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Regulamin
nadawania odznak i wyró¿nieñ

Obowi¹zuje na podstawie uchwa³y nr 96/XI/2000
Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP

Warszawa, 27 paŸdziernika 2000 r.

WSTÊP
Ochotniczy ruch stra¿acki o przesz³o 150-letniej tradycji chlubnie zaznaczy³ swoje
istnienie na kartach historii narodu i pañstwa polskiego. Przyk³ady poœwiêcenia w niesieniu
ratunku i pomocy s¹ udzia³em licznej rzeszy stra¿aków ochotników, którzy swoj¹
dzia³alnoœci¹ zyskuj¹ uznanie spo³eczne. Walka z ¿ywio³em ognia i si³ przyrody, ratowanie
zdrowia, ¿ycia oraz mienia w obliczu wypadków, katastrof oraz zdarzeñ losowych, to tylko
czêœæ dzia³alnoœci Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych. Cz³onkowie OSP ponadto uczestnicz¹ w
kultywowaniu tradycji i dorobku kulturalnego. Swoj¹ prac¹ i opiek¹ docieraj¹ do m³odzie¿y,
któr¹ organizuj¹ we wspólnym dzia³aniu dla dobra rodziny, œrodowiska i kraju. Wype³niaj¹c
spo³eczn¹ powinnoœæ stra¿acy ochotnicy spotykaj¹ siê z ¿yczliwym zainteresowaniem
szerokiego grona sympatyków i dobroczyñców, którzy wspieraj¹ realizacjê celów
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych i ich Zwi¹zku.
Te wysoce pozytywne przyk³ady postaw stra¿aków ochotników i osób ich
wspomagaj¹cych znajduj¹ uhonorowanie miêdzy innymi w przyznawanych im przez w³adze
pañstwowe odznaczeniach.
W Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP nadawane s¹ odznaki i wyró¿nienia
cz³onkom OSP, dzia³aczom Zwi¹zku oraz osobom i instytucjom wspó³uczestnicz¹cym w
realizacji zadañ spo³ecznego ratownictwa oraz przedsiêwziêæ programowych Zwi¹zku OSP
RP.
Rodzaje odznak i wyró¿nieñ oraz zasady ich nadawania okreœlone s¹ w regulaminie.
ODZNAKI
1. Z£OTY ZNAK ZWI¥ZKU OCHOTNICZYCH STRA¯Y PO¯ARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2.

HONOROWY MEDAL im. BOLES£AWA CHOMICZA

3.

MEDAL „ZA ZAS£UGI DLA PO¯ARNICTWA” w trzech stopniach:
z³oty, srebrny i br¹zowy

4.

STRA¯AK WZOROWY

5.

ZA WYS£UGÊ LAT

6.

M£ODZIEZOWA DRU¯YNA PO¯ARNICZA w trzech stopniach:
z³ota, srebrna i br¹zowa

WYRÓ¯NIENIA
7.

DYPLOM UZNANIA

8.

LIST POCHWALNY

ZASADY NADAWANIA ODZNAK I WYRÓ¯NIEÑ
9.

Odznaki i wyró¿nienia nadawane s¹ przez Prezydium Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku OSP
RP oraz prezydia zarz¹dów oddzia³ów Zwi¹zku, zgodnie z kompetencjami.

