
Prawidłowe noszenie umundurowania 
oraz odznaczeń regulują: 

• Regulamin umundurowania,

• Regulamin odznaczeń,

• Ceremoniał OSP.

ZASADY NOSZENIA 
UMUNDUROWANIA I ODZNACZEŃ



ZASADY NOSZENIA 
UMUNDUROWANIA

• do ubioru wyjściowego, galowego, paradnego zakłada się koszulę  
białą ( o gładkiej fakturze tkaniny),

• krawat - jednolity czarny kolor (o gładkiej fakturze tkaniny),

• skarpetki i obuwie powinny być w jednolitym czarnym kolorze
(bez wzorków i ozdób)

• sznur galowy zawiesza się na prawym ramieniu, przypinając go do 
guzika przyszytego w tym celu pod pagonem przy wszyciu pagonu w
rękaw; warkocz sznura przypina się do pierwszego górnego
guzika kurtki mundurowej,

• sznur galowy do koszuli letniej przypina się do guzika przyszytego
pod jej prawym pagonem a warkocz z pomponem przypina się do
guzika prawej kieszeni,

• przy koszulach letnich 1 dystynkcję dopina się do lewej kieszeni koszuli.



Członkowie OSP i funkcyjni oddziałów ZOSP RP 
mogą nosić przy umundurowaniu:

• symbole żałoby według zasad powszechnie przyjętych
w praktykowanym przez nich obrządku religijnym,

• elementy strojów regionalnych z zachowaniem postanowień
§ 3 z rozdz. 4,

• okulary przeciwsłoneczne.

ZASADY NOSZENIA 
UMUNDUROWANIA



o jeden galon - członkowie zarządów OSP, zarządów gminnych
ZOSP RP i Komisji Rewizyjnych tych szczebli,

o dwa galony - członkowie zarządów oddziałów powiatowych,
wojewódzkich, powiatowych i wojewódzkich komisji rewizyjnych,
wojewódzkiego sądu honorowego raz Zarządu Głównego ZOSP RP,
Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Honorowego,

o członkowie władz oddziałów ZOSP RP noszą na denku czapki
dodatkowo srebrne galony w kształcie krzyżaka.

ZASADY NOSZENIA 
UMUNDUROWANIA

NAKRYCIA GŁOWY
• czapka rogatywka ze srebrnym okuciem daszka - dla mężczyzn,

• kapelusz -dla kobiet,

• członkowie zarządów OSP i oddziałów ZOSP RP noszą
srebrne galony:



UBIÓR WYJŚCIOWY– Z BARETKAMI

• Uczestnictwo w posiedzeniach 
władz statutowych OSP i oddziałów
ZOSP RP,

• Występowanie w charakterze
przedstawiciela OSP lub oddziału
ZOSP RP na oficjalnych spotkaniach
i imprezach. 

ZASADY NOSZENIA 
UMUNDUROWANIA



UBIÓR GALOWY– ZE SZNUREM GALOWYM, 
ORDERAMI, ODZNACZENIAMI, ODZNAKAMI

• święta państwowe i w Dniu Strażaka, w tym
podczas uroczystości religijnych i spotkań
świeckich organizowanych z tej okazji,

• uroczystości wręczania sztandarów, orderów, 
odznaczeń, medali i odznak, otwarcia strażnic,
oraz innych uroczystości o doniosłym znaczeniu

• uroczystości składania wieńców na Grobie
Nieznanego Żołnierza, grobach poległych i
zmarłych oraz pod pomnikami i tablicami
pamiątkowymi. 

ZASADY NOSZENIA 
UMUNDUROWANIA



NADAWANIE FUNKCJI W OSP

Nadawanie funkcji w OSP nie jest regulowane żadnym przepisem. 

