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REGULAMIN  

nadawania Odznaki Honorowej „STRAŻACKA GWIAZDA PODKARPACIA” 

Preambuła – Odznaka „STRAŻACKA GWIAZDA PODKARPACIA” jest odznaczeniem 

honorowym wyrażającym uznanie dla tych, którzy w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju 

ochrony przeciwpożarowej w tym ruchu strażackiego województwa podkarpackiego. 

Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa podkarpackiego z siedzibą  

w Rzeszowie, jako spadkobierca chlubnych tradycji strażackich ustanawiając „Odznakę” pragnie 

również w ten sposób wyrazić wdzięczność swoim poprzednikom – założycielom Ochotniczych 

Straży Pożarnych, którzy ponad 145 lat temu podjęli trudne dzieło niesienia pomocy drugiemu 

człowiekowi. W roku 1875 roku we Lwowie podjęli z powodzeniem trud zjednoczenia ruchu 

strażackiego w Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Królestwie Galicji i Lodomerii 

z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwami Oświęcimia i Zatoru.  

Ustanawiana w roku 2021 „Odznaka” upamiętnia również naszych poprzedników z jednostek 

strażackich działających na byłych obszarach trzech państw zaborczych, którzy 100 lat temu w roku 

1921 w Warszawie zjednoczyli wszystkie Związki strażackie w jeden wspólny Główny Związek 

Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaka „STRAŻACKA GWIAZDA 

PODKARPACIA” nawiązuje swoim wizerunkiem do odznaki „Gwiazdy Pamiątkowej” 

ustanowionej we Lwowie uchwałą Rady Zawiadowczej Krajowego Związku OSP w Galicji w roku 

1918 roku. Jej wyjątkowość, kształt i charakter został ponownie zawarty w nowej Odznace,  

co oznacza, że Gwiazda z 1918 roku i Gwiazda z roku 2021 stanowią piękne połączenie historii ze 

współczesnością. 

§ 1. Odznaka honorowa „Strażacka Gwiazda Podkarpacia”, zwana dalej „Odznaką”, jako zaszczytne 

wyróżnienie może być nadawana w szczególności za: 

1. Długoletnią, bezinteresowną działalność, służbę lub pracę, która w sposób szczególny 

przyczyniła się do prawidłowego funkcjonowania, rozwoju i umocnienia ochrony 

przeciwpożarowej w tym w szczególności Ochotniczych Straży Pożarnych i ich Związku. 

2. Wyjątkową ofiarność i odwagę wykazaną w trakcie prowadzonych działań ratowniczych na 

terenie województwa podkarpackiego. 

3. Rozwijanie i upowszechnianie działalności artystycznej i kulturalnej oraz historii i tradycji 

ruchu strażackiego na terenie województwa podkarpackiego. 

4. Rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej oraz sportu pożarniczego w Ochotniczych Strażach 

Pożarnych województwa podkarpackiego. 

§ 2. Odznaka nadawana jest: 

1. Członkom czynnym, honorowym i wspierającym Ochotniczych Straży Pożarnych. 

2. Działaczom i pracownikom Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 

3. Ochotniczym Strażom Pożarnym, oddziałom gminnym i powiatowym ZOSP RP. 

4. Osobom fizycznym, które wspomagają ochotnicze straże pożarne i oddziały Związku OSP RP 

z terenu województwa podkarpackiego w realizacji ich statutowych zadań. 

5. Osobom prawnym, organizacjom i instytucjom, które wspomagają Ochotnicze Straże Pożarne 

i Oddziały Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z terenu województwa podkarpackiego 

w realizacji ich zadań statutowych. 
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6. Odznaka może być nadana przedstawicielom zagranicznych służb ratowniczych, którzy  

w ramach prowadzonej współpracy międzynarodowej swą działalnością przyczynili się do 

rozwoju ochrony przeciwpożarowej województwa podkarpackiego. 

