
REGULAMIN NADAWANIA STOPNI SŁUŻBOWYCH  

CZŁONKOM OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ RATOWNICTWO WODNE  

W ELBLĄGU 

Stopnie służbowe na wniosek naczelnika nadaje zarząd OSP RW. Członkowie OSP RW 

awansowani zgodnie z niniejszym regulaminem mają prawo do noszenia odpowiednich do 

danego stopnia dystynkcji na mundurze galowym, koszarowym i bojowym. Członkowie OSP 

RW, zarządu i komisji rewizyjnej mają prawo do noszenia dystynkcji odpowiadającej 

najwyższej z pełnionych funkcji. Oznaczeniem najwyższej z pełnionych funkcji jest 

krokiewka umieszczona w dolnej części dystynkcji  wg wzoru zawartego w załączniku nr 16 

do regulaminu umundurowania z dnia 27 października 2000 r.  

1. STRAŻAK 

 

 1 rok stażu jako członek OSP RW 

 

2. STARSZY STRAŻAK 

 

 3 letni staż jako członek OSP RW 

 ukończenie kursu podstawowego strażaków i ratowników lub/i posiadanie stopnia 

nurkowego KDP CMAS P1 lub równoważnego w innej federacji. 

 

3. DOWÓDCA ROTY 

 2 letni staż na stanowisku starszego strażaka 

 ukończenie kursu podstawowego strażaków i ratowników 

 Ukończenie ‘Kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy” 

 

4. POMOCNIK DOWÓDCY SEKCJI 

 

 2 letni staż na stanowisku dowódcy roty 

 ukończenie dodatkowych specjalistycznych szkoleń. 

 

5. DOWÓDCA SEKCJI 

 

 roczny staż na stanowisku pomocnika dowódcy sekcji 

 ukończenie „Szkolenia dowódców OSP” 

 posiadanie stopnia nurkowego P2 w KDP CMAS lub równoważny w innej 

federacji 

 

6. POMOCNIK DOWÓDCY PLUTONU 

 

 2 letni staż na stanowisku dowódcy sekcji 

 ukończony kurs „Szkolenie naczelników OSP” 

 posiadanie stopnia nurkowego P3 w KDP CMAS lub równoważny w innej 

federacji.   



 

7. DOWÓDCA PLUTONU 

 

 roczny staż na stanowisku pomocnika dowódcy plutonu 

 posiadanie stopnia nurkowego instruktorskiego M1 i wyższy w KDP CMAS lub 

równoważny  

w innej federacji.   

 

8. CZŁONEK ZARZĄDU (wiceprezes, skarbnik, sekretarz, itp) 

 

 wybór do Zarządu OSP RW 

 pełniona funkcja: członek OSP RW w Elblągu 

 

9. CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ 

 

 wybór do Komisji Rewizyjnej OSP RW 

 pełniona funkcja: członek Komisji Rewizyjnej OSP RW w Elblągu  

 

10. WICENACZELNIK 

 

 wybór do Zarządu OSP RW 

 pełniona funkcja: wicenaczelnik OSP RW w Elblągu  

 

11. PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ  
 

 wybór do Komisji Rewizyjnej OSP RW 
 pełniona funkcja: przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP RW w Elblągu  

 

12. WICEPREZES/NACZELNIK 

 

 wybór do Zarządu OSP RW 

 pełniona funkcja: naczelnik OSP RW w Elblągu  
 

13. PREZES 

 

 wybór do Zarządu OSP RW 

 pełniona funkcja: prezes OSP RW w Elblągu  

 

 

 

 


