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Szanowne Druhny i Druhowie

XIV Zjazd Krajowy otwiera nową epokę 
w działalności Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP. Zmiany prawa, które nastąpiły w 2016 
i 2017 roku doprowadziły do scentralizowania 
i przejęcia przez instytucje państwowe nie tylko 
środków publicznych, ale także odpisu 5% ze 
składek od ognia przekazywanych przez firmy 
ubezpieczeniowe na OSP poprzez ZOSP RP w ciągu 
ostatnich 20 lat. W takim klimacie konieczne 
jest wzmocnienie działań Związku i nowe formy 

aktywności. Debata na Zjeździe będzie z jednej strony podsumowaniem bardzo owocnych 25 lat naszej 
działalności z drugiej zarysowaniem strategii nie tylko na najbliższe 5 lat lecz na następne pokolenie 
do 2050 roku. Nasze rycerskie zawołanie „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” zobowiązuje do 
odważnych i śmiałych propozycji.

Po zmianie systemu politycznego w 1989 roku wielkie zmiany nastąpiły w ochotniczych strażach 
pożarnych i Związku. Wielu zaangażowanych działaczy strażackich przeniosło najlepsze osiągnięcia 
poprzedniego okresu i zaprosiło do współpracy nowych i młodych aktywnych samorządowców 
i liderów pozytywnych zmian. Nie straciliśmy cennego dorobku pokoleń strażaków a dodatkowo 
wzmocniliśmy ruch strażacki opierając nasze działania na suwerennym i samorządowym działaniu 
najaktywniejszych w lokalnych społecznościach. 

Związek OSP RP to wielkie dzieło wspólnego działania ogromnej rzeszy przedstawicieli 
OSP, wielkie dzieło wielu pokoleń, to dziedzictwo, które rozwijamy i wzbogacamy nieustannie od 
prawie 100 lat. Ostatnie 25 lat to czas dużych osiągnięć w działalności Związku OSP RP. W 1992 
roku powróciliśmy w pełni do najlepszych tradycji ruchu strażackiego, do źródeł i wartości cennych 
dla założycieli Związku Floriańskiego w 1916 roku oraz powołanego w 1921 roku po odzyskaniu 
niepodległości Głównego Związku Straży Pożarnych łączącego OSP, z dawnych zaborów w jedną 
strażacką ogólnopolską rodzinę. Przywróciliśmy pamięć i osiągnięcia założyciela Związku Bolesława 
Chomicza ustanawiając medal honorowy jego imienia za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku 
OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Związek OSP RP tworząc wspólnotę ochotniczych straży pożarnych łączy przedstawicieli różnych 
środowisk społecznych, zawodowych, politycznych, gospodarczych. Tworzy wspólnotę ludzi dobrej 
woli. To wielopokoleniowa rodzina strażaków i przyjaciół straży. Każde pokolenie ma swoje zadanie 
i swoje powołanie. Najmłodsi uczą się, bawią i przygotowują do ważnych zadań. Dorośli uczestniczą 
w działalności ratowniczej. Starszyzna organizuje wsparcie a seniorzy i nestorzy są piastunami 
tradycji. Ta unikalna więź pokoleń i środowisk tworzy żywotną i dynamiczną społeczność.

Na początku głównym zadaniem było stworzenie systemu ochrony ludności który gwarantuje 
dotarcie ratowników do poszkodowanych w ciągu 15 minut. To czas niezbędny do skutecznego podjęcia 
działań ratowniczych szczególnie gdy zagrożone jest życie czy zdrowie człowieka. Generał brygadier 
Feliks Dela z inicjatywy Związku OSP RP koordynował opracowanie strategii rozwoju krajowego 
systemu ratowniczego „Feniks 2020’. Obecnie możemy powiedzieć z całą mocą, że zasadnicze cele 
zostały osiągnięte. W ponad 90% wypadków straż pożarna w czasie krótszym niż 15 minut jest na 
miejscu zdarzenia. Nie byłoby to możliwe bez udziału Ochotniczych Straży Pożarnych. Obecność OSP 
w przestrzeni społecznej jest najlepszą gwarancją szybkiej i skutecznej pomocy. Przez kolejne lata od 
1992 roku, wspólnie z Państwową Strażą Pożarną tworzyliśmy Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy. 
Do ponad 500 Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych PSP dołączyło ponad 4 000 Ochotniczych Straży 
Pożarnych spośród ponad 16 000 OSP. Do 30 tys. strażaków PSP dołączyło w KSRG ponad 150 tys. 
strażaków ochotników z OSP zrzeszających ponad 500 000 członków. System powstawał poprzez 
zawieranie dobrowolnych umów trzech partnerów: lokalnego samorządu (gminy), Ochotniczej 
Straży Pożarnej i właściwej jednostki powiatowej PSP. Powstał unikalny w Europie i świecie system 
współpracy ochotników, samorządu i państwa oparty na partnerstwie i pomocniczości.
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Dzisiaj jest potrzeba śmiałego spojrzenia w przyszłość. Współczesny świat z jednej strony 
każdemu z nas daje dostęp do wyjątkowych możliwości życiowych, technologii komunikacyjnych, 
łączności o których nie śniło się naszym przodkom. Z drugiej strony pojawiają się zagrożenia dotychczas 
nieznane, zagrożenia o charakterze powszechnym dotykające każdego człowieka w każdym miejscu. 
Przykłady ostatnich klęsk żywiołowych czy zamachów terrorystycznych pokazują jak ważna jest 
błyskawiczna obecność ratowników na miejscu zdarzenia. Konieczne jest zatem doskonalenie działań 
prewencyjnych i ratowniczych. Czas dotarcia ratowników powinien zamknąć się w 5 minutach. 
Celowe byłoby wsparcie przez państwo wszystkich Ochotniczych Straży Pożarnych, zwłaszcza w tych 
obszarach w których państwo wprowadza prawne obowiązki. Przykładowo: nie tylko dofinansowanie 
zakupu sprzętu i wyposażenia, ale także finansowanie badań lekarskich strażaków ochotników 
oraz uchwalenie społecznego projektu ustawy o dodatkach do emerytur dla strażaków ochotników 
uczestniczących w akcjach ratowniczych. Powszechna ochrona ludności wymaga współpracy ze 
wszystkimi ratownikami ochotnikami zgodnie z ich wyszkoleniem, specjalizacją i predyspozycjami. 
Zaangażowanie i pasja ochotników nie może być ograniczane albowiem wszystkie OSP i samorządy 
oraz PSP współtworzą powszechną ochronę ludności. Potrzebna jest nowa perspektywa na kolejne 
pokolenie. Potrzebna jest nowa strategia „Feniks 2050”. Taką inicjatywę podejmiemy na XIV Zjeździe 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 

Dwadzieścia pięć lat temu opracowaliśmy raport o stanie OSP. Dziś możemy spojrzeć na 
wielkie pozytywne zmiany. OSP zrzeszają obecnie podobną liczbę ochotników natomiast to co bardzo 
zaskakuje i cieszy to wzrost liczby młodych. To świadectwo, że młodzi ludzie czują wielką potrzebę 
służenia pomocą drugiemu człowiekowi. Widać również wielki postęp w wyposażeniu i wyszkoleniu 
strażaków. Mamy w OSP wiele nowych i nowoczesnych samochodów, lepsze wyposażenie, ale wciąż 
są jeszcze potrzeby i oczekiwania. Zapraszam do realizacji tego pięknego wspólnego dzieła.

Wielkie znaczenie działań strażaków ochotników najlepiej pokazuje znane powiedzenie: „Jeśli 
uratujesz choćby jednego człowieka to tak jakbyś uratował cały świat”.
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wstęp

Założenia programowe przyjęte Uchwałą nr 7/2012 XIII Zjazdu Krajowego Związku OSP RP 
w dniu 15 września 2012 roku wytyczyły kierunki działań zapewniające racjonalne funkcjonowanie 
OSP i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w XIII kadencji. Określone na Zjeździe cele 
zdefiniowały politykę Związku w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, ochrony przeciwpożarowej, 
przeciwpowodziowej i ratownictwa, wprowadzając nowoczesne i innowacyjne podejście w wielu 
aspektach funkcjonowania organizacji oraz jej członków. Zjazd docenił rolę zadań prewencyjnych 
popularyzujących ochronę przeciwpożarową i zarazem zobowiązał Związek do ich kontynuowania, 
podkreślił potrzebę rozwoju działalności prawno-organizacyjnej i współpracy międzynarodowej. 
Związek OSP RP w przyjętym programie działania zapewnił kontynuowanie chlubnych tradycji 
ochotniczego ruchu strażackiego poprzez organizację uroczystości strażackich, przeglądów 
amatorskiego ruchu artystycznego, pożarniczego wychowania młodzieży, wspierania badań historii 
OSP i Związku OSP RP oraz rozwoju ruchu kronikarskiego.

W sprawozdaniu z działalności Związku OSP RP i jego władz prezentujemy przedsięwzięcia 
i projekty zrealizowane w latach 2012‒2017. Poddajemy ocenie Zjazdu wykonanie Uchwały 
Programowej XIII Zjazdu.

i Stan organizacyjny związku ochotniczych Straży pożarnych rp

Stan organizacyjny Związku opracowano na podstawie raportów OSP z bazy danych „System OSP” 
[dostęp z dnia 23.06.2017 r.].
• 16 203 Ochotniczych Straży Pożarnych
• 679 609 członków OSP
• 1 742 Kobiecych Drużyn Pożarniczych
• 18 770 członkiń KDP
• 6 583 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
• 80 791 członków MDP

Stan organizacyjny związku oSp rp w podziale na województwa

Tabela 1: Stan organizacyjny Związku OSP RP w podziale na województwa.

województwo liczba oddziałów 
powiatowych

liczba oddziałów 
gminnych

liczba oSp

2012 2016* +/‒
2012/2016

dolnośląskie 26 130 724 710 ‒14
kujawsko-pomorskie 20 125 861 853 ‒8
lubelskie 20 194 1 763 1 747 ‒16
lubuskie 13 78 352 348 ‒4
łódzkie 22 166 1 460 1 458 ‒2
małopolskie 20 166 1 355 1 357 2
mazowieckie 38 280 1 954 1 963 9
opolskie 12 70 531 532 1
podkarpackie 22 149 1 290 1 279 ‒11
podlaskie 14 103 735 711 ‒24
pomorskie 18 105 651 604 ‒47
śląskie 31 131 951 953 2
świętokrzyskie 13 96 871 867 ‒4
warmińsko-mazurskie 19 97 554 537 ‒17
wielkopolskie 32 214 1 848 1 809 ‒39
zachodniopomorskie 20 104 489 476 ‒13
razem 340 2 208 16 389 16 204 ‒185

*dane „System OSP” [dostęp 23.06.2017 r].
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ii władze związku oSp rp

ii.1. nadzwyczajny zjazd krajowy
4 czerwca 2016 roku w Warszawie obradował, zwołany na mocy Uchwały Zarządu Głównego 

ZOSP RP nr 31/XII/2016 z 17 marca 2016 roku, Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP, którego celem było wprowadzenie zmian do Statutu ZOSP RP.

W Zjeździe uczestniczyło 130 spośród 155 delegatów na XIII Zjazd Krajowy ZOSP RP wybranych 
na zjazdach oddziałów wojewódzkich. Obradom Nadzwyczajnego Zjazdu przewodniczył wiceprezes 
ZG ZOSP RP Janusz Konieczny.
Wszystkie propozycje zmian do statutu były przedstawione i przedyskutowane z delegatami na 4 
spotkaniach regionalnych przed Nadzwyczajnym Zjazdem Krajowym. Na Zjeździe głosowane były 
indywidualnie wszystkie 28 poprawki.

Delegaci w drodze głosowania, przy jednym głosie wstrzymującym się, przyjęli Uchwałę nr 
1/2016 Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej z 4 czerwca 2016 roku w sprawie zmian do statutu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej.
Zmiany Statutu Związku OSP RP podjęte uchwałami Zjazdu Nadzwyczajnego:

• Dodanie nowego celu Związku ‒ pomoc członkom OSP i ich rodzinom i związane z tym sposoby 
realizacji (§ 8 i 9). Zapis umożliwia wykorzystanie środków z 1% podatku dochodowego od 
osób fizycznych na rzecz strażaków OSP, a nie tylko samych OSP.

• Ustanowienie kategorii członków honorowych ‒ § 18a‒18c (odpowiednio stosowane na 
szczeblach oddziałów). Celem jest umożliwienie korzystania z doświadczenia byłych członków 
władz Związku, którzy związani byli przez wiele lat z ochotniczym ruchem strażackim, oraz 
czerpania z wiedzy i doświadczenia członków OSP, którzy odnieśli sukcesy w wielu dziedzinach 
aktywności członków OSP.

• Szczegółowe uregulowanie wymagane przez nowelizację Prawa o stowarzyszeniach dokonane 
Ustawą z 25 września 2015 roku o zmianie Ustawy ‒ Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 19 listopada 2015 r.) dotyczące osobowości prawnej oddziałów (§ 4‒4b).

• Jednoznaczne zapisanie sposobu reprezentacji stowarzyszenia i umożliwienie wypłaty 
wynagrodzeń za pracę dla określonych władz (§ 27 ust. 2a i 2b oraz odpowiednio na szczeblu 
oddziałów). Szczegółowe uregulowanie wymagane przez nowelizację Prawa o stowarzyszeniach 
dokonane Ustawą z 25 września 2015 roku o zmianie Ustawy ‒ Prawo o stowarzyszeniach oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 19 listopada 2015 r.).

• Zaakceptowano zmiany zgłoszone podczas spotkań regionalnych przed XIII Zjazdem Krajowym, 
które nie zostały wprowadzone do statutu z uwagi na podjęcie uchwały przez Zjazd Krajowy, 
by nie zmieniać statutu. 

Zmiany dotyczyły:
• wprowadzenia oficjalnego skrótu nazwy Związku (§ 1 ust. 1),
• ograniczenia zakazu pełnienia funkcji we władzach Związku wyłącznie do osób karanych za 

przestępstwa z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego (§ 18 ust. 1),
• wprowadzenia do statutu zakazów jednoczesnego pełnienia funkcji w zarządzie wykonawczym 

z członkostwem w określonych władzach Związku (§ 18 ust. 2‒4),
• możliwości podejmowania decyzji w drodze obiegowej przez Prezydium Zarządu Głównego (§ 

26 ust. 3) i odpowiednio prezydiów zarządów oddziałów,
• ograniczenia powoływania do składów Zarządu Głównego i zarządów oddziałów 

przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń lub innych instytucji współpracujących ze Związkiem 
poprzez uniemożliwienia tym osobom bycia przedstawicielami zarządu danego oddziału 
przedstawicielem do zarządu oddziału wyższego szczebla lub Zarządu Głównego (§ 38 ust. 3 
zd. 2, § 51 ust. 3 zd. 2, § 62 ust. 3 zd. 2),

• doprecyzowania zasad pracy zarządu i prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego (§ 42), które 
odpowiednio mają zastosowanie w stosunku do władz oddziałów powiatowego i gminnego.
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ii.2. zarząd główny
Zarząd Główny Związku OSP RP powołany został Uchwałą nr 4/2012 XIII Zjazdu Krajowego w składzie 
63 członków, do którego wyznaczeni zostali przedstawiciele wszystkich zarządów oddziałów 
wojewódzkich oraz osoby z organizacji, instytucji i stowarzyszeń współpracujących ze Związkiem.
• Ryszard Dąbrowa  ‒ woj. dolnośląskie
• Ireneusz Niedźwiecki  ‒ woj. dolnośląskie
• Zdzisław Dąbrowski  ‒ woj. kujawsko-pomorskie
• Zbigniew Sosnowski  ‒ woj. kujawsko-pomorskie
• Leszek Szmyt   ‒ woj. kujawsko-pomorskie
• Jan Łopata    ‒ woj. lubelskie
• Kazimierz Mielnicki  ‒ woj. lubelskie
• Tadeusz Sławecki   ‒ woj. lubelskie
• Marian Starownik   ‒ woj. lubelskie
• Franciszek Jerzy Stefaniuk ‒ woj. lubelskie
• Janusz Szpak   ‒ woj. lubelskie
• Edward Fedko  ‒ woj. lubuskie
• Józef Dziemdziela   ‒ woj. łódzkie
• Sławomir Emanuel  ‒ woj. łódzkie
• Krystyna Ozga   ‒ woj. łódzkie
• Artur Sterna   ‒ woj. łódzkie
• Ryszard Szmaja   ‒ woj. łódzkie
• Józef Cholewka   ‒ woj. małopolskie
• Adam Domagała  ‒ woj. małopolskie
• Edward Siarka   ‒ woj. małopolskie
• Ksawery Stefańczyk  ‒ woj. małopolskie
• Zbigniew Gołąbek   ‒ woj. mazowieckie
• Wiesław Leśniakiewicz  ‒ woj. mazowieckie
• Tadeusz Nalewajk  ‒ woj. mazowieckie
• Waldemar Pawlak   ‒ woj. mazowieckie
• Adam Struzik   ‒ woj. mazowieckie
• Antoni Jan Tarczyński  ‒ woj. mazowieckie
• Andrzej Borowski   ‒ woj. opolskie
• Teresa Tiszbierek   ‒ woj. opolskie
• Franciszek Augustyn  ‒ woj. podkarpackie
• Janusz Konieczny  ‒ woj. podkarpackie
• Wiesław Kubicki   ‒ woj. podkarpackie
• Edward Szlichta   ‒ woj. podkarpackie ‒ do 26 marca 2015 roku Uchwałą 21/IX/2015 

Lesław Padwiński ‒ od 26 marca 2015 roku
• Jan Gradkowski   ‒ woj. podlaskie
• Bogdan Kołakowski  ‒ woj. podlaskie
• Stanisław Gajek   ‒ woj. pomorskie
• Zygmunt Tomczonek  ‒ woj. pomorskie
• Zbigniew Meres   ‒ woj. śląskie
• Ireneusz Skubis   ‒ woj. śląskie
• Marek Trombski   ‒ woj. śląskie
• Bolesław Gradziński  ‒ woj. świętokrzyskie
• Mirosław Pawlak   ‒ woj. świętokrzyskie
• Ireneusz Żak   ‒ woj. świętokrzyskie
• Grzegorz Kniefel   ‒ woj. warmińsko-mazurskie do 19 maja 2016 roku                            

Uchwała nr 36/XIII/2016 Andrzej Abako od 19 maja 2016 roku
• Józef Maciejewski   ‒ woj. warmińsko-mazurskie
• Krzysztof Fojt   ‒ woj. wielkopolskie
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• Eugeniusz Grzeszczak  ‒ woj. wielkopolskie
• Ryszard Kamiński   ‒ woj. wielkopolskie
• Stefan Mikołajczak  ‒ woj. wielkopolskie
• Zbigniew Serbiak   ‒ woj. wielkopolskie
• Stanisław Wolniczak  ‒ woj. wielkopolskie
• Stanisław Dycha   ‒ woj. zachodniopomorskie
• Tomasz Tamborski  ‒ woj. zachodniopomorskie

Na podstawie § 20 pkt. 3 Statutu Związku w skład Zarządu Głównego powołano przedstawicieli 
innych organizacji w osobach:
• Anatol Adamski (Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie)
• Marian Chmielewski (Towarzystwo Muzyczne im. Fryderyka Chopina w Skierniewicach)
• Piotr Czerwiński (Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców)
• Piotr Grabowski (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń 

Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego)
• Zbigniew Kaliszyk (Polskie Towarzystwo Informatyczne)
• Stanisław Kopeć (Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe)
• Jan Krynicki (Duszpasterz Krajowy Strażaków)
• Adam Nowak (Związek Młodzieży Wiejskiej)
• Waldemar Ratajczak (Polskie Stowarzyszenie Motoszybowcowe)
• Krystyna Skowrońska (Parlamentarny Zespół Strażaków)

ii.3. prezydium zarządu głównego
Zarząd Główny spośród swoich członków wybrał Prezydium w osobach:
• Waldemar Pawlak   – prezes Zarządu Głównego
• Marian Starownik  – wiceprezes Zarządu Głównego
• Teresa Tiszbierek   – wiceprezes Zarządu Głównego
• Janusz Konieczny   – wiceprezes Zarządu Głównego
• Zygmunt Tomczonek – wiceprezes Zarządu Głównego
• Zbigniew Meres   – wiceprezes Zarządu Głównego
• Marek Trombski   – wiceprezes Zarządu Głównego
• Stefan Mikołajczak  – wiceprezes Zarządu Głównego
Członkowie:
• Ireneusz Niedźwiecki
• Zdzisław Dąbrowski
• Edward Fedko
• Krystyna Ozga
• Ryszard Szmaja
• Edward Siarka
• Wiesław Leśniakiewicz
• Antoni Jan Tarczyński
• Andrzej Borowski
• Jan Gradkowski
• Mirosław Pawlak
• Grzegorz Kniefel do 19 maja 2016 roku Uchwała nr 36/XIII/2016 

Józef Maciejewski od 19 maja 2016 roku
• Stanisław Dycha
• Stanisław Kopeć
• Adam Nowak

ii.4. główna komisja rewizyjna zoSp rp
XIII Zjazd Krajowy Związku OSP RP Uchwałą nr 5/2012 ustalił liczbę członków Głównej Komisji 
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Rewizyjnej, jednocześnie wybrał szesnastoosobowy skład złożony z reprezentantów wszystkich 
oddziałów wojewódzkich:
• Marian Mikołajczyk  ‒ przewodniczący
• Henryk Jerzyk   ‒ wiceprzewodniczący
• Lucjan Kędzia   ‒ wiceprzewodniczący
• Ryszard Stanibuła  ‒ wiceprzewodniczący
• Tadeusz Tomaszewski  ‒ wiceprzewodniczący
• Kazimierz Wroński  ‒ wiceprzewodniczący  

od 14 kwietnia 2016 roku uchwałą 4/2016 GKR
• Paweł Gajda   ‒ sekretarz
Członkowie:
• Ryszard Migdalski
• Józef Spychała
• Antoni Bienias
• Grzegorz Walczak 

Karol Podleśny od 10 kwietnia 2015 roku
• Józef Michalik
• Romuald Wiszniewski
• Marek Buza
• Ryszard Wudarczyk 

Mieczysław Skręt od 10 kwietnia 2015 roku
• Stanisław Mikulak

ii.5. główny Sąd honorowy zoSp rp
Organem rozstrzygającym spory i skargi wewnątrz Związku jest Główny Sąd Honorowy. XIII Zjazd 
Krajowy Związku OSP RP Uchwałą nr 6/2012 określił skład Głównego Sądu w liczbie 16 członków. 
Członkami zostali przedstawicie wszystkich zarządów oddziałów wojewódzkich. 
• Marek Adam Komorowski  ‒ przewodniczący
• Marian Tworek    ‒ wiceprzewodniczący
• Andrzej Wyszogrodzki   ‒ wiceprzewodniczący
• Elżbieta Polak    ‒ sekretarz
Członkowie:
• Kazimierz Słabicki
• Czesław Rogalewski
• ks. Roman Sawczuk
• Stanisław Walczak
• Kazimierz Sady
• Kazimiera Tchórzewska
• Tadeusz Świątoniowski
• Stanisław Bobrowicz
• Tadeusz Mamok
• Aleksander Gawryluk
• Władysław Koliński
• Marian Kurtiak

ii.6. zarząd wykonawczy zoSp rp
Prezes Zarządu Głównego powołuje zarząd wykonawczy w liczbie od jednego do trzech 

członków. Tryb powoływania i zakres czynności określa Statut Związku OSP RP w § 27.
W dniu 1 lipca 2009 roku, stosownie do normy § 27 ust. 6 Statutu, prezes Zarządu Głównego 

Związku zatwierdził Regulamin Zarządu Wykonawczego, który to dokument określa organizację 
i tryb pracy Zarządu Wykonawczego ZOSP RP oraz Zarządów Wykonawczych Oddziałów Związku. 
Regulamin stanowi, że „Zarząd Wykonawczy prowadzi sprawy Związku w zakresie zwykłego zarządu, 
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niezastrzeżone do kompetencji innych władz Związku oraz reprezentuje Związek w zakresie czynności 
wywołujących skutki na zewnątrz”. § 2 art. 3 stanowi, że „w przypadku Zarządu Wykonawczego 
wieloosobowego reprezentuje Zarząd Wykonawczy i kieruje jego pracami dyrektor Zarządu 
Wykonawczego”. Uprawnienia dotyczące reprezentacji Związku nie uchybiają kompetencjom 
prezesa Zarządu Głównego.

Podział zadań pomiędzy członków Zarządu Wykonawczego określono w § 3 Regulaminu: art. 
2 stanowi, że „Dyrektorowi Zarządu Wykonawczego podlegają sprawy statutowo-programowe 
Związku, sprawy ekonomiczno-administracyjne, sprawy osobowe oraz miesięcznik Strażak”, a art. 
3 określa, że „Zastępcy dyrektora Zarządu Wykonawczego ds. gospodarczych podlegają sprawy 
związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Związek wraz z działalnością Wytwórni 
Umundurowania Strażackiego w Brzezinach i Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Kościelisku”. 
Regulamin określa ponadto, że „w przypadku Zarządu Wykonawczego wieloosobowego obowiązki 
jego członków do prowadzenia poszczególnych spraw Związku wynikają z podziału kompetencji. 
Członkowie Zarządu Wykonawczego podejmują w tym zakresie decyzje jednoosobowo”.

Skład podmiotów uprawnionych do reprezentowania Związku, tj. prezesa Zarządu Głównego 
ZOSP RP i Zarządu Wykonawczego, a także zakres i sposób jego reprezentowania został ujawniony 
zarówno w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jak i w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Systemu Sądowego.
Dyrektorzy Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP w latach 2012-2017:
Jerzy Maciak ‒ dyrektor Zarządu Wykonawczego do 24 stycznia 2017 roku
Wiesław Golański ‒ zastępca dyrektora Zarządu Wykonawczego

Prezydium ZG ZOSP RP Uchwałą nr 278/38/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku zaopiniowało 
pozytywnie propozycję nowego składu Zarządu Wykonawczego w osobach:
1. Wiesław Golański ‒ dyrektor Zarządu Wykonawczego
2. Krzysztof Szelągowski ‒ zastępca dyrektora Zarządu Wykonawczego
3. Marian Zalewski ‒ zastępca dyrektora Zarządu Wykonawczego

Zarząd Wykonawczy ZOSP RP Uchwałą nr 01/02/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku określił 
podział kompetencji do prowadzenia spraw Związku między członków Zarządu Wykonawczego 
w sposób następujący:
• Wiesławowi Golańskiemu podlegają: działalność gospodarcza, dział księgowości, WUS ZOSP RP 

w Brzezinach.
• Krzysztofowi Szelągowskiemu podlegają: działalność organizacyjno-statutowa, Ośrodek 

Szkoleniowy ZOSP RP w Turawie, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZOSP RP w Kościelisku.
• Marianowi Zalewskiemu podlegają: działalność programowa i redakcja miesięcznika „Strażak”.

ii.7. władze zarządów oddziałów wojewódzkich zoSp rp w latach 2012–2017

województwo prezesi zow zoSp rp dyrektorzy zw ow zoSp rp

dolnośląskie Wacław Dziendziel
Ryszard Drozd od 6 czerwca 2017 r. Andrzej Łabentowicz

kujawsko-pomorskie Zdzisław Dąbrowski Piotr Tomaszewski
lubelskie Marian Starownik Tadeusz Szyszko
lubuskie Edward Fedko Elżbieta Polak

łódzkie Jan Ryś Grzegorz Czechowski
Małgorzata Pawlik od 1 maja 2017 r.

małopolskie Edward Siarka Kazimierz Sady

mazowieckie Antoni Tarczyński Dariusz Wojnowski
Małgorzata Matejczyk od 1 czerwca 2017 r. 

opolskie Andrzej Borowski Wiktor Urbański
Jerzy Imbiorski od 2 stycznia 2015 r.

podkarpackie Janusz Konieczny Mieczysław Kot
Edward Szlichta od 1 sierpnia 2014 r.

podlaskie Jan Gradkowski
Andrzej Koc od 25 maja 2017 r. Lucyna Golonko
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województwo prezesi zow zoSp rp dyrektorzy zw ow zoSp rp

pomorskie
Stanisław Kochanowski
Zygmunt Tomczonek od 7 września 2016 r. 
Uchwała ZOW ZOSP RP woj. pomorskiego

Grzegorz Pladzyk
Tadeusz Kollek od 27 marca 2017 r.
Edmund Kwidziński od 26 lipca 2017 r.

śląskie Zbigniew Meres Marian Indeka
Jerzy Wójcik od 1 sierpnia 2016 r.

świętokrzyskie Mirosław Pawlak Ryszard Januszek

warmińsko-mazurskie Jacek Protas
Gustaw Marek Brzezin od 27 maja 2017 r. Grzegorz Matczyński

wielkopolskie Stefan Mikołajczak Andrzej Jankowski

zachodniopomorskie Stanisław Dycha
Marek Kowalski od 22 kwietnia 2017 r. Tadeusz Szczepański

ii.8. zatrudnienie
Tabela 2: Zatrudnienie średnioroczne w etatach w ZOSP RP w latach 2012‒2016.

2012 2013 2014 2015 2016

biuro zg 33 33,75 32,58 32,83 32,58

biura ow 97,73 93,28 95,85 92,41 90,05

wuS brzeziny 105,32 106,6 107,6 107,07 98,54

ośrodek Szkoleniowo-
wypoczynkowy w kirach 10 10 9 9 9

ii.9. zmarli członkowie władz związku w okresie kadencji
Grzegorz Walczak zm. 10 kwietnia 2014 roku
Członek GKR ZOSP RP w Warszawie
Członek ZOW ZOSP RP woj. mazowieckiego
Członek OSP w Mszczonowie

Bożesław Tafelski zm. 21.05.2015 r.
Członek ZG ZOSP RP w Warszawie
Wiceprezes ZOW ZOSP RP woj. kujawsko-pomorskiego

Ludwik Kotoński zm. 14 lipca 2015 roku
Redaktor Naczelny czasopisma „Strażak” w latach 1992-2004

Stanisław Kochanowski zm. 31 lipca 2016 roku
Prezes ZOW ZOSP RP woj. pomorskiego

Kazimierz Pluciński zm. 30 listopada 2016 roku
Główny Księgowy Biura ZG ZOSP RP
Członek OSP w Somiance

Jerzy Maciak zm. 24 stycznia 2017 roku
Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP
Członek OSP w Żychlinie

Antoni Bienias zm. 21 marca 2017 roku 
Członek GKR ZOSP RP
Członek ZOW ZOSP RP woj. małopolskiego
Prezes ZOP ZOSP RP w Nowym Sączu
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Ksawery Stefańczyk zm. 10 kwietnia 2017 roku
Członek ZG ZOSP RP
Członek ZOW ZOSP RP woj. małopolskiego
Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Tarnowie
Członek OSP w Radłowie

generał brygadier Feliks Dela zm. 14 lipca 2017 roku
pierwszy Komendant Główny PSP i twórca KSRG
Członek Prezydium ZG ZOSP RP w latach 1992-2007

iii udział związku w przedsięwzięciach ogólnokrajowych

iii.1. światowe dni młodzieży

Zdjęcia 1, 2: Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.

Światowe Dni Młodzieży odbyły się w lipcu 2016 roku. Miejscem głównych uroczystości stał 
się Kraków, jednak wędrówki pielgrzymów objęły swoim zasięgiem cały kraj. Liczne rekolekcje 
i spotkania młodych odbywały się miejscowościach i wsiach, m.in. województwa małopolskiego. 
Krakowskie uroczystości zabezpieczało tysiące strażaków ochotników zaangażowanych przez 
władze Związku.

Do bezpośredniego zabezpieczenia organizacji ŚDM od 26 do 31 lipca tylko w samym Krakowie 
służbę podjęło 3500 strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z województw: małopolskiego, 
podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Ponadto co najmniej kilka tysięcy strażaków OSP 
pełniło codziennie służbę w remizach OSP, jako dodatkowe wsparcie i zabezpieczenie jednostek 
ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej, oraz w różnego rodzaju działaniach organizacyjnych 
i wspomagających w parafiach.

Zdjęcia 3, 4: Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.



Sprawozdanie z działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w XIII kadencji w latach 2012‒2017 15

W Polsce, w 2016 roku funkcjonowało 16 204 Ochotniczych Straży Pożarnych, z których 4 
194 działało w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, m.in. w tych jednostkach, przez cały 
czas trwania ŚDM, podwyższono gotowość operacyjną, która polegała na zabezpieczeniu przez 
24 godziny na dobę pełnej dyspozycji dwóch zastępów tj. 12 osób. W sumie ok. 50 328 strażaków 
ratowników OSP było gotowych do wyjazdów, do działań ratowniczych, często uzupełniając stany 
osobowe w jednostkach ratowniczych PSP, które zadysponowane zostały do służby w Krakowie lub 
Częstochowie. Do działań ratowniczych dysponowano również OSP, które nie były włączone do KSRG.

Na potrzeby bezpośredniego wsparcia i organizacji działań strażaków na miejscu w Krakowie, 
w Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP powstał sztab organizacyjny, który właściwie 
w ciągu 2 tygodni zorganizował całą akcję bezpośredniego wsparcia organizacji i zabezpieczenia 
uroczystości ŚDM. Działania realizowane przez strażaków OSP miały miejsce podczas:

• zabezpieczenia mszy św. i wizyty papieża Franciszka w Częstochowie – 2 tys. strażaków OSP 
z woj. śląskiego,

• zabezpieczenia uroczystości i wizyty papieża Franciszka na krakowskich Błoniach – 1559 
strażaków OSP, którzy przepracowali około 15 559 godz.,

• zabezpieczenia mszy św. i wizyty papieża Franciszka w Campusie Misericordiae w Brzegach – 
1930 strażaków OSP, którzy przepracowali około 25 090 godz.,

Służba strażaków OSP polegała m.in. na:
• zabezpieczeniu dróg ewakuacyjnych i komunikacyjnych, dojścia i dojazdu do miejsc uroczystości,
• zabezpieczeniu słupów wysokiego napięcia i słupów oświetleniowych,
• zapewnieniu oświetlenia na drogach dojścia,
• zapewnieniu patroli pomiędzy sektorami,
• zapewnieniu patroli medycznych,
• pomocy informacyjnej pielgrzymom,
• pomocy w dystrybucji wody dla pielgrzymów,
• zabezpieczeniu wejść do sektorów.

