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Rozdzia³ I

RODZAJE UMUNDUROWANIA  I ODZIE¯Y OCHRONNEJ w tym 
SPECJALNEJ oraz EKWIPUNKU OSOBISTEGO

Uwzglêdniaj¹c charakter, przeznaczenie i zakres u¿ytkowania  umundurowania                
i odzie¿y ochronnej w tym specjalnej, stosuje siê nastêpuj¹ce ich rodzaje:

1. Ubiór wyjœciowy, w którego podstawowy sk³ad wchodz¹:
a)  mundur w kolorze ciemnogranatowym (mêski, damski),
b) koszula w kolorze bia³ym z d³ugim rêkawem,
c) czapka rogatywka  w kolorze ciemnogranatowym (dla mê¿czyzn),
d) czapka d¿okejka w kolorze ciemnogranatowym (dla kobiet),
e) obuwie w kolorze czarnym,
f) kurtka 3/4 z odpinan¹ podpink¹ w kolorze czarnym - wg wzoru okreœlonego                  

w za³¹czniku nr 2a

1.2. Wyposa¿eniem uzupe³niaj¹cym do ubioru wyjœciowego s¹:
a)  skarpety w kolorze czarnym (dla mê¿czyzn),
b) rajstopy w kolorze be¿owym (dla kobiet),
c) krawat w kolorze czarnym

1.3. Ubiór wyjœciowy z baretkami nosi siê podczas:
a)   uczestniczenia w posiedzeniach w³adz statutowych OSP i  oddzia³ów  ZOSP RP.,
b) wystêpowania w charakterze przedstawiciela OSP lub oddzia³ów ZOSP RP                

na oficjalnych spotkaniach i imprezach.

2. Ubiór galowy, w którego podstawowy sk³ad wchodz¹:
a)  mundur w kolorze ciemnogranatowym (mêski, damski),
b) koszula w kolorze bia³ym z d³ugim rêkawem,
c) czapka rogatywka  w kolorze ciemnogranatowym (dla mê¿czyzn),
d) czapka d¿okejka w kolorze ciemnogranatowym  (dla kobiet),
e) obuwie w kolorze czarnym,
f) sznur galowy w kolorze srebrnym przeplatany niebiesk¹ nitk¹.

2.1.   Wyposa¿eniem uzupe³niaj¹cym do ubioru galowego s¹:
a)   skarpety w kolorze czarnym (dla mê¿czyzn),
b) rajstopy w kolorze be¿owym (dla kobiet),
c) krawat w kolorze czarnym

2.2.    Ubiór galowy (ze sznurem galowym) z orderami, odznaczeniami, medalami                     
i  odznakami nosi siê podczas:

a)   œwi¹t pañstwowych i w Dniu Stra¿aka, w tym równie¿ podczas œwieckich spotkañ 
oraz uroczystoœci religijnych organizowanych z tej okazji.

b) uroczystoœci wrêczenia sztandarów, orderów, odznaczeñ, medali i odznak, 
otwarcia stra¿nic oraz innych uroczystoœci o wa¿nym i podnios³ym dla jednostki 
OSP b¹dŸ w³aœciwego zarz¹du ZOSP RP znaczeniu.

c) uroczystoœci sk³adania wieñców na Grobie Nieznanego ¯o³nierza, grobach 
poleg³ych i zmar³ych oraz pod pomnikami i tablicami pami¹tkowymi.



2.3.   Ubiór galowy (ze sznurem galowym) z baretkami nosi siê podczas:
a)  uroczystych przedstawieñ w teatrach, salach koncertowych itp., gdy wystêpuje siê       

w charakterze przedstawiciela OSP lub oddzia³u ZOSP RP, a dla pozosta³ych 
uczestników przyjêty jest strój wieczorowy.

b) innych wa¿nych uroczystoœci na polecenie prezesa (naczelnika) OSP lub prezesa 
w³aœciwego zarz¹du  oddzia³u ZOSP RP

2.4.   Wzory ubioru galowych  zawieraj¹ za³¹czniki  nr 2b i 2 c
.

2.5.   Do mundurów wyjœciowych i galowych przyszywane s¹ guziki oksydowane                    
o œrednicach 16 i 22 mm wg wzoru okreœlonego w za³¹czniku nr 5 do regulaminu

.