10. W sprawach nadawania odznak prezydia, o których mowa w pkt 9 podejmuj¹ uchwa³y.
11. Prezydium Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku OSP RP nadaje:
1) Z£OTY ZNAK ZWI¥ZKU OCHOTNICZYCH STRA¯Y PO¯ARNYCH RP,
2) MEDAL HONOROWY im. BOLES£AWA CHOMICZA,
3) MEDAL „ZA ZAS£UGI DLA PO¯ARNICTWA” (z³oty, srebrny i br¹zowy),
4) WYRÓ¯NIENIA
z w³asnej inicjatywy lub na wniosek prezydium zarz¹du wojewódzkiego Zwi¹zku OSP
RP.
12. Z£OTY ZNAK ZWI¥ZKU OCHOTNICZYCH STRA¯Y PO¯ARNYCH RP i MEDAL
HONOROWY im. BOLES£AWA CHOMICZA Prezydium Zarz¹du G³ównego ZOSP RP
nadaje:
1) Ochotniczym Stra¿om Po¿arnym i cz³onkom OSP,
2) oddzia³om i dzia³aczom Zwi¹zku OSP RP,
3) funkcjonariuszom Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej pe³ni¹cym s³u¿bê w Komendzie
G³ównej PSP, Szkole G³ównej S³u¿by Po¿arniczej i Centrum Naukowo-Badawczym
Ochrony Przeciwpo¿arowej oraz pracownikom cywilnym zatrudnionym w tych
jednostkach,
4) osobom i instytucjom szczebla centralnego wspó³pracuj¹cym i wspomagaj¹cym
Zwi¹zek OSP RP w realizacji celów statutowych,
5) przedstawicielom wspó³pracuj¹cych ze Zwi¹zkiem OSP RP zagranicznych
organizacji po¿arniczych (ratowniczych),
6) pracownikom Zwi¹zku OSP RP.
13. MEDAL „ZA ZAS£UGI DLA PO¯ARNICTWA” (z³oty, srebrny i br¹zowy) Prezydium
Zarz¹du G³ównego ZOSP RP nadaje:
1) Ochotniczym Stra¿om Po¿arnym,
oddzia³om Zwi¹zku
2) funkcjonariuszom Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej pe³ni¹cym s³u¿bê w Komendzie
G³ównej PSP, Szkole G³ównej S³u¿by Po¿arniczej i Centrum Naukowo-Badawczym
Ochrony Przeciwpo¿arowej oraz pracownikom cywilnym zatrudnionym w tych
jednostkach
3) osobom i instytucjom szczebla centralnego wspó³pracuj¹cym i wspomagaj¹cym
Zwi¹zek OSP RP w realizacji celów statutowych,
4) przedstawicielom wspó³pracuj¹cych ze Zwi¹zkiem OSP RP zagranicznych
organizacji po¿arniczych (ratowniczych),
5) pracownikom Biura Zarz¹du G³ównego ZOSP RP.
14. Wyró¿nienia Prezydium Zarz¹du G³ównego ZOSP RP nadaje:
1) Ochotniczym Stra¿om Po¿arnym,
2) dzia³aczom naczelnych w³adz Zwi¹zku OSP RP,
3) dzia³aczom oddzia³ów wojewódzkich Zwi¹zku OSP RP,
4) funkcjonariuszom Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej pe³ni¹cym s³u¿bê w Komendzie
G³ównej PSP, Szkole G³ównej S³u¿by Po¿arniczej i Centrum Naukowo-Badawczym
Ochrony Przeciwpo¿arowej oraz pracownikom cywilnym zatrudnionym w tych
jednostkach,
5) osobom i instytucjom szczebla centralnego wspó³pracuj¹cym i wspomagaj¹cym
Zwi¹zek OSP RP w realizacji celów statutowych,
6) przedstawicielom wspó³pracuj¹cych ze Zwi¹zkiem OSP RP zagranicznych
organizacji po¿arniczych (ratowniczych),
7) pracownikom Biura Zarz¹du G³ównego ZOSP RP.