Proponujemy, aby Zarząd OSP przygotował uchwałę, która określa 
schemat przyznawania funkcji, np.:

• strażak – co najmniej 6 miesięcy członkostwa w OSP,

• st. strażak – 3-letnie członkowstwo, ukończone szkolenie OSP cz. I i II,

• dowódca roty – 2-letnie pełnienie funkcji starszego strażaka,

• członkowie zarządu – osoby wybrane na walnym zebraniu członków.

ZASADY NOSZENIA
UMUNDUROWANIA



NAJCZĘSTSZE BŁĘDY POPEŁNIANE PRZY 
NOSZENIU UMUNDUROWANIA

• na klapach i pagonach nosimy tylko dystynkcje i emblematy Związku 
prawidłowo rozmieszczone,

• rogatywki powinny odpowiadać dystynkcjom noszonym na klapach 
munduru,

• należy wyeliminować z umundurowania strażaków ochotników 
wszelkie dodatki z umundurowania PSP ( sznury, orzełki emblematy),

• strażacy występujący do odznaczeń musza występować w 
umundurowaniu galowym.

ZASADY NOSZENIA
UMUNDUROWANIA



Członkowie OSP i funkcyjni ZOSP RP noszą ordery, 
odznaczenia, medale według następujących zasad:

Ordery i odznaczenia nosi się na wstążkach na lewej 
stronie piersi z prawa na lewo, w kolejności wynikającej 
z ich znaczenia i godności, a mianowicie:

1. Ordery

2. Odznaczenia

3. Medale 

ZASADY NOSZENIA
ODZNACZEŃ



Ordery i odznaczenia nosi się mundurze rozmieszczone symetrycznie na
wysokości 5,5 cm powyżej klapy górnej kieszeni w następujący sposób:

• 1 medal/order/odznaczenie - nad środkiem kieszeni,

• 2 - 4 orderów/odznaczeń/medali - w jednym rzędzie bez przerw między wstążkami –
z tym, że przy ilości trzech i więcej wstążek - wstążkę pierwszego odznaczenia
podkłada się na wstążkę następnego odznaczenia, do odpowiedniej szerokości, 

• 5 - 8 odznaczeń/medali - w jednym rzędzie, tak aby zajęły szerokość czterech wstążek
umieszczonych obok siebie, przy czym wstążkę drugiego i kolejnych odznaczeń
podkłada się częściowo pod wstążkę poprzedniego medalu,

• większą ilość odznaczeń - w dwóch lub więcej rzędach, tak aby w pierwszym rzędzie
nie było mniej niż 5 i więcej niż 8, a w ostatnim rzędzie nie mniej niż 4 odznacz.,

• rzędy orderów/odznaczeń/medali umieszcza się w ten sposób, aby górny rząd krył
wstążki dolnego rzędu w całości, a odznaczenia/medale dolnego rzędu - do połowy,

• w razie nadania tego samego orderu, odznaczenia lub medalu po raz kolejny,
nosi się najwyższą jego klasę.

ZASADY NOSZENIA
ODZNACZEŃ



• w przypadkach, gdy nie ma obowiązku noszenia odznaczeń, nosi 
się ich baretki wykonane ze wstążki barwy przewidzianej dla 
danego orderu lub odznaczenia, 

• szerokość baretki równa się szerokości wstążki,

• baretki nosi się na lewej stronie piersi z prawa na lewo w kolejności
przewidzianej dla orderów/odznaczeń/medali,

• niedozwolone jest noszenie baretek sporządzonych z innych
materiałów niż wstążki orderów/odznaczeń.

ZASADY NOSZENIA
ODZNACZEŃ



ZASADY NOSZENIA
ODZNACZEŃ



MEDAL  „ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU”

Złoty Znak Związku OSP RP nosi się na wstędze,

którą zakłada się pod kołnierz koszuli, tak aby Znak 
zawieszony był poniżej węzła krawata.

ZASADY NOSZENIA
ODZNACZEŃ



MEDAL HONOROWY

IM. BOLESŁAWA CHOMICZA
Medal jest wręczany w dekoracyjnym etui. 

Nie posiada miniaturki oraz baretki.