2.6. Ubiór galowy dla pocztów sztandarowych i flagowych, w którego 
uzupe³niaj¹ce wyposa¿enie wchodz¹:
a)   rêkawiczki bia³e,
b) pas g³ówny koloru czarnego

Do ubioru galowego z pasem g³ównym stosuje siê obuwie typu „skutery” (nogawki spodni 
wpuszczane w cholewki butów).
Dopuszcza siê noszenie spodni bryczesów  do butów wysokich typu „oficerski”, a tak¿e 
nakryæ g³owy w postaci he³mu ozdobnego b¹dŸ he³mu bojowego ³¹cznie z pasem 
bojowym z przypiêtym toporkiem.

3. Ubiór paradny  dla orkiestr OSP na który sk³ada siê umundurowanie galowe ze 
sznurem galowym i baretkami odznaczeñ.

3.1.  Dopuszcza siê jednolicie stosowane (przez wszystkich muzyków orkiestry)  
elementy folklorystyczne, charakteryzuj¹ce dany region. Mo¿e byæ stosowany 
równie¿ indywidualn ie zaprojektowany ubiór  d la ca³e j  ork iestry.
 

4. Ubiór letni, w którego sk³ad wchodz¹:
a)   koszula letnia w kolorze bia³ym z krótkim rêkawem, z guzikami oksydowanymi            

o œrednicy 16 mm,
b) spodnie (spódnica) w kolorze ciemnogranatowym,
c) czapka rogatywka w kolorze ciemnogranatowym (dla mê¿czyzn),
d) czapka d¿okejka w kolorze ciemnogranatowym (dla kobiet),
e) obuwie w kolorze czarnym.

4.1.    Wyposa¿eniem uzupe³niaj¹cym do ubioru  letniego s¹:
a) skarpety w kolorze czarnym (dla mê¿czyzn),
b) rajstopy w kolorze be¿owym(dla kobiet),
c) krawat w kolorze czarnym,
d) sznur  galowy  w kolorze srebrnym przeplatany niebiesk¹ nitk¹,
e) n a r a m i e n n i k i  w  k o l o r z e  c i e m n o g r a n a t o w y m .

4.2.   Ubiór  letni nosi siê podczas:
a)   wystêpowania  w okresie letnim w charakterze przedstawiciela OSP lub oddzia³u 

ZOSP RP w spotkaniach i imprezach np. zawodach sportowo-po¿arniczych oraz            
w okolicznoœciach, gdy nie obowi¹zuje umundurowanie wyjœciowe b¹dŸ galowe.

b) odbywania  w okresie letnim koncertów - cz³onkowie orkiestr OSP.



c) uczestniczenia w okresie letnim w posiedzeniach w³adz statutowych OSP i 
oddzia³ów  ZOSP RP

4.3. Wzór umundurowania letniego zawiera  za³¹cznik nr 3

4.4. Okres  letni liczy siê od 1 maja do 30 wrzeœnia. Stosowanie  ubioru letniego 
owarunkuje temperatura powy¿ej 20  C i zasada jednolitoœci w ramach OSP lub 

oddzia³u ZOSP RP. Ustalenia w tym zakresie nale¿¹ do prezesa OSP lub zarz¹du 
oddzia³u ZOSP RP, organizuj¹cego wspólne wyst¹pienie. Przy wyst¹pieniach 
indywidualnych decyzjê podejmuje zainteresowany
 

5. Ubiór M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych  (MDP) w którego podstawowy 
sk³ad wchodz¹:
a)   koszula w kolorze czerwonym z guzikami oksydowanymi o œrednicy  16 mm,
b) szorty w kolorze czarnym,
c) spodnie w kolorze czarnym (dla ch³opców), 
d) bluza w kolorze czarnym,
e) spódnica w kolorze czarnym (dla dziewcz¹t),
f) obuwie sportowe w kolorze czarnym,
g) podkolanówki w kolorze bia³ym,
h) krawat w kolorze czarnym

5.1. Ubiór MDP nosi siê podczas:
a)   wystêpowania w charakterze przedstawiciela MDP na oficjalnych spotkaniach               

i uroczystoœciach stra¿ackich, religijnych i œwieckich,
b) apeli, wart i innych wa¿nych wydarzeñ na obozach MDP,
c) u r o c z y s t y c h  z b i ó r e k  M D P .

