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Preambuła 

 

Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Województwa Łódzkiego” jest 

odznaczeniem wojewódzkim będącym wyrazem uznania: 

- za działalność przeciwpożarową i ratowniczą na terenie województwa łódzkiego; 

- za ofiarność w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych; 

- za ofiarną służbę strażaków; 

- za bezinteresowną pomoc w funkcjonowaniu ochrony przeciwpożarowej województwa łódzkiego; 

- za kultywowanie tradycji i historii ruchu strażackiego; 

- za działalność artystyczną, kulturalną i społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej. 

 

Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Województwa Łódzkiego ” jest 

dowodem pamięci i wdzięczności za te wszystkie działania, które zasługują na uznanie. 

 

ZASADY NADAWANIA ODZNAKI 

§ 1 

1. Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Województwa Łódzkiego ” zwana 

dalej „Odznaką” nadawana jest przez Prezydium Zarządu Oddziału

Wojewódzkiego  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa  łódzkiego  z własnej 

inicjatywy lub na wniosek. 
2. W sprawie nadania Odznaki podejmowana jest uchwała. 

§ 2 

1. Uhonorowanie Odznaką następuje tylko raz. 

2. Nadanie Odznaki ma charakter honorowy. 

§ 3 

1. Odznaka jest jednostopniowa. 

2. Odznaka może być nadana pośmiertnie. 

3. Wzór i opis Odznaki określa załącznik nr 1 do regulaminu. 

§ 4 

Odznaka nadawana jest: 

1) członkom czynnym, honorowym i wspierającym Ochotniczych Straży Pożarnych , 

2) działaczom i pracownikom Związku OSP RP, 

3) funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej, 

4) osobom fizycznym, osobom prawnym, organizacjom i instytucjom, które wspomagają ochotnicze 

straże pożarne i Oddziały Związku OSP RP w realizacji ich zadań statutowych, a w szczególności 

przyczyniły się do rozwoju i umacniania ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa 

łódzkiego. 

5) warunkiem nadania odznaki członkowi OSP jest co najmniej 15 letni staż w działalności od 

osiągnięcia pełnoletniości, 

6) odznaka może być nadana po 5 latach od uhonorowania Złotym Medalem za Zasługi dla 

Pożarnictwa. 
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WARUNKI I TRYB NADAWANIAODZNAKI 

§ 5 

1. Z wnioskiem o nadanie Odznaki wystąpić może: 

1) Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, 

2) Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, 

2. Wnioski  o  nadanie  Odznaki  powinny  zawierać  uzasadnienie  jego nadania i  być  

zaopiniowane. 

3. Nadanie Odznaki potwierdza  się  dyplomem. 

4. Wzór wniosku o nadanie Odznaki zawiera załącznik nr 2 do regulaminu..   

5. Wzór dyplomu stanowi załącznik nr 3 do regulaminu. 

§ 6 

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  RP  

woj. łódzkiego  rozpatrzyć może wniosek  negatywnie  a  w  szczególności w sytuacji: 

1) nie spełniania przez kandydata warunków określonych w regulaminie, 

2) ujawnionego sprzeniewierzenia się celom Związku OSP RP lub godności członka OSP przez 

kandydata do odznaczenia. 

§7 

1. Sposób noszenia Odznaki określa Regulamin Umundurowania Związku OSP RP. 

2. W razie nadania Odznaki pośmiertnie stosuje się sposób dekoracji ustalony w Ceremoniale 

Związku OSP RP. 
 

WRĘCZENIE ODZNAKI 

§ 8 

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 i świąt państwowych i innych uroczystościach. 

2. Wręczenia Odznaki dokonuje Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych RP województwa łódzkiego, bądź wyznaczony przez niego Wiceprezes lub 

przedstawiciel Prezydium lub Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP województwa łódzkiego. 

3. Osoba dekorująca Odznaką przypina ją i mówi: „W imieniu Prezydium Zarządu Oddziału 

Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa łódzkiego dekoruję 

Odznaką Honorową  

„Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Województwa Łódzkiego”, składa gratulacje 

i wymienia uścisk dłoni i salutuje. Gratulacje składają również osoby towarzyszące. 

 

§ 9 

Akt dekoracji obejmuje wręczenie i przypięcie Odznaki oraz przekazanie dokumentu stwierdzającego 

jego nadanie tj. dyplomu. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 10 

1. Prezydium  Zarządu  Oddziału  Wojewódzkiego  Związku   Ochotniczych   Straży  Pożarnych   RP 

województwa łódzkiego może z własnej inicjatywy lub na  wniosek podmiotu wnioskującego  podjąć 
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uchwałę o pozbawieniu Odznaki w razie stwierdzenia, że: 

1) nadanie Odznaki nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd, 

2) odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny Odznaki. 

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

oskarżenia publicznego. 

2. W przypadku pozbawienia prawa do Odznaki, wzywa się wyróżnioną osobę lub podmiot do jej 

zwrotu wraz z dyplomem. 

§ 11 

1. W przypadku zgubienia, uszkodzenia lub zniszczenia Odznaki na wniosek osoby lub instytucji 

odznaczonej wydaje się wtórny egzemplarz za zwrotem kosztów wytworzenia. 

