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Uchwała Nr 10/III/2022 

Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP  

woj. podkarpackiego  

z dnia 15 listopad 2022 roku 

w sprawie: zmiany w Regulaminie nadawania Odznaki Honorowej „STRAŻACKA GWIAZDA 

PODKARPACIA” 

Na podstawie § 40 pkt.4 i 9 statutu Związku OSP RP – Zarząd Oddziału Wojewódzkiego 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP postanawia: 

 

§1 

W Regulaminie nadawania Odznaki Honorowej „STRAŻACKA GWIAZDA PODKARPACIA” 

ustanowionej Uchwałą Nr 23/XI/2021 z dnia 26 marca 2021 roku Zarządu Oddziału 

Wojewódzkiego ZOSP RP wprowadzić następujące zmiany: 

1) W § 3 po ust. 3 dodać ust. 3a o treści: 

„Odznaka dla zbiorowości może być nadana oddziałowi Związku, OSP oraz 

organizacjom lub instytucjom współpracującym ze Związkiem OSP. Odznakę OSP 

można nadać po 10 latach od uhonorowania Złotym Znakiem Związku OSP RP 

natomiast innym podmiotom prawnym po 10 latach uhonorowania Złotym medalem 

„Za Zasługi dla Pożarnictwa”. 

2)  W § 3 po ust. 4 o treści: 

„W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstąpienie od zasady, o 

której mowa w pkt. 3.” 

nadać nowe brzmienie: 

„W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstąpienie od zasad,  

o których mowa w pkt. 3 i pkt.3a” 

3) W § 8 ust. 3 o treści: 

„Odznakę przyznaną dla zbiorowości wręcza się w stosownym etui z dyplomem 

nadania Odznaki. Odznakę wręcza się przedstawicielowi OSP, oddziałowi Związku, 

organizacji lub instytucji.” 

nadać nowe brzmienie: 

„Odznakę przyznaną dla zbiorowości wręcza się w stosownym etui z dyplomem 

nadania Odznaki. Odznakę wręcza się przedstawicielowi OSP, oddziałowi Związku, 

organizacji lub instytucji.  

Natomiast Odznakę przyznaną dla zbiorowości ze sztandarem zawiesza się na 

specjalnej wstędze wg wzoru i opisu określonego w załączniku nr 7 do Regulaminu.” 

§ 2 

Załącznik nr 7 do Regulaminu, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP 

RP woj. podkarpackiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący posiedzenia 
Prezes ZOW ZOSP RP 

 
Jan PAC 