5.2. Wzór ubioru MDP zawieraj¹  za³¹czniki  nr 4a i 4 b.

5.3. Dopuszcza siê stosowanie poprzedniego wzoru mundurków MDP (wiatrówka 
niebieska, spodnie/spódnica czarne) do czasu naturalnego ich zu¿ycia

6. Odzie¿ ochronn¹  i  specjaln¹,  w której podstawowy sk³ad  wchodz¹:
a)   ubranie ochronne dwuczêœciowe,
b) ubranie specjalne popularne dwuczêœciowe,
c) ubranie koszarowe,
d) rêkawice i kominiarka (niepalne),
e) buty specjalne,
f) he³m
.

6.1. Odzie¿ ochronn¹ i specjaln¹ nosi siê podczas:
a )   akcji ratowniczo-gaœniczych,
b) æwiczeñ i dzia³añ ze sprzêtem oraz sprawdzianów wyszkolenia bojowego.

6.2. Dopuszcza siê noszenie ubrania  typu "moro" b¹dŸ ubrania koszarowego 
podczas akcji ratowniczych, jeœli nie jest konieczne u¿ycie ubrania ochronnego lub 
specjalnego. O rodzaju u¿ytej odzie¿y decyduje kieruj¹cy akcj¹ po dokonaniu 
rozpoznania zagro¿eñ    w miejscu interwencji.

6.3. Odzie¿ ochronn¹ stosuje siê do czasu zniszczenia b¹dŸ naturalnego zu¿ycia.



6.4. Wzory odzie¿y ochronnej w tym specjalnej zawieraj¹ za³¹czniki  nr 6 i 7.

6.5. W zestaw przedmiotów ekwipunku osobistego stra¿aka-ochotnika  wchodz¹:
a)   pas bojowy,
b) zatrzaœnik,
c) toporek stra¿acki,
d) latarka,
e) podpinka linkowa,
f) maska do aparatu powietrznego,
g) opatrunek osobisty.
h) Worek brezentowy na odzie¿ ochronn¹ i ekwipunek osobisty.

Rozdzia³ II

NAKRYCIA G£OWY

§ 1

1. Do ubiorów  stosuje siê nastêpuj¹ce rodzaje nakryæ g³owy w kolorze noszonych 
mundurów:
a)   czapkê rogatywkê ze srebrnym okuciem daszka (dla mê¿czyzn),
b) czapkê d¿okejkê (dla kobiet),
c) czapkê uszankê ( w okresie zimowym).

1.2. W MDP nakryciem g³owy jest czapka d¿okejka w kolorze czerwonym.

1.3. Wzory nakryæ g³owy zamieszczono  w za³¹cznikach nr 2a, 2b, 2c,  3, 4b i 7.

2. Cz³onkowie zarz¹dów OSP i oddzia³ów ZOSP RP nosz¹ srebrne galony na otokach 
czapek przy czym:

2.1. Jeden galon - cz³onkowie zarz¹dów OSP, zarz¹dów gminnych ZOSP RP
i Komisji Rewizyjnych tych szczebli.

2.2. Dwa galony - cz³onkowie zarz¹dów oddzia³ów  powiatowych, wojewódzkich, 
powiatowych i wojewódzkich komisji rewizyjnych, wojewódzkiego s¹du honorowego 
oraz  Zarz¹du G³ównego ZOSP RP, G³ównej Komisji Rewizyjnej, G³ównego S¹du 
Honorowego

3. Cz³onkowie  w³adz oddzia³ów  ZOSP RP nosz¹ na denku czapki  srebrne 
galony  w kszta³cie krzy¿aka.

4. Prezes Zarz¹du G³ównego ZOSP RP nosi czapkê rogatywkê ze srebrnym 
okuciem daszka, srebrnym wê¿ykiem na otoku czapki i naszytymi na denku czapki 
srebrnymi galonami w kszta³cie krzy¿aka.