2. W przypadku zgubienia, uszkodzenia lub zniszczenia dyplomu Odznaki, na wniosek osoby  lub  

instytucji  odznaczonej   wydaje  się  odpowiednio  dyplom  Odznaki   z dopiskiem: „WTÓRNIK” 

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

do zbiorów kolekcjonerskich za zwrotem kosztów wytworzenia oraz kosztów przesyłki. 

§ 12 

1. Nadanie Odznaki odnotowuje się w ewidencji prowadzonej przez Sekretarza Prezydium Zarządu 

Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa łódzkiego. 

2. Wzór ewidencji stanowi załącznik nr 4 do regulaminu. 

§ 13 

1. Koszty związane z wykonaniem Odznaki ponosi Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa łódzkiego. 

2. Wysokość środków przeznaczonych w danym roku na pokrycie kosztów o których mowa w ust. 1 

określa Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży  

Pożarnych RP województwa łódzkiego. 

§ 14 

Zmiany niniejszego regulaminu dokonuje Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych RP województwa łódzkiego bezwzględną większością głosów obowiązującego 

składu Zarządu. 
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Załącznik Nr 1 

do Regulaminu nadawania  

Odznaki Honorowej 

„Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Województwa Łódzkiego” 

 

 

 
 

 

   
 

 

 
Opis odznaki: 

Odznaka Honorowa Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Województwa Łódzkiego ma kształt 

krzyża czteroramiennego o średnicy 45 mm, wykonany jest z metalu w kolorze złota antycznego. 

Ramiona krzyża wypełnione są emalią w kolorze granatowym w środku krzyża umieszczony jest herb 

województwa łódzkiego na białym tle. 

Na tle górnego ramienia krzyża umieszczone są dwa skrzyżowane toporki z hełmem. Pomiędzy 

ramionami krzyża wieniec ze stylizowanych liści dębu.  

Na rewersie oznaki widnieje napis: ODZNAKA HONOROWA ZASŁUŻONY DLA OCHRONY 

PRZECIWPOŻAROWEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. 

Odznaka noszona jest na granatowej wstążce szerokości 35 mm z trzema paskami w kolorach żółty, 

czerwony, żółty po prawej stronie wstążki ( barwy flagi województwa łódzkiego). 
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      Załącznik Nr 2 do Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej 

„Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Województwa Łódzkiego” 

 

 

....................................................................... 

                  pieczęć wnioskodawcy 

WNIOSEK O NADANIE 

ODZNAKI HONOROWEJ „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ 

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO” 
1. 

Imię Nazwisko Imię ojca 

Data urodzenia Adres zamieszkania 

Miejscowość OSP Funkcja w OSP (Związku) 

Nadane odznaczenia Związku OSP RP 

 

 

2. Opis zasług, za które kandydat zostaje przedstawiony do odznaczenia: 
 

............................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. ..........................................................

...................................................................................................................................................................................................... ......

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... ......................................................

.......................................................................................................................................................................................................... . 

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... ..................................................

...........................................................................................................................................................................................................  

 

 

 

...............................................................                                                                    ........................................................................ 

pieczątka         podpis wnioskodawcy 
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3.Opinia Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP 
............................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. ...........................

..............................................................                                                                          ............................................................... 

   miejscowość, data        pieczątka i podpis 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

UWAGA wniosek nie może zostać bez niej przetworzony 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Oddział Wojewódzki Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa łódzkiego z siedzibą w Tuszynie, przy ul. Źródlanej 29. 
Obowiązek informacyjny: Administratorem Państwa danych osobowych będzie Oddział Wojewódzki  Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych RP województwa łódzkiego z siedzibą w Tuszynie, przy ul. Źródlanej 29, zwany dalej również „ADO”. 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób: a) listownie ul. Źródlana 29, 95-080 Tuszyn; b) telefonicznie: (42) 645 

84 44 

Inspektor ochrony danych: Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez ADO Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem email lodz@zosprp.pl 
Cele i podstawy przetwarzania: Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte w formularzu w celu 

przeprowadzenia procedury nadania odznaczenia lub odznaki, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji 

dokumentów. 

Odbiorcy danych osobowych: Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. 

Okres przechowywania danych: Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres 6 lat od nadania odznaki lub 

odznaczenia. 

Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz 

otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych, w 

sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w 

ramach sprawowania władzy publicznej; d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do 

Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

 

 

 
………………………………………………..                                                  …………………………………………………….. 

miejscowość, data                                                                                                          cz ytelny podpis Kandydata
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Załącznik Nr 3 

    do Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej 
„ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO” 

  

   

 
 
 
 

 
 

 
 

PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO                              
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP 

 WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 
 
 
 

NADAŁO 
 
 

ODZNAKĘ HONOROWĄ 
 ZASŁUŻONY                            

DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO  

 

 DRUHOWI………………………………… 
 
 

W UZNANIU SZCZEGÓLNYCH ZASŁUG DLA ROZWOJU  
I UMACNIANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE 

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 
 
 
 

 
 

 
 P R E Z E S 

 Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
          Związku OSP RP woj. łódzkiego 
  
 
                                                                                                                                  JAN RYŚ 
 

Nr ZWŁ/2020-001 
Tuszyn, maj 2020 r. 
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Załącznik Nr 4 

do Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej 
„ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO” 

 

Lp. Imię i nazwisko  Imię ojca Wnioskodawca Numer 

uchwały 

Data 

uchwały 

Numer dyplomu 

       

       

       

       

       

       

       



 

 