15. Prezydium Zarz¹du Wojewódzkiego Zwi¹zku OSP RP nadaje:
1) MEDAL „ZA ZAS£UGI DLA PO¯ARNICTWA” (z³oty, srebrny i br¹zowy),
2) WYRÓ¯NIENIA
z w³asnej inicjatywy lub na wniosek prezydium zarz¹du powiatowego Zwi¹zku OSP RP.
16. Odznakê i wyró¿nienia wskazane w pkt. 15 prezydium zarz¹du wojewódzkiego nadaje
osobom oraz instytucjom z terenu województwa, w tym:
1) cz³onkom Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych,
2) dzia³aczom Zwi¹zku OSP RP,
3) funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
4) wspomagaj¹cym Ochotnicze Stra¿e Po¿arne i oddzia³y Zwi¹zku w wykonywaniu
zadañ ratowniczych oraz realizacji celów Zwi¹zku,
5) pracownikom Zwi¹zku OSP RP.
17. Prezydium zarz¹du powiatowego Zwi¹zku OSP RP nadaje:
1) ODZNAKÊ „STRA¯AK WZOROWY”,
2) WYRÓ¯NIENIA
z w³asnej inicjatywy lub na wniosek prezydium zarz¹du gminnego (równorzêdnego)
Zwi¹zku OSP RP.
18. Odznakê „STRA¯AK WZOROWY” prezydium zarz¹du powiatowego Zwi¹zku OSP RP
nadaje cz³onkom Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych z terenu powiatu.
19. Wyró¿nienia prezydium zarz¹du powiatowego Zwi¹zku OSP RP nadaje osobom i
instytucjom z terenu powiatu, w tym:
1) dzia³aczom oddzia³ów gminnych Zwi¹zku OSP RP,
2) funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej (Miejskiej) oraz
Oœrodka Szkolenia Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
3) wspó³pracuj¹cym i wspomagaj¹cym oddzia³ powiatowy w realizacji celów Zwi¹zku
OSP RP.
20. Prezydium zarz¹du gminnego (równorzêdnego) Zwi¹zku OSP RP nadaje:
1) ODZNAKÊ ZA WYS£UGÊ LAT,
2) ODZNAKÊ M£ODZIE¯OWA DRU¯YNA PO¯ARNICZA (z³ota, srebrna i br¹zowa),
3) WYRÓ¯NIENIA
z w³asnej inicjatywy lub na wniosek zarz¹du OSP.
21. Odznaki wymienione w pkt. 20 ppkt 1 i 2 prezydium zarz¹du gminnego (równorzêdnego)
Zwi¹zku OSP RP nadaje odpowiednio:
1) cz³onkom Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych,
2) cz³onkom M³odzie¿owych i Harcerskich Dru¿yn Po¿arniczych z terenu gminy.
22.

Wyró¿nienia prezydium zarz¹du gminnego Zwi¹zku OSP RP nadaje osobom i
instytucjom z terenu gminy, w tym:
1) Ochotniczym Stra¿om Po¿arnym,
2) cz³onkom Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych,
3) funkcjonariuszom Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i pracownikom cywilnym z jednostki
ratowniczo-gaœniczej,
4) wspó³pracuj¹cym i wspomagaj¹cym oddzia³ gminny w realizacji celów Zwi¹zku OSP
RP.

23. Uprawnienie do nadania odznaki i wyró¿nienia ka¿dej osobie i instytucji przys³uguje
Prezydium Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku OSP RP.
24.

Prezydium lub zarz¹d OSP wnioskuj¹c o nadanie odznaki, podejmuj¹ stosown¹
uchwa³ê ze wskazaniem komu i jak¹ odznakê proponuj¹ nadaæ oraz wystawiaj¹ imienny
wniosek wed³ug wzoru zawartego w za³¹czniku nr 1 do regulaminu (poza wnioskami na
odznaki, o których mowa w pkt. 25).

25.

W sprawach o nadanie odznak ”Za Wys³ugê Lat” i „M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza”
stosuje siê wnioski, których wzór zawiera za³¹cznik nr 2 do regulaminu.