Rozdzia³ III

EMBLEMATY, NASZYWKI, DYSTYNKCJE I INNE ELEMENTY 
UMUNDUROWANIA

§ 1

1. Cz³onkowie OSP i  funkcyjni oddzia³ów ZOSP RP nosz¹ emblematy w kolorze 
srebrnym na ciemnogranatowym tle haftowane nitk¹ lub bajorkiem, przy nw. 
przedmiotach mundurowych:
1)   czapkach wg wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 8 do  regulaminu,
2) pagonach  ubiorów  wyjœciowych, galowych, paradnych, kurtek, koszul letnich 

i MDP, wg wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 8 do regulaminu,  naszyte w 
odleg³oœci 2 cm od dolnej krawêdzi pagonu,

3) ubraniach ochronnych,  specjalnych i koszarowych wg wzoru zamieszczonego              
w za³¹czniku nr 9 do  regulaminu,  w miejscach na to wyznaczonych   i 
odpowiednio przygotowanych przez producenta ubrañ.

§ 2

1. Cz³onkowie MDP nosz¹ emblematy i dystynkcje  haftowane czarn¹ nitk¹ na 
czerwonym tle, przy  nw. przedmiotach mundurowych:
a)  czapkach d¿okejkach wg wzoru zamieszczonego w  za³¹czniku  nr 10 do  

regulaminu,
b) koszulach na lewym rêkawie  wg wzoru zamieszczonego w za³¹czniku nr 11 do  

regulaminu, przy czym górna krokiewka powinna znajdowaæ siê w odleg³oœci 5 cm 
powy¿ej górnego  szwu  rêkawa.

2. Cz³onkowie MDP nosz¹ emblematy haftowane czerwon¹ nitk¹ na czarnym tle 
przy bluzach  koloru czarnego na ich lewym rêkawie wg wzoru zamieszczonego                       
w  za³¹czniku 11 do  regulaminu, przy czym górna krokiewka powinna znajdowaæ 
siê w odleg³oœci 5 cm poni¿ej górnego szwu  rêkawa.

§ 3

1. Cz³onkowie OSP i zarz¹dów ZOSP RP, pe³ni¹cy funkcje kierowców, mechaników 
motopomp, ³¹cznoœciowców, a tak¿e cz³onkowie orkiestr i dru¿yn sanitarnych nosz¹ 
przy mundurach wyjœciowych i galowych na ich lewym rêkawie, naszywki-oznaki 
specjalnoœci, haftowane srebrn¹ nitk¹ na ciemnogranatowym tle wg wzorów 
zawartych w  za³¹czniku nr 12 do  regulaminu. Naszywki umieszcza siê 15 cm od   
dolnej krawêdzi rêkawa.

2. Cz³onkowie MDP nosz¹ naszywki-oznaki specjalnoœci dla MDP na ramieniu 
prawego rêkawa munduru. Wzory tych naszywek  okreœlone s¹ odrêbnymi 
przepisami.

3. Cz³onkowie OSP  nosz¹ na kurtkach odzie¿y ochronnej i specjalnej napisy 
„STRA¯” w kolorze czarnym na ¿ó³tym tle w miejscach na to wyznaczonych 
i odpowiednio przygotowanych przez producenta ubrañ.



4. Dopuszcza siê noszenie emblematu z napisem „Ochotnicza Stra¿ Po¿arna” na 
mundurach wyjœciowych i galowych, na ich prawym rêkawie haftowanego czerwon¹ 
nitk¹ na ciemnogranatowym tle wg wzoru zamieszczonego w za³¹czniku nr 13 do  
regulaminu.

§ 4

1.   Cz³onkowie  OSP i funkcyjni oddzia³ów  ZOSP RP nosz¹ na ko³nierzach mundurów 
b¹dŸ lewej kieszeni koszuli letniej dystynkcje pe³nionych  funkcji, haftowane srebrn¹ 
nitk¹ lub bajorkiem na ciemnogranatowym tle, wg wzorów zawartych w  za³¹czniku          
nr 14 do  regulaminu.

2. Sposób noszenia dystynkcji przy koszuli letniej zawiera  za³¹cznik nr 15 do  
regulaminu.

3. Cz³onkowie OSP, zarz¹dów  i komisji rewizyjnych  OSP RP  oraz funkcyjni oddzia³ów 
ZOSP RP maj¹ prawo do noszenia dystynkcji odpowiadaj¹cych  najwy¿szej                        
z pe³nionych funkcji. Oznaczeniem najwy¿szej z pe³nionych funkcji jest krokiewka 
umieszczona w dolnej czêœci dystynkcji, wg wzoru zawartego w za³¹czniku nr 16 do 
regulaminu. 

