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REGULAMIN NADAWANIA STOPNI FUNKCYJNYCH  
W OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ  

W GOŚCIERADZU 

§1 

Stopnie funkcyjne Członkom zwyczajnym oraz wspierającym nadawane są 
uchwałą przez Zarząd OSP na pisemny wniosek Naczelnika OSP, po spełnieniu 
przez kandydata minimalnych wymagań. 

§2 

Stopnie funkcyjne Zarządu OSP,  Komisji Rewizyjnej oraz Członków honorowych 
nadawane są przez Walne zebranie Członków OSP. 

§3 

Stopnie funkcyjne umieszcza się na mundurach galowych, bojowych  
i koszarowych w miejscach do tego przeznaczonych, zgodnie z regulaminem 
umundurowania ZOSP RP. 

§4 

Członkowie OSP pełniący jednocześnie funkcję w Zarządzie i JOT, na mundurach 
bojowych umieszczają stopnie funkcyjne zgonie  
z posiadanym poziomem wyszkolenia i doświadczenia, a na galowych zgodnie  
z aktualnie pełnioną funkcją. 



§5 

Za rażące naruszenie regulaminów, na pisemny wniosek Naczelnika OSP, Zarząd 
OSP może zdegradować Członka OSP o jeden stopień funkcyjny. Ponowny 
awans może nastąpić po spełnieniu minimalnych wymagań  
z zastrzeżeniem, że czas wysługi w stopniu liczy się od dnia degradacji.  

§6 

W uzasadnionych przypadkach oraz na potrzeby zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania JOT, na pisemny wniosek Naczelnika OSP, Zarząd OSP może 
nadać wyższy stopień funkcyjny Członkowi OSP z pominięciem stażu  
w poprzednim stopniu z zastrzeżeniem, że kandydat musi spełniać pozostałe 
wymagania. 

§7 

Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia przez Zarząd OSP. 



Załącznik 1 

Minimalne wymagania dla stopni funkcyjnych w Jednostce Operacyjno-
Technicznej OSP Gościeradz: 

Strażak: 

1. Badania lekarskie, 

2. Kurs podstawowy strażaka-ratownika OSP. 

Starszy strażak: 

1. Badania lekarskie, 

2. Kurs podstawowy strażaka-ratownika OSP, 

3. Czynne uczestnictwo w działalności OSP oraz JOT, 

4. 2 letni staż w stopniu Strażak. 

Dowódca roty: 

1. Badania lekarskie, 

2. Kurs podstawowy strażaka-ratownika OSP, 

3. Czynne uczestnictwo w działalności OSP oraz JOT, 

4. 2 letni staż w stopniu Starszy strażak, 

5. Ukończony minimum jeden z kursów specjalistycznych przydatnych  
w działalności JOT. 

Pomocnik dowódcy sekcji: 

1. Badania lekarskie, 

2. Kurs podstawowy strażaka-ratownika OSP, 

3. Czynne uczestnictwo w działalności OSP oraz JOT, 



4. 2 letni staż w stopniu Dowódca roty, 

5. Ukończony minimum jeden z kursów specjalistycznych przydatnych  
w działalności JOT. 

Dowódca sekcji: 

1. Badania lekarskie, 

2. Kurs podstawowy strażaka-ratownika OSP, 

3. Czynne uczestnictwo w działalności OSP oraz JOT, 

4. 2 letni staż w stopniu Pomocnika dowódcy sekcji, 

5. Ukończony minimum jeden z kursów specjalistycznych przydatnych  
w działalności JOT,  

6. Ukończony kurs Dowódców OSP. 

Pomocnik dowódcy plutonu: 

1. Badania lekarskie, 

2. Kurs podstawowy strażaka-ratownika OSP, 

3. Czynne uczestnictwo w działalności OSP oraz JOT, 

4. 2 letni staż w stopniu Dowódca sekcji, 

5. Ukończony minimum jeden z kursów specjalistycznych przydatnych  
w działalności JOT, 

6. Ukończony kurs Dowódców OSP. 

Dowódca plutonu: 

1. Badania lekarskie, 

2. Kurs podstawowy strażaka-ratownika OSP, 

3. Czynne uczestnictwo w działalności OSP oraz JOT, 

4. 2 letni staż w stopniu Pomocnika dowódcy plutonu, 



5. Ukończony minimum jeden z kursów specjalistycznych przydatnych  
w działalności JOT, 

6. Ukończony kurs Dowódców OSP, 

7. Ukończony kurs Naczelników OSP. 

Załącznik 2 

Wzory dystynkcji członków OSP, zarządu OSP oraz komisji rewizyjnej  
(dla mundurów galowych) 

 



Źródło: Regulamin umundurowania ZOSP RP, Warszawa 2000r. 

Załącznik 3 

Wzory dystynkcji członków OSP, zarządu OSP oraz komisji rewizyjnej  
(dla mundurów koszarowych i bojowych) 

 

Źródło: h`ps://strazackiegadzety.pl/dystynkcje-do-ubrania-specjalnego-na-rzep-osp-p-406.html 



. 

Załącznik 4 

Przykładowe wzory dystynkcji honorowych członków OSP  
(dla mundurów galowych) 

 



Źródło: h`ps://www.habroom.pl/produkt/czlonek-honorowy-dystynkcje-osp-kolnierz/ 