26. Wnioski wraz z uchwa³¹ o nadanie odznaki sk³ada siê do uprawnionego do jej nadania
prezydium oddzia³u Zwi¹zku na dwa miesi¹ce przed terminem wrêczenia.
27. Wnioski w sprawach odznak i wyró¿nieñ nadawanych przez Prezydium Zarz¹du
G³ównego Zwi¹zku OSP RP sk³adaj¹ prezydia zarz¹dów wojewódzkich Zwi¹zku lub za
ich poœrednictwem:
1) zarz¹dy ochotniczych stra¿y po¿arnych,
2) prezydia zarz¹dów gminnych Zwi¹zku OSP RP,
3) prezydia zarz¹dów powiatowych Zwi¹zku OSP RP.
28. Wnioski, o których mowa w pkt. 27 powinny zawieraæ opinie poszczególnych prezydiów
(np. wniosek OSP o nadanie Z³otego Znaku Zwi¹zku OSP RP jej cz³onkowi, powinien byæ
skierowany do Prezydium Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku OSP RP za poœrednictwem
prezydium zarz¹du wojewódzkiego ZOSP RP, uzyskuj¹c akceptacjê prezydiów
zarz¹dów gminnego, powiatowego i wojewódzkiego).
29. W sprawach wniosków na odznaki przyznawane przez prezydium zarz¹du
wojewódzkiego i powiatowego postanowienia pkt. 27 i 28 stosuje siê odpowiednio.
30. Wnioski o nadanie odznak i wyró¿nieñ dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
jednostek PSP, kierownicy tych jednostek sk³adaj¹ do prezydiów zarz¹dów oddzia³ów
Zwi¹zku nadaj¹cych odznakê lub wyró¿nienie.
31. Prezydium zarz¹du oddzia³u Zwi¹zku uprawnione do nadawania odznaki lub wyró¿nienia
mo¿e odst¹piæ od ich nadania (rozpatrzyæ wniosek negatywnie) w sytuacji:
1) braku wymaganych opinii,
2) braku spe³nienia przez kandydata do nadania odznaki warunków okreœlonych w
regulaminie,
3) ujawnionego sprzeniewierzenia siê celom Zwi¹zku OSP RP lub godnoœci cz³onka
OSP przez kandydata do odznaczenia (wyró¿nienia),
4) wyczerpania na dany okres czasu limitu odznak.

WARUNKI NADAWANIA ODZNAK I WYRÓ¯NIEÑ
32. Z³oty Znak Zwi¹zku OSP RP nadawany jest za d³ugoletni¹ aktywn¹ dzia³alnoœæ w
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej lub w Zwi¹zku OSP RP. Odznak¹ t¹ mo¿e byæ
uhonorowana osoba lub instytucja, które w sposób znacz¹cy zas³u¿y³y siê dla
dzia³alnoœci Zwi¹zku OSP RP, jak równie¿ Ochotnicza Stra¿ Po¿arna o co najmniej 100letniej dzia³alnoœci.
33. Osoba lub instytucja przewidziane do nadania Z³otego Znaku Zwi¹zku OSP RP powinny
posiadaæ Z³oty Medal „Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa”.
34. W sytuacjach szczególnych, Prezydium Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku OSP RP, mo¿e
odst¹piæ od warunku okreœlonego w pkt. 33 regulaminu.
35.

Medal Honorowy im. Boles³awa Chomicza nadawany jest za zas³ugi dla rozwoju i
umacniania Zwi¹zku OSP RP oraz Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych. Medal ten mog¹
otrzymaæ OSP i ich cz³onkowie, dzia³acze Zwi¹zku OSP RP oraz osoby, instytucje i
organizacje spo³eczne. Medalem tym mog¹ byæ uhonorowane oddzia³y Zwi¹zku OSP
RP wyró¿niaj¹ce siê w realizacji celów Zwi¹zku.