Zorganizowanie szybkiej i skutecznej akcji polegającej na zadysponowaniu tak dużej liczby strażaków 
OSP było możliwe dzięki temu, że Związek OSP RP posiada swoje struktury organizacyjne. Przy pomocy 
Zarządów Oddziałów Powiatowych i Gminnych udało się w krótkim czasie zorganizować udział 
w ŚDM strażaków OSP z województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego i podkarpackiego 
oraz pełną logistykę związaną z zorganizowaniem i zapewnieniem m.in.: transportu, wyżywienia itp.
Ze strażakami w Krakowie spotkał się Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak.
Pełną poświęcenia i determinacji społeczną służbę strażaków OSP w białych hełmach widać było 
również w wielu relacjach telewizyjnych i na zdjęciach z działań ratowniczych.

iii.2. ctif w opolu
XX Międzynarodowe Spotkanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF odbyło się w dniach 

19‒26 lipca 2015 roku w Opolu. W spotkaniu uczestniczyło ok. 500 zawodników – dziewcząt 
i chłopców w wieku 12‒16 lat reprezentujących związki pożarnicze krajów członkowskich CTIF. 
Podobne spotkania organizowane są co dwa lata. Do Opola przyjechali również trenerzy, opiekunowie, 
kierownicy międzynarodowych delegacji i bardzo duża liczba kibiców, by dopingować swoje 
narodowe reprezentacje. Zmagania sportowe, które są zawsze najważniejszym punktem programu, 
miały miejsce 23 lipca 2015 roku na Stadionie Lekkoatletycznym im. Opolskich Olimpijczyków 
w Opolu.
Program spotkania obejmował m.in.:
• XX Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg międzynarodowego regulaminu CTIF.
• Uroczyste otwarcie spotkania i zawodów na opolskim rynku z zapaleniem ognia olimpijskiego.
• „Wystawę narodów” – wystawę reprezentacji krajów na stoiskach rozstawionych na opolskim 

rynku.
• „Prezentację narodów” – program artystyczny przygotowany przez młodzież ‒ uczestników 

spotkania na scenie Opolskiego Amfiteatru połączony z koncertem dla gości i mieszkańców 
miasta Opola.
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• Olimpiadę obozową na wyspie Bolko – turniej polegający na rozegraniu konkurencji 
zwinnościowych i sprawnościowych, wymagających zespołowego działania, które miało służyć 
integracji uczestników spotkania.

• Uroczystość zakończenia i zamknięcia spotkania oraz zawodów na stadionie ze zgaszeniem ognia 
olimpijskiego.

• Wycieczki połączone ze zwiedzaniem miasta i regionu.
• Wystawę i prezentację sprzętu pożarniczego.
• Posiedzenie Międzynarodowej Komisji Młodzieży CTIF.

Zdjęcie 5: XX Międzynarodowe Spotkanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF.
Stadion Lekkoatletyczny im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu.

W XX Międzynarodowym Spotkaniu i Zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF 
– Opole 2015 udział wzięły 42 drużyny z 23 państw świata: Japonii, Czech, Rosji, Francji, Austrii, 
Luksemburga, Wielkiej Brytanii, Włoch, Rumunii, Węgier, Słowacji, Polski, Szwecji, Szwajcarii, 
Słowenii, Łotwy, Finlandii, Niemiec, Bułgarii, Chorwacji, Białorusi, Portugalii oraz Serbii.

Zdjęcie 6: MDP OSP Głuchów woj. wielkopolskie.

Polskę reprezentowały: drużyna dziewcząt z MDP OSP Żdżary, woj. wielkopolskie, oraz drużyny 
chłopców z MDP OSP Głuchów, woj. wielkopolskie i MDP OSP Głuchów, woj. łódzkie. Drużyny 
uzyskały najlepsze wyniki w eliminacyjnych Ogólnopolskich Zawodów Sportowo-Pożarniczych 
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Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF, które miały miejsce w Olsztynie we wrześniu 2014 roku.
Zawody międzynarodowe wygrała drużyna MDP Głuchów/Polska (woj. wielkopolskie). Kolejne 

miejsca na podium zajęły drużyny reprezentujące Tragwein/Austria – II miejsce i Trentino/Włochy 
– III miejsce. Na 4. miejscu uplasowała się druga drużyna chłopców z Polski – MDP Głuchów/Polska 
(woj. łódzkie). W klasyfikacji dziewcząt zwyciężyły dziewczęta z Piskova Lhota/Czechy, II miejsce 
zajęła drużyna ze Zbilije/Słowenia, III miejsce Sunova/Słowacja, natomiast IV miejsce MDP Żdżary/
Polska (woj. wielkopolskie).

iii.3. 1050. rocznica chrztu polski (strażackie ogniska)

Zdjęcie 7: Wola Koszucka, Gmina Lądek, strefa 4.                    Zdjęcie 8: Pępowo, Gmina Pępowo, strefa 3.

Strażacy – członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
przystąpili do wspólnego ogólnopolskiego przedsięwzięcia Związku Podhalan i Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Inicjatywa miała na celu upamiętnienie 1050. rocznicy 
Chrztu Polski.
Patronat nad wydarzeniem objął Prymas Polski abp. Wojciech Polak oraz abp. Sławoj Leszek Głódź 
– Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Strażaków.

Głównym założeniem projektu był przemarsz przez Polskę Ognisk Ducha Świętego, polegający 
na zapaleniu przez strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych w dniu 14 kwietnia 2016 roku, od 
godz. 20:00 (zgodnie z mapą i instrukcją) ognisk w całym kraju. Pierwsze ognisko zapłonęło przy 
krzyżu na Giewoncie. Następnie, zgodnie z mapą, co 5 minut zapalane były przez strażaków OSP, 
Ogniska Ducha Świętego w kolejnych strefach wydzielonych na mapie. O godzinie 20:35 na Helu 
zapalone zostało ostatnie Ognisko. Ogniska zapalane były na wzgórzach i pagórkach w kolejności 
według określonych stref czasowych zgodnie z mapą i przewędrowały przez całą Polskę aż po brzeg 
Morza Bałtyckiego. W całym kraju zarejestrowanych i udokumentowanych zostało zapalenie przez 
strażaków OSP ponad 1050 Ognisk Ducha Świętego.
Liczne fotorelacje z tych wydarzeń zamieszczono na stronie internetowej Związku. Rozpalenie 
ognisk miało nie tylko charakter symboliczny, jednocześnie aktywizowało lokalne społeczności do 
współpracy przy organizacji wydarzenia.

Zdjęcie 9: Baranów, Gmina Baranów, strefa 4.                           Zdjęcie 10: Biertułtowy, Gmina Radlin, strefa 2.
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iii.4. akcja „dęby wolności” z udziałem ochotniczych Straży pożarnych
         pod patronatem prezydenta rp

W 2014 roku na terenie kraju, w miejscach ważnych dla 
lokalnych społeczności, w miejscach pamięci narodowej, a także 
w przestrzeni publicznej służącej mieszkańcom i turystom sadzone 
były „Dęby Wolności”. Przesłaniem akcji było promowanie 25. 
rocznicy wydarzeń odzyskania przez Polskę wolności w historycznych 

wyborach 4 czerwca 1989 roku oraz demokratycznych przemian w kraju i na świecie. Inicjatywa 
nawiązywała do spontanicznego sadzenia „Dębów Niepodległości” w latach 1918‒1928, kiedy 
społeczeństwo wraz z leśnikami sadziło drzewa, głównie dęby – uosobienie siły, długowieczności 
i nieprzemijającej pamięci – jako świadectwo odzyskania przez Polskę niepodległości.

Inicjatywa sadzenia „Dębów Wolności” była realizowana wspólnie przez Kancelarię Prezydenta 
RP, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz Ochotnicze Straże Pożarne. W ramach akcji 
z inicjatywy 587 Ochotniczych Straży Pożarnych zasadzono w całej Polsce 600 „Dębów Wolności”.

19 czerwca 2014 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski oraz Prezes Zarządu Głównego 
Związku OSP RP Waldemar Pawlak i strażacy ochotnicy zasadzili wspólnie pierwszy dąb. To szczególne 
spotkanie i symboliczne wydarzenie miało miejsce w Łowiczu przed budynkiem, w którym mieściły 
się koszary 10. Pułku Piechoty Wojska Polskiego (II RP), i w sąsiedztwie siedziby Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Łowiczu, która świętowała 135. rocznicę swojego powstania.

Zdjęcie 11: Prezydent RP B. Komorowski
w trakcie sadzenia Dębu Wolności w Łowiczu,
19 czerwca 2014 roku.

Zdjęcie 12: Prezes ZG ZOSP RP W. Pawlak
w trakcie sadzenia Dębu Wolności w Łowiczu,
19 czerwca 2014 roku.

Zakończenie ogólnopolskiej akcji odbyło się na placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Żychlinie. Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak wspólnie z zastępcą szefa Kancelarii Prezydenta 
RP Dariuszem Młotkiewiczem, młodzieżą i zaproszonymi gośćmi zasadzili ostatnie drzewo akcji 
„Dąb Wolności”.

Uroczystość odbyła się 17 listopada 2014 roku.

Zdjęcie 13, 14: Uroczystość sadzenia Dębu Wolności w Żychlinie, 17 listopada 2014 roku
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iii.5. Vii ogólnopolska pielgrzymka Strażaków na jasną górę
W niedzielę 26 kwietnia 2015 roku ok. 100 tys. strażaków z całej Polski przybyło do Częstochowy, 

by wziąć udział w pielgrzymce, która odbywa się co pięć lat. W tym szczególnym dla braci strażackiej 
wydarzeniu uczestniczył Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Pierwsza część uroczystości miała miejsce na Placu Władysława Biegańskiego, gdzie 
nastąpiło złożenie meldunku Prezydentowi RP i przegląd pododdziałów. Następnie zasadzono 
„Dąb Wdzięczności”, który był nawiązaniem do akcji sadzenia „Dębów Wolności” w 2014 roku. 
„Dąb Wdzięczności” w Częstochowie posadzili wspólnie: prezydent RP Bronisław Komorowski, 
minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska, prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak, komendant 
główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, 
dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Kazimierz Szabla a także młodzież szkolna klas 
mundurowych. Wspaniałą oprawę tego wydarzenia stanowiły strażackie poczty sztandarowe, 
strażacy z dziecięcych drużyn pożarniczych i orkiestry dęte.
Błogosławieństwo wygłosił ks. abp Wacław Depo, po czym zebrani na Placu W. Biegańskiego ruszyli 
na Jasną Górę, by wziąć udział w mszy św.

Słowa powitania do zebranych z ołtarza znajdującego się na szczycie Jasnej Góry wygłosił 
podprzeor ojciec Mieczysław Polak. Głos zabrał komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław 
Leśniakiewicz. Ze słowami uznania i podziękowania zwrócił się do strażaków prezes ZG ZOSP RP 
Waldemar Pawlak. Wiele ciepłych słów pochwały i wdzięczności wygłosił w swoim specjalnym 
wystąpieniu do strażaków prezydent Bronisław Komorowski.

Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił metropolita gdański ks. abp. Sławoj Leszek Głódź, 
a koncelebrowali kapelani strażaccy z krajowym kapelanem strażaków ks. bryg. Janem Krynickim 
na czele.

Na Jasną Górę przybyły rzesze członków Ochotniczych Straży Pożarnych, członkowie 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, członkowie orkiestr dętych i zespołów OSP, funkcjonariusze 
i pracownicy cywilni Państwowej Straży Pożarnej, słuchacze szkół pożarniczych, żołnierze 
i pracownicy Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, pracownicy cywilni Ochrony Przeciwpożarowej, 
strażacy zakładowych straży pożarnych. Przybyli także: parlamentarzyści z wicemarszałkiem Sejmu 
Eugeniuszem Grzeszczakiem, przedstawiciele rządu – minister pracy i polityki społecznej Władysław 
Kosiniak-Kamysz, sekretarz stanu MEN Tadeusz Sławecki, podsekretarz stanu MSW Stanisław Rakoczy, 
działacze Związku OSP RP oraz reprezentanci kierownictwa PSP. Wystawiono blisko 3 tysiące pocztów 
sztandarowych. Oprawę muzyczną zapewniło 114 orkiestr i 16 zespołów wokalnych OSP. Przed mszą 
świętą odbył się uroczysty koncert orkiestr i zespołów OSP.

Zdjęcie 15: Uczestnicy VII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Strażaków na Jasną Górę 2015.
Błonia pod Jasną Górą w Częstochowie.
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iii.6. jubileusze związku oSp rp
W 2016 roku przypadły rocznice: 95. rocznica powstania Związku OSP RP, 100-lecie Związku 

Floriańskiego, 25. rocznica Ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

1.  95. rocznica powstania związku oSp rp
8 maja 2016 roku w Kościele Parafialnym p.w. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na 

warszawskiej Chomiczówce odbyła się msza św. inaugurująca obchody 95-lecia powstania Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Odprawił ją i homilię wygłosił ks. biskup Piotr Jarecki. Po 
zakończonej liturgii członkowie Zarządu Głównego z prezesem Waldemarem Pawlakiem na czele 
złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą Bolesławowi Chomiczowi.

Wśród gości biorących udział w uroczystości byli: członkowie ZG ZOSP RP, przedstawiciele 
Komisji Historycznej oraz Komisji ds. Młodzieży i Sportu, rodzina Bolesława Chomicza, a także 
laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom” i „Najlepsi z Najlepszych” 
na wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna, którzy wcześniej wzięli udział 
w uroczystym podsumowaniu obu konkursów.
Przygotowana została okolicznościowa wystawa upamiętniająca historię Związku. Po mszy św. odbył 
się koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Płośnica i Zespołu Folklorystycznego „Narwianie” 
(którzy zapewnili również oprawę muzyczną mszy świętej) oraz pokazy strażaków okolicznych OSP.

 

Zdjęcia 16, 17: Uroczystość inauguracji jubileuszu 95-lecia powstania Związku OSP RP.
Kościół pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych Warszawa-Chomiczówka, 8 maja 2016 roku.

2.  100-lecie związku floriańskiego – konferencja w Sejmie rp
Na uroczystość z okazji 100. rocznicy powstania Związku Floriańskiego, która odbyła się w Sali 

Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie 3 czerwca 2016 roku, na zaproszenie prezesa Waldemara 
Pawlaka przybyło ponad 300 strażaków ochotników z najstarszych OSP w Polsce.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych powołanych 
do działania przed 1900 rokiem na ziemiach polskich znajdujących się pod zaborami pruskim 
i austriackim oraz straże ‒ założycielki Związku Floriańskiego.

Zebrani wysłuchali referatów na temat historii ruchu pożarniczego oraz powołania Związku 
Floriańskiego, które wygłosili członkowie Komisji Historycznej ZG ZOSP RP: dr Janusz Gmitruk, dr 
hab. Władysław Tabasz, prof. nadzw. SSW oraz prof. Piotr Matusak. Spotkanie poprowadzili wspólnie 
z prezesem Waldemarem Pawlakiem wiceprezes ZG ZOSP RP prof. Marek Trombski oraz dr hab. 
Władysław Tabasz, prof. nadzw. SSW.

W dyskusji głos zabrali goście oraz przedstawiciele OSP, posłowie: Władysław Kosiniak-Kamysz 
i Lidia Gądek (Parlamentarny Zespół Strażaków), członek ZG ZOSP RP gen. brygadier Wiesław 
Leśniakiewicz, prezes OSP w Kaliszu Grzegorz Kuświk, prezes ZOP ZOSP RP w Gnieźnie Jacek Kowalski, 
Daniel Kusz z OSP Brudzew, naczelnik OSP Mrowino Leszek Małyszka, komendant gminny ZOSP RP 
w Gowarczowie Kazimierz Kosierkiewicz, wiceprezes ZOP ZOSP RP w Bielsku-Białej Stanisław Górny, 
wiceprezes ZOP ZOSP RP w Mińsku Mazowieckim Leszek Dąbrowski, redaktor naczelna miesięcznika 
„Strażak” Dorota Pardecka oraz redaktor naczelny okolicznościowego albumu upamiętniającego 
obchody 100. rocznicy powołania Związku Floriańskiego i 95-lecia działania Związku Ochotniczych 
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Straży Pożarnych RP Marian Zalewski.
W spotkaniu uczestniczyli również: posłowie (członkowie Parlamentarnego Zespołu Strażaków) 
Andżelika Możdżanowska i Zbigniew Sosnowski (członek ZG ZOSP RP), wiceprezes ZG ZOSP RP Teresa 
Tiszbierek oraz członkowie ZG ZOSP RP – Krystyna Ozga, Franciszek Augustyn, Ireneusz Skubis, 
Marian Chmielewski.

Podsumowaniem uroczystości było wręczenie przedstawicielom OSP pamiątkowych medali 
oraz wspólne zdjęcie.

Zdjęcia 18, 19: Konferencja z okazji 100. rocznicy powstania Związku Floriańskiego.
Sala Kolumnowa Sejmu RP, 3 czerwca 2016 roku.

3.  uroczystości jubileuszowe z okazji 95-lecia związku oSp rp
      i 100. rocznicy utworzenia związku floriańskiego

Główne uroczystości jubileuszowe z okazji 95-lecia działalności Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz 100. rocznicy utworzenia Związku Floriańskiego odbyły się 
9 października 2016 roku w sanktuarium w Łagiewnikach w Krakowie. Połączono je z XV Pielgrzymką 
Strażaków do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach oraz podsumowaniem 
i podziękowaniem strażakom ochotnikom za ich udział w działaniach związanych z zabezpieczeniem 
i organizacją Światowych Dni Młodzieży. Mszę świętą prowadził metropolita krakowski JE kardynał 
Stanisław Dziwisz.

Po mszy, przed sanktuarium odbył się uroczysty apel z okazji 95-lecia Związku OSP RP oraz 
100-lecia Związku Floriańskiego. Podczas uroczystości Medalem Honorowym im. Bolesława 
Chomicza za wspieranie działań Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odznaczono: Urząd 
Wojewódzki w Krakowie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Każdy strażak, który uczestniczył w zabezpieczaniu Światowych Dni Młodzieży, otrzymał 
certyfikat poświadczający jego udział w działaniach Związku OSP RP i diecezji krakowskiej.

Zdjęcia 20, 21: Uroczystości jubileuszowe Związku OSP RP. Sanktuarium w Łagiewnikach w Krakowie, 9 października 
2016 roku.
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iii.7. działania na rzecz promocji bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej
podziękowanie dla ratowników za akcję w świebodzicach

8 kwietnia 2017 roku w Świebodzicach na Dolnym Śląsku doszło do katastrofy budowlanej, 
w wyniku której śmierć poniosło sześć osób, w tym dwoje dzieci, a cztery zostały ranne. Akcja 
poszukiwawczo-ratownicza trwała 26 godzin i uczestniczyło w niej 61 zastępów strażaków OSP 
i PSP. Łącznie 222 strażaków i 11 psów ratowniczych. W akcji udział brali ratownicy OSP z terenu 
powiatu świdnickiego: OSP Żarów i Mrowiny z gminy Żarów, OSP Jaworzyna Śląska i Nowice z gminy 
Jaworzyna Śląska, OSP Olszany, Stanowice, Tomkowice i Strzegom z gminy Strzegom, OSP Dobromierz 
i Mokrzeszów z gminy Dobromierz. Była to jedna z najtrudniejszych akcji dolnośląskich strażaków 
w ostatnich latach.

24 kwietnia br. w Strzegomiu, w województwie dolnośląskim, Prezes Zarządu Głównego 
Związku OSP RP Waldemar Pawlak spotkał się ze strażakami OSP, którzy brali udział w działaniach 
ratowniczych oraz w usuwaniu skutków katastrofy budowlanej w Świebodzicach. Podczas uroczystości 
strażacy OSP otrzymali od Prezesa ZG ZOSP RP indywidualne podziękowania oraz środki ochrony 
indywidualnej zakupione przez Związek OSP RP w tym m.in.: ubrania specjalne, rękawice specjalne, 
buty i hełmy strażackie. Sprzęt ten zastąpił zniszczone podczas akcji wyposażenie strażaków, które 
należało jak najszybciej uzupełnić, by strażacy bez przerwy mogli bezpiecznie wykonywać działania 
ratownicze oraz nieść pomoc potrzebującym.
W uroczystości udział wzięli m.in.: przedstawiciele władz krajowych, wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych Związku OSP RP z Wacławem Dziendzielem Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP woj. dolnośląskiego na czele oraz władze samorządowe m.in. Zbigniew Suchyta 
Burmistrz Miasta i Gminy Strzegom oraz Zastępca Burmistrza Miasta Świebodzice Krystian Wołoszyn.

i ogólnopolska olimpiada dziecięcych drużyn pożarniczych
Pierwsza w Polsce, unikatowa, wyjątkowa pod każdym względem i bardzo widowiskowa 

I Ogólnopolska Olimpiada Dziecięcych Drużyn Pożarniczych odbyła się 17 czerwca 2017 roku 
w Wieruszowie. Organizatorami Olimpiady byli: Związek OSP RP i OSP Wieruszów oraz Samorząd 
Gminy Wieruszów.

Impreza skierowana była do najmłodszych członków ochotniczych straży pożarnych z całej 
Polski i miała na celu m.in.:

• popularyzowanie szkolenia pożarniczego wśród dzieci,
• wyrobienie nawyków bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrożeń,
• kształtowanie świadomości udzielania pomocy innym osobom,
• rozwijanie pasji sportowych,
• popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej,
• integrację dziecięcych drużyn,
• wymianę doświadczeń opiekunów dziecięcych drużyn.

W Olimpiadzie udział wzięły 32 dziecięce drużyny pożarnicze – ponad 350 zawodników w wieku 
od 4 do 10 lat. Zgodnie z regulaminem przeprowadzono konkurencje: sztafeta, musztra, ćwiczenie 
bojowe „na mokro”, ćwiczenie bojowe „sikawka”.
Decyzją zespołu sędziowskiego wszystkie startujące drużyny zostały zwycięzcami Pierwszej 
Ogólnopolskiej Olimpiady Dziecięcych Drużyn Pożarniczych.

Spotkanie z członkami mdp reprezentującymi nasz kraj i związek oSp rp na zawodach 
międzynarodowych w roku 2015

6 listopada 2015 roku w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie miało miejsce 
spotkanie Waldemara Pawlaka – Prezesa Zarządy Głównego Związku OSP RP oraz Tadeusza 
Sławeckiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej z członkami Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych działających przy OSP: Głuchów i Żdżary woj. wielkopolskie, Głuchów woj. 
łódzkie oraz Papowo Toruńskie woj. kujawsko-pomorskie. Członkowie Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych reprezentowali nasz kraj i Związek OSP RP na międzynarodowych zawodach w 2015 
roku i odnieśli sukcesy zdobywając m.in.: złote medale i tytuły mistrzostw świata.
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Celem głównym spotkania było podsumowanie XX Międzynarodowego Spotkania 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF – Opole 2015. Zawody sportowo – pożarnicze po raz 
pierwszy w historii wygrała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Polski. Drużyna chłopców MDP 
OSP Głuchów woj. wielkopolskie została Mistrzem Świata według międzynarodowego regulaminu 
CTIF. Dziewczęca drużyna MDP z OSP Żdżary woj. wielkopolskie i chłopięca z Głuchowa woj. łódzkie 
zajęły czwarte miejsca w zawodach, w swoich grupach. Reprezentanci Polski odnieśli również 
ogromny sukces wygrywając w konkurencji Olimpiady Obozowej i Prezentacji Narodów. Ponadto 
drużyna dziewcząt z Papowa Toruńskiego po raz drugi reprezentowała Polskę i Związek OSP RP 
na Mistrzostwach Świata Seniorów w Sporcie Pożarniczym. W 2015 roku dziewczęta startowały 
w Mistrzostwach Świata Seniorów w Sankt Petersburgu (Rosja) i Juniorskich Mistrzostwach Świata 
w Grodnie (Białoruś). Dziewczęta zdobyły w Grodnie 12 medali: 5 złotych, 6 srebrnych i 1 brązowy 
klasyfikując się na trzecim miejscu.
Spotkanie było doskonałą okazją do nagrodzenia, podsumowania i podziękowania młodzieży, 
trenerom i opiekunom za odniesione sukcesy i godne reprezentowanie kraju i Związku OSP RP na 
arenie międzynarodowej.

koalicja na rzecz bezpieczeństwa w szkołach
Rok szkolny 2012/2013 został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Rokiem 

Bezpiecznej Szkoły”. Z inicjatywy Pani Krystyny Szumilas minister edukacji narodowej, w dniu 5 
grudnia 2012 roku partnerzy projektu podpisali „List intencyjny”. W gronie partnerów znalazł 
się również Związek OSP RP, z ramienia którego „List intencyjny” w imieniu Prezesa ZG ZOSP RP 
Waldemara Pawlaka podpisała wiceprezes Teresa Tiszbierek.
Sygnatariusze listu zobowiązali się m. in. do podejmowania działań skierowanych na wzmacnianie 
szeroko rozumianego bezpieczeństwa uczniów oraz współpracę przy planowanych w przyszłości 
projektach realizowanych w Roku Bezpiecznej Szkoły. W ramach projektu funkcjonuje strona 
internetowa www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl.

armia krajowa i jej żołnierze – strażacy w walce o niepodległość
Z inicjatywy prezesa Zarządu Głównego Waldemara Pawlaka Związek Ochotniczych Straży 

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przystąpił do projektu „Poznawanie historii Armii Krajowej 
z wykorzystaniem kodów QR”. Akcja służy upamiętnieniu żołnierzy AK i udziału strażaków w walce 
o niepodległość Ojczyzny. Jej inicjatorem był Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej i Fundacja 
Polskiego Państwa Podziemnego. Od marca 2015 roku w wielu miejscach rozmieszczane były 
tabliczki z kodem QR, w postaci kwadratu wypełnionego ciemnymi i jasnymi modułami, które 
udostępniały informacje o wydarzeniach związanych z Armią Krajową oraz biogramy żołnierzy AK. 
Do akcji przystąpiło 60 OSP z całego kraju we wszystkich województwach. Ich udział polegał na 
zamieszczeniu na remizach OSP w widocznych miejscach tabliczki z kodami QR. Po zeskanowania 
kodu QR, z wykorzystaniem smartfonu lub tabletu z zainstalowanym programem do ich skanowania, 
można przeczytać o strażakach walczących w strukturach AK, Strażackim Ruchu Oporu „Skała”, 
udziale OSP w walkach o niepodległość, historii AK i Związku OSP RP. Tabliczki mają format A4 
i znaleźć je można na ścianach zewnętrznych remiz OSP.
W ramach projektu powstało wiele opracowań zawierających życiorysy żołnierzy, opisy wydarzeń 
oraz miejsc związanych z działalnością Armii Krajowej.

„gotowi do niesienia pomocy innym” – związek oSp rp strażakom w ghazni (afganistan)
W 2013 roku Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP przekazał sprzęt ochrony osobistej dla 

afgańskich strażaków: hełmy bojowe, gaśnice, kominiarki i rękawice. W ten sposób Związek poparł 
inicjatywę polskiego Zespołu Odbudowy Prowincji Ghazni w Afganistanie, w zakresie przygotowania 
kadr do pracy w Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz służby w policji i straży pożarnej prowincji 
Ghazni.

uhonorowanie „najszybszego strażaka świata”
W dniu 26 lutego 2014 roku w Muzeum w Łowiczu, w kaplicy św. Karola Boromeusza, 
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odbyła się uroczysta, wspólna Sesja Rady Powiatu Łowickiego, Rady Miejskiej w Łowiczu i Rady 
Gminy Domaniewice zorganizowana w celu uhonorowania strażaka Zbigniewa Bródki – złotego 
i brązowego medalisty Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi.
W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej: Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP Jerzy Maciak, Zastępca 
Dyrektora Zarządu Wykonawczego Wiesław Golański oraz Prezes Zarządu Kaliskich Zakładów 
Przemysłu Terenowego Kamil Górecki.
Zbigniewowi Bródce wręczono list z gratulacjami od Prezesa Zarządu Głównego Waldemara Pawlaka 
oraz komplet nowoczesnego wyposażenia osobistego strażaka.

monika ciaciuch z oSp ślesin brązową medalistką igrzysk olimpijskich rio 2016
Monika Ciaciuch – wioślarka Lotto Bydgostii, wraz z koleżankami: Agnieszką Kobus, Joanną 

Leszczyńską i Marią Springwald wywalczyła brązowy medal Igrzysk Olimpijskich Rio 2016, w finale 
zawodów wioślarskich w czwórce podwójnej kobiet.
Druhna Monika jest czynnym strażakiem ratownikiem OSP Ślesin, gm. Nakło, pow. nakielski, woj. 
kujawsko-pomorskie.
3 września 2016 roku odbyło się uroczyste powitanie Moniki Ciaciuch w OSP w Ślesinie. Powitania 
medalistki w imieniu zarządu i wszystkich strażaków dokonał naczelnik OSP Ślesin Kazimierz 
Białczyk. Druhnie podziękowano za zdobycie brązowego medalu i godne reprezentowanie kraju na 
Olimpiadzie. Druhna Monika odebrała także list gratulacyjny od Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP. 
W uroczystości uczestniczył m.in.: Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. kujawsko-
pomorskiego – Zdzisław Dąbrowski.

ogólnopolski konkurs „wójt roku”
Celem konkursu jest wyłonienie Wójta, który w minionym roku wykazał się największymi 

osiągnięciami w pracy na rzecz swojej gminy. Konkurs organizowany jest przez Telewizję Polską SA, 
jednym z patronów jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Spośród 
wszystkich zgłoszonych Wójtów Kapituła Konkursu, w której zasiada zawsze przedstawiciel Związku 
OSP RP, wybiera 10 finalistów. „Wójta Roku” wybierają w głosowaniu telewidzowie TVP.
„Wójt roku 2012” – Pan Grzegorz Czapla z gminy Ożarowice w województwie śląskim
„Wójt roku 2013” – Pan Dereszewski Wojciech – gmina Kurzętnik, woj. warmińsko – mazurskie
„Wójt roku 2014” – Pani Włodarczyk Maria – gmina Dąbrowa Zielona, woj. śląskie
„Wójt roku 2015” – Pan Antoni Karlak – gmina Jabłonka, woj. małopolskie
„Wójt roku 2016” – Pan Dariusz Woźniak – gmina Rusiec, woj. łódzkie.

iV działalność ratownicza oSp

Ochotnicze Straże Pożarne biorą udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie 
pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. 
Współdziałają w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi 
podmiotami. Realizują także zadania prewencyjne i edukacyjne mające głównie na celu zapobieganie 
pożarom i innym zdarzeniom mogącym dotknąć ludność zamieszkującą na terenie działania OSP.

Ochotnicze Straże Pożarne wykonują również inne zadania wynikające z przepisów o ochronie 
przeciwpożarowej oraz statutu OSP.

W latach 2012-2016 odnotowano łącznie 2 192 947 zdarzeń w których interweniowały 
jednostki ochrony przeciwpożarowej, średnia roczna wyniosła 438 589 zdarzeń. Należy zauważyć, 
że od 2012 roku nie nastąpił istotny wzrost liczby zdarzeń. Analizując jednak poszczególne składowe 
statystyk, widać wyraźny wzrost liczby fałszywych alarmów oraz wzrost liczby miejscowych zagrożeń 
typu lokalnego oraz średniego. Istotny jest spadek liczby pożarów. W 2016 roku odnotowano 
o 34,84% mniej pożarów średnich w porównaniu z 2012 rokiem, natomiast pożarów dużych było 
46,88% mniej.
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Tabela 3: Statystyka zdarzeń w latach 2012‒2016. Dane statystyczne KG PSP
[źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 14.06.2017].
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2013 126 426 119 934 6 083 340 69 249 559 38 175 208 980 2 323 80 1 21 665 1 658 12 796 7 211 397 650

2014 145 237 135 890 8 736 528 83 249 472 35 396 211 073 2 894 106 3 24 556 1 756 13 604 9 196 419 265

2015 184 817 172 769 11 276 662 110 276 211 40 243 232 735 3 152 78 3 28 853 1 731 16 480 10 642 489 881

2016 126 228 120 752 5 086 316 74 288 416 39 661 245 092 3 574 89 0 32 175 1 610 17 243 13 322 446 819

Wykres 1: Rozkład pożarów, miejscowych zagrożeń i alarmów fałszywych w latach 2012‒2016.
Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 14.06.2017].

W latach 2012-2016 widać tendencję spadkową liczby zdarzeń (pożary oraz miejscowe 
zagrożenia), porównując dane z 2016 roku i średnią roczną, która wyniosła 438 589, liczba zdarzeń 
spadła o 5,5%, natomiast wzrosła liczba osób i pojazdów dysponowanych do zdarzeń w przypadku 
jednostek PSP, OSP KSRG oraz innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oprócz OSP.
Na podstawie uśrednionych danych z lat 2012-2016 udział pojazdów Ochotniczych Straży Pożarnych 
(OSP inne oraz OSP KSRG) w zdarzeniach wyniósł 39% ogólnej liczby dysponowanych pojazdów. 
Strażacy-ochotnicy stanowili 46% osób biorących udział w akcjach ratowniczych.

Należy zauważyć, że statystyki wskazują na dużą liczbę osób i pojazdów OSP zaangażowanych 
w działania ratownicze związane z gaszeniem pożarów. Uśredniając dane dotyczące udziału osób 
w likwidowaniu pożarów w okresie 2012-2016 liczba członków OSP wyniosła aż 50,8% wszystkich 
osób zaangażowanych w tego rodzaju akcje.

Tabela 4: Udział pojazdów i członków OSP w zdarzeniach w latach 2012-2016.
Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 14.06.2017].
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2012 420 647 681 151 2 989 184 202 847 1 034 450 73 596 387 760 276 443 1 422 210

2013 375 985 613 843 2 631 778 172 281 866 470 58 899 300 383 231 180 1 166 853

2014 394 709 667 378 2 891 046 191 514 975 861 66 000 341 935 257 514 1 317 796
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rok
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pojazdy 
ogółem

osoby  
ogółem

oSp kSrg oSp inne razem oSp
liczba  

pojazdów
liczba 
osób

liczba  
pojazdów

liczba 
osób

liczba  
pojazdów

liczba 
osób

2015 461 028 804 771 3 475 807 250 289 1 260 438 85 528 435 717 335 817 1 696 155

2016 414 644 721 040 3 079 559 211 851 1 069 555 61 320 311 370 273 171 1 380 925

Tabela 5: Udział OSP KSRG i OSP inne w zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj zdarzenia w latach 2012-2016.
Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 14.06.2017].

rok zdarzenie
ilość 

zdarzeń 
ogółem

pojazdy 
ogółem

osoby  
ogółem

oSp kSrg oSp inne
liczba  

pojazdów
liczba 
osób

liczba  
pojazdów

liczba 
osób

2012
pożary 183 888 342 754 1 573 911 111 604 587 415 48 010 260 967

miejscowe 
zagrożenie 236 759 338 397 1 415 273 91 243 447 035 25 586 126 793

2013
pożary 126 426 244 811 1 081 750 68 940 355 024 25 548 134 387

miejscowe 
zagrożenia 249 559 369 032 1 550 028 103 341 511 446 33 351 165 996

2014
pożary 145 238 285 889 1 274 587 88 087 455 376 35 006 183 364

miejscowe 
zagrożenia 249 472 381 490 1 616 464 103 427 520 485 30 994 158 571

2015
pożary 184 819 383 360 1 704 520 127 931 652 842 52 230 270 314

miejscowe 
zagrożenia 276 212 421 418 1 771 320 122 360 607 608 33 299 165 407

2016
pożary 126 228 267 694 1 162 193 80 286 410 139 27 506 142 575

miejscowe 
zagrożenia 288 416 453 346 1 917 366 131 565 659 416 33 814 168 795

Wykres 2: Wykorzystanie pojazdów w likwidacji miejscowych zagrożeń.
Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 14.06.2017]

Wykres 3: Udział osób w likwidacji miejscowych zagrożeń.
Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 14.06.2017]
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Wykres 4: Wykorzystanie pojazdów w likwidacji pożarów.
Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 14.06.2017]

Wykres 5: Udział osób w likwidacji pożarów.
Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 14.06.2017].