 3. Zasady nadawania Odznaki: 

1. Odznaka jest jednostopniowa. Występuje w dwóch wzorach. W roku 2021 ze względu na 

szczególny charakter jubileuszu 100-lecia działalności Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP nadanych zostanie 100 odznak wg wzoru nr 1 a od roku 2022 będzie 

obowiązywała odznaka wg wzoru nr 2. 

2. Odznaka może być nadana tylko raz. 

3. Odznaka członkom OSP, działaczom ZOSP RP oraz funkcjonariuszom i pracownikom 

cywilnym PSP może być nadana po 5 latach od uhonorowania złotym medalem „Za Zasługi 

dla Pożarnictwa”. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstąpienie od zasady, o której 

mowa w pkt. 3. 

5. Odznaka nie jest nadawana pośmiertnie. 

6. W sprawie nadania Odznaki podejmowana jest stosowna uchwała Prezydium Zarządu Oddziału 

Wojewódzkiego ZOSP RP woj. podkarpackiego. 

7. Wzór nr 1 i 2 oraz opis emblematu Odznaki określa załącznik nr 1 do Regulaminu. 

8. Wzór legitymacji Odznaki określa załącznik nr 2 do Regulaminu. 

9. Wzór dyplomu nadania Odznaki określa załącznik nr 3 do Regulaminu. 

 4. Odznakę nadaje Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie 

z własnej inicjatywy lub na wniosek: 

1. Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego (lub równorzędnego) ZOSP RP - za pośrednictwem 

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. 

2. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. 

3. Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie. 

 5. Wnioskowanie o nadanie Odznaki. 

1. Wnioski o nadanie Odznaki przekazywane za pośrednictwem właściwych prezydiów zarządów 

ZOSP RP powinny być przez nie zaopiniowane. 

2. Wniosek o nadanie Odznaki powinien zawierać opis zasług uzasadniających jej nadanie oraz 

niezbędne dane o osobie lub podmiocie. 

3. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie może rozpatrzyć 

wniosek negatywnie w sytuacji: 

1) niespełniania przez kandydata warunków określonych w regulaminie. 

2) braku wymaganych opinii. 

3) innych ważnych powodów uniemożliwiających nadanie Odznaki. 

4. Wzór wniosku o nadanie Odznaki osobie fizycznej stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. 

5. Wzór wniosku o nadanie Odznaki podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną stanowi załącznik 

nr 5 do Regulaminu. 

 6. Wręczenie Odznaki. 

1. Akt dekoracji Odznaką ma uroczysty charakter i odbywa się podczas uroczystego apelu  

z okazji Dnia Strażaka, obchodów jubileuszowych, walnych zebrań ochotniczych straży 

pożarnych, zjazdów oddziałów Związku OSP RP, świąt państwowych i innych odpowiedniej 

rangi uroczystości. 
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2. Osobą uprawnioną do wręczenia Odznaki w imieniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 

RP w Rzeszowie jest jego Prezes. 

3. W uzasadnionych przypadkach Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP  

w Rzeszowie upoważnia do wręczenia Odznaki: 

1) Wiceprezesów Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie, 

2) Innych członków Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie, 

3) Dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie. 

4. Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie może upoważnić osoby 

wymienione w ppkt. 1-3 do wręczenia Odznaki pisemnie lub ustnie. 

 7. Koszty związane z wykonaniem i nadaniem Odznaki 

1. Osoba odznaczona otrzymuje nieodpłatnie Odznakę oraz legitymację potwierdzającą jej 

nadanie. 

2. Podmiot niebędący osobą fizyczną otrzymuje nieodpłatnie Odznakę oraz dyplom 

potwierdzający jej nadanie. 

3. Koszty związane z wykonaniem i nadaniem Odznaki ponosi Zarząd Oddziału Wojewódzkiego 

ZOSP RP w Rzeszowie. 

4. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży Odznaki, na wniosek osoby wyróżnionej 

lub członka jej najbliższej rodziny, wydaje się egzemplarz Odznaki za zwrotem kosztów jej 

wytworzenia oraz ewentualnych kosztów przesyłki. 

5. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży Odznaki na wniosek przedstawiciela OSP, 

oddziału Związku lub innego podmiotu prawnego, wydaje się egzemplarz Odznaki za zwrotem 

kosztów jej wytworzenia oraz ewentualnych kosztów przesyłki. 

6. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży legitymacji stwierdzającej nadanie 

Odznaki, na wniosek osoby wyróżnionej lub członka jej najbliższej rodziny, wydaje się jej 

wtórny egzemplarz.  

7. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży dyplomu potwierdzającego nadanie 

Odznaki, na wniosek przedstawiciela OSP, oddziału Związku lub innego podmiotu prawnego 

wydaje się jej wtórny egzemplarz. 

8. W uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek, Odznaka może być przekazana do 

zbiorów kolekcjonerskich, za zwrotem kosztów jej wytworzenia oraz kosztów przesyłki. 

 8. Noszenie Odznaki. 

1. Odznakę nosi się wpiętą bezpośrednio na środku górnej lewej kieszeni munduru, między klapą 

a wszyciem dolnym kieszeni. 

Odznakę przyznaną osobie występującej w umundurowaniu wręcza się z legitymacją nadania, 

czasowo przypinając ją po lewej stronie munduru na wcześniej przygotowanej wstążce lub 

wręczając Odznakę w stosownym etui w zależności od okoliczności. 

2. Odznakę przyznaną innym osobom fizycznym wręcza się w stosownym etui z legitymacją 

nadania Odznaki. 

3. Odznakę przyznaną dla zbiorowości wręcza się w stosownym etui z dyplomem nadania 

Odznaki. Odznakę wręcza się przedstawicielowi OSP, oddziału Związku, organizacji lub 

instytucji.  

 9. Pozbawienie prawa do Odznaki 

1. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie z własnej inicjatywy lub 

na wniosek podmiotu wnioskującego, może podjąć decyzję o pozbawieniu nadanej Odznaki w 

razie stwierdzenia, że: 

1) nadanie Odznaki nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd. 
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2) odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny posiadania Odznaki. 

3) odznaczony został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej 

ścigane z oskarżenia publicznego. 

2. W przypadku pozbawienia prawa do Odznaki, Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 

ZOSP RP w Rzeszowie informuje pisemnie osobę odznaczoną lub przedstawiciela podmiotu 

prawnego odznaczonego oraz wnioskodawcę o fakcie pozbawienia prawa do Odznaki  

z podaniem przyczyny oraz wzywa osobę odznaczoną lub podmiot odznaczony do zwrotu 

odznaki wraz z legitymacją lub dyplomem. 

 10.Ewidencja osób wyróżnionych Odznaką. 

1. Ewidencję osób wyróżnionych Odznaką oraz pozbawionych odznaki prowadzi Biuro Zarządu 

Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Rzeszowie. 

2. Wzór ewidencji osób fizycznych i prawnych wyróżnionych Odznaką stanowi załącznik nr 6 do 

Regulaminu. 

 11. Zmiany w Regulaminie nadawania Odznaki dokonuje Zarząd Oddziału Wojewódzkiego 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa podkarpackiego bezwzględną 

większością głosów obowiązującego składu Zarządu. 
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Załącznik Nr 1 

Opis emblematu Odznaki 

 

