


Umundurowanie 

wyjściowe



Umundurowanie 

wyjściowe

Nosi się podczas:

 Uczestniczenia w posiedzeniach władz statutowych 

OSP i oddziałów ZOSP RP

 Występowania w charakterze przedstawiciela OSP 

lub oddziału ZOSP RP na oficjalnych spotkaniach 

i imprezach.



Umundurowanie 

wyjściowe

Nosi się podczas:

 Eliminacji OTWP

 Rocznej odprawy operacyjnej

 Zawodów Sportowo – Pożarniczych

 Sesji Rady Gminy

 Wizytacji w szkołach

 Prelekcjach na Zebraniach Wiejskich

 Innych uroczystościach, gdzie nie są wręczane odznaczenia, 

nagrody, wyróżnienia



Umundurowanie 

galowe



Umundurowanie 

galowe

Nosi się podczas:

 Świąt państwowych i w Dniu Strażaka, w tym również 

podczas świeckich spotkań, oraz uroczystości religijnych 

organizowanych z tej okazji,

 Uroczystości wręczania sztandarów, orderów, odznaczeń, 

medali i odznak, otwarcia strażnic, oraz innych uroczystości 

o ważnym i doniosłym znaczeniu,

 Uroczystości składania wieńców na Grobie Nieznanego 

Żołnierza, grobach poległych i zmarłych, oraz pod 

pomnikami i tablicami pamiątkowymi.



Umundurowanie galowe

– preferowany wyjątek



Umundurowanie galowe

– preferowany wyjątek

Zamiast wszystkich odznaczeń można nosić łącznie 

z baretkami na lewej stronie piersi jedną pełną najwyższą 

odznakę orderu lub odznaczenia. W tym przypadku 

odznaczenie nosi się na wysokości pierwszej baretki, 

przykrywając ją do połowy.

Osoba której mają zostać wręczone odznaki orderu lub 

odznaczenia, powinna podczas tej uroczystości nosić 

pełne odznaki posiadanych orderów i odznaczeń,

a przynajmniej najwyższego z nich.



Umundurowanie galowe

– tylko baretki !



Umundurowanie galowe

– tylko baretki !

Nosi się podczas:

 Uroczystych przedstawień w teatrach, salach 

koncertowych itp., gdy występuje się w charakterze 

przedstawiciela OSP lub oddziału ZOSP RP a dla 

pozostałych uczestników przyjęty jest strój wieczorowy,

 Innych ważnych uroczystości na polecenie prezesa 

(naczelnika) OSP lub prezesa właściwego zarządu oddziału 

ZOSP RP.



Medal 

to nie broszka odpustowa !!!



Ubiór letni



Ubiór letni

Nosi się podczas:

 Występowania w okresie letnim w charakterze 

przedstawiciela OSP lub oddziału ZOSP RP w 

spotkaniach i imprezach n.p. zawodach sportowo-

pożarniczych, oraz okolicznościach, gdy nie 

obowiązuje umundurowanie wyjściowe lub galowe,

 Odbywania w okresie letnim koncertów – członkowie 

orkiestr OSP,

 Uczestniczenia w okresie letnim w posiedzeniach 

władz statutowych OSP i oddziałów ZOSP RP.









































CZAPKA ROGATYWKA

Rogatywkę nosi się lekko przechyloną 

w kierunku prawego ucha. 

Rozmiar rogatywki 

powinien odpowiadać 

obwodowi głowy. 

Daszek rogatywki 

powinien znajdować się 

na linii brwi. 



A jak robimy 

to MY ?

Druhowie ochotnicy powiatu 

gorlickiego

























Opracowanie:

dh Przemysław Wszołek

Członek Zarządu

OW ZOSP RP w Krakowie


