NAKRYCIA GŁOWY W OSP
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Do ubiorów OSP stosuje się następujące rodzaje nakrycia głowy w kolorze noszonych mundurów:
- czapkę rogatywkę ze srebrnym okuciem daszka (dla mężczyzn),
- czapkę dżokejkę (dla kobiet),
- czapkę uszankę (w okresie zimowym).
- w MDP nakryciem głowy jest czapka dżokejka w kolorze czerwonym.
Członkowie zarządów OSP i oddziałów ZOSP RP noszą srebrne galony na otokach czapek przy
czym:
• Jeden galon - członkowie zarządów OSP, zarządów gminnych ZOSP RP i Komisji Rewizyjnych
tych szczebli.
• Dwa galony - członkowie zarządów oddziałów powiatowych, wojewódzkich, powiatowych
i wojewódzkich komisji rewizyjnych, wojewódzkiego sądu honorowego oraz Zarządu Głównego
ZOSP RP, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Honorowego,
• Członkowie władz „oddziałów ZOSP RP” - noszą na denku czapki srebrne galony w
kształcie krzyżaka.
Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP nosi czapkę rogatywkę ze srebrnym okuciem daszka,
srebrnym wężykiem na otoku czapki i naszytymi na denku czapki srebrnymi galonami
w kształcie krzyżaka.

EMBLEMATY OSP
Członkowie OSP i funkcyjni oddziałów ZOSP RP noszą emblematy w kolorze
srebrnym na ciemnogranatowym tle haftowane nitką lub bajorkiem, przy nw.
przedmiotach mundurowych:
• czapkach,
• pagonach ubiorów wyjściowych, galowych, paradnych, kurtek, koszul letnich
i MDP, naszyte w odległości 2 cm od dolnej krawędzi pagonu, ubraniach
ochronnych, specjalnych i koszarowych, w miejscach na to wyznaczonych
i odpowiednio przygotowanych przez producenta ubrań.
Członkowie OSP i zarządów ZOSP RP, pełniący funkcje kierowców, mechaników
motopomp, łącznościowców, a także członkowie orkiestr i drużyn sanitarnych noszą przy mundurach
wyjściowych i galowych na ich lewym rękawie, naszywki-oznaki specjalności, haftowane srebrną nitką
na ciemnogranatowym tle. Naszywki umieszcza się 15 cm od dolnej krawędzi rękawa. Członkowie MDP
noszą naszywki-oznaki specjalności dla MDP na ramieniu prawego rękawa munduru.
Wzory tych naszywek określone są odrębnymi przepisami. Członkowie OSP noszą na kurtkach odzieży
ochronnej i specjalnej napisy "STRAŻ" w kolorze czarnym na żółtym tle w miejscach na to
wyznaczonych i odpowiednio przygotowanych przez producenta ubrań. Dopuszcza się noszenie
emblematu z napisem "Ochotnicza Straż Pożarna" na mundurach wyjściowych i galowych, na ich
prawym rękawie haftowanego czerwoną nitką na ciemnogranatowym.
Członkowie OSP i funkcyjni oddziałów ZOSP RP noszą na kołnierzach mundurów bądź lewej
kieszeni koszuli letniej dystynkcje pełnionych funkcji, haftowane srebrną nitką lub bajorkiem na
ciemnogranatowym tle.
Członkowie OSP, zarządów i komisji rewizyjnych OSP RP oraz funkcyjni oddziałów ZOSP RP mają
prawo do noszenia dystynkcji odpowiadających najwyższej z pełnionych funkcji. Oznaczeniem
najwyższej z pełnionych funkcji jest krokiewka umieszczona w dolnej części dystynkcji.
Członkowie OSP i funkcyjni oddziałów ZOSP RP noszą na kurtkach w kolorze czarnym dystynkcje
pełnionych funkcji w miejscach na to wyznaczonych i odpowiednio przygotowanych przez producenta
ubrań.
Członkowie wspierający (osoby fizyczne) mogą nosić dystynkcje funkcji pełnionych w OSP lub
zarządzie oddziału ZOSP RP.
Wzory dystynkcji pracowników etatowych ZOSP RP określa Uchwała Prezydium ZG ZOSP RP.
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