Zasady funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
regulują zapisy Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku. W art. 19. 1. 
ustawa stwierdza, że:

• Ochotnicza Straż Pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny 
sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi 
miejscowymi zagrożeniami.

• Bezpośredni udział w działaniach ratowniczych mogą brać członkowie Ochotniczych Straży 
Pożarnych, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat, posiadający aktualne badania 
lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych oraz odbyli szkolenie pożarnicze, 
o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy.

• Szczegółowe zadania i organizację ochotniczej straży pożarnej i ich związku określa statut.
Ustawodawca w 2015 roku dokonał zamian zapisów w zakresie art. 26, dodając art. 26a dotyczący 
możliwości realizacji rekompensat dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, który w związku 
z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach doznali uszczerbku na zdrowiu wskutek 
wypadku.
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nowe „zasady organizacji szkoleń członków ochotniczych Straży pożarnych biorących bezpośredni 
udział w działaniach ratowniczych”.

W 2015 roku Biuro Szkolenia Komendy Głównej PSP opublikowało nowe zasady organizacji 
szkoleń członków OSP.

W preambule autorzy opracowania zaznaczyli, że w ciągu ostatnich lat rola Ochotniczych Straży 
Pożarnych w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego ciągle wzrasta. Wymaga to odpowiedniego 
przygotowania, w tym również nabywania odpowiednich umiejętności przez członków Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Zauważono potrzebę nowelizacji rozwiązań w zakresie procesu szkolenia strażaków 
ochotników, nie tylko w treściach programowych, ale również w sposobie organizacji i realizacji 
ścieżki szkoleniowej. Zmiany powiązano ściśle z kształceniem zawodowym w Państwowej Straży 
Pożarnej. Zakres szkolenia strażaków ochotników jest zgodny z wybranymi treściami kształcenia 
podstawowego w zawodzie strażaka, pozwalającym na wykorzystanie wyszkolenia w ramach 
systemu szkolenia ochotników jako wstęp. Program szkolenia uwzględnia także nowe rozwiązania 
w zakresie ratownictwa specjalistycznego. Staje się to istotne z punktu widzenia rozszerzenia działań 
strażaków ochotników o obszar specjalistycznych czynności ratowniczych.
Wdrożenie nowych zasad organizacji szkolenia strażaków ochotników miało również wpływać 
na wzmocnienie relacji pomiędzy Państwową Strażą Pożarną i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi 
w zakresie współpracy, nie tylko wynikającej z zapisów aktów prawnych, ale przede wszystkim 
z wzajemnych relacji nabytych poprzez proces szkolenia, co powinno przekładać się również na 
relacje podczas działań ratowniczych, gdzie wzajemne zaufanie ma ogromny wpływ na jakość 
wykonywanych czynności, którymi są tutaj czynności ratujące zdrowie, życie i mienie ludzkie.

Szkolenia na poziomie podstawowym:
Celem szkoleń na poziomie podstawowym jest przygotowanie do sprawnego i bezpiecznego 

wykonywania podstawowych czynności ratowniczych, w tym również obsługi i konserwacji sprzętu 
wykorzystywanego do działań ratowniczych. 
Do szkoleń poziomu podstawowego należy zaliczyć szkolenia:
• podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych;
• kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych.
Tematyka szkolenia podstawowego obejmuje:
• podstawowe czynności z zakresu ratownictwa technicznego;
• podstawowe czynności z zakresu działań przeciwpowodziowych;
• zasady pracy w radiowej sieci UKF Państwowej Straży Pożarnej;
• wydawania sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze.

Szkolenia realizowane na poziomie specjalistycznym
Celem szkoleń realizowanych na poziomie specjalistycznym jest przygotowanie strażaków 

ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych do wykonywania działań z użyciem sprzętu 
specjalistycznego wymagającego umiejętności zdefiniowanych w zasadach realizacji ratownictwa 
specjalistycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Nabycie tak zdefiniowanych 
umiejętności pozwala na prowadzenie działań ratowniczych z użyciem sprzętu ratowniczego, w który 
wyposażone są Ochotnicze Straże Pożarne, zgodnie z rodzajem zagrożeń występujących na własnym 
terenie działania. 
Do szkoleń realizowanych na poziomie specjalistycznym zaliczono szkolenia w zakresie:
• ratownictwa technicznego;
• ratownictwa chemicznego i ekologicznego;
• ratownictwa wodnego;
• ratownictwa wysokościowego;
• działań poszukiwawczo-ratowniczych;
• ratownictwa medycznego;
• współpracy z LPR.
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Szkolenia na poziomie specjalistycznym strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych 
realizowane są w oparciu o programy szkoleń dedykowane dla Państwowej Straży Pożarnej.

Szkolenia realizowane na poziomie specjalistycznym z dziedziny ratownictwa medycznego 
obejmują uzyskanie uprawnień ratownika zgodnie z wymogami Ustawy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym.

Szkolenia realizowane na poziomie dowódczym
Celem szkoleń realizowanych na poziomie dowódczym jest przygotowanie strażaków 

ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych do kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie 
interwencyjnym. Określa się szkolenie operacyjne kierujących działaniem ratowniczym dla członków 
Ochotniczych Straży Pożarnych (dowódców OSP) i naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych 
oraz komendantów gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
z zachowaniem hierarchii zdobywania umiejętności dowódczych.
Do szkoleń realizowanych na poziomie dowódczym zaliczamy:
• szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 

(dowódców OSP); 
• szkolenie naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych;
• szkolenie komendantów gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 

Polskiej.

program Szkolenia podStawowego Strażaków ratowników ochotniczych Straży 
pożarnych

Celem szkolenia jest przygotowanie członków Ochotniczych Straży Pożarnych do:
• nabycia wiedzy i umiejętności przez członków Ochotniczych Straży Pożarnych do wykonywania 

podstawowych czynności ratowniczych, w tym gaśniczych, właściwych dla rot w zastępie 
w ramach wyposażenia własnego jednostki OSP;

• sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych określonych 
w treściach programu szkolenia;

• sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych podczas 
powodzi;

• prowadzenia łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej;
• kierowania ruchem drogowym podczas działań ratowniczych.

uprawnienia
Absolwent szkolenia uprawniony jest do prowadzenia podstawowych czynności ratowniczych 

w ramach zastępu podczas działań ratowniczych z wykorzystaniem sprzętu i wyposażenia technicznego 
przewidzianego w programie szkolenia, w tym urządzeń nadawczo-odbiorczych właściwych dla sieci 
radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej, prowadzenia działań ratowniczych podczas powodzi, 
wydawania sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze 
w ramach wykonywania działań ratowniczych, o ile zostaną spełnione następujące warunki:
• posiada zaświadczenie lekarskie orzekające zdolność do bezpośredniego udziału w działaniach 

ratowniczych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi w tym zakresie;
• posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;
• posiada wyposażenie w umundurowanie i sprzęt zgodny z dopuszczeniem do stosowania 

w jednostkach ochrony przeciwpożarowej;
• w ramach szkolenia strażak nabył wiedzę i umiejętności w zakresie eksploatacji i obsługi danego 

wyposażenia technicznego;
• nie są wymagane dodatkowe uprawnienia państwowe na eksploatację i obsługę wyposażenia 

technicznego;
• strażak ratownik OSP zapoznał się z instrukcją obsługi danego wyposażenia technicznego 

w jednostce macierzystej OSP.
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Tabela 6: Stan wyszkolonych członków OSP w zakresie przygotowania do prowadzenia działań ratowniczych w latach 
2012-2016. Opracowanie na podstawie bazy danych „System OSP”.

rodzaj szkolenia 2012 2013 2014 2015 2016 +/‒2012/2016

Strażacy ratownicy OSP 213 096 225 649 225 986 256 610 251 153 +38 057
Kierowcy konserwatorzy 
sprzętu ratowniczego 33 807 35 113 36 657 38 588 40 465 +6 658

Z zakresu ratownictwa 
technicznego 39 265 50 335 59 943 69 265 80 054 +40 789

Z zakresu kierowania 
ruchem drogowym 19 947 24 235 27 825 33 402 37 716 +17 769

Z zakresu zabezpieczenia 
lądowania LPR 12 844 18 332 22 198 26 744 29 445 +16 601

Dowódcy OSP 37 477 40 606 43 614 46 730 48 420 +10 943
Naczelnicy OSP 21 647 22 626 23 597 24 783 25 579 +3 932

V tworzenie warunków poprawiających działania ratownicze oSp

V.1. Szkolenia medyczne
W latach 2012‒2017 ZOSP RP kontynuował organizację szkoleń z zakresu kwalifikowanej 

pierwszej pomocy. Kursy finansowano ze środków firm ubezpieczeniowych.
Szkolenia odbywają się zgodnie z opracowywanym w biurze ZG ZOSP RP, na początku każdego 
roku, harmonogramem ustalającym liczbę kursów dla każdego województwa z przypisaniem do 
odpowiedniego ośrodka szkoleniowego. Liczba kursów przypadająca dla danego województwa 
określono proporcjonalnie do liczby OSP na tym terenie. Zakładana liczba uczestników w każdym 
kursie wynosi 30 osób.
Szkolenia odbywają się w 3 ośrodkach szkoleniowych:
• Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZOSP RP w Kościelisku;
• ZOSP RP Ośrodku Szkoleniowym w Turawie;
• Ośrodku Szkoleniowym przy Oddziale Wojewódzkim ZOSP RP woj. pomorskiego w Pruszczu 

Gdańskim.
Szkolenia prowadzono na podstawie zatwierdzonych przez wojewodów kursów kwalifikowanej 

pierwszej pomocy oraz wpisów do rejestrów podmiotów uprawnionych do prowadzenia takich kursów 
(spełnieniu wymagań zawartych w art. 13 ust. 2.3 Ustawy z 8 września 2006 roku o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym Dz.U. z 2006 r. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem 
ministra zdrowia z 19 marca 2007 roku w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy 
(Dz.U. z 2007 r. nr 60, poz. 408).
Ośrodek w Pruszczu Gdańskim wpisany jest do rejestru wojewody pomorskiego, natomiast ośrodki 
w Kościelisku i Turawie (od 2015 roku) do rejestru wojewody mazowieckiego. Wszystkie 3 ośrodki 
posiadają zatwierdzoną przez wojewodów kadrę dydaktyczną oraz sprzęt medyczny wymagany do 
prowadzenia szkoleń z zakresu KPP.

Prowadzone były także seminaria przygotowujące wraz z egzaminami weryfikującymi 
posiadane umiejętności dla członków OSP, których uprawnienia utraciły ważność (po okresie 3 lat 
od jego wystawienia).
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Szkolenia kwalifikowanej pierwszej pomocy

Tabela 7: Liczba szkoleń KPP dla członków OSP z poszczególnych województw przeprowadzonych w latach 2012– 2017.

województwo 2012 2013 2014 2015 2016 2017* razem

dolnośląskie 1 1 1 1 2 2 8
kujawsko-pomorskie 2 2 2 2 2 2 12
lubelskie 2 3 4 4 4 4 21
lubuskie 1 1 1 1 1 1 6
łódzkie 2 2 2 3 4 4 17
małopolskie 2 2 2 2 3 3 14
mazowieckie 2 3 3 4 4 5 21
opolskie 1 2 2 2 2 1 10
podkarpackie 2 2 2 3 3 3 15
podlaskie 1 1 2 2 2 2 10
pomorskie 1 2 2 2 2 2 11
śląskie 2 2 2 2 2 2 12
świętokrzyskie 2 2 3 3 3 2 15
warmińsko-mazurskie 1 1 1 1 1 1 6
wielkopolskie 2 3 3 4 4 5 21

razem 24 29 32 36 39 39 199
*Wartości planowane na rok 2017.

Poniżej przedstawiono przeprowadzone w latach 2012–2017 szkolenia KPP z podziałem na 
ośrodki szkoleniowe:

Wykres 6: Liczba szkoleń KPP z podziałem na ośrodki szkoleniowe.

Tabela 8: Liczba uczestników szkoleń KPP w poszczególnych latach.

ośrodek/rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017* razem

pruszcz 182 273 349 352 339 330 1 825
kiry 476 484 561 540 543 510 3 114

turawa 122 191 201 316 345 360 1 535
razem 780 948 1 111 1 208 1 227 1 200 6 474

*Wartości planowane na 2017 rok.
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Seminaria i egzaminy potwierdzające posiadane umiejętności (recertyfikacyjne)

Tabela 9: Liczba przeprowadzonych w latach 2012–2017 seminariów i egzaminów recertyfikacyjnych dla członków OSP 
z poszczególnych województw.

województwo 2012 2013 2014 2015 2016 2017* razem

dolnośląskie 1 1 2 2 1 1 8
kujawsko-pomorskie 1 1 1 1 1 1 6
lubelskie 3 3 3 2 2 2 15
lubuskie 1 1 2 2 1 1 8
łódzkie 2 2 2 2 2 2 12
małopolskie 2 3 3 3 2 2 15
mazowieckie 2 3 3 3 2 2 15
opolskie 1 3 3 3 2 1 13
podkarpackie 2 2 2 2 2 2 12
podlaskie 1 1 1 1 1 1 6
pomorskie 1 1 1 1 1 1 6
śląskie 1 1 2 2 2 2 10
świętokrzyskie 1 1 2 2 2 2 10
warmińsko-mazurskie 1 1 1 1 1 1 6
wielkopolskie 2 3 4 3 3 3 18
zachodniopomorskie 1 1 1 1 1 1 6

razem 23 28 33 31 26 25 166

Wykres 7: Liczba seminariów i egzaminów weryfikujących posiadane umiejętności z zakresu KPP przeprowadzonych 
w latach 2012–2017, z podziałem na ośrodki szkoleniowe.

Tabela 10: Liczba uczestników szkoleń KPP w latach 2012‒2017.

ośrodek/rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 razem

pruszcz 93 150 149 154 154 180 880

kiry 433 455 364 419 295 300 2 266

turawa 150 235 379 398 291 270 1 723

razem 676 840 892 971 740 750 4 869
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Zdjęcia 22, 23: Strażacy ochotnicy w trakcie zajęć praktycznych.

V.2. Szkolenia dla komendantów gminnych zoSp rp
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP we współpracy z Centrum Naukowo-Badawczym 

Ochrony Przeciwpożarowej – PIB im. J. Tuliszkowskiego w Józefowie, w latach 2013‒2015 
zorganizował i przeprowadził cykl dwudniowych szkoleń dla komendantów gminnych Związku OSP 
RP, członków OSP i działaczy Związku OSP RP zajmujących się sprzętem. Szkolenia teoretyczne oraz 
praktyczne odbywały się w CNBOP i prowadzone były przez kadrę specjalistów Instytutu.

Celem organizacji szkoleń było zapoznanie członków OSP z obowiązującym stanem prawnym 
w zakresie zakupu i użytkowania wyrobów ochrony przeciwpożarowej, zagadnień dot. ich certyfikacji, 
przedstawienie wymagań dla grup wyrobów obowiązanych do posiadania świadectw dopuszczenia 
oraz procedury jego uzyskania, procedury odbioru sprzętu.
Zajęcia prowadzone były w 50-osobowych grupach z poszczególnych województw i kończyły się 
egzaminem i wydaniem Certyfikatu Kwalifikacji – poziom „3”.

Ilustracja 1: Przykładowy certyfikat kwalifikacji.
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Tabela 11: Podsumowanie przeprowadzonych szkoleń z podziałem na województwa.

województwo liczba kursów liczba uczestników

dolnośląskie 2 72

kujawsko-pomorskie 2 107
lubelskie 3 120

lubuskie 2 73

łódzkie 3 132

małopolskie 3 84

mazowieckie 4 149

opolskie 1 36

podkarpackie 2 95

podlaskie 4 169

pomorskie 2 98

śląskie 3 124

świętokrzyskie 2 85

warmińsko-mazurskie 1 44

wielkopolskie 3 108

zachodniopomorskie 1 48

dyrektorzy zw ow zoSp rp 1 14

razem 39 1 558

W sumie przeprowadzono 39 szkoleń, w których wzięło udział 1 558 kursantów.

V.3. warsztaty szkoleniowe dla strażaków ochotników dot. koordynacji prowadzenia 
działań ratowniczych m.in. w sytuacjach kryzysowych oraz zabezpieczenia 
logistycznego podczas zawodów w sportach pożarniczych oraz innych 
uroczystości i imprez
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP opracował i przeprowadził dla członków OSP cykl 

szkoleń pt.: „Warsztaty szkoleniowe dla strażaków ochotników dot. koordynacji prowadzenia działań 
ratowniczych m.in. w sytuacjach kryzysowych oraz zabezpieczenia logistycznego podczas zawodów 
w sportach pożarniczych oraz innych uroczystości i imprez”. Zajęcia odbywały się w Ośrodku 
Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZOSP RP „Kirowy Gościniec” w Kościelisku.
Trzydniowe szkolenie (teoretyczne i praktyczne) skierowane było do członków OSP mogących brać 
bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych ze wskazaniem na posiadanie ukończonego 
kursu KPP i komunikowanie się w języku obcym.

Celem szkolenia było nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności praktycznych 
w zakresie postępowania w przypadku udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy dużej liczbie 
osób poszkodowanych i ewakuacji z miejsc zagrożonych.

W pierwszej połowie 2016 roku odbyło się 5 szkoleń:
• 30 stycznia – 1 lutego 2016 roku ‒ dla 72 członków OSP z terenu woj. małopolskiego;
• 12‒14 marca 2016 roku – dla 29 członków OSP z terenu woj. śląskiego i 30 z woj. lubelskiego;
• 16‒18 kwietnia 2016 roku – dla 30 członków OSP z terenu woj. świętokrzyskiego i 28 z woj. 

podkarpackiego;
• 21–23 maja 2016 roku – dla 32 członków OSP z terenu woj. mazowieckiego i 24 z woj. 

wielkopolskiego;
• 11–13 czerwca 2016 roku – dla 31 członków OSP z terenu woj. łódzkiego i 26 z woj. 

dolnośląskiego.
W sumie przeszkolono 302 członków OSP z 9 województw.
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Program szkolenia przewidywał tematy:
• Zdarzenia masowe, mnogie – definicja, podział.
• Przepisy dotyczące organizacji imprez masowych.
• Systemy segregacji medycznej.
• Omdlenie. Nagłe stany internistyczne. Drgawki. Działanie wysokiej temperatury.
• Szybka ocena stanu poszkodowanego.
• Szybka ocena stanu poszkodowanego. Ewakuacja.
• Własny system łączności podczas imprez masowych.
• Organizacja zabezpieczenia imprez masowych na przykładzie EURO 2012.
• Zasady segregacji medycznej.
• Zabezpieczenie imprez masowych – aspekty psychologiczne (wykłady i ćwiczenia):

• Zachowania i reakcje psychiczne podczas zdarzeń masowych.
• Stres, lęk, panika ‒ warunki powstawania, następstwa wystąpienia i sposoby zapobiegania 

rozprzestrzeniania się paniki.
• Zasady udzielania wsparcia psychicznego osobom poszkodowanym.
• Konsekwencje stosowania niekonstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem. 

Kryzysy psychologiczne, objawy psychosomatyczne.
• Odreagowanie psychiczne po akcji, zdarzeniu – sposoby redukcji stresu, odprawa 

z elementami wentylowania emocji, wsparcie psychiczne w zespole.

V.4. inne szkolenia
kurs dla kandydatów na płetwonurków na stopień podstawowy kdp/cmaS (p1)

Szkolenia płetwonurków realizowane były zgodnie z programem szkolenia Komisji Działalności 
Podwodnej ZG PTTK. Dodatkowo rozszerzony o zagadnienia prowadzenia akcji ratowniczych na 
akwenach wodnych, w tym przede wszystkim w zakresie działań ratowniczych bezpośrednio 
związanych z ratowaniem życia i mienia ludzkiego. Uczestnicy kursu zdobywali wiedzę teoretyczną 
i umiejętności praktyczne umożliwiające użytkowanie sprzętu nurkowego oraz bezpieczne 
nurkowanie do głębokości 20 m w systemie partnerskim z płetwonurkiem o takich samych lub 
wyższych kwalifikacjach. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymywali Książkę Płetwonurka KDP/
CMAS i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS* (P1).
Zajęcia prowadzone były przez kadrę instruktorów należących do ORW OSP MARES w Koszalinie. 
Uczestnicy zakwaterowani byli w budynku OSP Bysław, powiat tucholski, województwo kujawsko-
pomorskie. W latach 2012‒2015 odbyło się 8 ośmiodniowych turnusów. Patenty płetwonurka 
uzyskało 192 członków OSP.

V.5. wdrażanie technologii informatycznych
Strona internetowa www.zosprp.pl

W sierpniu 2015 roku przeprowadzony został lifting oprawy graficznej strony. Poprawiono 
wygląd strony. Zwiększona została (w 2015 i 2017 roku) szerokość strony zgodnie z rosnącą 
rozdzielczością w nowych generacjach wyświetlaczy.
W okresie od 2013 do maja 2017 roku na stronie zostało opublikowanych 726 aktualizacji oraz 
nowych informacji i wiadomości. W tym samym czasie stronę odwiedzono 2 156 520 razy, 
wyświetlając średnio 3 strony w trakcie jednej sesji, co daje łącznie blisko 6,5 miliona wyświetleń.
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Wykres 8: Statystyka odwiedzin strony internetowej www.zosprp.pl.

hosting stron internetowych dla oSp
Usługa darmowych stron internetowych dla OSP, scentralizowanych w jednym miejscu została 

utrzymana. W 2015 roku wydzierżawiono drugi serwer z uaktualnionym oprogramowaniem (PHP 
5.6, MySQL 5.5). Zastąpiono dotychczasowy kreator stron SkyBlueCanvas najbardziej obecnie 
powszechnym Systemem Zarządzania Treścią Wordpress. 
Zauważalny jest spadek liczby rejestracji kont hostingowych spowodowany nasyceniem na 
zapotrzebowanie na tę usługę – obecnie wiele OSP posiada już swoje strony internetowe. 
Równocześnie stopniowo maleją koszty utrzymania stron internetowych na płatnych hostingach. 
Widoczny w 2015 roku wzrost rejestracji był spowodowany uruchomieniem drugiego serwera, 
jednak popularność jest znacznie niższa niż w latach 2009‒2011. Wybór nowych władz OSP w 2016 
roku spowodował zwiększenie liczby zakładanych stron OSP na koniec 2016 i w 2017 roku – stąd 
aż 110 rejestracji od stycznia do czerwca 2017 roku. W sumie od 2013 roku do maja 2017 roku 
zarejestrowano 595 nowych kont hostingowych. Utrzymywanych jest łącznie 2440 kont Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Nie jest sprawdzane, jaki procent tych kont jest wykorzystywany do prowadzenia 
aktualnych stron OSP.

Usługa hostingowa pozostaje całkowicie bezpłatna dla OSP.
Strony internetowe mają podobny adres o nazwie *.osp.org.pl i są zebrane w jednym katalogu, 

co ułatwia odnalezienie stron. Można też przeglądać strony wg województw, powiatów, gmin itd. 
Katalog ten sprawia, że strony mają podniesiony page rank (PR), dzięki czemu są wysoko uplasowane 
w wyszukiwarce Google.

Do usługi jest zapewniony łatwy dostęp – informacja o hostingu jest zawsze zamieszczona na 
stronach internetowych zosprp.pl i osp.org.pl. Można się zarejestrować od razu poprzez formularz 
na stronie internetowej osp.org.pl. Tworzenie nowych kont zostało w pełni zautomatyzowane, od 
momentu rejestracji do aktywacji konta zajmuje to kilka minut. Poprawność danych OSP podczas 
rejestracji odbywa się poprzez porównanie ich z Systemem OSP. W razie niezgodności decyzję 
o aktywacji podejmuje się indywidualnie.

platforma e-learningowa adresowana do strażaków ochotników, w tym również członków mdp
Kontynuowano program szkoleniowy dla strażaków ratowników OSP uruchomiony w 2006 roku 

w ramach realizacji projektu „Wioska internetowa”, jako wspólnej inicjatywy Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony 
Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego oraz firmy Optoland.
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System szkolenia OSP zamieszczony został na platformie internetowej www.platforma.
wint.pl. Dzięki temu możliwa jest nauka i poznanie treści przewidzianych systemem szkolenia bez 
kłopotliwych wyjazdów do często oddalonych od miejsca zamieszkania ośrodków szkoleniowych. 
Każdy członek OSP, mający dostęp do komputera z łączem internetowym, może zapoznać się z tym 
materiałem. Jest to doskonała okazja, aby w ramach samokształcenia strażacy OSP powtórzyli sobie 
wiadomości z zakresu ratownictwa i użycia sprzętu przeciwpożarowego, a nowo przyjęci strażacy 
ochotnicy opanowali wiedzę z tego zakresu. Jest to również propozycja dla młodzieży skupionej 
w MDP oraz starszej młodzieży uczestniczącej w Turniejach Wiedzy Pożarniczej do opanowania 
wiedzy niezbędnej dla uczestników Turnieju.

Materiał szkoleniowy przestał być zgodny z „Systemem szkolenia członków Ochotniczych 
Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczych” i wymaga aktualizacji.

V.6. działania z zakresu unormowań prawnych (tworzenie i opiniowanie aktów 
prawnych dotyczących funkcjonowania związku i oSp)

W okresie sprawozdawczym podejmowane były prace wspomagające od strony techniki 
legislacyjnej działania Związku związane z przeprowadzaniem procedur mających na celu zmiany 
istniejących regulacji prawnych. Polegało to między innymi na formułowaniu propozycji zapisów 
zmieniających obowiązujące przepisy prawne, współdziałaniu z Parlamentarnym Zespołem 
Strażaków, przygotowywaniu wystąpień do organów państwa mających wpływ na tworzenie, 
wykładnię i egzekwowanie prawa.

W czasie XIII kadencji do władz Związku wpłynęło bardzo wiele zapytań, próśb o wyjaśnienie 
i pomoc (pisemnych, w drodze elektronicznej, telefonicznie i ustnie) od struktur Związku oraz 
z zewnątrz, tzn. z OSP, od ich członków i sympatyków oraz organów samorządu terytorialnego i innych 
instytucji. Zapytania dotyczyły OSP i ochrony przeciwpożarowej, w tym: w przedmiocie poradnictwa 
w dochodzeniu praw własności i innych praw majątkowych. Na większość z nich były udzielane 
odpowiedzi w takiej samej formie, w jakiej pochodziło zapytanie (wystąpienie) od zainteresowanej 
osoby. W sprawach istotnych z punktu widzenia Związku wydawane były opinie prawne na piśmie. 
Poza opiniami na piśmie opiniowane były wszystkie umowy podpisywane w Zarządzie Głównym 
ZOSP RP oraz wszystkie pełnomocnictwa udzielane przez prezesa Zarządu Głównego Związku i Zarząd 
Wykonawczy Związku (w tym część przygotowywana była przez osobę świadczącą obsługę prawną 
Związku) ‒ kilkaset sztuk rocznie. W przypadku zastrzeżeń korekty dokumentów były dokonywane 
w trakcie ich opracowywania.

W latach 2012‒2017 udzielono 908 pisemnych opinii, porad oraz informacji i stanowisk 
prawnych, których treść przygotowywana była przez osobę świadczącą obsługę prawną. W tym 
czasie udzielono także 3 371 odpowiedzi na pośrednictwem poczty elektronicznej. Przeciętnie 
tygodniowo udzielanych jest po kilkanaście odpowiedzi ustnych (w tym także telefonicznych).

informacja o inicjatywach prawnych zoSp rp
Z inicjatywy, bądź z udziałem Związku OSP RP podejmowane były działania mające na celu 

korektę zapisów prawnych (ustawowych lub w rozporządzeniach) w celu ich dostosowania, czy też 
zmiany do oczekiwań i potrzeb członków OSP. Dotyczyło to m.in.:
1.  ubezpieczenia społecznego rolników ‒ kierowców oSp

Staraniem ZOSP RP Sejm RP przyjął ustawę z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która w art. 4 stanowi, że rolnicy 
i domownicy, którym przed dniem wejścia w życie Ustawy z 13 października 1998 roku o systemie 
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1442, z późn. zm.) wydano decyzję o ustaniu 
ubezpieczenia społecznego rolników, w związku z objęciem ich ubezpieczeniami na podstawie 
przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, mogą złożyć w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego wniosek o objęcie ich tym ubezpieczeniem w okresie, którego dotyczy decyzja, o ile 
spełniali w okresie objętym wnioskiem warunki określone w art. 5b Ustawy o ubezpieczeniu 
społecznym rolników. Wniosek ten musiał być złożony w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy, 
czyli do końca czerwca 2014 roku.
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Informacja o treści ustawy została opublikowana na stronie internetowej ZOSP RP oraz 
w miesięczniku „Strażak”, a nadto zostały opublikowane w ten sam sposób wzory wniosku o objęcie 
ubezpieczeniem społecznym rolników i ich domowników w okresie, którego dotyczą wydane dotąd 
decyzje o ustaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

2.  uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi oSp
W 2014 roku z inicjatywy grupy posłów PSL, niez., KPSP, PO, SLD uchwalono ustawę o zmianie 

Ustawy o kierujących pojazdami. W art. 106 dodano ust. 3 o treści: „Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje 
się do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Więziennej i Inspekcji Transportu Drogowego oraz do kierujących pojazdami 
ochotniczych straży pożarnych.”
Uchwalenie ustawy znosi dla strażaków OSP obowiązek ukończenia kursu dla kierujących pojazdami 
uprzywilejowanymi, który miały prowadzić ośrodki doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego.

3  w minionej kadencji podjęto szereg ważnych inicjatyw legislacyjnych dotyczących  
     w szczególności:
• Wydłużenia maksymalnego wieku strażaka ochotnika uprawniającego do udziału w działaniach 

ratowniczych powyżej 65. roku życia.
• Jednoznacznego zapisania w przepisach rangi ustawowej prawa do używania syren alarmowych 

przy powiadamianiu o działaniach ratowniczych OSP.
• Możliwości przekazywania nieruchomości na cele związane z ochroną przeciwpożarową w drodze 

darowizn na podstawie przepisów Ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity z 2 kwietnia 2014 roku, Dz.U. z 2014 r., poz. 518).

• Rozwiania wątpliwości prawnych co do tego, czy wśród podmiotów uprawnionych do wykonywania 
ratownictwa wodnego znajdują się OSP, które tę działalność dotychczas prowadziły. Wskazana 
byłaby tu odpowiednia nowelizacja Ustawy z 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. nr 208, poz. 1240).

• Zmiany sposobu ustalania cen i stawek opłat za paliwa gazowe lub energię elektryczną dla 
jednostek ochrony przeciwpożarowej (druk sejmowy nr 2508). Projekt poselski przewidywał, że 
przedsiębiorstwo energetyczne tworzy odrębną grupę taryfową dla odbiorców przyłączonych 
do sieci, niezależnie od poziomu napięcia znamionowego sieci, będących jednostkami ochrony 
przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 6 Ustawy z 24 sierpnia 1991 roku o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380, z późn. zm.), biorąc pod uwagę znaczenie 
tych jednostek dla realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub 
środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

V.7. porozumienia zawarte w kadencji
• Porozumienie o współpracy zawarte 11 września 2012 roku pomiędzy „Przewozy Regionalne” 

spółka z o.o. a Związkiem OSP RP. Strony postanowiły, że w ramach podjętej współpracy PR 
zamieszczać będą w uruchomionych przez siebie pociągach materiały reklamowe Związku, 
dotyczące prowadzonej przez Związek lub jej członków działalności, w tym organizowanych 
przez Związek lub z jego inicjatywy imprez sportowych lub okolicznościowych. W ramach 
podjętej współpracy Związek zobowiązał się zamieszczać informacje i reklamy dotyczące usług 
i podejmowanych przez PR działań, w tym w szczególności podczas organizowanych przez 
Związek lub z jego inicjatywy imprezach sportowych lub okolicznościowych, a także poprzez 
zamieszczanie rozkładów jazdy PR na budynkach mieszczących jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Porozumienie przewidywało zawieranie odrębnych umów określających zasady 
realizacji kampanii informacyjnych lub reklamowych.
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• Porozumienie z 1 października 2013 roku w sprawie aktywizacji społeczno-zawodowej i organizacji 
aktywnych form spędzania czasu wolnego przez młodzież, w szczególności pochodzącą 
z obszarów wiejskich, zawarte z Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy. Porozumienie 
objęło następujące obszary:

• edukacja młodzieży,
• przygotowanie młodzieży na rynek pracy,
• aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży,
• przygotowanie młodzieży do aktywnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia 

w społeczeństwie, w tym poszerzania zakresu podstawowej wiedzy nt. ochrony 
przeciwpożarowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego,

• wzajemna promocja realizowanych działań.

• W dniu 14 marca 2013 roku zawarto porozumienie o współpracy z Telewizją Polską SA. Celem 
było wsparcie społeczeństwa w procesie przejścia na odbiór telewizji naziemnej z analogowego 
na cyfrowy. Porozumienie zakładało współpracę w zakresie udziału Związku OSP RP oraz 
Ochotniczych Straży Pożarnych w akcjach organizowanych przez TVP SA takich jak „Telewizyjne 
Miasteczka Cyfrowe”, których celem było przekazanie mieszkańcom województw najważniejszych 
informacji o cyfryzacji i korzyściach z przejścia na odbiór na-ziemnej telewizji cyfrowej oraz 
udzielania mieszkańcom wskazanych przez wójta, burmistrza lub służby pomocy społecznej 
wsparcia i pomocy przy modyfikacji instalacji antenowych, w szczególności w sytuacjach, 
w których wymaga to pracy na wysokości.

• Porozumienie zawarte 15 lipca 2014 roku w Warszawie pomiędzy Związkiem OSP RP a „Baltmedia 
Sp. z o.o.” określające warunki i zasady udzielenia przez Związek wsparcia i pomocy przy realizacji 
zdjęć do serialu „Strażacy”. Porozumienie było konsekwencją podjęcia przez Telewizję Polską 
SA decyzji o produkcji serialu przedstawiającego pracę wykonywaną przez strażaków, w tym 
w szczególności prowadzenie akcji ratowniczych. Serial realizował ważne cele informacyjne 
i edukacyjne uświadamiając widzom potencjalne zagrożenia pożarowe i inne w zakresie 
bezpieczeństwa, skutki pożarów, klęsk i innych zdarzeń. Serial rozpowszechniał wiedzę na temat 
ochrony przeciwpożarowej, budował wizerunek strażaków ochotników. Wynikiem realizacji 
porozumienia było wsparcie Związku w produkcja odcinków serialu „Strażacy”. Serial był z dużym 
sukcesem emitowany na antenach Telewizji Polskiej SA w tym w Programie I.

