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Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
Poża
Rzeczypospolitej Polskiej
to największa społeczna organizacja ratownicza w kraju:
 zrzesza ponad 16 tys. Ochotniczych Straży Pożarnych (w tym ponad
p
4 tys.. włączonych do KRSG)
KRSG
 w Ochotniczych Strażach Pożarnych zrzeszonych
zrzeszo
jest ok. 700 tys. członków
 w ciągu roku bierze udział w ok. 500 tys. akcji ratowniczo-gaśniczych
ratowniczo

• realizuje zadania ratowniczo-gaśnicze
gaśnicze oraz działania specjalistyczne w zakresie ratownictwa:








technicznego i drogowego
powodziowego i nawodnego
chemiczno-ekologicznego
kwalifikowanej pierwszej pomocy
wysokościowego
wodnego
poszukiwawczo-ratowniczego

• realizuje pożarnicze wychowanie dzieci i młodzieży poprzez organizację:

 szkoleń dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (w tym szkoleń w zakresie udzielania pierwszej
pomocy)
 obozów szkoleniowo-wypoczynkowych
wypoczynkowych
 zawodów sportowo-pożarniczych
 turniejów wiedzy pożarniczej
 konkursów plastycznych

• rozwija i krzewi kulturę fizyczną i sport poprzez organizowanie:





zawodów sportowo-pożarniczych
Mistrzostw Polski Strażaków Ochotników STIHL Timbersports
Mistrzostw Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym
Mistrzostw Polski Strażaków Ochotników
ów Skandia Maraton Lang Team w kolarstwie

• rozwija i upowszechniana działalność kulturalną w ramach:

 ok. 800 orkiestr (w których gra ok. 20 tys. muzyków)
 ok. 300 zespołów artystycznych (w których występuje ok. 4,5 tys. członków)
 ok. 100 zespołów tanecznych (w których tańczy ok. 2 tys. tancerzy)

• pielęgnuje tradycję i upamiętnia historię poprzez prowadzenie:
 ok. 1,5 tys. izb tradycji
 ok. 7,5 tys. kronik

 programu monitorowania zagrożeń na terenach wielkoobszarowych przez ultralekkie statki powietrzne
 OSP w pozyskiwanie nowych specjalistycznych samochodów oraz nowoczesnego sprzętu ratowniczego
 działania ok. 700 nowoczesnych Internetowych Centr Oświatowo Szkoleniowych wyposażonych w sprzęt
komputerowy i dostęp do Internetu zlokalizowanych w OSP
Związek wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
wspiera różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej,
kulturalno oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego,
rozwija
ija działalność artystyczną i sportową w Ochotniczych Strażach Pożarnych ale przede wszystkim to
organizacja wolontariuszy.
Każdy z nas może wesprzeć ratowników - strażaków ochotniczych straży pożarnych
poprzez przekazanie 1% podatku na rzecz
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Numer KRS: 0000116212
i mieć tym samym udział w ratowaniu życia, zdrowia, mienia i środowiska.
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• realizuje działania innowacyjne poprzez wspieranie:

