
Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły 
Aspirantów Państwowej Straży 
Pożarnej w Krakowie 
z dnia 28 maja 2009 r. 

Regulamin nadawania i pozbawiania odznaki 
„Wzorowy Kadet Pożarnictwa” 

Kraków, 2009



I. Na podstawie § 48 ust. 3 Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie  

z dnia 28 maja 2009roku Rada Pedagogiczna określa następujące kryteria przyznawania kadetom  

i pozbawiania dwustopniowej odznaki „Wzorowy Kadet Pożarnictwa": 

1. Komendant Szkoły na wniosek Dowódcy Kompanii po zaopiniowaniu przez Radę 

Pedagogiczną nadaje odznakę „Wzorowy Kadet Pożarnictwa": 

1.1. srebrną — kadetowi, który osiągnął za semestr nauki średnią ocen co najmniej 4,1 i jest 

kadetem sumiennym i zdyscyplinowanym, 
1.2. złotą - kadetowi, który posiada odznakę srebrną i osiągnął za semestr nauki średnią ocen 

co najmniej 4,5 i jest kadetem sumiennym i zdyscyplinowanym. 

2. Komendant Szkoły może zawiesić prawo do noszenia odznaki „Wzorowy Kadet 
Pożarnictwa" kadetowi, któremu w czasie trwania tego wyróżnienia średnia ocen za kolejny 
semestr spadła poniżej 4,0. 

3. Komendant Szkoły pozbawia kadeta odznaki „Wzorowy Kadet Pożarnictwa", jeżeli w czasie 
trwania tego wyróżnienia nałożono na niego karę dyscyplinarną. 

4. Kadet wyróżniony odznaką uzyskuje prawo do przedterminowego awansu w stopniu oraz 
otrzymuje stałą przepustkę na wyjścia poza Szkołę za wyjątkiem dnia pełnienia służby. 

5. Za uzyskanie odznaki srebrnej, kadet zostaje ponadto wyróżniony przyznaniem urlopu 
krótkoterminowego w wymiarze do 2 dni. 

6. Za uzyskanie odznaki złotej, kadet zostaje ponadto wyróżniony przyznaniem urlopu 
krótkoterminowego w wymiarze do 5 dni. 

 

 

 

 

 

 



II. Określa się wzór i opis odznaki oraz legitymacji „Wzorowy Kadet Pożarnictwa”: 

1. Odznaka   „Wzorowy   Kadet   Pożarnictwa”,   zwana   dalej   Odznaką,   ma   kształt   

prostokąta o wysokości 35 mm i szerokości 20 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Odznaka wykonana jest z metalu, pokryta emalią koloru granatowego z krawędzią metalową 

o szerokości 1 mm. 

3. W górnej części odznaki znajduje się napis „WZOROWY KADET”, a w dolnej części napis 

„POŻARNICTWA” . 

4. W części środkowej odznaki widnieje znicz z gałązką laurową. 

5. Krawędź, napisy oraz znicz z gałązką laurową wykonane są z metalu o barwie srebrnej lub 

złotej, odpowiadającej stopniowi odznaki. 

6. Wzór legitymacji jest następujący: 
 

1) legitymacja o wymiarach 6,5 x 10 cm. na pierwszej stronie ma zamieszczony znak 

Szkoły, 

2) na stronie drugiej następującą treść: 



Szkoła Aspirantów 

Państwowej Straży Pożarnej 

w Krakowie 

Legitymacja Nr ................  

Kadetowi ............................................................... 
(stopień, imię nazwisko) 

nadaję 

SREBRNĄ (ZŁOTĄ)* ODZNAKĘ 

WZOROWY KADET POŻARNICTWA 

KOMENDANT 

m.p. 
           .................................  

(podpis komendanta) 

Kraków, dnia ...........................  