• Porozumienie o współpracy zawarte 18 lipca 2014 roku pomiędzy Związkiem OSP RP a Polskim 
Instytutem Rolnictwa sp. z o.o. dotyczyło: promowania akcji proaktywnościowych wśród 
młodzieży wiejskiej, w tym wykorzystania nowoczesnych technologii w celu zdobywania 
wiedzy oraz umiejętności; prowadzenia wspólnych kampanii społecznych na rzecz ochrony 
życia, zdrowia i mienia oraz zachowania zasad BHP przy pracach polowych, w szczególności 
bezpieczeństwa pożarowego; prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród 
strażaków OSP w zakresie wybranych elementów wykorzystania nowoczesnych technologii. 
W zakresie współpracy znalazła się organizacja wspólnych konkursów kierowanych do młodzieży 
wiejskiej oraz organizacji kampanii społecznych. W celu realizacji porozumienia PIR udostępnił dla 
członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz młodzieży wiejskiej dostęp do sytemu zarządzania 
gospodarstwem rolnym „RolnikON”.
Na stronie internetowej zosprp.pl zamieszczono ikonę Internetowego systemu dla gospodarstw 
„RolnikON”, darmowy dostęp dla członków OSP zapewniono do 1.10.2014 r.

• Związek OSP RP podpisał 24 marca 2016 roku porozumienie z Zarządem Głównym Związku 
Podhalan w Polsce, które określiło zasady współpracy w sprawie rozpalenia ognisk na terenie 
Polski dla uczenia 1050-lecia Chrztu Polski. Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej 
skierowanej do OSP było najważniejszym założeniem dokumentu.
Efektem realizacji porozumienia była akcja rozpalenia ognisk, opisana w punkcie III.3. niniejszego 
sprawozdania.
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Vi popularyzacja ochrony przeciwpożarowej

Vi.1. i edycja ogólnopolskiego konkursu na najlepsze inicjatywy dla Społeczności 
lokalnych z udziałem oSp i Samorządów floriany 2017

Pragnąc szeroko prezentować i promować bardzo rozległą i niezwykle ważną społeczną 
działalność ochotniczych straży pożarnych podejmowaną na rzecz lokalnych środowisk, Związek 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w 95. rocznicę swojego istnienia 
zorganizował i ogłosił Ogólnopolski Konkurs FLORIANY. Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP 26 
czerwca 2016 roku przyjęło w tej sprawie uchwałę oraz regulamin.

Organizatorem Konkursu FLORIANY był Zarząd Główny Związku OSP RP reprezentowany przez 
Zarząd Wykonawczy ZOSP RP a także redakcja miesięcznika „Strażak”. Ogłoszony 6 listopada 2016 
roku podsumowany został na Gali Finałowej w Dniu Strażaka 4 maja 2017 roku.

idea i adresaci konkursu
Ogólnopolski Konkurs FLORIANY to przedsięwzięcie poświęcone rozwojowi, edukacji 

i integracji lokalnych społeczności. Jego głównym przesłaniem jest inspirowanie, prezentowanie 
oraz premiowanie działań na rzecz bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy 
i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych miejscowości, integracji 
oraz rozwoju lokalnych środowisk i przeciwdziałania wykluczeniu oraz promowanie społecznej 
aktywności lokalnych wspólnot. Zadaniem Konkursu jest również promowanie współpracy OSP 
i samorządów, roli ochotniczych straży pożarnych w życiu miejscowości jak też prezentowanie 
pozytywnego wizerunku Związku OSP RP.

Konkurs adresowany jest do ochotniczych straży pożarnych, które samodzielnie lub 
wspólnie z samorządami, lokalnymi środowiskami, organizacjami, instytucjami oraz pracodawcami 
i przedsiębiorcami realizują przedsięwzięcia oraz projekty służące mieszkańcom na terenie ich 
działania. Poprzez nagradzanie i wypromowanie najlepszych inicjatyw ma zachęcać do jeszcze 
aktywniejszego podejmowania działań na rzecz bezpieczeństwa i poprawy jakości życia ludzi oraz 
organizowania się całych społeczności wokół wspólnych przedsięwzięć.

Na Konkurs wpłynęło 375 projektów ze wszystkich województw.

kapituła konkursu
Do oceny prac konkursowych powołana została Kapituła Konkursu w składzie:
• Waldemar Pawlak – prezes ZG ZOSP RP,
• gen. brygadier w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz – członek Prezydium ZG ZOSP RP,
• dr Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców RP,
• prof. Artur Krajewski – malarz, artysta multimedialny, nauczyciel akademicki, poeta,
• Czesław Lang – wybitny kolarz torowy i szosowy, wicemistrz olimpijski, dwukrotny medalista 

szosowych mistrzostw świata, organizator Tour de Pologne,
• dr hab. Władysław Tabasz, prof. nadzw. SSW – członek Komisji Historycznej ZG ZOSP RP,
• prof. dr hab. nauk medycznych Jerzy Robert Ładny – krajowy konsultant ds. medycyny ratunkowej,
• Grzegorz Molewski – twórca Telewizji Kino Polska, nowatorskiego projektu KinoRP, pomysłodawca 

i koordynator projektu „Kino za Rogiem”,
• Dorota Pardecka – redaktor naczelna miesięcznika „Strażak”.
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patroni honorowi i partnerzy
Patronaty honorowe objęli: Marszałkowie 16 województw, Związek Gmin Wiejskich RP, 

Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Województw Polskich.
Partnerem i współorganizatorem gali był Zarząd Województwa Mazowieckiego na czele 

z Panem Marszałkiem Adamem Struzikiem, organizacja Pracodawcy RP.

uroczystość wręczenia florianów
Uroczysta gala odbyła się w dniu ogólnopolskiego strażackiego święta 4 maja 2017 roku 

w Otrębusach pod Warszawą, w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Poprowadzili ją 
wiceprezes ZG ZOSP RP Teresa Tiszbierek i dziennikarz Marcin Antosiewicz. Członkowie kapituły na 
czele z prezesem Waldemarem Pawlakiem wręczali oryginalne statuetki FLORIANA. Nagrody wręczali 
również Partnerzy i Patroni, członkowie Zarządu Głównego i Zarządu Wykonawczego Związku. 
Galę uświetnił wspaniały występ Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. 
Tadeusza Sygietyńskiego. Koncert nagrodzony owacjami dała Orkiestra Dęta OSP Nadarzyn.

Uroczystość wręczenia FLORIANÓW poprzedziła msza św. z okazji Dnia Strażaka celebrowana 
przez kardynała Kazimierza Nycza z udziałem strażackich księży kapelanów. Oprawę muzyczną 
zapewniła jej Orkiestra Dęta OSP Mykanów. Młodzieżową Kompanię Honorową wystawiła OSP 
w Miejscu Odrzańskim.

Gala relacjonowana była na żywo przez Polsat News. Ukazała się obszerna relacja w Polskim 
Radiu Jedynka. Pozostali patroni medialni zamieścili relacje i szczegółowe informacje na temat 
wyników Konkursu i Gali Finałowej. Impreza odbiła się głośnym echem w mediach regionalnych 
i miała dużą popularność w mediach społecznościowych. Ogółem ukazały się 64 publikacje na 
temat finału Konkursu FLORIANY. Album z fotorelacją z Gali na profilu facebookowym FLORIANÓW 
osiągnął 31 342 wyświetlenia. Obszerne relacje dotyczące gali prezentowano na dedykowanej 
stronie internetowej floriany.pl.

Niewątpliwie była to prestiżowa, doniosła impreza. Główny jej ciężar finansowy poniósł 
Związek OSP RP, a także: Zarząd Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Urząd Marszałkowski 
oraz sponsorzy: Mlekovita, Bank Polskiej Spółdzielczości, Atma Sp z o.o., a także firmy współpracujące 
ze Związkiem. W profesjonalnym przygotowaniu i realizacji Gali swój istotny udział mieli pracownicy 
biura ZG ZOSP RP.

zdobywcy statuetek w konkursie floriany 2017
Spośród nominowanych do nagrody FLORIANY 2017 Kapituła Konkursowa dokonała wyboru 

21 zwycięskich inicjatyw:
i rozbudowa lokalnej infrastruktury

OSP Zielkowo (warmińsko-mazurskie) – projekt realizowany z partnerami
OSP Grabowiec (mazowieckie) ‒ projekt realizowany samodzielnie

ii poprawa bezpieczeństwa
OSP Miejsce Odrzańskie (opolskie) ‒ projekt realizowany z partnerami
OSP Bogunice (śląskie) ‒ projekt realizowany samodzielnie

iii ochrona środowiska i ekologia 
Nie przyznano nagrody

iV poprawa estetyki przestrzeni publicznej
OSP Bródki (wielkopolskie) ‒ projekt realizowany z partnerami
OSP Goraj (lubelskie) ‒ projekt realizowany samodzielnie

V edukacja
OSP Poręba (małopolskie) ‒ projekt realizowany z partnerami
OSP Niegowonice (śląskie) ‒ projekt realizowany samodzielnie

Vi rozwój sportu i rekreacji oraz turystyki
OSP Dymitrów (podkarpackie) ‒ projekt realizowany z partnerami
OSP Polesie (łódzkie) ‒ projekt realizowany samodzielnie

Vii kultura i tradycja 
OSP Lekowo (mazowieckie) ‒ projekt realizowany z partnerami
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OSP Lubnia (pomorskie) ‒ projekt realizowany samodzielnie
Viii aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń

OSP Górki Zagajne (kujawsko-pomorskie) ‒ projekt realizowany z partnerami
OSP Mrowino (wielkopolskie) ‒ projekt realizowany samodzielnie

iX integracja społeczna
OSP Biały Kościół (małopolskie) ‒ projekt realizowany z partnerami
OSP Sułkowice (małopolskie) ‒ projekt realizowany samodzielnie

X innowacje oraz integracja cyfrowa poprzez zwiększanie dostępności do internetu i tworzenie 
bezpiecznego środowiska cyfrowego

OSP Rabiany (mazowieckie) ‒ projekt realizowany z partnerami
Xi współpraca zagraniczna

OSP Bielewo (wielkopolskie) ‒ projekt realizowany z partnerami
OSP Głębowice (małopolskie) ‒ projekt realizowany samodzielnie

Xii najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca 
Amica S.A. (wielkopolskie)
„Okucia Meblowe” Alojzy Nowak (wielkopolskie).

Zdjęcie 24: Uczestnicy gali finałowej Konkursu Floriany. Sala widowiskowa w Karolinie,
w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Vi.2. konkurs „najlepsi z najlepszych” na wzorową młodzieżową drużynę 
pożarniczą i jej opiekuna

Ogólnopolski Konkurs na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą (MDP) i jej Opiekuna 
ma na celu wyłonienie najbardziej aktywnej i wyróżniającej się MDP, której praca przyczynia się do 
popularyzowania ochrony przeciwpożarowej i zasad bezpieczeństwa, tradycji ruchu strażackiego, 
jak również promowania idei wspólnej pracy na różnych płaszczyznach (kulturalnej, sportowej, 
społecznej, informacyjnej itp.).
Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej, a w jego imieniu Komisja ds. Młodzieży ZG ZOSP RP.
W konkursie mogą uczestniczyć Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze działające przy Ochotniczych 
Strażach Pożarnych, szkołach i innych placówkach na terenie całego kraju wraz z ich opiekunami.
Zgłoszenia mogą dokonać opiekunowie MDP, OSP, oddziały poszczególnych szczebli organizacyjnych 
ZOSP RP, szkoły i inne placówki.
Ocenie podlega:
• podnoszenie wiedzy i umiejętności członków MDP z zakresu zapobiegania pożarom i innym 

miejscowym zagrożeniom,
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• propagowanie przepisów przeciwpożarowych w środowisku,
• rozwijanie sprawności fizycznej członków MDP poprzez uprawianie różnych dyscyplin 

sportowych i turystyki,
• organizowanie działalności kulturalno-oświatowej i historycznej w środowisku,
• organizacja MDP.
Ponadto jury może przyznać dodatkowe punkty za sposób przygotowania dokumentacji z działalności 
drużyny (zaangażowanie młodzieży w przygotowanie dokumentacji, różnorodność przesłanych 
materiałów, estetykę itp.).

Do konkursu przystąpić mogą drużyny, które zrealizowały przynajmniej jeden z celów 
z każdego z wymienionych powyżej od a) do e) kryteriów. Konkurs organizowany jest co roku na 
szczeblu ogólnopolskim. Wyniki konkursu ogłaszane są na stronie internetowej ZG ZOSP RP oraz 
na łamach czasopisma „Strażak”. Pod uwagę brane są osiągnięcia drużyny i jej opiekuna za miniony 
rok kalendarzowy. Drużyna, która zwycięży w danym roku, uzyskując tym samym tytuł „Najlepsi 
z Najlepszych”, nie podlega ocenie przez kolejne trzy lata swojej działalności. Tym samym uprawniona 
jest do zgłoszenia do konkursu dopiero czwartego roku działalności od wygrania.

w 2013 roku do iV konkursu zgłoszono 64 prace dokumentujące działalność MDP w 2012 roku. 
Za wzorową Młodzieżową Drużyną Pożarniczą jury uznało Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP 
Starogard Gdański, woj. pomorskie, a za najlepszych opiekunów Agnieszkę Piepiórkę i Michała 
Swobodzińskiego. Podsumowanie konkursu odbyło się 11 kwietnia 2013 roku w Szkole Głównej 
Służby Pożarniczej w Warszawie.

Do V edycji konkursu zgłoszono 32 prace dokumentujące działalność MDP w 2013 roku. Wzorową 
Młodzieżową Drużyną Pożarniczą została MDP OSP Szerzyny, woj. małopolskie, a najlepszymi 
opiekunami: Krystian Furman i Kamila Mitoraj. Ponadto jury wyróżniło: Młodzieżową Drużynę 
Pożarniczą OSP Gdów, woj. małopolskie (opiekun Zbigniew Gomułka) i Młodzieżową Drużynę 
Pożarniczą OSP Bobowo, woj. pomorskie (opiekun Jolanta Neumann). Podsumowanie konkursu 
odbyło się 11 kwietnia 2014 roku w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

w 2015 roku do Vi konkursu zgłoszono 22 prace dokumentujące działalność MDP w 2014 roku. 
Jury za wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą uznało MDP OSP Miejsce Odrzańskie, woj. 
opolskie, a za najlepszego opiekuna Tomasza Golasza. Ponadto jury wyróżniło: Młodzieżową 
Drużynę Pożarniczą OSP Wojnicz, woj. małopolskie (opiekunowie: Ewelina Kurleto, Katarzyna 
Wróbel) oraz Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP Zalesie Śląskie, woj. opolskie (opiekun Fabian 
Rosły). Spotkanie z wyróżnionymi drużynami odbyło się w Centrum Sztuki Współczesnej ‒ Zamek 
Ujazdowski w Warszawie.

Do Vii edycji konkursu zgłoszono 29 prac dokumentujących działalność MDP w 2015 roku, z 12 
województw. W wyniku analizy przesłanych materiałów za wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą 
jury uznało Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP Zalesie Śląskie, woj. opolskie, a za najlepszego 
opiekuna Fabiana Rosłego. Ponadto jury wyróżniło Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP Kuków, 
woj. małopolskie (opiekunowie: Kamil Miklusiak, Grzegorz Miklusiak), oraz Młodzieżową Drużynę 
Pożarniczą OSP Biertułtowy, woj. śląskie (opiekun Łukasz Materzok). Wręczenie nagród odbyło 
się 8 maja 2016 roku, w trakcie obchodów jubileuszowych ruchu strażackiego na warszawskiej 
Chomiczówce w Kościele Parafialnym p.w. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych.

Do Viii edycji konkursu wpłynęły 34 zgłoszenia. Zwycięska MDP działa przy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kwilczu w województwie wielkopolskim. Skupia 33 dziewcząt i chłopców. Najlepszym 
opiekunem został Martin Halasz. Ponadto jury wyróżniło: Młodzieżową Drużynę Pożarniczą przy 
OSP Biertułtowy, woj. śląskie (opiekun Łukasz Materzok), oraz Młodzieżową Drużynę Pożarniczą 
przy OSP Dziergowice, woj. opolskie (opiekun Sebastian Kwoczała). Spotkanie 34 Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych odbyło się 31 marca 2017 roku w warszawskim Muzeum Niepodległości.
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Vi.3. ogólnopolski konkurs radiowy „Strażacy ochotnicy nie tylko gaszą”
Organizatorem konkursu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz Program I Polskiego Radia SA. Patronat nad konkursem sprawują: prezes Zarządu Głównego 
Związku OSP RP oraz prezes Zarządu Polskiego Radia SA.
Celem konkursu jest ukazanie różnorodnej działalności 700-tysięcznej rzeszy strażaków ochotników 
oraz udziału członków OSP m.in. w: 
• akcjach ratowniczo-gaśniczych, akcjach charytatywnych, szkoleniach podstawowych, 

specjalistycznych i dowódczych,
• staraniach o wyposażenie jednostek OSP w nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz właściwą 

ochronę strażaków podczas akcji,
• codziennym życiu i przekazywaniu tradycji i idei ochotniczego pożarnictwa,
• organizowaniu młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych, turniejów wiedzy pożarniczej, 

konkursów, warsztatów, obozów szkoleniowo-wypoczynkowych, zawodów sportowo-
pożarniczych,

• działaniach z zakresu propagowania kultury i oświaty na wsi,
• podtrzymywaniu tradycji i historii polskiego pożarnictwa,
• prowadzeniu działalności prewencyjnej i zapobiegawczej itp.

XV edycja ogólnopolskiego konkursu została uroczyście podsumowana 30 stycznia 2013 roku 
w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie. Na konkurs w 2012 roku 
zgłoszono 38 reportaży i audycji z 12 Rozgłośni Regionalnych PR i Redakcji Informacji i Publicystyki 
Programu I PR SA w Warszawie. 
Jury w XV edycji Konkursu przyznało nagrody i wyróżnienia dla następujących dziennikarzy:
• I nagrodę Prezesa ZG ZOSP RP za reportaż „Strażackie drzewo rodziny Drążkiewiczów” otrzymała 

Agnieszka Czyżewska z Rozgłośni PR Lublin.
• II nagrodę Prezesa ZG ZOSP RP za reportaż „Podkarpackie krajobrazy” otrzymały: Jolanta Danak 

i Ewa Niedziałek-Szeliga z PR Rzeszów.
• III nagrodę Prezesa ZG ZOSP RP za reportaż „Połączyła nas służba człowiekowi” otrzymała Ewa 

Makulec z PR Częstochowa oraz za reportaż „Czesia – woźnica z OSP” Dorota Juchnowska z PR 
Kielce.

Podsumowanie XVi edycji ogólnopolskiego konkursu odbyło się 20 lutego 2014 roku w siedzibie 
Polskiego Radia SA. Zgłoszono 48 reportaży i audycji autorstwa 27 reporterów z 13 Rozgłośni 
Regionalnych PR i Redakcji Informacji i Publicystyki Programu I PR SA w Warszawie. 
Jury przyznało nagrody i wyróżnienia dla następujących dziennikarzy:
• I nagrodę Prezesa ZG ZOSP RP za reportaż „Z własnej woli” otrzymała redaktor Justyna Rapicka 

z Rozgłośni PR Zielona Góra. 
• II nagrodę Prezesa ZG ZOSP RP otrzymały:

Elżbieta Mamos I Program PR Warszawa za reportaż „Gwiazda z Nadarzyna”,
Maria Kornaga PR Rzeszów za reportaż „Woda nie wybacza błędów”,
Renata Pacholczyk PR Koszalin za reportaż „Już nie raz łąki gasiły, czyli rzecz o śpiewających 
strażaczkach”.

3 marca 2015 roku w auli Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie podsumowano XVii edycję 
konkursu. Na konkurs zgłoszono: 48 audycji i reportaży 28 reporterów z 14 rozgłośni radiowych. 
Jury przyznało nagrody i wyróżnienia dla następujących dziennikarzy:
• I nagrodę Prezesa ZG ZOSP RP dla Justyny Rapickiej z Rozgłośni PR Zielona Góra za reportaż 

„Jedyna na świecie”.
• II nagrodę Prezesa ZG ZOSP RP otrzymali:

Barbara Kozłowska PR Rzeszów za audycję „Ewakuacja”,
Monika Hemperek PR Lublin za reportaż „Dziady Kazimierskie”,
Jan Stępień PR Kraków za reportaż „Marząc o łódce”.
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XViii edycja ogólnopolskiego konkursu została uroczyście podsumowana 1 kwietnia 2016 roku 
w Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie. Na konkurs zgłoszono: 38 audycji i reportaży 28 reporterów z 14 rozgłośni radiowych 
Polskiego Radia SA.
Jury przyznało nagrody i wyróżnienia dla następujących dziennikarzy:
• I nagrodę Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP dla Anny Kolmer i Małgorzaty Furgi Polskie 

Radio Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie „Polskie Radio Szczecin” SA za reportaż „Sisi, jej rodzina 
i strażacy”,

• I nagrodę Prezes Polskiego Radia SA otrzymała Marzena Plewińska-Grzelak Polskie Radio 
Regionalna Rozgłośnia w Łodzi „Radio Łódź” SA za reportaż „Dziecięca drużyna”,

• II nagrodę Prezesa Zarządu Głównego Związku ZOSP RP otrzymały:
Małgorzata Makowska-Maksim Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” SA 
za reportaż „Skromny bohater”,
Olga Hałabud „Polskie Radio Rzeszów” Regionalna Rozgłośnia w Rzeszowie SA za reportaż „Wojtek 
instytucja”,

• III nagrodę Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP otrzymały:
Jolanta Danak „Polskie Radio Rzeszów” Regionalna Rozgłośnia w Rzeszowie SA za reportaż „200-
lat straży w Pruchniku”,
Elżbieta Mamos-Gawrys Polskie Radio SA Warszawa PR1 za reportaż „W jedności siła”.

Podsumowanie XiX edycji konkursu odbyło się 6 kwietnia 2017 roku w sali konferencyjnej im. J. 
Wiadernego w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie. Na 
konkurs zgłoszono: 33 audycje nadesłane przez 21 dziennikarzy z 12 rozgłośni regionalnych Polskiego 
Radia SA.
Jury przyznało nagrody i wyróżnienia dla następujących dziennikarzy:
• I nagrodę Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP otrzymała Jolanta DANAK „Polskie Radio 

Rzeszów” Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie SA za reportaż „Z Harty do Abchazji”,
• I nagrodę Dyrektora Programu 1 Polskiego Radia SA otrzymał Jan STĘPIEŃ Polskie Radio Regionalna 

Rozgłośnia w Krakowie „Radio Kraków” SA za reportaż „OSP Izdebnik”,
• II nagrodę Prezesa Zarządu Głównego Związku ZOSP RP otrzymały:

Renata Pacholczyk Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie „Radio Koszalin” SA za 
reportaż „Serce trzeba mieć wielkie”,
Barbara Kozłowska „Polskie Radio Rzeszów” Regionalna Rozgłośnia w Rzeszowie SA za reportaż 
„Jesteśmy razem”,

• III nagrodę Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP otrzymały:
Maria Rękas-Kornaga „Polskie Radio Rzeszów” Regionalna Rozgłośnia w Rzeszowie SA za reportaż 
„Koronka w ogniu”,
Anna Bogdanowicz Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku „Radio Białystok” SA za 
reportaż „Kapelmistrz”.

Vi.4. ogólnopolski konkurs fotograficzny „nasza Straż pożarna”
Celem konkursu jest odkrywanie osób fotografujących „pożarnicze rzemiosło” oraz promowanie 

służby strażaków, zarówno ochotników, jak i funkcjonariuszy PSP i pracowników zakładowych straży 
pożarnych, a także zachęcenie osób fotografujących do uwieczniania na kliszy fotograficznej lub 
w pamięci aparatu cyfrowego ciężkiej, odpowiedzialnej, ale jakże pasjonującej służby. Ponadto 
ważne jest również propagowanie misji i idei ochotniczego pożarnictwa oraz ciekawe pokazanie 
szerokiego spektrum działalności członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
Konkurs co roku organizuje Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej wspólnie ze Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz z Małopolskim 
Oddziałem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w Krakowie.
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14 grudnia 2012 roku rozstrzygnięto XVii edycję ogólnopolskiego konkursu fotograficznego. Jury 
przyznało następujące miejsca w poszczególnych kategoriach:
W kategorii I – do lat 15:

• I miejsce ‒ Dominik Grodecki (Tarnów) za pracę „Było nas trzech...”.
W kategorii II – powyżej lat 15:

• I miejsce ‒ Michał Adamowski (Nowy Targ) za pracę „Ewakuacja”,
• II miejsce ‒ Paweł Jaskółka (Lotyń) za pracę „Damy radę”,
• III miejsce ‒ Paweł Jaskółka (Lotyń) za pracę „Dogaszanie”.

3 grudnia 2013 roku podczas posiedzenia jury, które miało miejsce w Szkole Aspirantów Państwowej 
Straży Pożarnej w Krakowie, rozstrzygnięta została XViii edycja konkursu. Miejsca w poszczególnych 
kategoriach:
W kategorii I – do lat 15:

• I miejsce ‒ Piotr Kurasiewicz (Janów Lubelski) za pracę „Atak zimy”.
W kategorii II – powyżej lat 15:

• I miejsce ‒ Błażej Duk (Zalesie Śląskie) za pracę „Pożar słomy”,
• II miejsce ‒ Tomasz Fijołek (Sochaczew) za pracę „Planeta Warszawa”,
• III miejsce ‒ Klaudia Łoniak (Dąbrowa Górnicza) za pracę „Od małego na całego”.

27 listopada 2014 roku rozstrzygnięto XiX edycję ogólnopolskiego konkursu fotograficznego 
„nasza Straż pożarna 2014”. Jury przyznało następujące miejsca w poszczególnych kategoriach:
W kategorii I – do lat 15:

• I miejsce ‒ Mateusz Żarski (Sulejów) za pracę „Kotek w opałach”.
W kategorii II – powyżej lat 15:

• I miejsce ‒ Maciej Piątek (Kraśnik) za pracę „Pozycja ogniowa”,
• II miejsce ‒ Sebastian Komorowski (Pabianice) za pracę „II Ogólnopolska Olimpiada 

Sportowo-Pożarnicza Strażaków OSP w Szczawnicy”,
• III miejsce ‒ Konrad Pluciński (Wrocław) za pracę „Gdzie jest korek”.

Wyróżnienie – Tomasz Fijołek (Sochaczew) za pracę „Pokolenia”.

XX edycja konkursu została rozstrzygnięta 22 lutego 2016 roku podczas posiedzenia jury w Krakowie.
W kategorii I – do lat 15:

• I miejsce ‒ Karolina Obstarczyk (Głębowice) za pracę „Pasuje idealnie”.
W kategorii II – powyżej lat 15:

• I miejsce ‒ Krzysztof Retych (Pabianice) za pracę „W zgliszczach”,
• II miejsce ‒ Błażej Klekocki (Dobrów) za pracę „Ściana I”,
• III miejsce ‒ Michał Adamowski (Nowy Targ) za pracę „Iskrownik”.

Wyróżnienie – Tomasz Fijołek (Sochaczew) za pracę „Trzej muszkieterowie”.

27 lutego 2017 roku rozstrzygnięto XXi ogólnopolski konkurs fotograficzny „nasza Straż pożarna 
2016”. Jury przyznało następujące miejsca w poszczególnych kategoriach:
W kategorii I (do lat 15):

• I miejsce – Dominik Piecyk z Przytoczna, autor zdjęcia „W oczekiwaniu na zwycięstwo”.
W kategorii II (powyżej 15 lat):

• I miejsce – Kamil Czereba z Wrocławia, autor zdjęcia „Dwóch wchodzi, dwóch wychodzi”,
• II miejsce – Sebastian Komorowski z Pabianic, autor zdjęcia „Twarzą w twarz”,
• III miejsce – Tomasz Fijołek z Sochaczewa, autor zdjęcia „I po robocie…”.

Vi.5. „Strażacy w honorowym krwiodawstwie ognisty ratownik – gorąca krew”
Celem ogólnopolskiej akcji jest dotarcie z promocją i organizacją honorowego krwiodawstwa 

do lokalnych środowisk poprzez jednostki straży pożarnej w całym kraju oraz poprawa zaopatrzenia 
służby zdrowia w krew. Organizatorzy programu: Polski Czerwony Krzyż, Związek Ochotniczych 
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Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Państwowa Straż Pożarna.

22 lutego 2013 roku w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie 
odbyła się uroczystość podsumowania Vii edycji ogólnopolskiej akcji „Strażacy w honorowym 
krwiodawstwie ognisty ratownik – gorąca krew”. Dzięki ogólnopolskiej akcji w 2012 roku zebrano 
5 600 litrów krwi.
Wyróżnienia przyznane OSP i członkom OSP:

Najaktywniejsza jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej

Najaktywniejszy  
strażak indywidualny

I miejsce – OSP Bieniewo, woj. mazowieckie
II miejsce ‒ Marek Hołda,

OSP Zakrzów, woj. małopolskie
II miejsce – OSP Zakrzów, woj. małopolskie

III miejsce – OSP przy ZM w Bydgoszczy,
woj. kujawsko-pomorskie

20 lutego 2014 roku odbyło się podsumowanie Viii edycji akcji. W 2013 roku w ogólnopolskiej 
akcji zebrano 7 982 litrów krwi.
Wyróżnienia przyznane OSP i członkom OSP:

Najaktywniejsza jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej

Najaktywniejszy  
strażak indywidualny

I miejsce – OSP Bieniewo, woj. mazowieckie
I miejsce ‒ Włodzimierz Żabka,
OSP Błonie, woj. mazowieckieII miejsce – OSP Zakrzów, woj. małopolskie

III miejsce – OSP Przewóz, woj. lubuskie

27 lutego 2015 roku podsumowano iX edycję ogólnopolskiej akcji „Strażacy w honorowym 
krwiodawstwie ognisty ratownik – gorąca krew”. Dzięki ogólnopolskiej akcji w 2014 roku zebrano 
7 600 litrów krwi.
Wyróżnienia przyznane OSP i członkom OSP:

Najaktywniejsza jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej

Najaktywniejszy 
strażak indywidualny

I miejsce – OSP Bydgoszcz,
woj. kujawsko-pomorskie

I miejsce ‒ Adam Ozimek,
OSP Hucisko, woj. podkarpackie

II miejsce – OSP Zakrzów, woj. małopolskie II miejsce ‒ Marek Jaśkiewicz, OSP przy 
PAFANA SA Pabianice, woj. łódzkie

III miejsca – OSP Przewóz, woj. lubuskie III miejsce ‒ Bernadeta Knapik,
OSP Zakrzów, woj. małopolskie

26 lutego 2016 roku odbyło się podsumowanie X edycji akcji krwiodawczej, w trakcie której 
w 2015 roku zebrano 9 344 litrów krwi.
Wyróżnienia przyznane OSP i członkom OSP:

Najaktywniejsza jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej

Najaktywniejszy 
strażak indywidualny

I miejsce – OSP Zakrzów, woj. małopolskie

II miejsce – Andrzej Wąsik,
OSP w Starym Kisielinie, woj. lubuskie

II miejsce – OSP Przewóz, woj. lubuskie

III miejsce – Klub HDK PCK przy Zarządzie 
Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Bydgoszczy, 

woj. kujawsko-pomorskie
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24 lutego 2017 roku podsumowano Xi edycję ogólnopolskiej akcji „Strażacy w honorowym 
krwiodawstwie ognisty ratownik – gorąca krew”. W akcji w 2016 roku zebrano 7 260 litrów krwi.
Wyróżnienia przyznane OSP i członkom OSP:

Najaktywniejsza jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej

Najaktywniejszy 
strażak indywidualny

I miejsce – OSP Zakrzów, woj. małopolskie

II miejsce – Bogdan Kurek z OSP w Zakrzowie, 
woj. małopolskie

II miejsce – Klub HDK PCK przy Zarządzie 
Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Bydgoszczy, 

woj. kujawsko-pomorskie

III miejsce – OSP Przewóz, woj. lubuskie

Vi.6. „cichym bohaterom jankowa”
23 stycznia 2014 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowie Przygodzkim, woj. 

wielkopolskie, miało miejsce spotkanie ze strażakami ochotnikami, którzy brali udział w akcji 
ratowniczej po wybuchu gazu, który miał miejsce 14 listopada 2013 roku.
Spotkanie odbyło się kilkaset metrów od miejsca, gdzie w listopadzie po wybuchu gazu życie straciły 
dwie osoby, a kilkanaście zostało rannych. W remizie OSP w Jankowie Przygodzkim z ponad 160 
strażakami ochotnikami spotkał się Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak 
oraz przedstawiciele władz samorządowych i Związku OSP RP m.in.: wiceprezes ZOW ZOSP RP 
województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP 
Jerzy Maciak, dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP w Poznaniu Andrzej Jankowski oraz 
wójt gminy Przygodzic Krzysztof Rasiak.

Podczas spotkania strażacy zostali m.in. uhonorowani odznaczeniami i podziękowaniami 
za pełną poświęcenia, wzorową służbę w ochotniczych strażach pożarnych. Waldemar Pawlak 
podziękował wszystkim strażakom, którzy ryzykując własne życie i zdrowie, śpieszyli z pomocą 
poszkodowanym.

Dla większości strażaków ochotników była to pierwsza tak niebezpieczna akcja ratowniczo-
gaśnicza, o tak dużym rozmiarze zniszczeń.

W trakcie spotkania wszyscy uczestniczący w akcji strażacy ochotnicy otrzymali na wyposażenie 
swoich ochotniczych straży pożarnych nowoczesne hełmy Calisia Vulcan wyprodukowane w Kaliskich 
Zakładach Przemysłu Terenowego w Kaliszu. 

Zdjęcie 25: Spotkanie ze strażakami w OSP Janków Przygodzki, 23 stycznia 2014 roku.
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Vi.7. konferencje naukowe

konferencja „Standardy działania służb publicznych w odniesieniu do wypadków drogowych”
11 grudnia 2012 roku w Senacie RP z inicjatywy senatora Zbigniewa Meresa – przewodniczącego 

Senackiego Zespołu Strażaków i wiceprezesa ZG ZOSP RP odbyła się konferencja poświęcona 
„Standardom działania służb publicznych w odniesieniu do wypadków drogowych”. 
W konferencji uczestniczyli m.in.: wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski, senatorzy i posłowie, 
w tym poseł Krystyna Skowrońska – przewodnicząca Poselskiego Zespołu Strażaków, przedstawiciele 
ministerstwa zdrowia, gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz – komendant główny Państwowej Straży 
Pożarnej, szefowie innych służb i organizacji uczestniczący w działaniach ratowniczych i likwidacji 
skutków wypadków drogowych. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele Związku OSP 
RP: wiceprezes Teresa Tiszbierek i zastępca Dyrektora Zarządu Wykonawczego Wiesław Golański, 
którzy przedstawili rolę Ochotniczych Straży Pożarnych w systemie ratowniczo-gaśniczym.

Konferencja miała na celu m.in. wymianę doświadczeń oraz uświadomienie parlamentarzystom, 
w jaki sposób przy użyciu narzędzi prawnych zmniejszyć liczbę wypadków drogowych i zmniejszyć 
dotkliwość ich skutków zarówno dla osób poszkodowanych, jak i służb ratowniczych.

