powo∏ania)

POUCZENIE
Strona mo˝e w ciàgu 7 dni od dnia otrzymania Êwiadectwa s∏u˝by wystàpiç, za poÊrednictwem prze∏o˝onego,
który wyda∏ Êwiadectwo, z wnioskiem o sprostowanie Êwiadectwa do ....................................................................
...........................................................................................................................................................................................
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