36. Osoby, instytucje i organizacje przewidziane do nadania Medalu Honorowego im.
Boles³awa Chomicza powinny posiadaæ Z³oty Medal „Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa”,
dodatkowo instytucje i organizacje (w tym OSP) powinny posiadaæ 75-letni sta¿ swojej
dzia³alnoœci.
37. Medal Honorowy im. Boles³awa Chomicza powinien byæ nadawany i wrêczany g³ównie
podczas obchodów jubileuszy OSP i Zwi¹zku OSP RP.
38. Medal „Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa” (z³oty, srebrny, br¹zowy) nadawany jest za
wyró¿niaj¹c¹ siê dzia³alnoœæ na rzecz ochrony przeciwpo¿arowej. Medalem tym mog¹
byæ odznaczane osoby, instytucje i organizacje (w tym OSP, ich cz³onkowie oraz
dzia³acze Zwi¹zku OSP RP).
39. Warunkiem nadania medalu wy¿szej klasy jest posiadanie medalu klasy ni¿szej przez co
najmniej 4 lata.
40. Ochotnicze Stra¿e Po¿arne charakteryzuj¹ce siê aktywn¹ dzia³alnoœci¹ mog¹ byæ
przewidziane do uhonorowania Medalem „Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa”. Klasa medalu
odpowiada jubileuszowi:
1) 25 lat - medal br¹zowy,
2) 50 lat - medal srebrny,
3) 75 lat - medal z³oty
41. Odznaka „Stra¿ak Wzorowy” mo¿e byæ nadawana czynnym cz³onkom OSP za wzorow¹
dzia³alnoœæ, zaanga¿owanie i godn¹ postawê spo³eczn¹. Stra¿ak OSP przewidziany do
nadania tej odznaki powinien: z³o¿yæ œlubowanie, uzyskaæ wyszkolenie odpowiadaj¹ce
pe³nionej funkcji i posiadaæ co najmniej trzyletni sta¿ dzia³alnoœci w OSP.
42. Odznaka „Za Wys³ugê Lat” przewidziana jest dla cz³onków Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych i M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych oraz dzia³aczy Zwi¹zku OSP RP,
wykazuj¹cych siê dzia³alnoœci¹ przez co najmniej piêæ lat. Odznaka uzupe³niana jest w
cyklu piêcioletnim oznaczeniem liczby lat dzia³alnoœci w OSP.

43. Odznaka „M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza” jest wyró¿nieniem nadawanym cz³onkom
m³odzie¿owych i harcerskich dru¿yn po¿arniczych za aktywn¹ dzia³alnoœæ w dru¿ynie
przy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.
Odznaka posiada trzy stopnie:
1) pierwszy stopieñ
- br¹zowa,
2) drugi stopieñ
- srebrna,
3) trzeci stopieñ
- z³ota.
44.

Odznaka „M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza”:
1) pierwszego stopnia mo¿e byæ nadana po z³o¿eniu œlubowania i posiadaniu
pó³rocznego sta¿u w dru¿ynie,
2) drugiego stopnia mo¿e byæ nadana po uzyskaniu odznaki pierwszego stopnia i
posiadaniu 1,5 rocznego sta¿u w dru¿ynie,
3) trzeciego stopnia mo¿e byæ nadana po uzyskaniu odznaki drugiego stopnia i
posiadaniu 2,5 rocznego sta¿u w dru¿ynie.

45. Cz³onkom MDP w wieku 17 18 lat mo¿na przyznaæ po z³o¿eniu œlubowania srebrn¹
odznakê MDP z pominiêciem br¹zowej. Odznakê z³ot¹ mo¿na nadaæ po pó³rocznym
okresie posiadania odznaki srebrnej i wykonywaniu funkcji instruktorskich w szkoleniu
dru¿yny.
46. Z³ota odznaka MDP mo¿e byæ przyznawana dzia³aczom Zwi¹zku OSP RP pracuj¹cym z
m³odzie¿¹ po¿arnicz¹. Uchwa³ê w tym zakresie podejmuje w³aœciwe prezydium zarz¹du
oddzia³u Zwi¹zku.
47. Odznaki mo¿na nadawaæ dwukrotnie w ka¿dym stopniu.
48. Odznaki zgodnie z postanowieniami regulaminu mog¹ byæ nadawane poœmiertnie.
49. Cz³onkom OSP poleg³ym w dzia³aniach ratowniczych mog¹ byæ nadawane odznaki z
pominiêciem postanowieñ regulaminu.
50.

Dyplom uznania przyznawany jest zgodnie z uprawnieniami osobom, instytucjom i
organizacjom za aktywn¹ dzia³alnoœæ wspomagaj¹c¹ realizacjê celów Zwi¹zku OSP RP.

51. List pochwalny przewidziany jest dla Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych i ich cz³onków
wyró¿niaj¹cych siê w dzia³alnoœci statutowej.