Seminarium poświęcone ochotniczemu pożarnictwu w polsce i na ukrainie na uniwersytecie 
bezpieczeństwa życia we lwowie

W dniach 18–19 grudnia 2012 roku w Państwowym Uniwersytecie Bezpieczeństwa Życia we 
Lwowie odbyło się seminarium naukowe w ramach projektu „Ochotnicza Straż Pożarna na Ukrainie 
i w Polsce”.
Seminarium prowadził prorektor uczelni doc. dr hab. Mirosław Kowal. Poinformował on uczestników 
seminarium o współpracy instytucji zajmujących się ochroną życia w Polsce i na Ukrainie. W ostatnich 
latach dzięki tej współpracy zrealizowanych zostało ponad 10 dużych projektów w dziedzinie 
bezpieczeństwa ludzi. Dzięki programowi „Polska Pomoc” Uniwersytet otrzymał znaczące wsparcie 
w postaci szkoleń i sprzętu ratowniczego, a co najważniejsze – jak podkreślił prorektor ‒ zdobyto 
bezcenne doświadczenie w radzeniu sobie z różnymi katastrofami.

Przedstawiciel Zarządu Głównego ZOSP RP Zbigniew Kaliszyk przedstawił działalność i dorobek 
Ochotniczych Straży Pożarnych i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Polsce.

Projekt „Ochotnicza Straż Pożarna w Polsce i na Ukrainie” realizowany przez lwowski 
Uniwersytet we współpracy z polską firmą Egeria sp. z o.o. był częścią skierowanego między innymi 
do Ukrainy programu „POLSKA POMOC ROZWOJOWA 2012” finansowanego i koordynowanego 
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

w Sejmie o internetowych centrach kształcenia
W dniu 20 maja 2013 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja „e-partnerstwo – 

razem na rzecz e-integracji”. Zadaniem spotkania było przedstawienie stanu i zasobów Internetowych 
Centrów Kształcenia, które powstały w wyniku projektów unijnych m.in. w remizach Ochotniczych 
Straży Pożarnych, a także zintegrowanie instytucji i organizacji, które prowadzą działania związane 
z rozwojem kompetencji cyfrowych Polaków.

W ostatnich latach powstało w Polsce blisko 8000 e-Centrów. Istnieją prawie w każdej gminie. 
Są doskonałym narzędziem do działań edukacyjnych i aktywizacyjnych mieszkańców wsi. Pełnią 
często rolę integrującą środowisko lokalne, a także instytucji rynku pracy.
Patronat honorowy nad konferencją objęła pani Ewa Kopacz – marszałek Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej. Patronem merytorycznym został pan Michał Boni – minister administracji i cyfryzacji. 
Organizatorem konferencji była Fundacja Matematyków i Informatyków Niesprawnych Ruchowo, 
a Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP był partnerem wspierającym organizację konferencji.

Wszyscy prelegenci bardzo pozytywnie ocenili dotychczasowy dorobek Centrów i efekty ich 
działania. Wyniki badań dotyczących wpływu Centrów na środowiska lokalne, ocenę funkcjonowania 
Internetowych Centrów i ich roli dla rozwoju wsi przedstawiła pani Klara Małecka z Fundacji 
Wspomagania Wsi. Bardzo pozytywnie przedstawiła Centra działające w Ochotniczych Strażach 
Pożarnych, które cały czas utrzymują dużą aktywność w środowisku wiejskim.



50 Sprawozdanie z działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w XIII kadencji w latach 2012‒2017

Przedstawiciel ZOSP RP Zbigniew Kaliszyk w swoim wystąpieniu poinformował, iż w remizach 
Ochotniczych Straży Pożarnych działa blisko 700 takich Centrów utrzymywanych czasami dzięki 
dużemu wysiłkowi i zaangażowaniu lokalnych działaczy Związku. Przypomniał też tezę, która padała 
niejednokrotnie na wcześniejszych konferencjach poświęconych funkcjonowaniu Internetowych 
Centrów Kształcenia, iż mogą one z dużym powodzeniem pełnić i często pełnią rolę stymulatorów 
rozwoju lokalnego, mogą też przenosić „w teren” niezbędną wiedzę i być sprawnym łącznikiem 
między administracją publiczną a społeczeństwem.

międzynarodowa konferencja „czujka dymu i czujnik tlenku węgla, czyli mała inwestycja w duże 
bezpieczeństwo”

Międzynarodowa Konferencja „Czujka dymu i czujnik tlenku węgla, czyli mała inwestycja 
w duże bezpieczeństwo” odbyła się w dniach 8‒9 października 2013 roku w Szkole Głównej Służby 
Pożarniczej w Warszawie. Organizatorami byli:
•	 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, 
• Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
• Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy,
• Fundacja EDURA,
• Szkoła Główna Służby Pożarniczej. 
Konferencja stanowiła przyczynek do rozpoczęcia poważnej dyskusji, a następnie działań 
ograniczających zatrucia tlenkiem węgla w Polsce. W tracie konferencji zaprezentowano między innymi 
doświadczenia innych państw Unii Europejskiej, w których udało się z sukcesem przeprowadzić ten 
proces, a tym samym znacząco ograniczyć liczbę ofiar pożarów i/lub tlenku węgla. Zaprezentowano 
wyniki badań przeprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia dotyczącą problematyki zatruć 
tlenkiem węgla.

ii międzynarodowa konferencja naukowo-Szkoleniowa „podmioty ratownicze w Systemie 
bezpieczeństwa państwa”

W dniach 24‒25 października 2013 roku w Sanoku odbyła się II Międzynarodowa Konferencja 
Naukowo-Szkoleniowa „Podmioty Ratownicze w Systemie Bezpieczeństwa Państwa”. Konferencja 
została zorganizowana przez Wyższą Szkołę Zawodową w Sanoku we współpracy z Komendą 
Główną PSP i Komendą Wojewódzką PSP w Rzeszowie oraz Komendą Powiatową PSP w Sanoku oraz 
Zarządem Głównym Związku OSP RP, a także Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
Patronat honorowy nad konferencją objęli: Waldemar Pawlak prezes Zarządu Głównego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz 
komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska wojewoda 
podkarpacki.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń z zakresu systemu zintegrowanego ratownictwa, 
a także dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z tej dziedziny, propagowanie idei wolontariatu 
w służbach ratowniczych oraz integracja środowisk Polski, Ukrainy i Słowacji.

o zarządzaniu kryzysowym w cnbop-pib
26 listopada 2013 roku w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. 

Józefa Tuliszkowskiego Państwowym Instytucie Badawczym w Józefowie odbyła się konferencja 
naukowa pt.: „Planowanie cywilne w systemie zarządzania kryzysowego”. Konferencja składająca 
się z czterech sesji tematycznych została zorganizowana przez konsorcjum w składzie: Centrum 
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej ‒ Państwowy Instytut Badawczy, Szkołę Główną 
Służby Pożarniczej, Akademię Obrony Narodowej, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
oraz Asseco Poland SA, w ramach realizowanego projektu „Zintegrowany system budowy planów 
zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne” finansowanego 
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Otwarcia konferencji dokonał mł. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski, który przedstawił wyniki 
uzyskane z prac prowadzonych w etapie badawczym zmierzających do wytworzenia oprogramowania 
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wspomagającego tworzenie planów zarządzania kryzysowego na trzech poziomach administracyjnych 
(gmina, powiat, województwo).

W ostatniej części konferencji pod hasłem „Wymagania funkcjonalne dla oprogramowania 
wspomagającego opracowanie planów zarządzania kryzysowego”, wykład poprowadził mgr inż. 
Zbigniew Kaliszyk (ZOSP RP).

iii międzynarodowa konferencja naukowo-Szkoleniowa dot. ratownictwa w arłamowie
W dniach 16‒17 października 2014 roku w Arłamowie (woj. podkarpackie) odbyła się III 

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Specjalizacje w działaniach ratowniczych, 
medycznych i systemach wsparcia”.
Głównymi tematami prelekcji były:

•	 koordynacja i organizacja działań ratowniczych,
• medycyna ratunkowa,
• ratownictwo specjalistyczne,
• naukowe wsparcie,
• komunikacja we współdziałaniu.

Honorowy patronat nad konferencją objął prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak.
W konferencji uczestniczyli m.in.: Mieczysław Kasprzak ‒ poseł na Sejm RP, Janusz Skulich 

‒ szef Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz ‒ komendant 
główny PSP, Małgorzata Chomycz-Śmigielska ‒ wojewoda podkarpacki, wiceprezesi ZG Związku 
OSP RP Teresa Tiszbierek i Janusz Konieczny, prezesi oddziałów powiatowych Związku OSP RP 
woj. podkarpackiego, komendanci wojewódzcy PSP, dowódcy, kierownicy i dyrektorzy służb, 
przedstawiciele służb ratowniczych Estonii, Ukrainy, Litwy.
W drugim dniu konferencji odbyły się ćwiczenia. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć pokazy 
współdziałania służb. Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych i zawodowi wraz z ratownikami 
medycznymi, policjantami, strażnikami granicznymi i ratownikami wodnymi zaprezentowali m.in. 
działania ratownictwa medycznego, wodno-nurkowe, poszukiwawcze, wysokościowe i chemiczno-
ekologiczne.

„XX-lecie krajowego Systemu ratowniczo-gaśniczego – stan aktualny i perspektywa rozwoju” 
konferencja w centralnej Szkole pSp

W dniach 6 i 7 października 2015 roku odbyła się w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie 
konferencja pod hasłem „XX-lecie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – stan aktualny 
i perspektywa rozwoju”. Zadaniem konferencji było omówienie dorobku krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego, problemów dnia dzisiejszego oraz perspektyw rozwoju tej struktury 
ratowniczej. Na dwudniowe obrady przybyli przedstawiciele większości formacji działających 
w systemie i z nim współpracujących.

W pierwszym dniu konferencji zagadnienia problemowe omawiane były w trzech panelach 
warsztatowych – operacyjnym, szkoleniowym i logistyczno-finansowym.
Drugi dzień konferencji poświęcono wypracowaniu i przedstawieniu rekomendacji i wniosków przez 
moderatorów z poszczególnych paneli. Drugiego dnia odbyła się również oficjalna część konferencji, 
na której podsumowano dorobek 20 lat istnienia KSRG i przypomniano rys historyczny krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego.

Komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz wraz z podsekretarzem stanu 
w MSW panem Stanisławem Rakoczym wręczyli wyróżnienia twórcom KSRG oraz podmiotom 
współpracującym. Odpowiednie podziękowania otrzymał również Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP.
Na zakończenie pan Stanisław Rakoczy, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
wiele serdecznych słów skierował do druhów działających w szeregach ochotniczego pożarnictwa, 
podkreślając ogromny wkład OSP i naszego Związku w utrzymaniu bezpieczeństwa życia i mienia 
naszego społeczeństwa.

W konferencji wzięły udział delegacje zagraniczne z Armenii, Białorusi, Czech, Słowacji, Litwy, 
Łotwy, Estonii, Mołdawii i Ukrainy.
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w Sejmie o ochotniczych Strażach pożarnych w samorządnej polsce
3 kwietnia 2017 roku w gmachu Sejmu RP odbyła się konferencja „Ochotnicze Straże Pożarne 

w samorządnej Polsce”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, Ochot-
niczych Straży Pożarnych, historycy. Partnerami w organizacji spotkania byli: Muzeum Niepodle-
głości, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne.
Spotkanie rozpoczął prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak.
W programie konferencji znalazły się referaty:

•	 „Ochotnicze Straże Pożarnicze w samorządnej Polsce” ‒ dr hab. Władysław Tabasz, prof. 
nadzw. SSW,

• „Bolesław Chomicz o samorządach” ‒ st. bryg. mgr inż. Paweł Rochala,
• „Samorząd i Ochotnicze Straże Pożarne na Mazowszu” ‒ Adam Struzik,
• „Ludowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych WISŁA” ‒ dr Janusz Gmitruk,
• „Strażacy w walce o niepodległość, program obchodów 100-lecia Niepodległej” ‒ dr Tadeusz 

Skoczek,
• „Ochotnicze Straże Pożarne w 1918 roku (na przykładzie OSP Kielce)” ‒ prof. Urszula Oettingen,
• „Integrująca rola Ochotniczych Straży Pożarnych w społeczności lokalnej” ‒ Franciszek Jerzy 

Stefaniuk,
• „Bolesław Chomicz. Idea i czyn – strażacy w Powstaniu Warszawskim” ‒ prof. dr hab. Piotr 

Matusak,
• „Henryk Rewakowicz – organizator OSP w Galicji” ‒ dr Mirosława Bednarzak-Libera,
• „Bolesław Machnio – działacz niepodległościowy – strażak Ziemi Radomskiej” ‒ mgr Ewa 

Koralewska.
W części poświęconej dyskusji głos zabrali m.in.: Barbara Nowak – burmistrz Połczyna-Zdroju, 
ojciec Sergiusz (Bogdan Matwiejczuk) – prawosławny kapelan krajowy strażaków, Michał Matyskiel 
– burmistrz Suchowoli, poseł na Sejm RP Władysław Kosiniak-Kamysz oraz członek Prezydium ZG 
ZOSP RP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz.

konferencje ‒ sympozja zorganizowane przez oddziały wojewódzkie zoSp rp
lub przy współudziale oddziałów wojewódzkich

ow zoSp rp woj. opolskiego
Konferencja „Wpływ ochotniczych straży pożarnych na bezpieczeństwo, rozwój kulturalny 

i podtrzymywanie tradycji na terenie obszarów wiejskich” została zorganizowana w dniu 22 kwietnia 
2013 roku pod patronatem honorowym Waldemara Pawlaka – prezesa Zarządu Głównego ZOSP 
RP, Stanisława Rakoczego – podsekretarza stanu MSW, gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza 
– komendanta głównego PSP, Józefa Szebesty – marszałka województwa opolskiego, Ryszarda 
Zembaczyńskiego – prezydenta miasta Opola, Henryka Lakwy – starosty opolskiego i prof. dr hab. 
Stanisława Sławomira Nicieni – rektora Uniwersytetu Opolskiego.
Komitet Honorowy tworzyli: Tomasz Kostuś – wicemarszałek województwa opolskiego, Antoni 
Konopka – członek Zarządu Województwa Opolskiego, nadbryg. Karol Stępień – opolski komendant 
wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Andrzej Borowski – prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP woj. opolskiego.
Zakres merytoryczny konferencji:

•	 organizacja Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie opolskim i w Polsce,
• wpływ funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych na bezpieczeństwo na terenie obszarów 

wiejskich,
• działalność kulturalna jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz rola druhów OSP 

w podtrzymywaniu tradycji na terenie obszarów wiejskich,
• wpływ Ochotniczych Straży Pożarnych na życie mieszkańców wsi,
• organizacja i funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej w Niemczech, Francji i na 

Litwie oraz ich rola w zakresie rozwoju społeczności lokalnej,
• rola Ochotniczych Straży Pożarnych podczas usuwania klęsk żywiołowych (wichury, powodzie 

itp.),
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• zakres działań prewencyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej Ochotniczych Straży 
Pożarnych na terenie obszarów wiejskich.

Referat ze strony ZOSP RP: „Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych jako organizacji pozarządowych 
w środowiskach lokalnych na przykładzie wybranych jednostek OSP w Polsce” ‒ wygłosiła Teresa 
Tiszbierek, wiceprezes ZG ZOSP RP.

ow zoSp rp woj. podkarpackiego 
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Bezpieczeństwo na co dzień. Podstawy 

‒ obszary – podmioty” odbyła się w dniu 22 października 2015 roku w Sanoku. Organizatorami 
konferencji byli: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku, Podkarpacki Urząd Wojewódzki 
w Rzeszowie, Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie oraz Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP woj. podkarpackiego. 
Celem konferencji było stworzenie forum wymiany dobrych praktyk, wypracowanych i przyjętych 
rozwiązań oraz osiągnięć naukowych i technologicznych w dziedzinie bezpieczeństwa na poziomie 
strategicznym i operacyjnym jako dobra wspólnego. 
Tematyka szczegółowa konferencji przedstawiała się następująco:
1. Rola Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w zakresie ochrony ludności w Polsce.
2. Rola prewencji w działaniach Państwowej Straży Pożarnej. 
3. Funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w Polsce.
4. Ochotnicze Straże Pożarne w mechanizmie ochrony ludności.
5. Współpraca transgraniczna i jej rola w kształtowaniu bezpieczeństwa powszechnego.
6. Zaawansowane zarządzanie informacją na rzecz bezpieczeństwa ludności.
7. Wykorzystanie środków europejskich w poprawie skuteczności ratownictwa.
8. Skuteczny System Powiadamiania Ratunkowego jako warunek poczucia bezpieczeństwa.
9. Funkcjonowanie Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej.
10. Nowe standardy w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym.
11. Państwowe Ratownictwo Medyczne w województwie podkarpackim z perspektywy konsultanta 

wojewódzkiego ds. medycyny ratunkowej.
12. Narażenie na syndrom stresu pourazowego w służbach ratowniczych.
13. Prezentacja promująca efekty realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską 

ze środków funduszu spójności w ramach programu „Infrastruktura i środowisko” pod nazwą: 
1. Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego; 2. Zwiększenie skuteczności 
prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych.

Podczas konferencji prowadzono panele dyskusyjne dotyczące zagadnień związanych 
z bezpieczeństwem powszechnym, w szczególności organizacją i funkcjonowaniem systemów 
powiadamiania ratunkowego oraz ratowniczych, nowych technologii w zarządzaniu bezpieczeństwem 
oraz wsparciem psychologicznym w sytuacjach kryzysowych.

W konferencji uczestniczyli m.in. członkowie ZOW ZOSP RP i prezesi Zarządów Oddziałów 
Powiatowych ZOSP RP. Z ramienia ZG ZOSP RP w konferencji uczestniczyli: wiceprezesi ZG Teresa 
Tiszbierek i Janusz Konieczny.

ow zoSp rp woj. warmińsko-mazurskiego
W dniu 8 marca 2013 roku zorganizowano konferencję pod nazwą „Baba na strażaka, 

czyli jak przełamać stereotyp Polaka”. Na konferencji zostało przedstawionych osiem wystąpień 
pokazujących zmagania kobiet i ich rolę w OSP. Konferencja odbyła się w Olsztynie w siedzibie 
urzędu marszałkowskiego.

„Historia strażackiego ruchu na Warmii i Mazurach i 40-lecie muzeum pożarnictwa 
w Lidzbarku” to temat konferencji zorganizowanej w dniu 7 czerwca 2013 roku w Lidzbarku 
w powiecie działdowskim. Zaprezentowano 5 wystąpień, w tym o historii OSP w Lidzbarku, 
strażackich odznaczeniach i organizacji Związku OSP. Została zaprezentowana publikacja „OSP na 
Warmii i Mazurach”.
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11 września 2015 roku zorganizowano konferencję „Kobiety w szeregach straży pożarnych”. 
Konferencja odbyła się w Olsztynie, w czasie jej trwania wygłoszono 6 odczytów poświęconych 
zadaniom, jakie wykonują kobiety w szeregach OSP. Po konferencji odbył się apel „Strażakom 
poległym w akcji”.

Vi.8. targi i wystawy

targi edura, interSchutz, kielce ifre-eXpo
Specjalistyczne i prestiżowe Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej 

i Służb Ratowniczych KIELCE IFRE-EXPO, Międzynarodowa Wystawa Ratownictwo i Technika 
Przeciwpożarowa EDURA oraz Światowe Targi Pożarniczo-Ratownicze INTERSCHUTZ to promocja 
najnowszych osiągnięć techniki ratowniczej. 

Ostatnie lata obfitowały w działania i dążenie do podniesienia możliwości ratowniczych 
w Ochotniczych Strażach Pożarnych, a także w jednostkach PSP oraz innych służbach ratowniczych. 
Wymiana sprzętu, która się dokonała, nie była tylko wymianą w zakresie ilościowym, ale przede 
wszystkim jakościowym. Związek OSP RP skutecznie wspierał rozwój wszystkich Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Rozwiązania techniczne i organizacyjne, które do tej pory wprowadzono, uzyskały 
również uznanie w całej Europie i na świecie. To właściwy kierunek i należy go kontynuować.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej bierze, niemalże od początku 
ich organizacji, cykliczny udział w targach. Były to wydarzenia, które odbywały się m.in. na terenach 
Targów Kieleckich oraz w Hannoverze:
• IX Międzynarodowa Wystawa Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa EDURA 2013 (Kielce, 

12‒14 czerwca 2013 roku),
• X Międzynarodowa Wystawa Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa EDURA 2014 (Kielce, 

12‒14 czerwca 2014 roku),
• Światowe Targi Pożarniczo-Ratownicze INTERSCHUTZ 2015 (Hannover, 8‒13 czerwca 2015 roku),
• XI Międzynarodowa Wystawa Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa EDURA 2016 (Kielce, 

9‒11 czerwca 2016 roku),
• Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych KIELCE IFRE-

EXPO 2017 (Kielce, 8‒10 czerwca 2017 roku).

Zdjęcie 26: Stoisko ZOSP RP podczas targów EDURA 2013.
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Zdjęcie 27: Ekspozycja sprzętu na stoisku ZOSP RP podczas targów EDURA 2013.

Zdjęcie 29: Stoisko ZOSP RP podczas targów EDURA 2014.

Zdjęcie 30: Targi INTERSCHUTZ 2015. Zdjęcie 31: Stoisko ZOSP RP podczas targów EDURA 2016.

Zdjęcie 28: Stoisko ZOSP RP podczas targów EDURA 2014.
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Vi.9. Serial „Strażacy”

Plakat serialu „Strażacy”

Serial w ciekawy sposób opowiada historię z życia strażaków OSP, z wyraźnie nakreślonymi 
wątkami obyczajowymi i sensacyjnymi, okraszonymi zabawnymi perypetiami nietuzinkowych 
postaci. To opowieść o pasji i bohaterstwie normalnych ludzi, żyjących obok nas. Opisujący blaski 
i cienie ich życia codziennego. Reżyseria: Maciej Dejczer. Występują: Maciej Zakościelny, Weronika 
Rosati, Olaf Lubaszenko, Jakub Wesołowski, Marta Ścisłowicz, Jacek Lenartowicz, Michał Żurawski, 
Sebastian Fabijański, Michał Czernecki, Maciej Mikołajczyk. Za zdjęcia odpowiadał Jarosław Szoda, 
producentem wykonawczym była Katarzyna Anczarska, a nad scenariuszami pracowali wspólnie: 
Wojciech Lepianka, Karolina Frankowska i Bartosz Blaschke.
Na potrzeby produkcji aktorzy i ekipa serialu przeszli specjalistyczne szkolenie z zakresu obsługi 
sprzętu gaśniczego, udziału w akcjach ratunkowych, ratownictwa wodnego a ponadto pracowali 
z „żywym” ogniem. Zdjęcia do serialu trwały ponad 60 dni. Powstały dwie 10-odcinkowe serie. 
Serial „Strażacy” emitowano od 28 lutego 2015 r. do 7 maja 2016 r. na antenie TVP1. Pierwszą serię 
obejrzało średnio 2,33 mln widzów, drugą – 1,48 mln.

Na podstawie porozumienia zawartego z producentem serialu Baltmedia Sp. z o.o., Związek 
przekazał umundurowanie i sprzęt do wykorzystania przy realizacji zdjęć do serialu. Konsultantami 
merytorycznymi byli członkowie władz Związku OSP RP: wiceprezes ZG ZOSP RP Teresa Tiszbierek, 
dyrektor ZW ZOSP RP Jerzy Maciak, Zbigniew Kaliszyk.

Vi.10. festyn patriotyczny „tobie ojczyzno”
ochotnicze Straże pożarne na festynach „tobie ojczyzno” fundacji grom

W 2014 roku i w 2015 roku w Warszawie odbyły się Festyny Patriotyczne „Tobie Ojczyzno”. 
Były to imprezy patriotyczno-historyczne, których organizatorem było Stowarzyszenie Siła i Honor 
im. gen. Sławomira Petelickiego, a współorganizatorami Fundacja Byłych Żołnierzy Jednostek 
Specjalnych GROM oraz Miasto Stołeczne Warszawa i Centrum Usług Logistycznych MON.

Wśród atrakcji dwudniowych festynów znalazły się m.in. pokazy służb mundurowych oraz 
ratowniczych, wystawy nowoczesnego sprzętu i uzbrojenia będącego na wyposażeniu wojska 
i straży pożarnej. 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP prezentował na festynach znakomicie ocenioną 
ekspozycję. Ze względu na szczupłość terenu do prezentacji zaproszono tylko kilka OSP. Część 
historyczną otwierał zabytkowy pojazd pożarniczy „Minerwa” z 1923 roku z OSP w Niepokalanowie, 
były również: sikawka ręczna dwutłokowa z 1930 roku z OSP w Mrokowie, zabytkowy samochód 
pożarniczy Steyer z 1944 roku z OSP w Raszynie, zabytkowy samochód pożarniczy Star 25 z 1963 roku 
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z OSP w Nowej Wsi. Współczesną ekspozycję stanowiły nowoczesne ciężkie i średnie samochody 
pożarnicze. Atrakcją dla dzieci i młodzieży była ścianka wspinaczkowa na przyczepie specjalnej z OSP 
Żychlin, którą obsługiwali druhowie z tej OSP.
W 2015 roku Związek zaprezentował dla uczestników festynu dodatkowe atrakcje: 
• Ochotnicza Straż Pożarna – Ratownictwo Wodne z Nowego Dworu Mazowieckiego postawiła 

w strefie dla dzieci basen brezentowy na stelażu, gdzie każdy chętny mógł poćwiczyć nurkowanie. 
Były również psy ratownicze ze swoimi opiekunami z tej OSP.

• Wielką atrakcją, ściągającą tłumy widzów, były pokazy konkurencji STIHL TIMBERSPORTS Series 
prowadzone przez druha Wiesława Golańskiego – zastępcę dyrektora Zarządu Wykonawczego 
Związku OSP RP.

W 2014 roku festyn odbył się w Warszawie, na Cyplu Czerniakowskim naprzeciwko Torwaru, 
w 2015 roku zaś na płycie Lotniska Warszawa-Babice w dzielnicy Bemowo. W 2016 roku festyn 
nie odbył się, a w 2017 roku jest planowany na dzień 2 września na terenie Parku Górczewska 
w warszawskiej dzielnicy Bemowo.

Vi.11. konferencje prasowe
12 sierpnia 2014 r. nad Zalewem Zegrzyńskim miała miejsce konferencja prasowa zorganizowana 
przez NFOŚiGW informująca o dotacjach przekazanych ratowniczym organizacjom pozarządowym 
oraz służbom ratowniczym na zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych. W konferencji 
udział wzięli m.in.: Krystian Szczepański – zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, Teresa Tiszbierek – 
wiceprezes ZG ZOSP RP Rzecznik Prasowy, Piotr Dąbrowski Prezes WOPR w Słupsku.

3 lutego 2015 r. w Urzędzie Miasta Opole odbyła się konferencja prasowa promująca organizację 
i logo XX Międzynarodowego Spotkania oraz XX Międzynarodowych Zawodów Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych CTIF Opole 2015.
W konferencji prasowej zorganizowanej przez Prezydenta Miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego 
z ramienia Związku OSP RP udział wzięli: Teresa Tiszbierek Wiceprezes Zarządu Głównego, Jerzy Maciak 
Dyrektor Zarządu Wykonawczego oraz Andrzej Borowski Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP woj. opolskiego wraz z Jerzym Imbiorskim Dyrektorem Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP 
w Opolu. Współorganizatorów reprezentowali: bryg. Paweł Kielar – Komendant Miejski Państwowej 
Straży Pożarnej w Opolu oraz mł. bryg. Leszek Koksanowicz dowódca JRG nr 2 – rzecznik prasowy.

9 lutego 2015 r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 17 na warszawskim Ursynowie odbyła się 
konferencja prasowa i pokaz serialu telewizyjnego „Strażacy”. Podczas konferencji prasowej zostały 
przedstawione etapy powstawania serialu. Poinformowano dziennikarzy m.in. o przygotowaniach 
do serialu, spotkaniach ze strażakami OSP i PSP, szkoleniach, które przeszli aktorzy i ekipa serialu.
W pokazie i konferencji udział wzięli przedstawiciele władz Związku OSP RP: Wiceprezes ZG ZOSP RP 
Teresa Tiszbierek, Dyrektor Zarządu Wykonawczego Jerzy Maciak oraz Zbigniew Kaliszyk.

18 kwietnia 2015 r. w Hotelu „De Silva” w Opolu odbyła się konferencja prasowa zorganizowana 
przez Związek OSP RP, która dotyczyła organizacji XX Międzynarodowego Spotkania i Zawodów 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF Opole 2015. W konferencji udział wzięli przedstawiciele 
Międzynarodowej Komisji Młodzieży CTIF m.in.: Jorn Kuinke (Niemcy) – przewodniczący Komisji, 
Ignaz Mascha (Austria) – sędzia główny zawodów oraz przedstawiciele Związku OSP RP i Miasta 
Opola.
Media zostały zapoznane m.in. z: działalnością CTIF (International association of fire and rescue 
services) oraz działalnością Międzynarodowej Komisji Młodzieży CTIF, a także ideą organizacji 
międzynarodowego spotkania i zawodów oraz stanem przygotowań.

20 lipca 2015 r. w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego odbyła się konferencja 
prasowa, która miała na celu poinformowanie mediów o rozpoczynającym się w Opolu XX 
Międzynarodowym Spotkaniu i Zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF. W trakcie 
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konferencji licznie przybyli dziennikarze zostali poinformowani o programie całotygodniowej 
imprezy a w szczególności o przebiegu zawodów wg regulaminu CTIF, atrakcjach oraz głównych 
punktach programu, zaproszonych gościach, składach delegacji zagranicznych, uczestnikach imprezy, 
organizatorach itp.
W konferencji udział wzięli: przedstawiciele Związku OSP RP, władz CTIF, Międzynarodowej Komisji 
Młodzieży CTIF, Miasta Opola, Państwowej Straży Pożarnej.

12 kwietnia 2016 r. w Domu Strażaka w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona 
akcji związanej z upamiętnieniem 1050. rocznicy Chrztu Polski przez strażaków Ochotniczych Straży 
Pożarnych i członków Związku Podhalan w Polsce. W konferencji udział wzięli m.in. Prezes Zarządu 
Głównego Związku OSP RP – Waldemar Pawlak oraz Andrzej Skupień – Prezes Związku Podhalan 
w Polsce. Prezesi poinformowali o podpisanym w tej sprawie porozumieniu.

3 sierpnia 2016 r. w Domu Strażaka w Warszawie odbyła konferencja prasowa podsumowująca 
udział strażaków OSP w organizacji i zabezpieczeniu Światowych Dni Młodzieży.
Podczas konferencji prasowej Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP – Waldemar Pawlak 
podziękował wszystkim, którzy brali udział i wspierali strażaków OSP w zabezpieczeniu ŚDM. 
W konferencji uczestniczyli również: Edward Siarka – Prezes ZOW ZOSP RP woj. małopolskiego, 
poseł na Sejm a także Kazimierz Sady Dyrektor ZW OW ZOSP RP w Krakowie i Krzysztof Kowalczyk 
Koordynator krajowy udziału strażaków OSP w ŚDM.

Vii działalność programowa

Vii.1. dzień Strażaka
Dzień Strażaka w różnych formach istnieje w większości państw europejskich od ponad 150 

lat. Tradycyjnie obchodzi się go 4 maja, kiedy Kościół katolicki wspomina św. Floriana – patrona 
strażaków. W 2002 roku Dzień Strażaka został w Polsce ustanowiony oficjalnym świętem. W tym 
samym dniu obchodzony jest również Międzynarodowy Dzień Strażaka – przyjęty na pamiątkę 
pięciu australijskich strażaków, którzy zginęli na służbie.

Dzień Strażaka jest szczególnym świętem dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych i działaczy 
Związku OSP RP. Uroczystości z udziałem władz Związku OSP RP odbywały się na terenie całego 
kraju w Ochotniczych Strażach Pożarnych, w miejscowościach gminnych, miastach powiatowych 
i wojewódzkich. W programie obchodów uwzględniane były wydarzenia ważne w życiu środowiska 
strażackiego. Dzień Strażaka to także okazja do prezentacji dorobku, sprzętu pożarniczego, ruchu 
artystycznego OSP. 

Warszawskie obchody Dnia Strażaka przez wiele lat organizowane były wspólnie z Państwową 
Strażą Pożarną, rozpoczynały się 4 maja mszą św. w intencji strażaków w bazylice św. Floriana na 
warszawskiej Pradze. Tradycyjnie, co roku, strażacy składali wieńce pod tablicami pamiątkowymi 
i na grobach zasłużonych strażaków. W 2017 roku, decyzją władz Związku, obchody Dnia Strażaka 
połączono z uroczystą Galą Konkursu Floriany w Otrębusach pod Warszawą.

Co roku, z okazji Dnia Strażaka Zarząd Główny publikował wydawnictwa okolicznościowe 
propagujące ochronę przeciwpożarową, w tym: plakaty, listy prezesa ZG ZOSP RP – podziękowania 
za działalność w ruchu strażackim, okolicznościowe karty pocztowe z pracami laureatów Konkursów 
Plastycznych.

Vii.2. amatorski ruch artystyczny oSp
Ochotnicze Straże Pożarne i Związek OSP RP kontynuowały tradycje związane z rozwijaniem 

i upowszechnianiem kultury poprzez działalność orkiestr oraz zespołów artystycznych. Są one 
istotnym elementem aktywności statutowej podtrzymującej tradycje narodowe, pielęgnującej 
polskość oraz rozwój świadomości narodowej. Przez pokolenia przenosiły polską kulturę i obyczaje, 
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wnosząc znaczący wkład w dorobek kultury narodowej. Ruch artystyczny trwa niezmiennie przy 
OSP, uświetniając życie lokalnych społeczności i uroczystości: patriotycznych, religijnych, strażackich 
i samorządowych.

Związek OSP RP z myślą o pomocy ruchowi artystycznemu i uhonorowaniu jego dorobku 
organizował cykliczne przeglądy ich twórczości. W trakcie XIII kadencji Zarząd Główny organizował 
przeglądy, festiwale, koncerty, w trakcie których orkiestry i zespoły mogły zaprezentować swój 
dorobek artystyczny, wymienić się doświadczeniami.

Vii.2.1. orkiestry
Orkiestry dęte stanowią istotny element amatorskiego ruchu artystycznego funkcjonującego 

przy Ochotniczych Strażach Pożarnych. Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku trwa 
intensywna współpraca oddziałów Związku z orkiestrami strażackimi. 

Istotny wpływ na rozwój formacji orkiestrowych miało organizowanie przeglądów orkiestr 
OSP. Dzięki współpracy z Zarządem Głównym dyrygenci otrzymywali materiały nutowe służące 
budowaniu repertuaru oraz uczestniczyli w spotkaniach i kursach.
Zgodnie z Regulaminem Przeglądów Orkiestr OSP stanowiącym załącznik do Uchwały nr 
151/26/2006 Prezydium ZG ZOSP RP z 9 lutego 2006 roku Zarząd Główny organizuje co dwa lata 
Ogólnopolski Festiwal i regionalne przeglądy orkiestr OSP. Każde województwo ma prawo zgłosić do 
przeglądu regionalnego 10% funkcjonujących w danym województwie orkiestr, wyłonionych drogą 
konkursu. Regionalne poprzedzają wojewódzkie przeglądy, których organizacją zajmują się oddziały 
wojewódzkie Związku.

1. ogólnopolskie festiwale orkiestr ochotniczych Straży pożarnych
Organizowany co dwa lata Ogólnopolski Festiwal Orkiestr na stałe wpisał się w tradycję 

amatorskiego ruchu artystycznego OSP. W imprezie udział biorą najlepsze orkiestry strażackie 
z całej Polski. Za każdym razem jest to dwudniowe święto młodości i muzyki. Znaczną część orkiestr 
stanowią grupy złożone w większości z młodzieży i dzieci.