4. Czùonkowie OSP i funkcyjni oddziaùów ZOSP RP noszà na kurtkach ¾ w kolorze 
czarnym dystynkcje peùnionych funkcji w miejscach na to wyznaczonych  i 
odpowiednio przygotowanych przez producenta ubrañ.  Przyk³ady wzorów dystynkcji 
zawiera za³¹cznik nr 17 do regulaminu. 

5. Cz³onkowie wspieraj¹cy  (osoby fizyczne) mog¹ nosiæ dystynkcje funkcji pe³nionych         
w OSP lub zarz¹dzie  oddzia³u ZOSP RP.

6. Wzory dystynkcji pracowników etatowych ZOSP RP okreœla Uchwa³a Prezydium           
ZG ZOSP RP.

Rozdzia³ IV

POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 1

Zestaw umundurowania dla pracowników etatowych ZOSP RP okreœla uchwa³a 
Prezydium Zarz¹du G³ównego ZOSP RP.

§ 2

Cz³onkowie OSP i  funkcyjni oddzia³ów  ZOSP RP zobowi¹zani s¹ do u¿ytkowania  
przedmiotów umundurowania:
1)     zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zestawami ubiorczymi  oraz ich przeznaczeniem,
2)     w sposób nie naruszaj¹cy estetyki i godnoœci munduru.
OSP z terenu regionu.



§ 3

1.   Wymienione w  regulaminie rodzaje ubiorów nie ograniczaj¹ mo¿liwoœci stosowania 
elementów  strojów  regionalnych.

2. Stosowanie w ubiorach elementów strojów regionalnych wprowadza siê w drodze 
uchwa³y zarz¹du wojewódzkiego ZOSP RP na wniosek zainteresowanej OSP lub 
OSP z terenu regionu.

§ 4

Zasady i sposób noszenia przedmiotów mundurowych podano w za³¹czniku nr 1 do  
regulaminu.



Za³¹cznik nr 1
do regulaminu umundurowania

ZASADY I SPOSÓB NOSZENIA PRZEDMIOTÓW MUNDUROWYCH

1. Poszanowanie munduru i dba³oœæ o jego estetykê oraz  wygl¹d stanowi¹ jeden z 
podstawowych obowi¹zków cz³onków OSP i  funkcyjnych oddzia³ów  ZOSP RP. U¿ytkuj¹c 
umundurowanie nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad:

a)   do ubioru wyjœciowego, galowego, paradnego zak³ada siê koszulê bia³¹ ( o g³adkiej 
fakturze tkaniny),

b)  krawat powinien mieæ jednolity czarny kolor (o g³adkiej fakturze tkaniny),
c)  skarpetki i obuwie powinny byæ w jednolitym czarnym kolorze (bez wzorków i ozdób).
d) sznur galowy zawiesza siê na prawym ramieniu, przypinaj¹c go do guzika przyszytego 

w tym celu pod pagonem przy wszyciu pagonu w rêkaw, natomiast warkocz sznura 
przypina siê do pierwszego górnego guzika kurtki mundurowej,

e) sznur galowy do koszuli letniej przypina siê do guzika przyszytego pod jej prawym 
pagonem a warkocz z pomponem przypina siê do guzika prawej kieszeni,

f) przy koszulach letnich jedn¹ dystynkcjê dopina siê do lewej kieszeni koszuli.

2. Cz³onkowie OSP  i funkcyjni oddzia³ów  ZOSP RP mog¹ nosiæ przy umundurowaniu:
a)  symbole ¿a³oby wed³ug zasad powszechnie przyjêtych w praktykowanym przez nich 

obrz¹dku religijnym,
b)  elementy strojów regionalnych z zachowaniem postanowieñ § 3  z rozdz. 4. 
c)  okulary przeciws³oneczne.