ZASADY NOSZENIA
ODZNACZEŃ



MEDAL "ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” 
Medal nosi się na lewej stronie piersi.

Nosi się tylko najwyższą klasę medalu.

baretka: medal złoty

baretka: medal srebrny

baretka: medal brązowy

ZASADY NOSZENIA
ODZNACZEŃ



Odznaki Związkowe noszone na mundurze

• odznaka "Wzorowy Strażak" - na środku między guzikiem klapy, a dolną 
krawędzią prawej, górnej kieszeni kurtki,

• odznaka "Za wysługę lat" - na klapie prawej, górnej kieszeni kurtki na wysokości 
guzika, na środku lewej połowy klapy,

• na kieszeniach munduru można nosić najwyżej dwie odznaki na prawej stronie 
kurtki i jedną odznakę na lewej stronie. 

DODATKOWO można nosić np.:
• odznakę Honorowego Dawcy Krwi

• Krzyż Harcerski

• Odznakę PCK i inne, np. organizacji zawodowych, sportowych itp.

ZASADY NOSZENIA
ODZNACZEŃ





Zasady zachowania się podczas uroczystości reguluje

CEREMONIAŁ 

OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

CEREMONIAŁ STRAŻACKI 

• Poświęcenie i wręczenie sztandaru

• Dekoracja OSP Odznaczeniem

• Wręczanie Odznaczeń i Wyróżnień

• Otwarcie remizy

• Ślub strażaka

• Pogrzeb ze strażacką asystą honorową

• Jubileusz OSP

• Szacunek dla symboli

• Meldunek



• strażacy występujący w pododdziałach nie klękają i 
nie zdejmują nakryć (czapek, hełmów) przez cały 
czas trwania uroczystości, nawet podczas 
przyjmowania Komunii Świętej,

• strażacy występujący indywidualnie w mundurze nie 
klękają przez cały czas trwania uroczystości, 
natomiast przed wejściem do kościoła zdejmują 
nakrycie głowy (nie dotyczy to dziewcząt i kobiet), 

• stojąc w kościele czapkę trzyma się swobodnie w lewej 
wyprostowanej ręce - jak na rysunku,

• siedząc w kościele należy trzymać czapkę na lewym 
kolanie,

CEREMONIAŁ STRAŻACKI 

ZACHOWANIE SIĘ STRAŻAKÓW W KOŚCIOŁACH



• Nie należy kłaść czapek na blatach klęczników
i ławek, gzymsach, parapetach okiennych itp.,

• Strażacy występujący w pododdziałach (m.in. poczty 
sztandarowe) nie występują z szyku do komunii św., 
rozluźniają tylko ustawienie, a gdy zbliży się do nich 
kapłan, sygnalizują chęć przyjęcia sakramentu kładąc 
dłoń prawej ręki na lewej piersi w okolicy serca, 

• Strażacy występujący indywidualnie podchodzą do 
miejsca udzielania komunii, nie klękają, a gdy ksiądz 
podaje komunię, kładą dłoń prawej ręki w okolicy 
serca, po przyjęciu sakramentu opuszczają prawą rękę, 
wykonują skłon głową i odchodzą. 

CEREMONIAŁ STRAŻACKI 

ZACHOWANIE SIĘ STRAŻAKÓW W KOŚCIOŁACH



Regulamin Sztandarów

• poczty sztandarowe OSP i oddziałów Związku OSP RP zestawiać 
można tylko ze strażaków, którzy są pełnoletni i posiadają 
przeszkolenie podstawowe, 

• poczet może składać się z
mężczyzn i kobiet, 

• członkowie pocztu sztandarowego
powinni zawsze występować w
ubiorze galowym,

• bez względu na rodzaj uroczystości
czy świąt nosi się jeden obowiązujący
wzór szarfy,

• członkowie pocztu nie opuszczają sztandaru.

POCZET SZTANDAROWY regulowany jest przez

CEREMONIAŁ STRAŻACKI 


