
Dankowice, dnia 08.01.2017 rok

Zasady organizacji uroczystości pogrzebowych przez Ochotniczą Straż Pożarną
w    Dankowicach i zasady wystawiania delegacji na uroczystościach pogrzebowych

I.  OSP  w  Dankowicach  organizuje  uroczystości  pogrzebowe  zgodnie  z  Ceremoniałem  OSP
(tzn. wystawia  poczet  sztandarowy,  asystę  z  samochodami  bojowymi,  kompanię  honorowa
i/lub towarzyszącą,  orkiestrę  dętą,  wieniec,  odznaczenia  zmarłego  na  poduszkach;  organizuje
przewóz trumny z ciałem zmarłego i pochowanie go do grobu; sygnał syreny alarmowej) dla:

1. Członków  OSP w  Dankowicach,  którzy  działają  lub  działali  w  Zarządach  wszystkich
szczebli ZOSP RP.

2. Członków Honorowych OSP – w każdym przypadku;
3. Członków Zwyczajnych OSP (z podziału bojowego, udzielających się w pracy na rzecz

jednostki, będących aktualnie lub w przeszłości we władzach OSP).
- W powyższych przypadkach należy również zawiadomić sąsiednie jednostki OSP o organizacji
uroczystości  pogrzebowych,  w  celu  wystawienia  przez  nie  również  delegacji  z  pocztami
sztandarowymi.
- Należy także zawiadomić Zarządy ZOSP RP odpowiednich szczebli, na poziomie których działał
zmarły.
-  Po  uroczystościach  pogrzebowych  organizowany  jest  poczęstunek  dla  przybyłych  strażaków
i delegacji na sali OSP.

II.  OSP w  Dankowicach  wystawia  delegacje  ze  sztandarem,  asystę  z  samochodem  bojowym,
wieniec i orkiestrę dętą dla:

1. Członków Wspierających OSP – zasłużonych dla OSP (którzy pełnili pracę we władzach
OSP lub swoją pracą przyczynili się do rozwoju jednostki).

-  Po  uroczystościach  pogrzebowych  organizowany  jest  poczęstunek  dla  przybyłych  strażaków
na sali OSP.

III. OSP w Dankowicach wystawia delegację ze sztandarem OSP dla:
1. Członków Zwyczajnych OSP – opłacających tylko składki;
2. Członków Wspierających OSP – opłacający tylko składki lub wspierający w innej formie

działalność OSP zgodnie z deklaracją członkowską;
3. Osób zmarłych będących w związku małżeńskim z Członkiem Zwyczajnym OSP.

IV. OSP w Dankowicach wystawia delegacje z wieńcem dla:
1. Osób w jakikolwiek sposób zasłużonych dla OSP (np. sponsor, organizator, itp.).

V. Organizację uroczystości pogrzebowych opisanych w pkt. I oraz wystawienie delegacji opisanej
w pkt. II należy uzgodnić z najbliższą rodziną zmarłego.

IV.  Odpowiedzialność  za  organizację  uroczystości  pogrzebowych  i  wystawienie  odpowiednich
delegacji opisanych w pkt. I – IV powierza się Naczelnikowi OSP w Dankowicach.

Zarząd OSP w Dankowicach
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