3. Cz³onkowie OSP i  funkcyjni ZOSP RP nosz¹ ordery, odznaczenia, medale wed³ug 
nastêpuj¹cych zasad:

3.1 Ordery i odznaczenia nosi siê na wst¹¿kach na lewej stronie piersi z prawa na lewo, w 
kolejnoœci wynikaj¹cej z ich znaczenia i godnoœci, a mianowicie:
a) ordery,
b) odznaczenia,
c) medale

3.2 Z³oty Znak Zwi¹zku OSP RP nosi siê na wstêdze, któr¹ zak³ada siê pod ko³nierz koszuli 
tak, aby znak zawieszony by³ poni¿ej wêz³a krawata.

3.3 Ordery, odznaczenia i medale zawiesza siê na wst¹¿kach d³ugoœci 6-6,5 cm ka¿da, przy 
czym wst¹¿ki zak³ada siê na sznurkach koloru ubioru lub przyszywa bezpoœrednio do 
kurtki mundurowej. Górna krawêdŸ wst¹¿ek wszystkich orderów i odznaczeñ powinna 
tworzyæ równ¹ liniê poziom¹.

3.4 Ordery i odznaczenia nosi siê na kurtkach munduru rozmieszczone symetrycznie na 
wysokoœci 5,5 cm powy¿ej klapy górnej kieszeni w nastêpuj¹cy sposób
a) jeden order, odznaczenie lub medal - nad œrodkiem kieszeni,
b) 2-4 orderów, odznaczeñ, medali w jednym rzêdzie bez przerw miêdzy wst¹¿kami z 

tym, ¿e przy iloœci trzech i wiêcej wst¹¿ek - wst¹¿kê pierwszego orderu, odznaczenia, 
medalu, podk³ada siê na wst¹¿kê nastêpnego odznaczenia, do odpowiedniej 
szerokoœci niezbêdnej do zachowania symetrii wzglêdem klapy kurtki,

c) 5-8 orderów, odznaczeñ, medali - w jednym rzêdzie tak, aby zajê³y szerokoœæ 
czterech wst¹¿ek umieszczonych obok siebie, przy czym wst¹¿kê drugiego i 
kolejnych orderów, odznaczeñ, medali podk³ada siê czêœciowo pod wst¹¿kê 
poprzedniego orderu, odznaczenia, medalu,



d) wiêksz¹ iloœæ orderów, odznaczeñ, medali - w dwóch lub wiêcej rzêdach tak, aby w 
pierwszym rzêdzie nie by³o mniej ni¿ piêæ i wiêcej ni¿ osiem, a w ostatnim rzêdzie nie 
mniej ni¿ cztery ordery, odznaczenia, medale rozmieszczone na szerokoœci czterech 
wst¹¿ek,

e) rzêdy orderów, odznaczeñ, medali umieszcza siê w ten sposób, aby górny rz¹d 
kry³ wst¹¿ki dolnego rzêdu w ca³oœci, a odznaczenia, medale dolnego rzêdu do 
po³owy,

f) w razie nadania tego samego orderu, odznaczenia lub medalu po raz kolejny, nosi 
siê najwy¿sz¹ jego klasê.

4. W przypadkach, gdy nie ma obowi¹zku noszenia orderów, odznaczeñ, medali nosi siê ich 
baretki wykonane ze wst¹¿ki barwy przewidzianej dla danego orderu lub odznaczenia. 
Szerokoœæ baretki równa siê szerokoœci wst¹¿ki stosowanej w najni¿szej klasie danego 
orderu lub odznaczenia. Wysokoœæ baretki równa siê 8 mm. Baretki nak³ada siê na 
podk³adkê sukienn¹ koloru czarnego. Podk³adka powinna byæ o 2 mm szersza i wy¿sza 
od baretki. Dopuszcza siê równie¿ baretki o jednolitej szerokoœci 35 mm.

