
Regulamin nadawania honorowej      
Odznaki  o nazwie ,,Zasłużony Dla  Pożarnictwa   Ziemi Bocheńskiej"

Zasady ogólne
1. Odznaka honorowa ,,Zasłużony Dla Pożarnictwa Ziemi Bocheńskiej" to metalowy 
krążek o średnicy 33 mm. Awers przedstawia postać św . Floriana i napis,,Zasłużony 
dla  Pożarnictwa   Ziemi Bocheńskiej". Rewers  dwa skrzyżowane toporki strażackie 
hełm , herb powiatu bocheńskiego wraz z napisem  Oddział Powiatowy ZOSP RP w 
Bochni. Medal zawieszony jest na jedwabnej wstążce o szerokości 36 mm, mającej 
pionowe paski w kolorze żółtym czerwonym (5mm), niebieskim(12mm), żółtym 
(5mm), czerwonym (5mm).żółtym 5mm

2. Odznaka jest jednostopniowa.

3. Wzór rysunkowy odznaki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4 . Odznaka honorowa,,Zasłużony Dla Pożarnictwa Ziemi Bocheńskiej " nadawana   
jest przez Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni.

5. Odznaka nadawana j est za szczególne zasługi dla rozwoju ochrony 
przeciwpożarowej  oraz za wyróżniającą się działalność promocyjną i wspierającą 
pożarnictwo na  terenie ziem bocheńskiej,

6. Odznaka nadawana jest:

- druhom Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu bocheńskiego  po co najmniej 18 
latach aktywnej działalności w szeregach członków czynnych Ochotniczych Straży 
Pożarnych,
- funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Bochni, po co najmniej 18 latach służby w Państwowej Straży 
Pożarnej,
- działaczom Związkowym Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej 
szczebla powiatowego i wyższych,
-działaczom politycznym, gospodarczym, społecznym, samorządowym i naukowym 
za szczególne zasługi dla rozwoju i promocji pożarnictwa na terenie ziemi 
bocheńskiej,                   ,
- emerytom i rencistom pożarnictwa zrzeszonym w Kole Emeryt6w i Rencist6w 
Pożarnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w Bochni,
- osobom z zagranicy za szczególne osiągnięcia we współpracy i dla dobra 
pożarnictwa na terenie ziemi bocheńskiej

7. Nadanie odznaki ma charakter honorowy i dożywotni.  Dana osoba, może być 
tylko raz odznaczona odznaką.



Tryb nadawania odznaki

Odznaka nadawana jest na wniosek:

1. Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w przypadku druhów Ochotniczych Straży 
Pożarnych, na podstawie Uchwały Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej. Wniosek 
podlega opinii Zarządu Oddziału Gminnego, Miejskiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej .

2. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, w przypadku 
funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej .

3. Zarządu Koła Emerytów. i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w 
Bochni w przypadku emerytów i rencistów pożarnictwa, na podstawie uchwały.

4. Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczpospolitej Polskiej .

5. Wniosek o nadanie odznaki sporządzany jest na druku stanowiącym załącznik nr 2 
do niniejszego regulaminu.

6. Wniosek składa się  w Biurze Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Bochni .

7.    Nadanie odznaki potwierdza się legitymacją wręczaną wraz z odznaką. Wzór 
legitymacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

8. Nadanie odznaki odnotowuje się w rejestrze prowadzonym przez Sekretarza ZOP 
ZOSP RP w Bochni według wzoru określonego w załączniku nr 4 do regulaminu.

9. Sposób noszenia odznaki określa regulamin umundurowania.

Wręczanie odznaki

1. Akt dekoracji  ma uroczysty charakter Wręczenia odznaki dokonuje Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczpospolitej Polskiej w Bochni  lub wyznaczony przez niego Wiceprezes Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej 
Polskiej w Bochni.

2. Akt dekoracji obejmuje wręczenie odznaki i  dokumentu stwierdzającego jego 
nadanie (legitymacji) oraz przypięcie odznaki.



Postanowienia końcowe
1. Utrata odznaki następuje w razie gdy osoba wyróżniona odznaką została skazana 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia 
publicznego.

 2. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni na wniosek 
podmiotów uprawnionych do składania wniosku lub z własnej inicjatywy, może 
podjąć uchwalę o pozbawieniu odznaczonej osoby odznaki, jeżeli zostało 
stwierdzone,że odznaczenie nastąpiło na skutek wprowadzenia w błąd albo, że 
odznaczona osoba stała się niegodna odznaki.

3. Odznaka będzie finansowane ze środków Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Bochni

4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zgubienia odznaki lub legitymacji, 
osoba wyróżniona może zwrócić się do Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Bochni o odpłatne wydanie zastępczej odznaki lub legitymacji.

5. Zmiany w niniejszym regulaminie dokonuje Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Bochni na 
wniosek Prezydium ZOP ZOSP RP.