Wzór nr 1 

1. Awers. 

Znakiem wyróżnienia jest Odznaka Honorowa „Strażacka Gwiazda Podkarpacia”. Odznakę tworzą 

trzy warstwy: dolna – wieniec, środkowa – gwiazda i górna – krzyż, które są zespolone ze sobą, ich 

skrajne wymiary: wieniec 40 mm, gwiazda 45 mm, krzyż 30 mm. Odznaka to ośmioramienna 

gwiazda, emaliowana na biało, ze złotym obrzeżem, zaopatrzona okrągłymi złotymi kulami na 

końcach ramion. Położona jest ona na o nieco mniejszych rozmiarach złotym wieńcu laurowym, 

spiętym u dołu kokardą. Na gwieździe nasadzony jest krzyż emaliowany w kolorze amarantu,  

o nieco mniejszych rozmiarach, ze złotym obrzeżem, którego narożniki zaopatrzone są okrągłymi 

złotymi kulami. Na krzyżu w bocznych ramionach umieszczone są daty „1921” i „2021” w kolorze 

złotym. Pośrodku krzyża umieszczony jest owalny, cały złoty medalion św. Florian. Na górnym 

ramieniu krzyża widnieje emblemat strażacki, hełm i dwa skrzyżowane toporki w kolorze złotym. Na 

dolnym ramieniu krzyża znajduje się emaliowany herb Województwa Podkarpackiego.  

Na czterech dużych ramionach gwiazdy, umieszczone są złote napisy. Na dolnych – „ZA 

DZIELNOŚĆ i „I WYTRWAŁOŚĆ”. Na górnych –„ZOW ZOSP RP” i „WOJ. 

PODKARPACKIEGO”. Na górnym małym ramieniu gwiazdy widnieje złota data „1875” 

przypominająca o wydarzeniu wskazanym w preambule. Pozostałe trzy małe ramiona gwiazdy 

pozostają bez napisów, tylko emaliowane na biało. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rewers. 

Cała powierzchnia odznaki gładka. Pośrodku umieszczony trzpień gwintowy z nakrętką. Poniżej 

grawerowany kolejny numer nadania odznaki od 1/2021 do 100/2021 
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Wzór nr 2 

1. Awers. 

Znakiem wyróżnienia jest Odznaka Honorowa „Strażacka Gwiazda Podkarpacia”. Odznakę 

tworzą trzy warstwy: dolna – wieniec, środkowa – gwiazda i górna – krzyż, które są zespolone ze 

sobą, ich skrajne wymiary: wieniec 40 mm, gwiazda 45 mm, krzyż 30 mm. Odznaka to 

ośmioramienna gwiazda, emaliowana na biało, ze złotym obrzeżem, zaopatrzona okrągłymi 

złotymi kulami na końcach ramion. Położona jest ona na nieco mniejszych rozmiarach złotym 

wieńcu laurowym, spiętym u dołu kokardą. Na gwieździe nasadzony jest krzyż emaliowany na 

amarantowo, o nieco mniejszych rozmiarach, ze złotym obrzeżem, którego narożniki zaopatrzone 

są okrągłymi złotymi kulami. Na krzyżu boczne ramiona bez napisów, tylko emaliowane. 

Pośrodku krzyża umieszczony jest owalny, cały złoty medalion św. Florian.  

Na górnym ramieniu krzyża widnieje emblemat strażacki, hełm i dwa skrzyżowane toporki  

w kolorze złotym. Na dolnym ramieniu krzyża znajduje się emaliowany herb Województwa 

Podkarpackiego. Na czterech dużych ramionach gwiazdy, umieszczone są złote napisy.  

Na dolnych –„ZA DZIELNOŚĆ” i „I WYTRWAŁOŚĆ”. Na górnych –„ZOW ZOSP RP”  

i „WOJ. PODKARPACKIEGO”. Na dwóch małych poziomych ramionach gwiazdy widnieją 

złote daty „1875” i „2021” przypominające o wydarzeniach i okolicznościach wskazanych  

w preambule. Pozostałe dwa małe ramiona gwiazdy pozostają bez napisów, tylko emaliowane na 

biało. 

 

 
 

2. Rewers. 

Cała powierzchnia odznaki gładka. Pośrodku umieszczony trzpień gwintowy z nakrętką.  

 