OPISY I WZORY ODZNAK
52. Wizerunkiem odznaki Z³oty Znak Zwi¹zku OSP RP jest krzy¿ równoramienny,
zakoñczony na rogach ramion kulkami. Krzy¿ o wymiarach 41 mm (wysokoœæ i
szerokoœæ) na krawêdziach ma 1 mm pasek. Wykonany jest z metalu koloru z³otego.
Ramiona krzy¿a pokryte s¹ bia³¹ emali¹ w z³oconym obramowaniu. W œrodku krzy¿a
na okr¹g³ej czerwonej emaliowanej tarczy umieszczony jest orze³ jagielloñski z
metalu koloru srebrnego, z otokiem koloru jasno granatowego oraz z napisem:
ZWI¥ZEK OCHOTNICZYCH * STRA¯Y PO¯ARNYCH RP *. Na tle górnego ramienia
krzy¿a nad œrodkow¹ czêœci¹ tarczy umieszczony jest p³omieñ z metalu koloru
srebrnego. Pomiêdzy ramionami krzy¿a wieniec ze stylizowanych liœci laurowych o
szerokoœci 5 mm
z metalu koloru z³otego. Odznaka ta zawi¹zana jest na wst¹¿ce
o szerokoœci
38 mm, koloru czerwonego z bia³ymi paskami o szerokoœci 4 mm,
umieszczonymi na krawêdziach wst¹¿ki.

Z³oty Znak Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP

Z³oty Znak Zwi¹zku zawieszony na wst¹¿ce

53. Medal Honorowy im. B. Chomicza ma kszta³t okr¹g³ej tarczy o œrednicy 70 mm , kolory
srebrzystego, oksydowany. Na awersie medalu wykonana jest w p³askorzeŸbie postaæ
przedstawiaj¹ca wizerunek popiersie pierwszego prezesa jednolitego Zwi¹zku OSP RP,
obok napis w trzech wierszach: BOLES£AW * CHOMICZ * 1878 1959*.
Na rewersie medalu akcesoria stra¿ackie (dwa he³my, dwa bosaki, drabina, toporek,
pr¹downica, dzwon, sygna³ówka).W dolnej czêœci wizerunek Znaku Zwi¹zku OSP RP i
pod wizerunkiem napis: BOGU NA CHWA£Ê LUDZIOM NA PO¯YTEK. W prawej,
bocznej czêœci medalu umieszczone pó³koliœcie stylizowane liœcie dêbu.
Medal jest wrêczany w dekoracyjnym etui.

Awers i rewers Medalu Honorowego im. Boles³awa Chomicza
54.

Medal „Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa” ma kszta³t okr¹g³ej tarczy o œrednicy 30 mm, z
krawêdzi¹ o szerokoœci 1 mm wykonanej z metalu odpowiedniego koloru; z³otego,
srebrnego i br¹zowego. Na awersie medalu wykonana jest w p³askorzeŸbie postaæ
niewiasty symbolizuj¹ca greck¹ boginiê ognia Hestiê, (odpowiednik rzymskiej bogini
ognia Westy) , stoj¹c¹ na liœciach laurowych, opartej jedn¹ rêk¹ na tarczy z pochodni¹.
W drugiej rêce trzyma liœæ wawrzynu nad napisem ZA ZAS£UGI DLA PO¯ARNICTWA.
Na rewersie medalu orze³ jagielloñski oparty na skrzy¿owanych toporkach w
obramowaniu wieñca szerokoœci 3 mm, ze stylizowanych liœci laurowych. W górnej
czêœci w pó³kolu napis: ZW. OCHOTNICZYCH STRA¯Y PO¯ARNYCH RP.
Medal noszony jest na bia³ej wst¹¿ce szerokoœci 36 mm z czerwonym paskiem o
szerokoœci 16 mm, umieszczonym symetrycznie poœrodku bia³ej wst¹¿ki.

Awers i rewers Z³otego Medalu „Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa”

55.

