
 

    Medal „Za odwagę w walce z pożarem” 

         (ros. Медаль "За отвагу на пожаре") 
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Statut medalu. 

Medal został ustanowiony Dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z dnia 31 października 1957 roku. 

Ostateczny statut medalu został zatwierdzony w nowej redakcji Dekretem PRN ZSRR z dnia 18 lipca 1980 roku. 

Medalem "Za odwagę w walce z pożarem" nagradzano zawodowych strażaków, członków zespołów ochotniczej 

straży pożarnej, wojskowych oraz innych obywateli ZSRR za: 

- śmiałość, odwagę i ofiarność wykazane przy gaszeniu pożarów oraz ratowaniu ludzi i majątku państwowego 

przed ogniem; 

- wysoką czujność, która doprowadziła do uniknięcia pożaru lub wybuchu; 

- wzorową organizację służby przeciwpożarowej. 

Znane są przypadki wielokrotnego nagrodzenia medalem „Za odwagę w walce z pożarem”.  

Łącznie medalem „Za odwagę w walce z pożarem” nagrodzono około 32.620 osób. 

Medal „Za odwagę w walce z pożarem” jest noszony po lewej stronie klatki piersiowej po medalu „Za wybitną 

służbę w ochronie porządku publicznego”. 

Ogólny opis medalu. 

Medal „Za odwagę w walce z pożarem” ma formę kręgu z posrebrzanego neusilberu o średnicy 32 mm. Na 

awersie w górnej części został umieszczony łukiem wygiętym do góry napis: „ЗА ОТВАГУ НА ПОЖАРЕ”, pod 

którym widnieje pięcioramienna gwiazdka oraz skrzyżowane topór strażacki i klucz nastawny. W dolnej części 

awersu są widoczne sierp i młot na tle skrzyżowanych gałęzi laurowo-dębowych.  

Na rewersie medalu widnieje wizerunek strażaka z uratowanym dzieckiem na rękach na tle płonącego w ogniu 

domu.  W dolnej części rewersu znajduje się gałąź laurowa.  

Cały krążek medalu ma po obu stronach otoczkę, wszystkie napisy są wypukłe. 
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Medal za pomocą uszka w górnej części i zawieszki został połączony z pięciokątną metalową blaszką (kołodką), 

owiniętą czerwoną wstążką z niebieskimi i białymi paskami.  

Szczegółowe opisy różnych odmian medalu. 

Wariant 1. Medal został wykonany ze srebra i był nadawany w okresie od października 1957 roku do 5 września 

1960 roku. Waga krążka wynosi nie mniej niż 19,5 g.  
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Wariant 2. Medal został wykonany z posrebrzanego neusilbera i był nadawany w okresie od września 1960 roku 

do czasu rozpadu ZSRR w 1991 roku. Waga krążka wynosi około 17.0–17,8 g.  
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Na rynku kolekcjonerskim często można spotkać podróbki medalu „Za odwagę w walce z pożarem”. Jakość ww. 

podróbek bardzo się różni, często wskazana konsultacja doświadczonego specjalisty (www.czasybochaterow.pl) 

w celu określenia autentyczności odznaczenia. 
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