4.1 Baretki nosi siê na lewej stronie piersi z prawa na lewo w kolejnoœci przewidzianej dla 
orderów, odznaczeñ, medali (pkt.3.1), przy czym:
a) wy¿sze klasy orderów oznacza siê na baretce przez na³o¿enie poœrodku niej 

rozetki w kolorach wst¹¿ki orderowej. Œrednica rozetki wynosi 6-8 mm,
b) wy¿sze stopnie odznaczeñ oznacza siê przez na³o¿enie poœrodku baretki, 

pionowo, w¹skiego galonika z³otego lub srebrnego, zale¿nie od stopnia 
odznaczenia. Szerokoœæ galonika wynosi 5 mm,

c) w razie nadania tych samych orderów i odznaczeñ po raz kolejny - nosi siê 
odpowiedni¹ iloœæ baretek tych orderów i odznaczeñ

4.2 Baretki nosi siê na kurtkach ubioru wyjœciowego (ze sznurem galowym i bez sznura 
galowego) na lewej stronie piersi z prawa na lewo, w linii poziomej. W jednym rzêdzie nosi 
siê nie wiêcej ni¿ trzy baretki umieszczone obok siebie bez przerw miêdzy nimi. Dolny 
rz¹d baretek powinien byæ umieszczony bezpoœrednio nad klap¹ górnej kieszeni kurtki, 
przy czym:
a) pojedyncz¹ baretkê umieszcza siê symetrycznie nad œrodkiem kieszeni,
b) powy¿ej trzech baretek - w dwóch lub wiêcej rzêdach bezpoœrednio jeden pod 

drugim, w ka¿dym rzêdzie po trzy baretki, w rzêdzie dolnym mniej ni¿ trzy baretki nosi 
siê w ten sposób, aby znajdowa³y siê one pod œrodkiem bezpoœredniego rzêdu 
górnego. Gdy klapa kurtki zakrywa ca³kowicie pierwsz¹ baretkê najwy¿szego orderu 
lub odznaczenia górnego rzêdu, wówczas nosi siê w tym rzêdzie tylko dwie baretki 
u m i e s z c z o n e  w  t a k i  s p o s ó b ,  a b y  b y ³ y  o n e  w i d o c z n e .

4.3 Niedozwolone jest noszenie baretek sporz¹dzonych z innych materia³ów ni¿ wst¹¿ki 
orderów i odznaczeñ.

4.4 Cz³onkowie OSP i funkcyjni oddzia³ów ZOSP RP mog¹ nosiæ na kurtkach ubioru 
wyjœciowego (ze sznurem i bez sznura galowego) odznaczenia i odznaki organizacji 
po¿arniczych i pokrewnych.Ordery i odznaczenia pañstw obcych oraz ich baretki nosi siê 
po orderach i odznaczeniach polskich. Odznaki pañstw obcych nosi siê w sposób 
ustalony dla odznak polskich.

5. Cz³onkowie OSP i zarz¹dów ZOSP RP mog¹ nosiæ przy ubiorach wyjœciowych odznaki 
po¿arnicze, policyjne, wojskowe i cywilne. Przypina siê je bezpoœrednio do kurtki 
munduru bez podk³adek. Nie nosi siê odznak przy koszulach letnich, bluzach itp.



5.1 Ni¿ej wymienione odznaki nosi siê na kurtkach mundurowych w nastêpuj¹cy sposób:
a) odznakê "Wzorowy Stra¿ak" - na œrodku miêdzy guzikiem klapy, 

a doln¹ krawêdzi¹ prawej, górnej kieszeni kurtki,
b) odznakê "Za wys³ugê lat" - na klapie prawej, górnej kieszeni kurtki na wysokoœci 

guzika, na œrodku lewej po³owy klapy,
c) na kieszeniach kurtek mundurowych mo¿na nosiæ najwy¿ej dwie odznaki na 

prawej stronie kurtki i jedn¹ odznakê na lewej stronie. Oprócz odznak "Za wys³ugê 
lat" przyk³adowo mo¿na nosiæ:

- odznakê Honorowego Dawcy Krwi
- Krzy¿ Harcerski
- Odznakê PCK i inne np. organizacji zawodowych, sportowych itp.