Najważniejszymi wydarzeniami festiwalowymi są występy konkursowe, w tym: konkurs 
muzyczny (w którym orkiestry prezentują 3 wybrane utwory, obowiązkowo jeden kompozytora 
polskiego), ocena przemarszu z prezentacją gry w ruchu oraz konkurs parady marszowej. 
Tradycją festiwalową stały się koncerty otwarcia i finałowy, w trakcie których orkiestry prezentowały 
się we wspólnym wykonaniu kilku popularnych i znanych utworów. Gościnne na festiwalach 
występowały orkiestry, które zwyciężyły we wcześniejszych edycjach.

XXii festiwal odbył się w dniach 31 maja–2 czerwca 2013 roku w Wiśle, w województwie śląskim. 
W trakcie koncertów festiwalowych zaprezentowały się 22 orkiestry OSP z 11 województw, ponad 
1200 osób ‒ muzyków i członków grup tanecznych. Gościnnie wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta OSP Mykanów – laureatka XXI Festiwalu.
Po wysłuchaniu koncertów konkursowych i ocenie gry w marszu decyzją jury laureatkami zostały:

• I miejsce ‒ Orkiestra OSP Nadarzyn, woj. mazowieckie,
• II miejsce ‒ Orkiestra OSP Konopiska, woj. śląskie,
• III miejsce ‒ Orkiestra OSP Krasocin, woj. świętokrzyskie.

W konkursie parady marszowej wystąpiło 15 orkiestr. Według oceny jury kolejność miejsc była 
następująca:

• I miejsce ‒ Orkiestra OSP Nadarzyn, woj. mazowieckie,
• II miejsce ‒ Orkiestra OSP Gołkowice, woj. śląskie,
• III miejsce ‒ Orkiestra OSP Polanka Wielka, woj. małopolskie.

Orkiestry biorące udział w Festiwalu otrzymały nagrody finansowe od Narodowego Centrum Kultury.
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Zdjęcie 32: XXII Festiwal Orkiestr OSP Wisła 2013. Orkiestra OSP Ropczyce, woj. podkarpackie.

XXiii festiwal odbył się w dniach 5‒7 czerwca 2015 roku w Płocku, woj. mazowieckie. W konkursach 
festiwalowych udział wzięło 19 orkiestr OSP.
Laureatki Festiwalu:

• I miejsce ‒ Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Mykanów, woj. śląskie,
• II miejsce ‒ Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin, woj. świętokrzyskie,
• III miejsce ‒ Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Milówka, woj. śląskie.

Najlepsze Orkiestry w konkursie parady marszowej:
• I miejsce ‒ Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin, woj. świętokrzyskie,
• II miejsce ‒ Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Mykanów, woj. śląskie,
• III miejsce ‒ Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Suchowola, woj. podlaskie,

   ‒ Orkiestra Dęta OSP ZHP Uniejów, woj. łódzkie.

Zdjęcia 33, 34, 35: XXIII Ogólnopolski Festiwal Orkiestr OSP Płock 2015. Orkiestry OSP w trakcie prezentacji konkursowych.

W 2017 roku XXiV festiwal odbył się w Częstochowie, woj. śląskie, w dniach 16-18 czerwca. 
W konkursach udział wzięło 19 orkiestr OSP.
Grand Prix Festiwalu zdobyła Orkiestra OSP Nadarzyn, woj. mazowieckie.
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Ocena ogólna – koncert + przemarsz:
• I miejsce – Orkiestra OSP Nadarzyn, woj. mazowieckie
• II miejsce – Orkiestra Dęta OSP Żurowa, woj. małopolskie
• III miejsce – Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin, woj. świętokrzyskie

Konkurs parady marszowej:
• I miejsce – Orkiestra OSP Nadarzyn, woj. mazowieckie
• II miejsce – Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Mykanów, woj. śląskie
• III miejsce – Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Suchowola, woj. podlaskie

2. regionalne przeglądy orkiestr ochotniczych Straży pożarnych
Regionalne przeglądy orkiestr organizowane są przez Zarząd Główny w różnych częściach kraju, 

w kilku terminach, tak aby umożliwić jak największej liczbie orkiestr udział w konkursach. Orkiestry 
wybierały miejscowość przeglądu regionalnego dowolnie. Imprezy były z założenia jednodniowe, 
program przeglądów uzależniony był od specyfiki miejscowości, w której się odbywał. Koncerty 
konkursowe, przemarsz i konkurs parady marszowej przeprowadzano zgodnie z Regulaminem. 
Związek zapewniał orkiestrom materiał nutowy do wspólnego wykonania utworów.

XXiii regionalne przeglądy orkiestr. W 2014 roku odbyło się 8 przeglądów. Uczestniczyło w nich 
łącznie 50 orkiestr reprezentujących 14 województw. Przeglądy odbyły się w następujących 
miejscach i terminach:
25 maja – Suwałki, woj. podlaskie,
1 czerwca – Wisła, woj. śląskie, 
14 i 15 czerwca ‒ Krynica-Zdrój, woj. małopolskie,
21 czerwca ‒ Połczyn-Zdrój, woj. zachodniopomorskie,
22 czerwca – Ciechocinek, woj. kujawsko-pomorskie,
29 czerwca – Ciechanów, woj. mazowieckie,
6 lipca ‒ Polanica-Zdrój, woj. dolnośląskie.

Zgodnie z harmonogramem w 2016 roku, w ramach przeglądu amatorskiego ruchu artystycznego 
OSP przeprowadzono XXiV przeglądy regionalne w 7 miejscowościach:
28 maja ‒ Ciechocinek, woj. kujawsko-pomorskie,
29 maja ‒ Połczyn-Zdrój, woj. zachodniopomorskie,
12 czerwca ‒ Polanica-Zdrój, woj. dolnośląskie,
19 czerwca ‒ Wisła, woj. śląskie,
26 czerwca ‒ Ciechanów, woj. mazowieckie,
2 lipca ‒ Opatów, woj. świętokrzyskie,
3 lipca ‒ Częstochowa, woj. śląskie.
Do konkursów zgłosiły się 53 orkiestry z 13 województw. 

Współorganizatorami i gospodarzami przeglądów były władze samorządowe, strażacy OSP oraz 
Oddziały Związku OSP RP.

Vii.2.2. zespoły artystyczne
4 września 2014 roku Uchwałą nr 108/13/2014 Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP 

przyjęło do stosowania nowe „Założenia programowo-organizacyjne Spotkań Zespołów Artystycznych 
OSP i Festiwalu Piosenki Strażackiej”. Nowelizacja regulaminu zmieniła zasady przeprowadzania 
eliminacji konkursowych. Wprowadzono 3 warianty części konkursowej: I – prezentacja programu 
dowolnego zgodnie z charakterem Zespołu; II – prezentacja piosenki strażackiej; III – połączenie 
wariantu I i II. Kwalifikacja zespołów do konkursów wyższego szczebla opiera się na ocenie występów 
zespołów w poszczególnych wariantach. Regionalne Spotkania Zespołów Artystycznych są szczeblem 
eliminacyjnym do Ogólnopolskich Spotkań Zespołów Artystycznych oraz do Festiwalu Piosenki 
Strażackiej, które odbywają się przemiennie, co dwa lata.
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1. ogólnopolskie Spotkania zespołów artystycznych oSp
Ogólnopolskie Spotkania Zespołów odbywają się cyklicznie co dwa lata. W XIII kadencji były 

to imprezy dwudniowe. Główną część programów stanowiły prezentacje konkursowe zespołów. 
Nieodłącznym elementem imprezy były koncerty otwarcia, w trakcie których zespoły przedstawiały 
publiczności repertuar związany z ich regionami, natomiast w koncertach finałowych występowały 
najlepsze zespoły, z najciekawszymi elementami repertuaru.

XViii ogólnopolskie Spotkania odbyły się w dniach 30‒31 czerwca 2014 roku w Wiśle, 
w województwie śląskim. W spotkaniach udział wzięło 26 zespołów artystycznych.
Laureatami zostali:
• Regionalny Zespół Ludowy „Ziemia Sanocka”, woj. podkarpackie,
• Zespół Pieśni i Tańca „Wiśniowa Góra”, woj. łódzkie,
• Kameralny Chór Mieszany „CANTUS”, woj. zachodniopomorskie.

XiX Spotkania zespołów artystycznych odbyły się w dniach 17‒19 czerwca 2016 roku w Krynicy-
Zdroju w województwie małopolskim. Swój dorobek zaprezentowało 21 zespołów wokalno-
muzycznych, folklorystycznych i teatralnych.
Jury przyznało następujące wyróżnienia:
• wyróżnienie za najlepszy taniec ludowy

• Zespół Pieśni i Tańca „Wiśniowa Góra”, woj. łódzkie
• Zespół Folklorystyczny „Wrzosowianie”, woj. śląskie
• Regionalny Zespół Ludowy „Ziemia Sanocka”, woj. podkarpackie

• wyróżnienie za strój ludowy
• Zespół Regionalny „Jaworze”, woj. śląskie
• Regionalny Zespół Śpiewaczy „Niezapominajki”, woj. śląskie
• Zespół Pieśni i Tańca „Wiśniowa Góra”, woj. łódzkie

• wyróżnienie za najlepszą prezentację tradycyjnego obrzędu
• Zespół Teatralno-Obrzędowy „Strefień”, woj. świętokrzyskie

• wyróżnienie za oryginalną gwarę programu
• Zespół Folklorystyczny „Pogranicze”, woj. podlaskie

• wyróżnienie dla tradycyjnej kapeli
• Kapela działająca przy Zespole Folklorystycznym „Śmiłowiónki”, woj. kujawsko-pomorskie.

2. regionalne Spotkania zespołów artystycznych oSp
Regionalne spotkania to imprezy jednodniowe, organizowane przez Zarząd Główny zwykle przy 

dużym zaangażowaniu lokalnych władz Związku OSP RP oraz samorządowych. Zespoły deklarujące 
udział w regionalnych spotkaniach miały możliwość dowolnego wyboru miejscowości i terminu 
spośród propozycji organizatora. Zespoły zgodnie z założeniami programowo-organizacyjnymi 
prezentowały programy dowolne i piosenkę strażacką.

W ramach XViii regionalnych Spotkań zespołów artystycznych w 2013 roku zorganizowanych 
zostało 8 spotkań:
2 czerwca ‒ Wisła, woj. śląskie,
16 czerwca ‒ Ciechocinek, woj. kujawsko-pomorskie,
23 czerwca ‒ Siemiatycze, woj. podlaskie,
29 czerwca ‒ Krynica-Zdrój, woj. małopolskie,
28 lipca ‒ Wilczyn, woj. wielkopolskie,
11 sierpnia ‒ Polanica-Zdrój, woj. dolnośląskie,
18 sierpnia ‒ Giżyn, woj. zachodniopomorskie,
17 listopada ‒ Opatów, woj. świętokrzyskie.
W spotkaniach wzięły udział 83 zespoły.

XiX regionalne Spotkania zespołów. W 2015 roku odbyło się 8 regionalnych spotkań. Uczestniczyły 
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w nich łącznie 72 zespoły reprezentujące 12 województw. Przeglądy odbyły się w następujących 
miejscach i terminach:
14 czerwca ‒ Maków Podhalański, woj. małopolskie,
21 czerwca ‒ Górzyn, woj. lubuskie,
5 lipca ‒ Wisła, woj. śląskie,
12 lipca ‒ Becejły, woj. podlaskie,
9 sierpnia ‒ Giżyn, woj. zachodniopomorskie,
11 października ‒ Ciechocinek, woj. kujawsko-pomorskie,
18 października ‒ Polanica-Zdrój, woj. dolnośląskie,
15 listopada ‒ Opatów, woj. świętokrzyskie.

3. festiwale piosenki Strażackiej w ciechocinku
Piosenka strażacka zagościła w Ciechocinku pod koniec lat 80-tych ubiegłego wieku. Od 

początku celem festiwalu była popularyzacja utworów o tematyce strażackiej.
Co dwa lata, w trakcie dwóch dni festiwalowych zespoły OSP prezentowały piosenkę strażacką. 

Tradycyjnie impreza odbywa się w Parku Zdrojowym, w zabytkowej muszli koncertowej. Organizacja 
imprezy była możliwa dzięki wsparciu władz miasta i gminy Ciechocinek, lokalnych oddziałów 
Związku OSP RP oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechocinku.

Xiii festiwal odbył się w dniach 15‒16 czerwca 2013 roku. W konkursie wzięło udział 11 zespołów 
– około 200 wykonawców.
Laureatami zostały zespoły:

• I miejsce ‒ Zespół Suskie Skowronki, woj. opolskie
• II miejsce ‒ Zespół mirana, woj. warmińsko-mazurskie
• III miejsce ‒ Zespół Śpiewaczy dąbie, woj. śląskie

Gośćmi festiwalu byli: Zespół Akordeonistów z Andrespola, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP 
Mykanów.

XiV festiwal odbył się w dniach 26‒28 czerwca 2015 roku. W konkursie wzięło udział 11 zespołów.
Laureatami zostały zespoły:

• I miejsce ‒ Zespół Folklorystyczny narwianie, woj. podlaskie
• II miejsce ‒ Regionalny Zespół Śpiewaczy niezapominajki, woj. śląskie
• III miejsce ‒ Zespół mirana, woj. warmińsko-mazurskie.

Gośćmi festiwalu byli: Kameralny Chór Mieszany Cantus z Połczyna-Zdroju, Dziecięcy Zespół Taneczny 
ZEZ z Jastrzębia-Zdroju, Kapela Gegužio Žiedai z Kalvarii/Litwa, Przedszkolna drużyna i orkiestra 
strażacka przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku, Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta OSP Płośnica.

XV festiwal odbył się w dniach 23‒25 czerwca 2017 roku. W konkursie wystąpiło 13 zespołów oraz 
solista:
Zespół Wokalno-Instrumentalny górne łososinioki z Łososiny Górnej
jan maćkowiak z Wągrowca
Zespół Folklorystyczny klekociaki z Bociek
Teatrzyk Dziecięcy kruszynka z Kruszyna
Zespół Folklorystyczny kujawioki z Osięcin
Zespół kwiaty polne z Kwiatkowic
Zespół Folklorystyczny narwianie z Pogorzałk
Regionalny Zespół Śpiewaczy niezapominajki z Jastrzębia-Szerokiej
Zespół Sceniczno-Wokalny ognista drużyna z Czermina
Zespół Wokalny podzamcze z Mełgwi
Grupa Młodzieżowa Zespołu Pieśni i Tańca Swojacy z Baruchowa
Zespół wesoła gromadka z Tychnów
Zespół Ludowy włościanki z Wielenina
Zespół zgrani fojermani z Grodziska
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Zdjęcie 36: Uczestnicy XV Festiwalu Piosenki Strażackiej 2017.

Vii.2.3. wydarzenia z udziałem orkiestr i zespołów artystycznych oSp
1. zloty chórów i orkiestr w licheniu

Pomysłodawcą organizacji zlotów w hołdzie papieżowi Janowi Pawłowi II, był Władysław 
Balicki – prezes Zarządu Głównego PZCHiO i przewodniczący Rady Artystycznej ZG ZOSP RP. Po 
raz pierwszy impreza została zorganizowana w 2005 roku, od tego czasu odbywa się co dwa lata. 
Współorganizatorami zlotów są:

• Zarząd Główny Związku OSP RP,
• Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w Licheniu,
• Polski Związek Chórów i Orkiestr Zarząd Główny w Warszawie.

Głównym punktem zlotów była msza św. przed cudownym obrazem Matki Bożej Licheńskiej. 
Następnie, tradycyjnie o godzinie 17 na schodach prowadzących do świątyni odbywał się uroczysty 
koncert w wykonaniu połączonych orkiestr dętych z towarzyszeniem zespołów artystycznych OSP 
i chórów. Orkiestrami i chórami dyrygował druh Marian Chmielewski, natomiast koncert poprowadził 
ks. prof. Kazimierz Szymonik.
Każdorazowo Związek przygotował i wydał karty pocztowe, okolicznościowe pieczęcie, a także 
plakaty informujące o Zlocie. Materiały były dostępne nieodpłatnie na stoisku promocyjnym 
ustawionym na terenie sanktuarium. Komisja ds. działalności kulturalno-oświatowej przygotowała 
też płyty z materiałem nutowym dla wykonawców koncertu. W ramach przygotowania wykonawców 
do wspólnego wykonania utworów przeprowadzono szkolenia, w trakcie których prezentowano 
repertuar koncertów.

Dużą pomoc okazali druhowie z OSP Licheń Stary, zapewniając obsługę organizacyjną, 
ratowników medycznych oraz przygotowując posiłki dla wszystkich wykonawców.

V zlot pod hasłem „błogosławionemu janowi pawłowi ii w hołdzie” odbył się w 25 maja 2013 roku 
pod honorowym patronatem nuncjusza apostolskiego arcybiskupa Celestino Migliore, prymasa 
Polski arcybiskupa Józefa Kowalczyka, ordynariusza diecezji włocławskiej biskupa Wiesława Alojzego 
Meringa.
W spotkaniu udział wzięły 83 orkiestry, w tym 69 orkiestr OSP, 48 zespołów i chórów, w tym 9 
zespołów OSP.

23 maja 2015 roku odbył się Vi zlot chórów i orkiestr „świętemu janowi pawłowi ii w hołdzie”
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: abp Celestino Migliore ‒ nuncjusz apostolski w Polsce, 
abp Wojciech Polak ‒ prymas Polski oraz bp Wiesław Mering ‒ ordynariusz diecezji włocławskiej. 
W koncertach udział wzięło 51 orkiestr i 28 zespołów wokalnych.
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Vii zlot „świętemu janowi pawłowi ii w hołdzie” odbył się 20 maja 2017 roku. Patronat nad 
wydarzeniem objęli: nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, prymas Polski abp 
Wojciech Polak oraz ordynariusz diecezji włocławskiej abp Wiesław Mering.

Zdjęcie 37: VII Zlot Chórów i Orkiestr w Licheniu 2017.
Uczestnicy koncertu na schodach Bazyliki Licheńskiej. Autor zdjęcia Paweł Kazimierczuk.

2. europarady orkiestr dętych w centrum europy – Suchowola

Pierwszą Europaradę Orkiestr Dętych zorganizowano w Suchowoli w 2003 roku, od tamtej 
pory spotkania orkiestr odbywają się co roku, w 2017 odbyła się 15. Europarada. Gospodarzami 
imprezy są: burmistrz Suchowoli, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli, Orkiestra 
OSP Suchowola i strażacy.

Jest to międzynarodowy przegląd amatorskich młodzieżowych orkiestr dętych, który odbywa 
się co roku. Celem Europarady jest popularyzacja muzyki, a także integracja młodzieży z różnych 
państw europejskich. Idea jego powstania i realizacji wywodzi się z wieloletniej tradycji muzyki 
orkiestrowej prezentowanej od ponad 50 lat przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Suchowoli. 
Uczestnictwo w imprezie służy nawiązywaniu kontaktów zagranicznych, wymianie doświadczeń 
młodzieży muzykującej wielu krajów. Na bogaty program Europarady składają się: koncerty 
estradowe orkiestr, przemarsze ulicami miasta, pokazy musztry paradnej, koncert euroorkiestry. 
Związek fundował upominki i okolicznościowe dyplomy dla orkiestr – uczestniczek Europarady, oraz 
współfinansował udział orkiestr OSP.

Vii.3. ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej „młodzież zapobiega pożarom”
Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony 

ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu 
wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek 
pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat 
techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. 

W OTWP uczestniczą uczniowie w trzech grupach: szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych 
i szkół ponadgimnazjalnych. Turniej organizowany jest corocznie na terenie całego kraju. Finałem 
eliminacji niższego szczebla jest finał centralny, w którym uczestniczą reprezentanci wszystkich 
województw. Eliminacje przeprowadzane są zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Prezydium 
ZG ZOSP RP Uchwałą nr 94/118/2004 z 16 grudnia 2004 roku. Organizatorem finału centralnego jest 
Zarząd Główny Związku OSP RP.

Finał centralny OTWP składa się z trzech części: testu pisemnego i ścisłego finału ustnego oraz 
zadań praktycznych. Test zawiera 40 pytań dla każdej grupy wiekowej. Zawodnik udziela odpowiedzi 
przez zaznaczenie jednego spośród podanych wariantów. Do ścisłego finału wchodzi 5 zawodników 
z każdej grupy, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w eliminacjach pisemnych. W części ustnej 
każdy z zawodników odpowiada na pięć pytań z wylosowanego zestawu.
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Tabela 12: Wykaz laureatów ogólnopolskich finałów OTWP w latach 2013‒2017.
36. finał ‒ 7‒9 czerwca 2013 roku w kołobrzegu

miejsce grupa i ‒ szkoły podstawowe grupa ii – gimnazja grupa iii ‒ szkoły 
ponadgimnazjalne

I Patrycja Sobantka,
woj. łódzkie

Justyna Kowalczewska,
woj. zachodniopomorskie

Mateusz Gil,
woj. świętokrzyskie

II Adrian Świrszcz,
woj. lubelskie

Patryk Filipczyk,
woj. śląskie

Wojciech Brachaczek,
woj. śląskie

III Marek Dytko,
woj. lubuskie

Anna Grądzik,
woj. mazowieckie

Mateusz Kuzik,
woj. łódzkie

37. finał ‒ 6‒8 czerwca 2014 roku w lublinie

miejsce grupa i ‒ szkoły podstawowe grupa ii – gimnazja grupa iii ‒ szkoły 
ponadgimnazjalne

I Kamil Krauz,
woj. podkarpackie

Justyna Kowalczewska,
woj. zachodniopomorskie

Arkadiusz Frankiewicz, 
woj. warmińsko-mazurskie

II Aleksandra Ogorzały, 
woj. małopolskie

Maciej Piątek,
woj. lubelskie

Radosław Meller,
woj. wielkopolskie

III Paweł Łacek,
woj. lubelskie

Patryk Filipczyk,
woj. śląskie

Piotr Ordon,
woj. podkarpackie

38. finał ‒ 29‒31 maja 2015 roku w polanicy-zdroju

miejsce grupa i ‒ szkoły podstawowe grupa ii – gimnazja grupa iii ‒ szkoły 
ponadgimnazjalne

I Gustaw Fita,
woj. wielkopolskie

Jakub Koprowski,
woj. łódzkie

Maciej Piątek,
woj. lubelskie

II Izabela Domalewska,
woj. mazowieckie

Paweł Łacek,
woj. lubelskie

Elżbieta Popowicz, 
woj. zachodniopomorskie

III Miłosz Mesjasz,
woj. lubuskie

Marcin Zięba,
woj. podkarpackie

Kacper Drągowski,
woj. pomorskie

39. finał ‒ 4‒6 czerwca 2016 roku w Supraślu i białymstoku

miejsce grupa i ‒ szkoły podstawowe grupa ii – gimnazja grupa iii ‒ szkoły 
ponadgimnazjalne

I Miłosz Mesjasz,
woj. lubuskie

Jakub Kusz,
woj. lubuskie

Maciej Piątek,
woj. lubelskie

II Konrad Kozdrański,
woj. podkarpackie

Kamil Krauz, 
woj. podkarpackie

Tomasz Wstawski,
woj. wielkopolskie

III Krzesimir Bryszewski,
woj. wielkopolskie

Marcin Wójcik,
woj. świętokrzyskie

Justyna Kowalczewska,
woj. zachodniopomorskie

40. finał – 2‒4 czerwca 2017 roku w wieliczce

miejsce grupa i ‒ szkoły podstawowe grupa ii – gimnazja grupa iii ‒ szkoły 
ponadgimnazjalne

I Patryk Horczak,
woj. podlaskie

Kamil Krauz,
woj. podkarpackie

Kacper Głąb,
woj. śląskie

II Jan Węgrzyniak,
woj. małopolskie

Dawid Cybulski,
woj. łódzkie

Patryk Filipczyk,
woj. śląskie

III Maciej Kwiatkowski,
woj. świętokrzyskie

Julia Brzuska,
woj. mazowieckie

Dawid Kozioł,
woj. podlaskie

Honorowy patronat nad XXXVI finałem w 2013 roku objęli minister rolnictwa i rozwoju wsi 
Stanisław Kalemba i sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki.
XXXIX finał w Supraślu i Białymstoku odbył się przy dużym zaangażowaniu i pomocy Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych, KW i KP PSP oraz strażaków ochotników. Finał turnieju dofinansowany był ze 
środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Vii.4. ogólnopolski konkurs plastyczny „zapobiegajmy pożarom”
Konkurs ma na celu zainteresowanie młodych i nieprofesjonalnych twórców zagadnieniami 

związanymi z ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwijanie 
indywidualnych uzdolnień plastycznych. Uczestnicy rywalizują w sześciu grupach wiekowych: 
przedszkola, szkoły podstawowe klasy I‒III i IV‒VI, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne, osoby 
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dorosłe. Artyści mogą wykonać prace w technikach dowolnych, w tematach związanych z udziałem 
jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, 
ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej i związanej 
z historią pożarnictwa. Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Młodzież Zapobiega 
Pożarom” stanowi załącznik do Uchwały nr 50/9/2008 Prezydium ZG ZOSP RP z 16 grudnia 2008 
roku.

Do końca lutego każdego roku oddziały wojewódzkie przesyłały najlepsze prace wybrane 
spośród zgłoszonych do eliminacji wojewódzkich. Wojewódzkie mogły być poprzedzone etapami 
niższego szczebla. Finał ogólnopolski konkursu realizowano w Warszawie w biurze ZG ZOSP RP, 
gdzie oceny prac dokonywali jurorzy związani z ruchem strażackim, w tym: plastycy, działacze 
Związku, członkowie Komisji ds. Sportu i Młodzieży ZG ZOSP RP, pracownicy biura ZG ZOSP RP. 
Ocenie poddawano nie tylko walory artystyczne i technikę wykonania prac, ale również zgodność 
z tematyką konkursu i właściwe ujęcie problemu. 

Tabela 13: Liczba prac plastycznych zgłoszonych do udziału w etapie ogólnopolskim konkursu w latach 2013‒2017.

2013 2014 2015 2016 2017

liczba prac plastycznych 320 302 412 347 305

Tradycyjnie podsumowania konkursów i spotkania laureatów odbywały się w Warszawie. 
W 2013 i 2014 roku laureatów gościła Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Władze szkoły zapewniły 
wiele strażackich atrakcji dla dzieci i młodzieży, były to pokazy sprzętu, zabawy i konkursy. W 2015 roku 
spotkanie odbyło się w Centrum Sztuki Współczesnej ‒ Zamek Ujazdowski. Organizatorzy zapewnili 
uczestnikom udział w warsztatach plastycznych z oferty edukacyjnej Centrum Sztuki. W 2016 roku 
laureaci, opiekunowie i rodzice gościli w kościele pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na 
Chomiczówce, gdzie zorganizowano podsumowanie konkursu, później zwiedzili wystawę „TITANIC. 
The exhibition” prezentowaną w Pałacu Kultury i Nauki. W 2017 roku dzięki uprzejmości Muzeum 
Historii Polskiego Ruchu Ludowego spotkanie laureatów odbyło się w Pałacu Blanka przy placu 
Teatralnym. Atrakcją wizyty w Warszawie była możliwość zwiedzania Muzeum Zamek Królewski. 
Wszystkim podsumowaniem towarzyszyły wystawy nagrodzonych prac.

Finalistów konkursu zapraszano na warsztaty artystyczne, które były formą nagrody oraz 
możliwością do aktywnego wypoczynku w trakcie wakacji. Młodzież uczestniczyła w zajęciach 
z rysunku, malarstwa, grafiki, batiku, muzyki, brała udział w wielu wycieczkach, zajęciach plenerowych 
i sportowych. Na zakończenie warsztatów co roku odbywała się wystawa prac młodych artystów.
W warsztatach uczestniczyło średnio po 50 osób ‒ dzieci i młodzieży. W 2016 roku laureaci konkursu 
wypoczywali i pracowali razem z grupą młodzieży niemieckiej w ramach Polsko-Niemieckiej Wymiany 
Młodzieży.

Tabela 14: Terminy i lokalizacje warsztatów plastycznych.

rok termin miejscowość

2013 28.07.‒10.08 Żywiec, woj. śląskie

2014 6‒20.07 Kazimierz Dolny, woj. lubelskie

2015 28.06.‒11.07 Supraśl, woj. podlaskie

2016 2‒16.07 Złoty Potok, woj. śląskie

2017 1‒9.07. Świdwin, woj. zachodniopomorskie
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Tabela 15: Wykaz laureatów konkursu w latach 2013‒2017.

2013

miejsce przedszkolaki uczniowie klas i‒iii uczniowie klas iV‒Vi

I Zofia Wójcik,
woj. mazowieckie

Amelia Jaworska,
woj. podkarpackie

Weronika Skórska,
woj. podkarpackie

II

Kamila Wnorowska,
woj. podlaskie
Kacper Witkowski,
woj. zachodniopomorskie

Olga Ogłaza,
woj. dolnośląskie
Klaudia Wypych,
woj. wielkopolskie

Mariusz Kryczka,
woj. opolskie

III

Wiktoria Kozioł,
woj. podkarpackie
Dawid Zbiciak,
woj. łódzkie
Cezary Gawryszuk,
woj. lubelskie

Joanna Patter,
woj. podkarpackie
Patrycja Górak,
woj. warmińsko-mazurskie

Ewa Glik,
woj. opolskie

gimnazjaliści uczniowie szkół  
ponadgimnazjalnych osoby dorosłe

I Daria Łubkowska,
woj. podkarpackie

Karolina Wąsik,
woj. podkarpackie

Jarosław Forysiak,
woj. zachodniopomorskie

II Kacper Kafel,
woj. podkarpackie

Grażyna Sagan,
woj. opolskie
Marzena Ścirko,
woj. podkarpackie

Adam Kmita, Andrzej Kmita,
woj. zachodniopomorskie

III

Marcin Zieliński,
woj. warmińsko-mazurskie
Grzegorz Duszkiewicz,
woj. podkarpackie

Sabina Dobrzańska,
woj. podkarpackie
Marta Lasek,
woj. łódzkie

Hanna Borys,
woj. podlaskie

2014
miejsce przedszkolaki uczniowie klas i‒iii uczniowie klas iV‒Vi

I Szymon Wąchadło,
woj. podkarpackie

Amelia Jaworska,
woj. podkarpackie

Oliwia Cerlich,
woj. podkarpackie
Maciej Szaładziński,
woj. kujawsko-pomorskie

II Malwina Chmiel,
woj. opolskie

Grzegorz Szubiński,
woj. kujawsko-pomorskie

Karolina Kowalska,
woj. kujawsko-pomorskie
Edyta Bytnar,
woj. podkarpackie

III Julia Krężałek,
woj. podkarpackie

Kinga Kościelna,
woj. wielkopolskie

Weronika Skórska,
woj. podkarpackie

gimnazjaliści uczniowie szkół  
ponadgimnazjalnych osoby dorosłe

I

Kamila Wojciechowska,
woj. wielkopolskie
Aleksandra Omelańczuk,
woj. lubelskie

Łukasz Milewski,
woj. podlaskie ‒

II

Mikołaj Szymczyk,
woj. kujawsko-pomorskie
Nicola Łącz,
woj. podkarpackie

Dominika Skiba,
woj. podkarpackie
Emilia Pikacz,
woj. lubelskie

Hanna Borys,
woj. podlaskie
Anna Brulińska,
woj. podlaskie

III ‒ Joanna Paczkowska,
woj. warmińsko-mazurskie

Jarosław Forysiak,
woj. zachodniopomorskie
Marta Rytych,
woj. łódzkie
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2015
miejsce przedszkolaki uczniowie klas i‒iii uczniowie klas iV‒Vi

I Oliwia Pleban, 
woj. podkarpackie

Stanisław Wiktor, 
woj. podkarpackie

Weronika Skórska, 
woj. podkarpackie

II Julia Karwowska, 
woj. kujawsko-pomorskie

Kornelia Madycka,
woj. podkarpackie

Krzysztof Pogodzik,
woj. opolskie

III Kinga Łokaj,
woj. śląskie

Kacper Dąbrowski,
woj. podlaskie

Zuzanna Jędrzejczak,
woj. kujawsko-pomorskie

gimnazjaliści uczniowie szkół  
ponadgimnazjalnych osoby dorosłe

I Weronika Kawa,
woj. podkarpackie

Kinga Seternus,
woj. podkarpackie

Adam Kmita, Andrzej Kmita,
woj. zachodniopomorskie

II Kinga Augustyniak,
woj. wielkopolskie

Marzena Ścirko,
woj. podkarpackie

Janina Sługocka-Janusz,
woj. wielkopolskie
Marta Rytych,
woj. łódzkie

III Karolina Piotrowska,
woj. podkarpackie

Dominika Dzik,
woj. podkarpackie

Waldemar Bobrowski,
woj. warmińsko-mazurskie

2016
miejsce przedszkolaki uczniowie klas i‒iii uczniowie klas iV‒Vi

I Kinga Wojciechowska,
woj. podkarpackie

Magdalena Wilk,
woj. podkarpackie

Amelia Jaworska,
woj. podkarpackie

II Emma Grygier,
woj. zachodniopomorskie

Stanisław Wiktor,
woj. podkarpackie

Wiktoria Deruś,
woj. lubelskie
Szymon Matuszczak,
woj. podkarpackie

III Natan Kryczyk,
woj. mazowieckie

Weronika Winnicka,
woj. zachodniopomorskie

Maja Chmielowiec,
woj. lubelskie

gimnazjaliści uczniowie szkół  
ponadgimnazjalnych osoby dorosłe

I Klaudia Krużel,
woj. podkarpackie

Oliwia Kozłowska,
woj. podlaskie
Kinga Seternus,
woj. podkarpackie

Adam Kmita, Andrzej Kmita, 
Jacek Drabik, Tomasz Drabik,
woj. zachodniopomorskie

II Natalia Belczyk,
woj. podkarpackie ‒ Iwona Kaczyńska,

woj. podlaskie

III

Karolina Sorochman,
woj. podkarpackie
Karolina Piotrowska,
woj. podkarpackie

‒ Barbara Marecka,
woj. łódzkie

2017

miejsce przedszkolaki uczniowie klas i‒iii uczniowie klas iV‒Vi

I Oliwia Puławska,
woj. podlaskie

Julianna Kopala,
woj. podkarpackie

Wiktoria Deruś,
woj. lubelskie

II Zofia Chmura,
woj. podkarpackie

Emil Jankowski,
woj. lubelskie

Angelika Malczyńska,
woj. podkarpackie

III Magdalena Zubczyńska,
woj. podlaskie

Natalia Brzozowska,
woj. warmińsko-mazurskie

Kamil Dymidziuk,
woj. warmińsko-mazurskie

gimnazjaliści uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych osoby dorosłe

I Klaudia Krużel,
woj. podkarpackie

Wojciech Wojtala,
woj. kujawsko-pomorskie

Adam Kmita, Andrzej Kmita,
woj. zachodniopomorskie

II Klaudia Makowska,
woj. zachodniopomorskie

Natalia Putkowska,
woj. warmińsko-mazurskie

Barbara Marecka,
woj. łódzkie

III Karolina Sorochman,
woj. podkarpackie

Justyna Orligóra,
woj. wielkopolskie

Iwona Kaczyńska,
woj. podlaskie
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Vii.5. zawody Sportowo-pożarnicze
Zawody są formą intensywnego szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do 

działań ratowniczych. Celem organizacji zawodów dla członków MDP, OSP i KDP było w szczególności:
• popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej,
• kształtowanie świadomości ratowniczej wśród młodzieży,
• mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu,
• ocena stanu wyszkolenia,
• integracja między uczestnikami na wszystkich szczeblach rywalizacji,
• wytypowanie najlepszych drużyn,
• przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla.

