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Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.2)) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w spra-
wie ceremoniału składania ślubowania przez straża-
ków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 114, 
poz. 1227) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określo-
ne w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
J. Miller
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 15 lutego 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez strażaków 
Państwowej Straży Pożarnej

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia-
łem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na 
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó-
łowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. 
Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 
i Nr 239, poz. 1589. 
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 15 lutego 2011 r. (poz. 222)

WZÓR AKTU ŚLUBOWANIA

ŚLUBOWANIE

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, 

UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ

być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia — nawet z narażeniem 
życia.

Wykonując powierzone mi zadania,

ŚLUBUJĘ

przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych.

ŚLUBUJĘ

strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać 
zasad etyki zawodowej.”

(art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
Pożarnej, Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.)

Powyższe ślubowanie w dniu …………………................................................………

złożył(a) ………………………………….........................................………………….......
(stopień, imię i nazwisko)

przyjął(ęła) ……..…………………………….........................................……….….…….
(stopień, imię i nazwisko)

 …………................................…………………… …………................................……………………
 (podpis przyjmującego ślubowanie)   (podpis składającego ślubowanie)
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