6. Funkcjonariuszy po¿arnictwa PSP zajmuj¹cych stanowiska w zarz¹dach ZOSP RP 
obowi¹zuj¹ przepisy i regulaminy wprowadzone obowi¹zuj¹cym aktualnie 
rozporz¹dzeniem w³aœciwego ministra w sprawie umundurowania stra¿aków PSP.
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Za³¹cznik nr 9
do regulaminu umundurowania

Wzór emblematu na ubranie ochronne
w tym specjalne I koszarowe



Za³¹cznik nr 10

Wzór emblematu na czapkê MDP

M£ODZIE¯OWA
DRU¯YNA
PO¯ARNICZA



  
 

Za³¹cznik nr 11
Do regulaminu umundurowania

Wzory dystynkcji cz³onków MDP

Dowódca sekcji Zastêpca dowódcy
dru¿yny

Dowódca dru¿yny
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Za³¹cznik nr 13

Wzór emblematu i sposób jego noszenia
na prawym rêkawie munduru



  
 

STRA¯AK ST.STRA¯AK DOWÓDCA ROTY POMOCNIK DOWÓDCY
SEKCJI

DOWÓDCA SEKCJI POMOCNIK
D-CY PLUTONU

DOWÓDCA PLUTONU

Z-CA NACZELNIKA WICEPREZES
NACZELNIK

PRZEWODNICZ¥CY
KOMISJI REWIZYJNEJ

PREZES

Za³¹cznik nr 14
do regulaminu umundurowania

WZORY DYSTYNKCJI
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PREZES ZARZ¥DU

PRZEWODNICZ¥CY KOMISJI
REWIZYJNEJ

KAPELAN GMINNYWICEPREZES ZARZ¥DU
KOMENDANT GMINNY

CZ£ONEK PREZYDIUM
ZARZ¥DU

CZ£ONEK KOMISJI
REWIZYJNEJ

CZ£ONEK ZARZ¥DU
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PRZEWODNICZ¥CY POWIATOWEJ

KOMISJI REWIZYJNEJ

PREZES ZARZ¥DU
POWIATOWEGO

WICEPREZES ZARZ¥DU
POWIATOWEGO

WICEPRZEWODNICZ¥CY
POWIATOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

CZ£ONEK PREZYDIUM
ZARZ¥DU POWIATOWEGO

CZ£ONEK POWIATOWEJ
KOMISJI REWIZYJNEJ

KAPELAN POWIATOWY

CZ£ONEK ZARZ¥DU



  
 

R §

§

§R

R
WICEPRZEWODNICZ¥CY

WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI REWIZYJNEJ
WICEPRZEWODNICZ¥CY WOJEWÓDZKIEGO

 S¥DU HONOROWEGO

WICEPREZES 
ZARZ¥DU WOJEWÓDZKIEGO

PRZEWODNICZ¥CY WOJEWÓDZKIEJ
KOMISJI REWIZYJNEJ

PRZEWODNICZ¥CY 
WOJEWÓDZKIEGO

S¥DU 
HONOROWEGO

KAPELAN WOJEWÓDZKI

PREZES 
ZARZ¥DU WOJEWÓDZKIEGO
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CZ£ONEK G£ÓWNEJ
KOMISJI REWIZYJNEJ

CZ£ONEK G£ÓWNEGO
S¥DU HONOROWEGO

CZ£ONEK PREZYDIUM
ZARZ¥DU G£ÓWNEGO

WICEPRZEWODNICZ¥CY
G£ÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

WICEPRZEWODNICZ¥CY G£ÓWNEGO
 S¥DU HONOROWEGO

WICEPREZES 
ZARZ¥DU G£ÓWNEGO

PRZEWODNICZ¥CY G£ÓWNEJ
KOMISJI REWIZYJNEJ

PRZEWODNICZ¥CY 
G£ÓWNEGO

S¥DU 
HONOROWEGO

KAPELAN KRAJOWY

PREZES 
ZARZ¥DU G£ÓWNEGO



  
 

UMIESZCZENIE  DYSTYNKCJI PRZY KOSZULI

Za³¹cznik nr 15
do regulaminu umundurowania



  
 V-ce Prezes Zarz¹du Powiatowego ZOSP RP

Przewodnicz¹cy Powiatowej
Komisji Rewizyjnej

SPOSÓB OZNACZANIA NAJWY¯SZEJ Z PE£NIONEJ
FUNKCJI - PRZYKLAD ZE SZCZEBLA ZARZ¥DU

POWIATOWEGO I POWIATOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ



Przyk³ady wzorów dystynkcji na kurtkach zimowych
oraz ubraniach ochronnych w tym specjalnych.

Przewodnicz¹cy Wojewódzkiej Komisji
Rewizyjnej

V-ce Prezes ZW ZOSP RP

Za³¹cznik nr 17
do regulaminu umundurowania
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