1. ogólnopolskie zawody Sportowo-pożarnicze mdp
Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych organizowane są jako zawody:
• gminne – co roku, organizatorem jest Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP i Komenda Powiatowa 

(Miejska) PSP, przy współudziale samorządu gminnego;
• powiatowe – co 2 lata, organizatorem jest Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP i Komenda 

Powiatowa (Miejska) PSP przy współudziale samorządu powiatowego oraz samorządów 
gminnych;

• wojewódzkie – co 2 lata, organizatorem jest Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP i Komenda 
Wojewódzka PSP;

• krajowe – co 2 lata, organizatorem jest Zarząd Główny ZOSP RP i Komenda Główna PSP.

olsztyn 2014. W dniach 5‒7 września 2014 roku na stadionie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
odbyły się Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP. Zawody były rozgrywane zgodnie 
z Regulaminem MDP 1/2010. Zwycięskie drużyny:

grupa drużyn dziewczęcych grupa drużyn chłopięcych

1 miejsce ‒ MDP Żdżary, woj. wielkopolskie,
2 miejsce ‒ MDP Smyków, woj. świętokrzyskie,
3 miejsce ‒ MDP Wola Morawicka, woj. 
świętokrzyskie.

1 miejsce ‒ MDP Głuchów, woj. wielkopolskie,
2 miejsce ‒ MD P Głuchów, woj. łódzkie,
3 miejsce ‒ MDP Częstochowa – Błeszno, woj. 
śląskie.

Zdjęcia 38, 39, 40: Uczestnicy Ogólnopolskich Zawodów Sportowo-Pożarniczych MDP Olsztyn 2014.
Stadion Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
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wisła 2016. Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
w dniach 2‒4 września 2016 roku rozgrywano zgodnie z Regulaminem MDP 1/2010 z udziałem 37 
drużyn ze wszystkich województw. Konkurencje zawodów przeprowadzono na stadionie Ośrodka 
Przygotowań Paraolimpijskich w Wiśle. W klasyfikacji generalnej zwyciężyli:

grupa drużyn dziewczęcych grupa drużyn chłopięcych

1 miejsce ‒ MDP Żdżary, woj. wielkopolskie
2 miejsce ‒ MDP Racławówka, woj. 
podkarpackie
3 miejsce ‒ MDP Korzybie, woj. pomorskie

1 miejsce ‒ MDP Głuchów, woj. wielkopolskie
2 miejsce ‒ MDP Skotniki, woj. świętokrzyskie
3 miejsce ‒ MDP Krzeszów, woj. podkarpackie

Zawody dofinansowane zostały ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
zorganizowane przy dużym zaangażowaniu władz samorządowych miasta oraz funkcjonariuszy 
Państwowej Straży Pożarnej.

2. zawody sportowo-pożarnicze oSp i kdp
Częstotliwość organizowania zawodów dla OSP i KDP:
• gminne – co roku – organizatorem jest Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP i Komenda Powiatowa 

(Miejska) PSP przy współudziale samorządu gminnego,
• powiatowe – co 2 lata – organizatorem jest Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP i Komenda 

Powiatowa (Miejska) PSP przy współudziale Starostwa Powiatowego oraz samorządów gminnych,
• wojewódzkie – co 4 lata – organizatorem jest Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP i Komenda 

Wojewódzka PSP,
• krajowe – co 4 lata – organizatorem jest Zarząd Główny ZOSP RP i Komenda Główna PSP.

1) XiV krajowe zawody Sportowo-pożarnicze oSp polanica-zdrój 2015
W dniach 4‒6 września 2015 roku na Stadionie Miejskim w Polanicy-Zdroju odbyły się 

Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP. Zawody były rozgrywane zgodnie z Regulaminem 
OSP 1/2011. Konkurencje zawodów: ćwiczenie bojowe, sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami.
W klasyfikacji generalnej zwyciężyli:

męskie drużyny pożarnicze OSP Kobiece Drużyny Pożarnicze

1 miejsce ‒ OSP Dobrów, woj. wielkopolskie
2 miejsce ‒ OSP Stara Wieś, woj. lubelskie
3 miejsce ‒ OSP Szkopy, woj. mazowieckie

1 miejsce ‒ KDP Dobrów, woj. wielkopolskie
2 miejsce ‒ KDP Żelazna, woj. opolskie
3 miejsce ‒ KDP Smardzewice, woj. łódzkie

Zdjęcia 41, 42: Uczestnicy XIV Krajowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP 2015 w trakcie konkurencji na 
stadionie miejskim w Polanicy-Zdroju.
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2) ogólnopolskie zawody Sportowo-pożarnicze oSp, kdp polanica-zdrój 2016
Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze CTIF przeprowadzone zostały w dniach 16‒18 

września 2016 roku w Polanicy-Zdroju, woj. dolnośląskie. W zawodach wzięło udział 58 drużyn: 28 
drużyn OSP, 23 drużyny KDP i 7 drużyn PSP.
W klasyfikacji generalnej zawodów pierwsze miejsca w grupach zajęły drużyny:

• w grupie Ochotnicze Straże Pożarne – klasa A – OSP Głuchów, woj. wielkopolskie,
• w grupie Ochotnicze Straże Pożarne – klasa B – OSP Lądek, woj. wielkopolskie,
• w grupie Kobiece Drużyny Pożarnicze – klasa A – KDP Raszowa, woj. opolskie,
• w grupie Kobiece Drużyny Pożarnicze – klasa B – KDP Lądek, woj. wielkopolskie,
• w grupie drużyny PSP – klasa A – KM PSP Siedlce, woj. mazowieckie,
• w grupie drużyny PSP – klasa B – KP PSP Słupca, woj. wielkopolskie.

Zawody dofinansowane zostały ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Zawody zorganizowano przy dużym zaangażowaniu władz samorządowych miasta oraz 
funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Zdjęcia 43, 44: Uczestnicy Ogólnopolskich Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP, KDP Polanica-Zdrój 2016.
Stadion miejski w Polanicy-Zdroju.

Vii.5.1. inne zawody
1. mistrzostwa polski Strażaków ochotników w ratownictwie wodnym i powodziowym

Na starcie trwających trzy dni zawodów staje prawie 200 strażaków ratowników. Maksymalnie 
49 załóg, w tym, po raz pierwszy w historii imprezy, w 2015 roku stanęło aż 7 kobiecych, które 
walczyły o zwycięskie laury, medale i Puchar Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP. 

Wieczorem każdego pierwszego dnia mistrzostw wozy strażackie z łodziami odbywają paradę 
ulicami miejscowości, w której rozgrywane są zawody, wzbudzając olbrzymie zainteresowanie 
mieszkańców i turystów. Jeszcze tego samego dnia o godzinie 22 rozpoczyna się ostra rywalizacja 
sportowa podczas pierwszej konkurencji „budowa wału przeciwpowodziowego”. 

Drugi dzień mistrzostw rozpoczyna się od uroczystego otwarcia zawodów i kolejno rozgrywanych 
konkurencji: rzuty kołem ratowniczym i rzutką ratunkową, podejmowanie zagrożonego przez 
powódź przy użyciu łodzi motorowej, wyścig łodzi wiosłowych i holowanie łodzi wiosłowej łodzią 
motorową z manewrowaniem. Konkurencje z użyciem silnika rozgrywane są w dwóch klasach: do 
50 KM i powyżej. Ostatnią konkurencją drugiego dnia zawodów jest konkurencja specjalna Water 
Fighters tradycyjnie od lat przygotowywana przez Partnera Strategicznego mistrzostw, firmę Aries 
Power Equipment.

Ostatniego dnia rozgrywane są pozostałe dwie konkurencje: podejmowanie tonącego z wody 
do łodzi wiosłowej i manewrowanie łodzią motorową – slalom, gdzie precyzja, determinacja 
i szybkość decydują o zwycięstwie.
Po podsumowaniu wszystkich czasów i punktów sędziowie podają generalne wyniki mistrzostw. 
Mistrzowie Polski w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym otrzymują puchary, dyplomy, medale 
i nagrody. 
Od 2013 roku mistrzostwa odbywały się kolejno:

• VII. 21‒23 czerwca 2013 roku Sieraków Wielkopolski (42 załogi) – I miejsce – OSP Licheń Stary, 
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woj. wielkopolskie, II miejsce – OSP Racot, woj. wielkopolskie, III miejsce – OSP Wilczyn, woj. 
wielkopolskie, w konkurencji specjalnej zwyciężyła OSP Więcbork, woj. kujawsko-pomorskie.

• VIII. 20‒22 czerwca 2014 roku Sieraków Wielkopolski (45 załóg) – I miejsce – OSP Licheń Stary, 
woj. wielkopolskie, II miejsce – OSP RW Piła, woj. wielkopolskie, III miejsce – OSP Stalowa 
Wola, woj. podkarpackie. Zwycięzcą konkurencji specjalnej została – OSP Wilczyn, woj. 
wielkopolskie.

• IX. 20‒22 czerwca 2015 roku Sieraków Wielkopolski (49 załóg) – I miejsce – OSP Licheń Stary, 
woj. wielkopolskie, II miejsce – OSP Augustów-Lipowiec, woj. podlaskie, III miejsce – OSP  
Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie. Zwycięzcą konkurencji specjalnej została – OSP 
Solec Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie.

• X. 16‒18 września 2016 roku Licheń Stary (44 załogi) – I miejsce – OSP Licheń Stary I, woj. 
wielkopolskie, II miejsce – OSP Wilczyn, woj. wielkopolskie, III miejsce – OSP Licheń Stary II, 
woj. wielkopolskie. Zwycięzcą konkurencji specjalnej została – OSP Kuligów, woj. mazowieckie.

• XI. 23‒25 czerwca 2017 roku Licheń Stary (35 załóg) – I miejsce ‒ OSP Licheń Stary I, woj. 
wielkopolskie, II miejsce ‒ OSP Opoczno, woj. łódzkie, III miejsce ‒ OSP Wilczyn, woj. 
wielkopolskie. Zwycięzcą konkurencji specjalnej została – OSP Stołpno Międzyrzec Podlaski, 
woj. lubelskie.

Zdjęcie 45: Uczestnicy XI Mistrzostw Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym Licheń 
Stary 2017.

2. mistrzostwa polski Strażaków ochotników Stihl®timbersports®Series
STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES to międzynarodowa seria zawodów w cięciu i rąbaniu drewna 

z użyciem pilarki łańcuchowej, siekiery i piły ręcznej. Historia rywalizacji w sportach związanych 
z cięciem i rąbaniem drewna sięga XIX wieku. W 1985 roku STIHL w Stanach Zjednoczonych 
zdecydował się wesprzeć sportowców, powołując do życia STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES jako 
serie zawodów o charakterze mistrzostw. Producent pilarek wybrał spośród wielu dyscyplin sześć 
najbardziej atrakcyjnych dla widzów: Springboard, Stock Saw, Standing Block Chop, Single Buck, 
Underhand Chop und Hot Saw. Obecnie STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES to najwyższy poziom 
zawodów, najlepsi zawodnicy i największa liczba widzów.

Zawody STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES odbywają się na poziomie krajowym oraz na 
poziomie międzynarodowym. I to właśnie indywidualne i drużynowe mistrzostwa świata stanowią 
punkt kulminacyjny sezonu. W 2014 roku mistrzostwa świata rozegrane zostały w Olympiahalle 
w Innsbrucku w Austrii w dniach 14–15 listopada, a udział w nich zapewnił sobie mistrz Polski 
Arkadiusz Drozdek wyłoniony podczas zawodów, które rozegrane zostały 19 lipca 2014 roku 
w Kruszwicy na Kujawach. Kolejne Mistrzostwa Świata STIHL® TIMBERSPORTS® w sportowym 
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cięciu i rąbaniu drewna po raz pierwszy odbyły się w Polsce 13–14 listopada 2015 roku na terenie 
Międzynarodowych Targów Poznańskich, a poprzedzone zostały mistrzostwami Polski rozegranymi 
4 lipca w Ostródzie. XIII Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES 
rozegrane zostały 3 września 2016 roku w amfiteatrze we Władysławowie. Podczas mistrzostw 
ustanowiony został nowy rekord Polski w konkurencji Springboard. Jacek Groenwald poprawił swój 
najlepszy rezultat i uzyskał nowy, rekordowy wynik 1:03,79 min. Przez lata 2013–2016 w ścisłej 
czołówce zawodów byli: Arkadiusz Drozdek – wielokrotny mistrz Polski, Marcin Juskowski – pierwszy 
wicemistrz, Krystian Kaczmarek i Jacek Groenwald ‒ mistrz Polski 2016.

Zdjęcia 46, 47, 48: Zawody STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES® 2014 w Kruszwicy.

3. regionalne mistrzostwa ochotniczych Straży pożarnych w paintball
W latach 2012–2016 przeprowadzono 5 edycji Regionalnych Mistrzostw Ochotniczych Straży 

Pożarnych w Paintball. Zawody odbywały się w Matyldowie koło Gąbina na terenie województwa 
mazowieckiego, powiat płocki, gmina Łąck. Każdorazowo uczestniczyło po 20 pięcioosobowych 
zespołów złożonych z członków OSP z terenu województw mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-
pomorskiego, posiadających:

• odpowiednie wyszkolenie,
• aktualne badania lekarskie,
• ubezpieczenie,
• wiek: 18 – 65 lat, tzn. mogący brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Kadrę szkolącą stanowili: podoficerowie Wojska Polskiego, funkcjonariusze policji z KM Policji 
w Płocku, funkcjonariusze PSP z Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP 
w Krakowie, obsługa Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, lekarze z Centrum Leczenia Oparzeń 
w Siemianowicach Śląskich.

Impreza ma charakter szkoleniowo-sprawnościowy, celem jej organizacji jest przeprowadzenie 
ćwiczeń w zakresie:

1. Ćwiczenia uczestników zawodów – strażaków ochotników – w podejmowaniu szybkich decyzji, 
determinacji, szybkości myślenia, współdziałania.

2. Ćwiczenia członków OSP w udzielaniu pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora 
poszkodowanym w wyniku pożaru, zatrucia tlenkiem węgla, oparzeń chemicznych, 
termicznych, elektrycznych, wypadku samochodowego, utonięcia.

3. Ćwiczenia sprawnościowe na torze przeszkód i ściance wspinaczkowej.
4. Ćwiczenia dla członków OSP z wykorzystaniem trenażera pożarowego mobilnego.
5. Ćwiczenia strażaków ochotników z musztry i regulaminów wojskowych.
6. Ćwiczenia strażaków ochotników w regulowaniu ruchem w przypadkach pożarów, kolizji 

drogowych, w rozpoznawaniu i przekazywaniu znaków i sygnałów dowodzenia.
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7. Ćwiczenia sprawnościowe strażaków ochotników – pokonanie parku linowego.
8. Szkolenie i pokaz gaszenia pożarów mgłą wodną.
9. Szkolenie z przyjmowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
10. Ćwiczenia członków OSP z zasad w grze paintball.

Każdy zespół musiał zaliczyć wszystkie punkty nauczania. Instruktorzy oceniali zaangażowanie, 
poprawność zachowania oraz stopień nauczania poszczególnych ćwiczeń.

Zdjęcia 49, 50: IV Mistrzostwa OSP w Paintball Matyldów 2015.

4. mistrzostwa polski oSp w kolarstwie górskim
Mistrzostwa Polski Ochotniczych Straży Pożarnych w maratonie rowerowym MTB w ramach 

Skandia Maraton Lang Team odbywają się cyklicznie od 2009 roku. Strażacy startują zazwyczaj 
na dystansie mini w trzech kategoriach: kobiet „open” oraz mężczyzn w wieku do 45. roku życia 
i powyżej 45 lat. Celem mistrzostw jest m.in. propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego 
wypoczynku i rekreacji, umożliwienie strażakom współzawodnictwa w maratonie, popularyzacja 
kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce oraz promocja miejscowości i szlaków turystycznych 
w najciekawszych zakątkach kraju. Zawodnicy OSP co roku walczą o Puchar Prezesa ZG ZOSP RP 
w kategoriach wyścigów.
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP brał udział w organizacji mistrzostw Polski:
• Bytów, 15 czerwca 2013 roku.
• Bytów, 14 czerwca 2014 roku
• Rzeszów, 30 maja 2015 roku
• Krokowa, 30 lipca 2016 roku
• Warszawa, 22 kwietnia 2017 roku.

Zdjęcie 51: Skandia Maraton MTB 2015.

5. barbórkowy turniej Strażaków i ratowników „kopalnia Soli wieliczka”
Turniej ma na celu popularyzowanie dbałości o rozwój fizyczny i kondycję wśród czynnych 

strażaków ratowników oraz propagowanie zasad prawidłowego umundurowania oraz postępowania 
podczas pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych stosowanych podczas akcji ratowniczo-

Zdjęcie 52: Langteam Maraton MTB 2016.
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gaśniczych. Startują drużyny ochotniczych i zawodowych straży pożarnych a także ratowników 
z Kopalni Soli w Wieliczce. Współorganizatorem turnieju jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP.

iV turniej 2012 rok. Do startu w turnieju dopuszczono 58 drużyn, w tym 28 drużyn Ochotniczych Straży 
Pożarnych. W kategorii jednostek OSP zwycięzcami zostali: I miejsce OSP Pcim (woj. małopolskie); II 
miejsce OSP Babinie (woj. lubelskie); III miejsce OSP Niepołomice (woj. małopolskie).

V turniej 2013 rok. Do turnieju zgłosiło udział ponad 60 drużyn, w tym 39 drużyn ochotniczych 
straży pożarnych i 2 drużyny zagraniczne. W kategorii OSP zwyciężyły drużyny – mężczyźni: I miejsce 
– OSP Pcim powiat myślenicki, II miejsce – OSP Pleśna powiat tarnowski, III miejsce – OSP Sułkowice 
powiat myślenicki.

Vi turniej 2014 rok. W turnieju udział wzięło ponad osiemdziesiąt drużyn z OSP, PSP i innych 
formacji, w tym zespoły kobiece oraz goście z Czech, Holandii i Niemiec. Zawody zorganizowali: 
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie, Komenda 
Powiatowa PSP w Wieliczce, Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Kopalnia 
Soli W Wieliczce. Do współpracy włączyli się też: Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie, Komenda 
Miejska PSP m.st. Warszawy i Komenda Miejska PSP w Krakowie oraz Starosta Powiatu Wielickiego 
i Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prezes Zarządu 
Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemar Pawlak. Wśród drużyn OSP 
triumfowały jednostki – mężczyźni: OSP Pcim, OSP Myślenice – Śródmieście, OSP Pleśna; kobiety: 
OSP Gdańsk-Sobieszewo, OSP Brzeszcze II, OSP Milanówek.

Vii turniej 2015 rok. Ponad dziewięćdziesiąt drużyn z OSP, PSP i innych formacji ratowniczych, w tym 
zespoły kobiece oraz goście z Czech uczestniczyło w turnieju. Patronat Honorowy nad wydarzeniem 
objął m.in.: Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemar Pawlak.
Wśród drużyn OSP triumfowała jednostka z OSP Pcim (woj. małopolskie), II miejsce – OSP Węgrzce 
Wielkie (woj. małopolskie), III miejsce – OSP Pleśna (woj. małopolskie). W kategorii Kobiece Drużyny 
Pożarnicze zwyciężyła OSP Piszczac (woj. lubelskie), II miejsce – OSP Gdańsk – Sobieszewo (woj. 
pomorskie), III miejsce – OSP Stara Miłosna (woj. mazowieckie).

Viii turniej 2016 rok. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął m.in.: Prezes Zarządu Głównego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemar Pawlak. Startowało 90 drużyn z Polski oraz 
Czech. Wśród zgłoszonych drużyn udział wzięło 51 drużyn męskich OSP oraz 4 drużyny kobiece 
OSP. Klasyfikacja najlepszych drużyn OSP była następująca – mężczyźni: I miejsce – OSP w Węgrzce 
Wielkie, II miejsce – OSP Koniaków – Kosarzyska, III miejsce – OSP Zalesie Śląskie; KDP: I miejsce – 
OSP Piszczac, II miejsce – OSP w Borze, III miejsce – OSP Szubin.

6. ogólnopolskie zawody Sportowo-obronne
Pierwsza Spartakiada Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w sportach obronnych odbyła się 

2001 roku. W latach 2012-2015 zawody co roku organizował Związek OSP RP z inicjatywy Komisji ds. 
Młodzieży i Sportu ZG ZOSP RP.
Realizacja zawodów miała na celu głównie:
• stworzenie uczestnikom możliwości sprawdzenia sprawności fizycznej, umiejętności 

specjalistycznych oraz predyspozycji do służby w formacjach proobronnych i ratownictwa,
• promowanie wszechstronnej sprawności fizycznej, sportów ratowniczych i obronnych oraz 

postaw patriotycznych,
• stworzenie dla strażackiej młodzieży platformy umożliwiającej porównanie swoich osiągnięć 

z osiągnięciami innych stowarzyszeń młodzieżowych,
• wyłonienie najlepszych drużyn OSP w celu wzięcia udziału w Mistrzostwach Sportowo-Obronnych 

Stowarzyszeń Młodzieżowych o Puchar Ministra Obrony Narodowej.
Zawody rozgrywano w kategorii żeńskiej i męskiej, w etapach:
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a)  wielobój sprawnościowy,
b)  sztafeta pływacka,
c)  musztra zespołowa,
d)  strzelanie sportowe,
e)  bieg zespołowy na 1000.

Tabela 16: Wyniki Ogólnopolskich Zawodów Sportowo-Obronnych MDP w latach 2013-2015.

Xiii zawody – 4‒5 lipca 2013 roku, licheń Stary, woj. wielkopolskie

generalne wyniki zespołowe drużyn żeńskich generalne wyniki zespołowe drużyn męskich

I miejsce MDP OSP Warniłęg, woj. 
zachodniopomorskie
II miejsce ‒ MDP OSP Porąbka, woj. śląskie

I miejsce – MDP OSP Grabie Stare, woj. 
mazowieckie
II miejsce – MDP OSP Krypno, woj. podlaskie
III miejsce – MDP OSP Brzezia, woj. mazowieckie

XiV zawody – 3‒6 lipca 2014 roku, Suwałki, woj. podlaskie

generalne wyniki zespołowe drużyn żeńskich generalne wyniki zespołowe drużyn męskich

I miejsce ‒ MDP OSP Warniłęg, woj. 
zachodniopomorskie
II miejsce – MDP OSP Porąbka, woj. śląskie
III miejsce – MDP OSP Krypno, woj. podlaskie

I miejsce – MDP OSP Grabie Stare, woj. 
mazowieckie
II miejsce – MDP OSP Licheń Stary I, woj. 
wielkopolskie
III miejsce – MDP OSP Warniłęg, woj. 
zachodniopomorskie

XV zawody – 2‒5 lipca 2015 roku, porąbka, woj. śląskie

generalne wyniki zespołowe drużyn żeńskich generalne wyniki zespołowe drużyn męskich

I miejsce – MDP OSP Porąbka, woj. śląskie
II miejsce – MDP OSP Zalesie Śląskie, woj. opolskie
III miejsce – MDP OSP Kamion Poduch, woj. 
mazowieckie

I miejsce – MDP OSP Grabie Stare, woj. 
mazowieckie
II miejsce – MDP OSP Krypno, woj. podlaskie
III miejsce – MDP OSP Wilkowice, woj. śląskie

Vii.6. dokumentowanie działalności ochotniczych Straży pożarnych i związku oSp rp

ogólnopolskie konkursy kronik oSp i konkursy na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania 
„z dziejów oSp”

Przebieg konkursu kronik porządkuje regulamin przyjęty 23 października 2009 roku Uchwałą 
nr 113/16/2009 Prezydium ZG ZOSP RP. Według przyjętych reguł Zarząd Główny Związku OSP RP 
organizuje raz w roku podsumowanie konkursu kronik i konkursu „Z dziejów OSP” na poziomie 
krajowym, na który kroniki powinny zgłaszać oddziały wojewódzkie, po przeprowadzonych na 
swoim terenie eliminacjach niższego szczebla.
Według przyjętych założeń konkursy służą m.in.:
• doskonaleniu warsztatu, podnoszeniu umiejętności dokumentowania działalności przez 

kronikarzy,
• wymiany doświadczeń między autorami kronik,
• nawiązywaniu i rozszerzaniu zakresu współpracy z placówkami naukowymi, uczelniami 

i historykami,
• popularyzacji ruchu kronikarskiego w środowisku pożarniczym.
W XIII kadencji odbyły się konkursy:
XIX Konkurs ‒ 28‒30 września 2012 roku w Opatowie,
XX Konkurs ‒ 6‒8 września 2013 roku w Ciechocinku,
XXI Konkurs ‒ 12‒14 września 2014 roku w Polanicy-Zdroju,
XXII Konkurs ‒ 11‒13 września 2015 roku w Kazimierzu Dolnym,
XXIII Konkurs ‒ 23‒25 września 2016 roku w Supraślu i Białymstoku.
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W programie corocznych spotkań kronikarzy najważniejszym punktem były sesje 
popularnonaukowe przygotowane przez Komisję Historyczną ZG ZOSP RP. Opracowane prelekcje 
tematycznie związane były z historią regionu, jubileuszami Związku i OSP oraz innymi wydarzeniami 
historycznymi z dziejów Polski. Kronikarze mieli okazję skorzystać z warsztatów poprawiających 
umiejętności w zakresie: 
1. tworzenia koncepcji kroniki, jej zakresu problemowego,
2. poprawnego dokumentowania wydarzeń, robienia zapisów autentycznych, racjonalnych 

i obiektywnie przestawiających zachodzące w środowisku geograficznym i społecznym procesy 
oraz ich następstwa, wpływające szczególnie na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych 
w państwie i lokalnej społeczności,

3. redakcji tekstów: zwięzłości i jasności tekstu oraz poprawności językowej,
4. edycji i estetyki kronik.

Spotkaniom towarzyszyły tradycyjnie wystawy najlepszych kronik. Kronikarze i zaproszeni 
goście mogli osobiście zapoznać się z osiągnięciami kolegów z innych OSP. Wymiana doświadczeń, 
konsultacje z historykami – członkami Komisji Historycznej ZG ZOSP RP miały na celu poprawę jakości 
kronik.
Najliczniejszą grupę zgłoszonych kronik stanowiły prace dokumentujące działalność Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Pojedyncze kroniki zgłaszały zarządy oddziałów Związku OSP RP, orkiestr i zespołów 
artystycznych OSP, Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, obozów MDP, a także grup medycznych, 
honorowych dawców krwi, klubów kronikarzy, komend PSP.

Tabela 17: Liczba zgłoszonych kronik oraz wyniki oceny jury Ogólnopolskich Konkursów Kronik OSP w latach 2012‒2016.

opatów 
2012

ciechocinek 
2013

polanica-zdrój 
2014

kazimierz dolny 
2015

Supraśl 
2016

liczba zgłoszonych kronik 104 107 101 95 88
liczba tomów 185 216 168 173 139
liczba kronik wzorowych 29 23 12 17 21
liczba kronik wyróżniających 32 30 26 25 22
liczba kronik poprawnych 43 45 62 35 40
liczba kronik niezgodnych  
z regulaminem konkursu ‒ 9 1 18 6

konkurs na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa
Regulamin konkursu przyjęto 9 lutego 2006 roku Uchwałą nr 152/26/2006 Prezydium ZG ZOSP RP.

Celem konkursu jest zainteresowanie studentów i młodych pracowników nauki badaniami 
dziejów Związku, ochrony przeciwpożarowej we wszystkich jej dziedzinach oraz szerokim ruchem 
społecznym skupionym wokół Ochotniczych Straży Pożarnych. Konkurs jest zachętą dla młodych 
historyków i studentów do publikowania swoich opracowań oraz udostępniania prac magisterskich 
szerszemu gronu odbiorców, w tym osobom zainteresowanym tworzeniem rodowodów własnych 
OSP.

W latach 2012-2016 do Konkursu zgłoszono łącznie 144 pozycje, w tym prace magisterskie, 
prace badawcze oraz monografie. Publikacje wzbogaciły zbiory Izby tradycji Związku OSP RP 
w siedzibie OSP Warszawa-Wesoła.

i nagroda w 2012 roku
• dr Grażyna Korneć ‒ „Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchożebrach 1921‒2011”. Siedlce 

2012,
• dr Krzysztof Adam Latocha ‒ „Towarzystwa ochotniczych straży ogniowych w powiecie 

wieluńskim w latach 1877‒1939”. Rozprawa doktorska. Opole 2011.
i nagroda w 2013 roku

• Grzegorz Matczyński, Stanisław Mikulak – „Ochotnicze Straże Pożarne na Warmii i Mazurach. 
Historia, tradycja, organizacja”. Olsztyn 2013,

• Magdalena Ożadowicz – „W jedności siła. Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnicach 
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Warckich”. Świnice Warckie 2012,
• Marek Adam Komorowski, Tomasz Piórkowski – „Strażacy Powiatu Zambrowskiego”,
• Sylwester Łysiak – „Współczesny teatr ludowy”. Sandomierz 2012.

i nagroda w 2014 roku
• Zdzisław Jan Zasada „140 lat Ochotniczej Straży Pożarnej we Włocławku (1874‒2014)”. 

Włocławek 2014,
• Gerard Sikora „Funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce w XIX i XX wieku na 

przykładzie powiatu tureckiego”. Praca magisterska Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa 
i Administracji. Szczecin 2005,

• Maria Smoleń „Straże Pożarne w powiecie grodziskim”. Grodzisk Mazowiecki 2014.
i nagroda w 2015 roku

• Piotr P. Bielicki „Ochrona przeciwpożarowa miasta Kościana w latach 1791‒2014”. Kościan 
2014

• Tomasz Węgrzak „Z dziejów jednostki OSP Uścikowo”. Uścikowo 2015,
• prof. zw. dr hab. Włodzimierz Bonusiak, prof. dr hab. Tadeusz Olejnik, prof. dr hab. Krzysztof 

Walczak, prof. dr hab. Ewa Andrysiak, dr Grażyna Schlender, mgr Jerzy Aleksander Splitt 
„Ochotnicza Straż Pożarna w Kaliszu 1864‒2014”. Praca zbiorowa. Kalisz 2015,

• Marlena Nawrocka „Organizacja i funkcjonowanie ochotniczych i państwowych straży 
pożarnych (na przykładzie OSP Barlinek i KP PSP Myślibórz)”. Szczecin 2015.

i nagroda w 2016 roku
• Bronisław Jania „Ukryta walka członków OSP ze zniewoleniem religijno-patriotycznym”. 

Wspomnienia. Oświęcim 2016,
• Aleksandra Młynek, Tomasz Węgrzak „Zagrożenia pożarowe na terenie powiatu obornickiego 

w latach 1802‒1939”. Uścikowo 2016,
• dr Robert Ostrowski „Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywem 1946‒2016”. Krzywe-

Krosno 2016,
• Maria Smoleń „W służbie dla pożarnictwa. Ppłk poż. Józef Boguszewski (1901‒1986)”. OSP 

Niepokalanów 2016.

ogólnopolski konkurs na wspomnienia „ocalić od zapomnienia”
W 2013 roku przeprowadzono Ogólnopolski Konkurs na Wspomnienia „Ocalić od Zapomnienia” 

dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie, w ramach programu „Patriotyzm jutra”. 
Konkurs był skierowany do młodzieży. Celem konkursu było popularyzowanie historii OSP oraz 
zachowanie historii ludzi tworzących ich dorobek. Istotą konkursu było tworzenie warunków do 
pogłębiania integracji z środowiskami senioralnymi w trosce o ciągłość strażackiej służby. Rozwój 
współpracy między pokoleniami miał służyć nauce szacunku dla przeszłości i dorobku społeczno-
kulturalnego przodków. Twórcy konkursu zachęcali młodzież do poznawania historii swojej 
miejscowości, tradycji OSP i jej bohaterów, pokazania wpływu OSP na rozwój miejscowości i regionu.

Zgłoszono 13 prac konkursowych. Jury: prof. dr hab. Piotr Matusak, dr Janusz Gmitruk, mgr Ewa 
Korolewska przyznało pięć nagród: I nagrodę – MDP OSP Kobierno, woj. wielkopolskie, II nagrodę – 
Natalii i Rafałowi Osmęda z OSP Więckowice, woj. małopolskie, III nagrodę – MDP OSP Szerzyny, woj. 
małopolskie, IV nagrodę – Szkolnemu Kołu Regionalnemu „Wierzba” działającemu w Publicznym 
Gimnazjum w Wierzbnie, woj. mazowieckie, V nagrodę – MDP OSP Pcim, woj. małopolskie. 
Podsumowanie konkursu odbyło się w dniach od 6 do 8 września 2013 roku w Ciechocinku, woj. 
kujawsko-pomorskie.

Vii.7. Szkolenia w zakresie działalności programowej
1. Szkolenia sędziów zawodów sportowo-pożarniczych mają na celu doskonalenie wiedzy 

i praktycznych umiejętności sędziowskich. Po ukończeniu kursu kandydaci powinni posiadać 
wiedzę w zakresie regulaminów oraz zasad sędziowania. Szkolenie kwalifikacyjne sędziów 
odbywało się zgodnie z „Wzorcowym programem szkolenia sędziów zawodów strażackich”. 
Zgrupowania szkoleniowe dla kandydatów na sędziów zawodów sportowo-pożarniczych wg 
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regulaminów CTIF odbyły się w 2014 roku, w dniach 27‒30 marca w Pruszczu Gdańskim oraz 
3‒6 kwietnia w Turawie. Łącznie przeszkolono 92 osoby. Sędziowie uzyskali zaświadczenia 
ukończenia kursu. 

2. Szkolenia dla dyrygentów i choreografów orkiestr OSP
7‒9 grudnia 2012 roku w Wiśle, 
6‒8 grudnia 2013 roku w Warszawie,
22‒23 listopada 2014 roku w Warszawie,
16‒23 sierpnia 2015 roku w Przewięzi.

3.   Kurs dla kierowników zespołów artystycznych OSP 
17‒24 sierpnia 2014 roku w Przewięzi,
25‒27 listopada 2016 roku w Sierpcu.

4.   Kurs dla opiekunów izb tradycji i kronikarzy OSP
19‒25 sierpnia 2012 roku w Przewięzi,
18‒25 sierpnia 2013 roku w Przewięzi,
21‒27 sierpnia 2016 roku w Przewięzi.