Odznaka „Stra¿ak Wzorowy” sk³ada siê z równoramiennego trójk¹ta wykonanego z
metalu, którego lewa po³owa pokryta jest emali¹ czerwon¹ a prawa granatow¹. U góry
trójk¹ta wypuk³a g³owa stra¿aka w he³mie, ni¿ej napis: STRA¯AK WZOROWY.
Na tle trójk¹ta dwa skrzy¿owane toporki. Na trójk¹t na³o¿ony jest z metalu koloru z³otego
wieniec laurowy.

Odznaka „Stra¿ak Wzorowy”
56. Odznakê „Za Wys³ugê Lat” stanowi tarcza okr¹g³a o œrednicy 24 mm, wykonana z metalu
koloru z³otego. Nad tarcz¹ he³m stra¿acki, u do³u tarczy wylot pr¹downicy i dwa
skrzy¿owane toporki. Na otoku wieniec z liœci laurowych szerokoœci 5 mm zwê¿aj¹cy siê
do góry.
Œrodek: tarcza okr¹g³a z otokiem bia³ej emalii szerokoœci 4 mm z napisem z³oconym: ZW.
OCHOTN. STRA¯Y PO¯. RP * ZA WYS£UGÊ LAT *, emalia czerwona z cyfr¹ z³ot¹: V,
X, XV, XX, XXV, XXX, XXXV, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70.

Odznaka „Za Wys³ugê Lat”

Oznaczenie liczby lat wys³ugi X i 40

57. Odznaka „M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza ma formê toporka stra¿ackiego.
W czêœci przeciwleg³ej od ostrza toporka znajduje siê napis „OSP”, po prawej stronie
wkomponowany jest czerwony trójk¹t. U do³u znajduje siê napis „M³odzie¿owa Dru¿yna
Po¿arnicza”. Odznaka br¹zowa, srebrna, z³ota wykonana jest z metalu odpowiedniego
koloru.

Z³ota Odznaka „M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza”
58. Sposoby noszenia odznak okreœla regulamin umundurowania.
59. Sposób umieszczania odznaki na sztandarze (odznaczenie OSP lub innej organizacji
b¹dŸ instytucji) okreœla ceremonia³.

POSTANOWIENIA KOÑCOWE
60. Potwierdzeniem uprawnienia do noszenia odznaki (eksponowania posiadanej odznaki)
jest legitymacja lub dyplom. Dokumenty te wydaj¹ prezydia uprawnione do nadawania
odznaki.
61.

Legitymacje wydaje siê osobie uhonorowanej odznak¹, z wyj¹tkiem Medalu
Honorowego im. Boles³awa Chomicza, a dyplom instytucji lub organizacji, którym
odznaka zosta³a nadana.

62.

Do Medalu Honorowego im. Boles³awa Chomicza nadawany jest zawsze dyplom.

63. Przy wrêczaniu nadanych odznak i wyró¿nieñ obowi¹zuje zasada, ¿e aktu wrêczenia
dokonuje prezes lub wskazany przez niego przedstawiciel zarz¹du, którego prezydium
odznakê (wyró¿nienie) nada³o.
64. Prezydia uprawnione do nadawania odznak i wyró¿nieñ prowadz¹ ewidencjê wydanych
odznak (wyró¿nieñ) wed³ug wzoru.
EWIDENCJA WYDANYCH ODZNAK I WYRÓ¯NIEÑ
Lp.

Imiê i nazwisko
Imiê ojca
(nazwa instytucji, organizacji)

Wnioskodawca

Rodzaj odznaki
lub wyró¿nienia

Nr uchwa³y

65. Prezydia uprawnione do nadawania wyró¿nieñ okreœlaj¹ ich wzory i zapewniaj¹
wykonanie.
66. Decyzj¹ w³aœciwego prezydium zarz¹du Zwi¹zku OSP RP, prowadzenie spraw
zwi¹zanych z nadawaniem odznak i wyró¿nieñ mo¿e byæ powierzone wyznaczonemu
funkcyjnemu w oddziale Zwi¹zku OSP RP lub etatowemu pracownikowi.
67. W przypadku zagubienia odznaki lub legitymacji, uprawniony do ich posiadania mo¿e na
w³asny koszt uzyskaæ duplikaty wydane przez prezydium zarz¹du Zwi¹zku OSP RP
uprawnione do nadania tej odznaki (wydania legitymacji).
68. Wysokoœæ kosztów o których mowa w pkt 67 i cel ich wykorzystania okreœla prezydium
uprawnione do nadania odznaki.

Za³¹cznik nr 1 do regulaminu

...........................dnia ........... 20..... r.

.................................................
(pieczêæ wnioskodawcy)

WNIOSEK O NADANIE
..................................................
(NAZWA ODZNAKI)

1.

2.

Imiê (lub zazwa instytucji organizacji) Nazwisko

Imiê ojca

Funkcja w OSP(Zwi¹zku)

Adres zamieszkania

Data urodzenia

Miejsce pracy

Zawód

Odznaki Zwi¹zku OSP
(podaæ rok nadania)

Odznaczenia pañstwowe i inne
(podaæ rok nadania)

Data wst¹pienia do OSP (Zwi¹zku OSP RP), przebieg s³u¿by w po¿arnictwie, opsi zas³ug
za które Kandydat zostaje przedstawiony do nadania odznaki:

.....................................................
Piecz¹tka

...................................................................
Podpis wnioskodawcy

3. Opinie prezydiów zarz¹dów oddzia³ów Zwi¹zku OSP RP (*)
a) gminnego

...........................
piecz¹tka i podpis

b) powiatowego

...........................
piecz¹tka i podpis

c) wojewódzkiego

...........................
piecz¹tka i podpis

Prezydium Zarz¹du Wojewódzkiego (**) G³ównego (**) Zwi¹zku OSP RP postanowi³o przyznaæ:

Uchwa³a nr ............................... z dnia .................................... 20....... R.
Legit. Nr .....................................

....................................................................
(podpis osoby upowa¿nionej)

Uwaga !
(*) dotyczy tylko tych prezydiów, które s¹ uprawnione do akceptacji wniosku
(**) niepotrzebne skreœliæ

Za³¹cznik nr 2 do regulaminu

Data urodzenia

Sekretarz OSP

Imiê i Nazwisko

dla ni¿ej wymienionych cz³onków naszej OSP:

Data
wst¹pienia
do OSP
MDP
OSP

m.p.

Funkcja
MDP

Liczba lat
dzia³alnoœci
w OSP (MDP)
M³odzie¿owa
Dru¿yna
Po¿arnicza”
(podaæ stopieñ
- z³ota, srebrna,
br¹zowa)

Prezes OSP

“Za Wys³ugê
Lat”

Wnioskowana odznaka

Nr legitymacji
i data wydania
(wype³nia
Prezydium
Zarz¹du
Gminnego)

m.p.

..............................
Prezes

(*) - niew³aœciwe skreœliæ
UWAGA !: Wniosek nale¿y wype³niaæ w 2 egzemplarzach, z których jeden nale¿y przes³aæ do Prezydium Zarz¹du Gminnego, a drugi pozostawiæ w aktach OSP.
Wszystkie uwagi dotycz¹ce odznaczenia, nale¿y umieszczaæ na odwrocie wniosku.

..........................................
Sekretarz OSP

Prezydium Zarz¹du Gminnego w ............................................... uchwa³¹ nr ..................... z dnia ........................... 20 ...... r. przyzna³ odznaki wy¿ej wymienionym cz³onkom
Ochornniczej Stra¿y Po¿arnej (M³odzie¿owej Dru¿ynie Po¿arniczej przy OSP w ..........................................

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Lp

Wniosek
do preyzdium Zarz¹du Gminnego Zwi¹zku OSP RP w ...........................

Stosownie do uchwa³y nr ............... Zarz¹du Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w ............................ z dnia .......................... 20....... r.
Przesy³amy wniosek o nadanie odznak “Za Wys³ugê Lat” (*)
“M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza” (*)

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
w ......................................
(Nazwa miejscowoœci)