5.  Szkolenia w ramach projektu pt. „Pracownia liderów orkiestrowych” współfinansowanego ze 
środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w latach 2016/2017. Podstawowymi działaniami 
projektu są warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne. Wsparcie w ramach projektu otrzymują m.in. 
kapelmistrzowie, choreografowie, kierownicy, opiekunowie oraz aktywni, młodzi działacze 
w orkiestrach. Zrealizowane działania:

• 16‒17 kwietnia 2016 roku, Krasocin woj. świętokrzyskie – warsztaty dla dyrygentów.
• 26 listopada 2016 roku – wizyta studyjna w Orkiestrze OSP Nadarzyn.
• 15 października 2016 roku – wizyta studyjna w Radomskiej Młodzieżowej Orkiestrze 

„Grandioso” w Radomiu.
• 2‒4 grudnia 2016 roku, Mykanów woj. śląskie – warsztaty i szkolenia w tematach: „Nowoczesne 

zarządzanie w Orkiestrze”, „Orkiestra dęta OSP – charakter, problemy prawne i formalne”, 
„Szkolenie dzieci i młodzieży”, „Młodzieżowa Orkiestra – praktyczne zajęcia dla kapelmistrzów” 
oraz warsztaty dla choreografów grup tanecznych orkiestr OSP.

• 25‒27 listopada 2016 roku, Sierpc woj. mazowieckie ‒ zajęcia szkoleniowe z zakresu metodyki 
pracy z orkiestrą, prezentacja materiałów szkoleniowych, podsumowanie XXIV Regionalnych 
Przeglądów Orkiestr OSP.

• 12 grudnia 2016 roku ‒ wizyta studyjna w Orkiestrze Reprezentacyjnej AGH w Krakowie.
• 4 marca 2017 roku, Częstochowa – warsztaty i szkolenie dla kapelmistrzów „Jak skutecznie 

przewodzić Orkiestrze”, omówienie przebiegu Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr OSP.
• 22 kwietnia 2017 roku, Licheń Stary woj. mazowieckie – warsztaty dla kapelmistrzów „Muzyka 

sakralna na wspólnych wykonaniach orkiestr na przykładzie repertuaru Zlotu Orkiestr 
w Licheniu” oraz „Pozyskiwanie środków finansowych dla Orkiestr OSP – wprowadzenie”.

Vii.8. wydawnictwa
Wydawnictwa Zarządu Głównego ZOSP RP realizowano w ramach nieodpłatnej działalności 

Związku OSP RP i przekazano uczestnikom imprez programowych, laureatom konkursów, działaczom 
Związku i członkom OSP w trakcie spotkań okolicznościowych związanych z jubileuszami, koncertami, 
przekazaniem sprzętu ochrony przeciwpożarowej, zawodami sportowo-pożarniczymi.

Nakłady poszczególnych publikacji skierowanych do określonych odbiorców uzależniono 
od liczby uczestników (np. informatory zawodów) lub w przypadku plakatów informacyjnych od 
potrzeb współorganizatorów imprez. Listy okolicznościowe Prezesa ZG skierowane do członków 
i działaczy Związku OSP RP wydano, za każdym razem, w nakładach od 6 000 do 8 000 szt., 
odbiorcami byli: oddziały Związku, członkowie władz, kapelani straży pożarnych, członkowie 
parlamentarnych zespołów strażackich, komendy PSP, jednostki samorządu terytorialnego, orkiestry 
i zespoły artystyczne OSP, kronikarze, drużyny sportowo-pożarnicze MDP i OSP, członkowie komisji 
problemowych ZG, Ochotnicze Straże Pożarne.
W latach 2012-2016 ukazały się:
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1. Plakaty z hasłem „Dzień Strażaka”.
2. Plakaty m.in.: Regionalne Przeglądy i Ogólnopolskie Festiwale Orkiestr OSP, Spotkania Zespołów 

Artystycznych OSP, Zawody Sportowo-Pożarnicze, Zloty Chórów i Orkiestr.
3. Listy prezesa ZG ZOSP RP do działaczy Związku OSP RP i OSP z okazji Dnia Strażaka i Świat Bożego 

Narodzenia – wydania coroczne.
4. Karty pocztowe z reprodukcjami prac nagrodzonych w Ogólnopolskich Konkursach Plastycznych 

„Zapobiegajmy Pożarom”.
5. Kalendarzyki kieszonkowe na 2013, 2014 rok.
6. Informator Ogólnopolskich Zawodów Sportowo-Pożarniczych MDP w Olsztynie 2014.
7. Informator Międzynarodowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych MDP CTIF w Opolu 2015.
8. Informator Krajowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych KDP OSP w Polanicy-Zdroju 2015.
9. Informator Ogólnopolskich Zawodów Sportowo-Pożarniczych MDP w Wiśle 2016.
10. IX Zeszyt Historyczny Związku OSP RP. Warszawa 2015.
11. Piotr Matusak „Bolesław Chomicz w trosce o jedność i siłę ruchu strażackiego”. Warszawa 2015.

Vii.9. realizacja porozumień na wybrane przedsięwzięcia kalendarza imprez 
programowych

• projekt „pracownia liderów orkiestrowych” program funduszu inicjatyw obywatelskich – 
umowa z ministerstwem rodziny, pracy i polityki Społecznej

„Pracownia liderów Orkiestrowych” to projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich. Przyznana dotacja wyniosła 185 210 zł. Okres realizacji: marzec 2016 – 
listopad 2017 roku. Zadanie polega na objęciu opieką merytoryczną liderów strażackich orkiestr 
dętych – kapelmistrzów (dyrygentów), zastępców kapelmistrzów, choreografów, kierowników, 
innych „członków zarządu” (nazwanych umownie; w tej grupie są formalni członkowie zarządów OSP 
opiekujący się orkiestrami bądź nieformalni: opiekunowie, bibliotekarze, kronikarze, gospodarze 
itd.) oraz młodych liderów orkiestrowych (to młode osoby do 30. roku życia zaangażowane 
w działalność orkiestr). Głównym celem projektu jest podniesienie jakości prowadzenia orkiestr 
dętych Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce, w szczególności poprzez podniesienie wiedzy 
i umiejętności liderów strażackich orkiestr dętych. Pomoże również w nowoczesnym sieciowaniu 
orkiestr. Działania projektu: organizacja warsztatów i szkoleń z zakresu: dyrygowania, metodyki 
pracy z orkiestrą, choreograficzne, zarządzania w orkiestrze, pozyskiwania środków na działalność, 
komunikacji ze środowiskiem lokalnym, wizyty studyjne: we wzorowych orkiestrach dętych w kraju 
i za granicą, na przeglądach i festiwalach orkiestr, opracowanie i wdrożenie narzędzia komunikacji 
między orkiestrami na bazie strony internetowej Związku OSP RP.

• XXii ogólnopolski festiwal orkiestr oSp – porozumienie pomiędzy narodowym centrum 
kultury, gminą wisła, związkiem oSp rp

Przedmiotem umowy była realizacja XXII Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr OSP w terminie 
31 maja‒2 czerwca 2013 roku w Wiśle, w województwie śląskim. Związek podjął się organizacji 
przedsięwzięcia i pokrycia kosztów oraz przeprowadzenia konkursów dla orkiestr OSP. Gmina 
Wisła zobowiązała się do zapewnienia wszelkich zgód, pozwoleń, licencji, zezwoleń zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, miejsc organizacji imprez festiwalowych itp. Narodowe Centrum 
Kultury pokryło koszty nagród finansowych dla orkiestr o łącznej kwocie 80 000, – zł.

• ogólnopolski konkurs „ocalić od zapomnienia” – umowa z muzeum historii polski
Projekt był skierowany do młodzieży strażackiej. Celem projektu było popularyzowanie 

historii OSP oraz zachowanie historii ludzi tworzących ich dorobek. Środki z dotacji w wysokości 
7 000, – zł przeznaczono na nagrody oraz wyżywienie i zakwaterowanie laureatów konkursu podczas 
podsumowania konkursu w Ciechocinku 6‒8 września 2013 roku.
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Viii współpraca z zagranicznymi organizacjami strażackimi

Viii.1. udział związku oSp rp w pracach międzynarodowych komisji ctif
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP współpracuje z CTIF (skrót starej francuskiej nazwy 

Comité Technique International de Prévention du Feu) – międzynarodową organizacją skupiającą 
przedstawicieli krajów i związków pożarniczych.

1.  komisja młodzieży ctif

Komisja jest organem doradczym CTIF, gromadzi przedstawicieli krajów i związków pożarniczych, 
w których działają w ramach organizacji pożarniczych młodzieżowe drużyny pożarnicze. Nadzoruje 
organizację i przebieg najważniejszej imprezy skierowanej do dzieci i młodzieży – Międzynarodowego 
Spotkania i Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF.
Przedstawiciel Związku OSP RP uczestniczył w posiedzeniach Komisji Młodzieży CTIF:
• 2013 rok ‒ 15‒17 marca Salzburg (Austria), 15‒17 listopada Orleans (Francja) oraz 15‒20 lipca 

w Miluzie (Francja) podczas olimpiady CTIF.
• 2014 rok ‒ 29‒31 maja w Luksemburgu i 9‒12 października w Helsinkach (Finlandia).
• 2015 rok ‒ 13‒15 lutego w Turawie, woj. opolskie (spotkanie z przedstawicielami Komisji 

w sprawie organizacji Międzynarodowego Spotkania Młodzieży CTIF), 17‒19 kwietnia i 25 lipca 
w Opolu, 15‒18 października Lizbona (Portugalia).

• 2016 rok ‒ w dniach 5‒8 maja w Trento (Trydent, Włochy) odbyło się 13. międzynarodowe 
sympozjum Komisji Młodzieży CTIF. Wzięli w nim udział przedstawiciele Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej OSP Zalesie Śląskie, która zwyciężyła w Konkursie „Najlepsi z Najlepszych” na 
wzorową MDP i jej Opiekuna. Uczestnicy dyskutowali na temat wyzwań, jakie stoją przed 
młodzieżą i Młodzieżowymi Drużynami Pożarniczymi. Młodzież pracowała w międzynarodowym 
gronie w czterech grupach roboczych: „Przejście członków MDP do służby czynnej”, „Integracja 
‒ wyzwania/szanse”, „Czy MDP ma jeszcze przyszłość”, „Wyzwania związane z dziecięcymi 
drużynami”.

• 2017 rok – w dniach 24-26 marca w Villach (Austria), 15 lipca w Villach (Austria) podczas olimpiady 
CTIF.

2.  komisja międzynarodowych zawodów Sportowo-pożarniczych ctif

• 18‒20 października 2015 roku ‒ Villach (Austria). W posiedzeniu uczestniczyła wiceprezes ZG 
ZOSP RP Teresa Tiszbierek. Jednym z tematów było omówienie doświadczeń w organizacji 
XX Międzynarodowych Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF Opole 2015. 
Organizatorzy XXI Międzynarodowych Zawodów MDP CTIF Villach 2017 zaprezentowali założenia 
organizacyjne zawodów.

• 13-14 października 2016 roku – Linz (Austria). Przedstawiono założenia organizacyjne Olimpiady 
CTIF Villach 2017. Dokonano uściśleń organizacyjnych i regulaminowych, a także zasad udziału 
reprezentacji krajów przygotowujących się do Olimpiady CTIF w 2017 roku.

3.  komisja państw naddunajskich ctif

W dniach 20‒22 lutego 2013 roku w Přibyslaviu (Czechy) odbyło się posiedzenie Komisji 
Państw Naddunajskich CTIF. W spotkaniu uczestniczyli: prof. Marek Trombski i Paweł Gąsiorczyk 
z Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Tematem spotkania było funkcjonowanie 
muzeów pożarniczych.

4.  komisja ochotniczych straży pożarnych ctif

Komisja obradowała w dniach 6-8 marca 2016 roku w Lenzburg (Szwajcaria). Przedmiotem 
obrad było ewentualne zaangażowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w Europie 
w zadania związane z pomocą innym służbom w „obsłudze” uchodźców przybyłych do Europy.
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Viii.2. międzynarodowe zawody Sportowo-pożarnicze ctif
1.  międzynarodowe zawody Sportowo-pożarnicze ctif miluza 2013

Zawody odbyły się w dniach 14‒21 lipca 2013 roku w Miluzie we Francji. Polskę reprezentowały 
drużyny z województw: małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, 
wielkopolskiego. Wśród 3 tys. zawodników reprezentujących 26 krajów w XV Międzynarodowych 
Zawodach Sportowo-Pożarniczych i XIX Międzynarodowych Zawodach Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych uczestniczyła również powołana w skład międzynarodowej ekipy sędziowskiej 
10-osobowa grupa sędziów z Polski.

W zawodach, a także w posiedzeniu Konferencji Delegatów CTIF uczestniczył Waldemar 
Pawlak prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP wraz z wiceprezes Teresą Tiszbierek. Obowiązki 
kierowników delegacji sprawowali: Leonarda Bogdan ze Związku OSP RP oraz st. bryg. Piotr 
Kalinowski z KG PSP.
• W grupie A startowały łącznie 73 drużyny OSP. I miejsce zajął zespół Ebersegg z Austrii.
• W grupie B startowało łącznie 36 drużyn OSP. I miejsce zajął zespół Hajdoše ze Słowenii.
• W zawodach Kobiecych Drużyn Pożarniczych w grupie A rywalizowały łącznie 23 zespoły. Najlepsza 

okazała się KDP Hajdoše ze Słowenii.
• W grupie B wśród 7 drużyn zwyciężyła KDP Hajdoše ze Słowenii. Polski zespół Raszowa II, woj. 

opolskie, zajął 5 miejsce.
• W zawodach MDP uczestniczyło łącznie 46 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych: 11 dziewczęcych 

i 35 chłopięcych.
Drużyna dziewcząt ze Smykowa, woj. świętokrzyskie, zajęła w swojej grupie 6 miejsce (w klasyfikacji 
łącznej 24 miejsce). Dziewczęta zdobyły łącznie 1035,92 pkt.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Głuchowa, woj. wielkopolskie, otrzymała 1038,69 pkt., co 
zapewniło im 16. miejsce w swojej grupie i 21. miejsce w klasyfikacji łącznej.

2.  XX międzynarodowe Spotkanie młodzieżowych drużyn pożarniczych ctif opole 2015

Związek OSP RP otrzymał prawo organizacji w 2015 roku XX Międzynarodowego Spotkania 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF. Spotkanie młodzieży odbyło się w dniach 19‒26 lipca 
2015 roku Opolu. Opis przebiegu w rozdziale III.2. niniejszego sprawozdania.

3.  międzynarodowe zawody Sportowo-pożarnicze ctif Villach 2017

Zawody odbyły się w dniach 9‒16 lipca 2017 roku w Villach, w Austrii. Polskę reprezentowało 19 
drużyn OSP i PSP z województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, opolskiego, podkarpackiego, 
śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego oraz 9-osobowa grupa sędziów ZOSP RP. W XVI 
Międzynarodowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych i XXI Międzynarodowych Zawodach 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych uczestniczyło 3 tysiące zawodników reprezentujących 27 
krajów.

W zawodach, a także w posiedzeniu Konferencji Delegatów CTIF uczestniczyli: prezes 
Waldemar Pawlak oraz wiceprezes Teresa Tiszbierek, którzy spotkali się m.in. z prezydentem Austrii 
Alexandrem Van der Bellen i prezydentem CTIF Torem Erikssonem. Obowiązki kierowników delegacji 
sprawowali: Monika Karłowicz ze Związku OSP RP oraz st. bryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski 
Komendant Wojewódzki PSP.
Wyniki polskiej reprezentacji:
Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych:
Dziewczęta:

• 7 miejsce – MDP Racławówka, woj. podkarpackie
• 9 miejsce – MDP Żdżary, woj. wielkopolskie

Chłopcy:
• 5 miejsce – MDP Głuchów, woj. wielkopolskie
• 24 miejsce – MDP Skotniki, woj. świętokrzyskie

Zawody sportowo-pożarnicze wg regulaminu CTIF:
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Ochotnicze Straże Pożarne:
Grupa A (bez naliczania punktów za wiek):

• 6 miejsce – Kobieca Drużyna Pożarnicza OSP Lądek, woj. wielkopolskie
• 12 miejsce – Kobieca Drużyna Pożarnicza OSP Raszowa, woj. opolskie
• 11 miejsce – OSP Raszowa, woj. opolskie
• 21 miejsce – OSP Jabłonica Polska, woj. podkarpackie
• 32 miejsce – OSP Głuchów, woj. wielkopolskie
• 58 miejsce – OSP Lądek, woj. wielkopolskie
• 65 miejsce – OSP Milanów, woj. lubelskie

Grupa B (z naliczaniem punktów za wiek):
• 3 miejsce – Kobieca Drużyna Pożarnicza OSP Lądek, woj. wielkopolskie
• 10 miejsce – OSP Lądek, woj. wielkopolskie
• 20 miejsce – OSP Kościan, woj. wielkopolskie
• 27 miejsce – OSP Pszów, woj. śląskie

Zawodowe straże pożarne:
• 2 miejsce (grupa A) – Komenda Miejska PSP w Siedlcach 
• 7 miejsce (grupa B) – Komenda Powiatowa PSP w Słupcy

Sport pożarniczy:
• 4 miejsce – reprezentacja Polski i Państwowej Straży Pożarnej w sporcie pożarniczym
• 6 miejsce – OSP Papowo Toruńskie (kobiety), woj. kujawsko-pomorskie.

Viii.3. udział członków władz związku oSp rp w międzynarodowych konferencjach, 
spotkaniach, zjazdach

• 6‒8 kwietnia 2013 roku w Stadthagen odbył się Zjazd Deutsche Jugendfeuerwehr (organizacji 
zrzeszającej Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w Niemczech). W Zjeździe uczestniczyły delegacje 
zagraniczne, w tym przedstawiciele Związku OSP RP: prof. Marek Trombski, Wiesław Penk 
i Henryk Libera (tłumacz).

• 24‒26 maja 2013 roku wiceprezes ZG ZOSP RP Teresa Tiszbierek uczestniczyła w XVI Kongresie 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Słowenii.

• 14‒15 czerwca 2013 roku Teresa Tiszbierek reprezentowała Związek OSP RP podczas Zjazdu 
Chorwackiego Związku Straży Pożarnych (Sibenik).

• Przedstawiciele Związku OSP RP wzięli udział w następujących międzynarodowych seminariach 
i konferencjach:
• międzynarodowe spotkanie eksperckie poświęcone systemom ratowniczym ‒ 13‒14 lutego 

2013 roku w Krakowie,
• seminarium naukowe w ramach projektu „Ochotnicza Straż Pożarna na Ukrainie i w Polsce” 

‒ Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia ‒ 13‒15 listopada 2013 roku Lwów, Ukraina (Zbigniew 
Kaliszyk),

• wizyta w nowoczesnym Centrum Szkolenia Ratowniczo-Gaśniczego we Frankfurcie nad 
Menem ‒ 28‒29 listopada 2013 roku (Waldemar Pawlak).

• Związek OSP RP był również gospodarzem wizyt przedstawicieli organizacji i instytucji 
odpowiadających za ochronę przeciwpożarową: wizyta delegacji z Bułgarii (13 czerwca 2013 roku 
w Warszawie), delegacji Łotyszów (wizyta 10 września 2013 roku w Warszawie) oraz delegacji 
Chorwatów.

• 29 maja‒1 czerwca 2014 roku w Echternach, Luksemburg młodzież i opiekunowie z MDP OSP 
Szerzyny uczestniczyli jako reprezentacja Związku OSP RP w XII Międzynarodowym Sympozjum 
Komisji Młodzieży CTIF. Tematyka sympozjum dotyczyła funkcjonowania Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych w różnych krajach członkowskich CTIF.

• 24‒27 listopada 2014 roku Związek OSP RP był gospodarzem wizyty delegacji strażaków z Białorusi 
reprezentującej Republikańskie Państwowo-Społeczne Stowarzyszenie „Białoruskie Ochotnicze 
Towarzystwo Pożarnicze” (РГОО „БДПО”). Goście odwiedzili między innymi siedzibę ZOSP RP 
w Warszawie, Wytwórnię Umundurowania Strażackiego w Brzezinach oraz Ochotnicze Straże 
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Pożarne: Warszawa-Wesoła, Głuchowo, Lipiny i Tuszyn.
• 16‒18 stycznia 2015 roku w Warszawie ‒ spotkanie przedstawicieli Związku OSP RP i Deutsche 

Jugendfeuerwehr. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowej współpracy, określenie 
najważniejszych celów we współpracy, uzgodnienie planu działania na 2015 rok, omówienie 
działalności w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i CTIF.

• 3‒4 lipca 2015 roku w Pardubicach (Czechy) ‒ udział w Zjeździe Związku Straży Pożarnych Czech, 
Moraw i Śląska. 

• 28‒29 listopada 2015 roku w Berlinie ‒ udział w Zjeździe Niemieckiego Związku Straży Pożarnych.
• 11‒13 marca 2016 roku na zaproszenie władz Deutsche Jugendfeuerwehr delegacja Związku 

wzięła udział w spotkaniu koordynatorów polsko-niemieckiej współpracy Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych. Spotkanie odbyło się w Dreźnie. Omówiono dotychczasowe rezultaty i problemy 
wymiany młodzieży, stan wykorzystania dotacji PNWM, zaplanowano wspólne projekty na 2017 
rok. Spotkania odbywają się corocznie, naprzemiennie w Polsce i w Niemczech.

• Na zaproszenie niemieckiej organizacji pożarniczej Deutsche Jugendfeuerwehr Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza przy Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej Tele-Fonika Kable uczestniczyła 
w Zawodach Sportowo-Pożarniczych MDP CTIF. Zawody odbyły się w dniach 27‒31 lipca 2016 roku 
w Rostoku. Młodzież mogła nie tylko zmierzyć się z najlepszymi drużynami z Niemiec, ale również 
nawiązać ciekawe kontakty z rówieśnikami. Spotkanie zostało dofinansowane ze środków PNWM.

• W dniach 9‒16 lipca 2016 roku w Złotym Potoku, woj. śląskie, odbyły się polsko-niemieckie 
warsztaty artystyczne. 

• W latach 2012-2016 na zaproszenie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Czech, Moraw 
i Śląska, w Mistrzostwach Czeskiej Republiki CTIF, organizowanych co roku w Dvůr Králové nad 
Labem, brały udział drużyny OSP reprezentujące Związek OSP RP: Kadłub, Łubniany, Sławice, 
Miejsce Odrzańskie.

• W latach 2012-2017 na zaproszenie Austriackiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Obozie MDP i Landowych Zawodach MDP CTIF Północnej Austrii, organizowanych co roku, 
uczestniczyły drużyny OSP MDP: Raszowa, Jordanów, Miejsce Odrzańskie, Dziergowice, 
reprezentując Związek OSP RP.

polsko-niemieckie seminaria dla opiekunów mdp
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z Deutsche 

Jugendfeuerwehr zorganizował polsko-niemieckie seminaria dla opiekunów Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych.
• 10‒14 października 2012 roku XIII seminarium odbyło się w Lewinie Kłodzkim, woj. dolnośląskie. 

Seminarium zostało przygotowane z myślą o opiekunach MDP, którzy w praktyce zajmują się 
współpracą polsko-niemiecką lub poszukują partnera do realizacji wspólnych działań dla członków 
MDP. Łącznie wzięło udział ponad 50 opiekunów MDP z Polski i Niemiec oraz 1 uczestniczka 
z Czech. Za główne cele spotkania uznano pomoc w nawiązaniu nowych kontaktów i zawarciu 
nowych partnerstw pomiędzy polskimi i niemieckimi Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, wymianę 
doświadczeń między opiekunami MDP, pomoc w opracowaniu nowych wartościowych projektów 
dla polskiej i niemieckiej młodzieży.

• XIV seminarium odbyło się w dniach 22‒27 października 2013 roku w Hümpfershausen (Niemcy). 
Głównym tematem spotkania była praca z dziećmi. Łącznie w seminarium wzięło udział 48 
opiekunów MDP z Polski i Niemiec.

• XV seminarium w 2016 roku seminarium odbyło się w Neubrandenburg (land Meklemburgia-
Pomorze Przednie) w dniach 12‒16 października. Przygotowanie projektu miało miejsce 
w dniach 29 kwietnia ‒ 1 maja 2016 r. podczas spotkania polsko-niemieckiego zespołu roboczego. 
Tematem przewodnim seminarium była animacja językowa i większość zajęć była zorganizowana 
z wykorzystaniem tej metody. Grupa uczestniczyła m.in. w zabawach integracyjnych, wspólnych 
warsztatach (majsterkowanie, gotowanie poprzedzone wspólnymi zakupami), zajęciach 
przygotowanych przez młodzież i członków straży pożarnych powiatu Mecklenburgische 
Seenplate. Uczestnicy wymieniali się doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem straży 
pożarnych w Polsce i w Niemczech oraz z działalnością Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 
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Opiekunowie MDP zwiedzili również ośrodek szkoleniowy dla MDP oraz Ochotniczą Straż Pożarną 
w Neubrandenburg.

polsko-niemiecka giełda partnerów oSp
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP wspólnie z Oddziałem Wojewódzkim Związku OSP 

RP woj. wielkopolskiego zorganizował pierwszą polsko-niemiecką giełdę partnerów OSP. Spotkanie 
odbyło się w dniach 6‒9 listopada 2014 roku w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie, woj. 
wielkopolskie. Giełda została przeprowadzona przy wsparciu finansowym i merytorycznym Polsko-
Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Głównym celem giełdy było nawiązanie kontaktów z niemieckimi 
strażami pożarnymi, szczególnie w zakresie wymiany młodzieży. Zadanie było skierowane do 
Ochotniczych Straży Pożarnych z Polski i z Niemiec, które chcą nawiązać współpracę, a nie mają 
możliwości znalezienia partnera we własnym zakresie bądź już realizowały podobne projekty, ale 
poprzednie kontakty zostały zawieszone.

Ze strony niemieckiej w giełdzie partnerów wzięli udział przedstawiciele straży pożarnych 
odpowiedzialni za pracę z młodzieżą/opiekunowie MDP z landów: Brandenburgia, Dolna Saksonia, 
Saksonia, Hesja. Ze strony polskiej w giełdzie wzięli udział przedstawiciele OSP z województw: 
wielkopolskiego, pomorskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, śląskiego, lubelskiego, kujawsko-
pomorskiego.

Viii.4. działalność jednostki centralnej polsko-niemieckiej współpracy młodzieży
Organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) jest wspólną inicjatywą rządów 

Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec. Powstała na mocy Umowy o polsko-
niemieckiej współpracy młodzieży z 17 czerwca 1991 roku jako niezależna od rządów organizacja 
międzynarodowa. PNWM dysponuje wspólnym funduszem zasilanym przez oba rządy. 

Celem PNWM jest rozszerzanie i pogłębianie istniejącej wymiany młodzieży oraz umożliwianie 
nowych inicjatyw. PNWM pragnie przyczyniać się do swobodnego rozwoju osobowości młodych 
ludzi oraz przejmowania przez nich odpowiedzialności w społeczeństwie i państwie. We wszystkich 
projektach wspieranych przez PNWM oczekuje się partnerskiego współdziałania i własnej 
odpowiedzialności młodzieży.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej od 1 stycznia 2003 roku pełni 
funkcję jednostki centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). Do zadań jednostki 
należy przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie programów polsko-niemieckiej 
wymiany młodzieży, które realizowane są przez środowisko pożarnicze (zarówno ochotnicze, jak 
i zawodowe). Wnioskodawcami mogą być poszczególne Ochotnicze Straże Pożarne, oddziały Związku 
OSP RP i Komendy PSP wszystkich szczebli. Rodzaje programów podlegające dofinansowaniu: ogólna 
wymiana młodzieży, podróże do miejsc pamięci, praktyki, hospitacje, projekty trójstronne, projekty 
specjalistyczne (dla animatorów wymiany młodzieży), materiały informacyjne.
Dofinansowanie dotyczy:

• kosztów programu, np. wyżywienia, zakwaterowania, materiałów roboczych, przejazdów 
związanych z programem i kosztów pośrednika językowego (dotacja dla gospodarzy),

• kosztów transportu i ubezpieczenia (dotacja dla gości).

Tabela 18: Zrealizowane projekty i kwoty dofinansowania w latach 2012‒2016.

rok
liczba 

uczestników 
z polski

liczba  
uczestników  

z niemiec

liczba 
projektów 

realizowanych  
w polsce

liczba 
projektów 

realizowanych  
w niemczech

projekty  
ZOSP RP

łączna kwota 
dofinansowania 

(w zł)

2012 717 601 19 11 1 273 993,28

2013 717 685 19 18 3 184 121,17

2014 838 747 19 16 1 277 641,85

2015 765 787 15 20 1 260 606,27

2016 897 839 19 21 1 288 140,82
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W celu poprawy jakości prowadzonej przez OSP wymiany młodzieży zorganizowano szkolenia 
dla organizatorów spotkań młodzieży. Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:

• zasady ubiegania się o dotacje ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży,
• prawidłowe przygotowanie i realizowanie polsko-niemieckich spotkań młodzieży,
• metody integracji uczestników w różnych fazach projektu,
• animacja językowa jako sposób na integrację grupy i naukę języka,
• ewaluacja międzynarodowych spotkań młodzieży.

Szkolenia odbyły się w:
• Pruszczu Gdańskim, w dniach 26‒29 stycznia 2013 roku uczestniczyło 35 osób.
• Turawie, w dniach 26 lutego‒1 marca 2014 roku dla 38 osób. Szkolenie skierowane było do 

osób zajmujących się współpracą polsko-niemiecką od niedawna lub planujących rozpocząć 
współpracę polsko-niemiecką.

iX udział przedstawicieli związku w ciałach eksperckich
     i doradczo – konsultacyjnych

komitety monitorujące programy operacyjne na lata 2014‒2020
Komitety monitorujące to powoływane przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym 

(krajowym lub regionalnym), w drodze zarządzenia lub uchwały, działające jako niezależne ciała 
doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym. Komitet zapewnia 
właściwe wykorzystanie, efektywne wdrażanie oraz ewaluację programów operacyjnych. Działanie 
komitetu monitorującego przejawia się przygotowywaniem różnego rodzaju rekomendacji 
obejmujących swoim zakresem zmiany kierunków i dostosowania w metodach wdrażania funduszy 
strukturalnych. Jest jednym z elementów procesu zarządzania środkami publicznymi, którego celem 
jest prawidłowe i wydajne wprowadzanie programów finansowych. 

Jako przedstawiciele organizacji pozarządowych w wyborach do KM PO stanęli przedstawiciele 
Związku OSP RP, którzy w wyniku wyborów przeprowadzanych przez Rady Działalności Pożytku 
Publicznego weszli w skład poszczególnych komitetów monitorujących na szczeblu centralnym 
bądź regionalnym. Wybory zostały przeprowadzone zgodnie z ordynacją wyborczą, która została 
opracowana w oparciu o zapisy Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz projektu wytycznych Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju dotyczących komitetów monitorujących na lata 2014‒2020.
W skład poszczególnych Komitetów Monitorujących Programy Operacyjne na szczeblu centralnym 
i regionalnym weszli po przeprowadzonych wyborach przedstawiciele Związku OSP RP:
Komitety monitorujące na szczeblu centralnym:

• Komitet Monitorujący Program Operacyjny Polska Cyfrowa – KM POPC
Zbigniew Kaliszyk – członek, Teresa Tiszbierek – zastępca,

• Komitet Monitorujący Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – KM POWER
Teresa Tiszbierek – członek, Adam Nowak – zastępca,

• Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – KM POIiŚ
Renata Cybor – członek, Leszek Filipiak – zastępca,

• Komitet Monitorujący Program Operacyjny Polska Wschodnia – KM POPW
Lucyna Golonko – członek, Karol Szmytko ‒ zastępca.

Komitety Monitorujące Regionalne Programy Operacyjne w województwach:
• województwo dolnośląskie

Tomasz Stanowski – członek, Irena Krukowska-Szopa – zastępca (Dolnośląska Federacja 
Organizacji Pozarządowych),

• województwo łódzkie
Grzegorz Busiakiewicz – członek, Jolanta Sobera – zastępca,

• województwo lubelskie
Karol Szmytko – członek

• województwo małopolskie
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Łukasz Smółka – członek, Krystyna Brzyk – zastępca,
• województwo opolskie

Paweł Kielar – członek, Barbara Dębska – zastępca,
• województwo podlaskie

Jan Gradkowski – członek, Lucyna Golonko – zastępca,
• województwo śląskie

Stanisław Górny – członek, Małgorzata Lasek – zastępca
• województwo wielkopolskie

Michał Nowak – członek, Grzegorz Marszałek – zastępca.

rada działalności pożytku publicznego i wojewódzkie rady działalności pożytku publicznego
Rada Działalności Pożytku Publicznego to organ opiniodawczo-doradczy oraz pomocniczy 

ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (obecnie jest to Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej) ustanowiony przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.
W kadencjach RDPP IV (2012-2015) i V (2015-2018) z ramienia organizacji pozarządowych Związek 
OSP RP reprezentowała wiceprezes Teresa Tiszbierek.
Jako organy doradcze przy marszałkach poszczególnych województw powstały i działają Wojewódzkie 
Rady Działalności Pożytku Publicznego w skład których weszli również przedstawiciele Związku OSP 
RP i OSP.

X projekty unijne i inne realizowane przez związek lub przy współudziale 
związku

W zakresie działań projektowych i okołoprojektowych w mijającej kadencji wysiłki Związku 
(w dziedzinie pozyskiwania środków unijnych i środków pochodzących z budżetu państwa) skupiały 
się na kontynuowaniu i rozwijaniu dorobku poprzedniej kadencji oraz na pozyskiwaniu środków na 
zakupy nowoczesnego sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP podjął w latach 2007–2009 wysiłek wprowadzenia 
informatyki do remiz Ochotniczych Straży Pożarnych, aby spełnić statutowe zadanie przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu środowisk lokalnych, przede wszystkim środowiska wiejskiego oraz dać 
młodzieży i ich rodzicom bezpłatny dostęp do nowoczesnych narzędzi informatycznych. Ogółem 
w latach 2007–2009, dzięki uczestnictwu w dwóch programach unijnych prowadzonych przez 
MEN: „Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe na Wsi” oraz „Wioska internetowa – kształcenie 
na odległość na terenach wiejskich” powstały w Ochotniczych Strażach Pożarnych 693 Centra 
Kształcenia, które zostały wyposażone nie tylko w sprzęt komputerowy i łącza szerokopasmowe, 
ale również w bogaty zestaw programów e-learningowych. Pięcioletni okres trwałości projektu dla 
wszystkich Centrów zakończył się w dniu 31 grudnia 2014 roku. Przez cały ten pięcioletni okres 
wszystkie Centra były monitorowane. Terenowe (głównie gminne) struktury Związku sporządzały 
protokoły z corocznych wizytacji, które przekazywano do Zarządu Głównego Związku w formie 
papierowej lub elektronicznej przez „System OSP”.

Związek podejmował i podejmuje starania na rzecz włączenia internetowych Centrów 
Kształcenia w OSP do nowych projektów edukacyjnych, do których są powołane. W latach od 2011 
do 2013 w Centrach przeszkolono ogółem ponad 18 000 osób ze środowiska wiejskiego w projektach 
edukacyjnych realizowanych w ramach konkursów ogłaszanych przez Fundację Programów Pomocy 
dla Rolnictwa FAPA.

W ramach projektu „Wioska internetowa”, z inicjatywy Związku OSP RP we współpracy z Centrum 
Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego opracowany został 
e-learningowy program szkoleniowy dla strażaków ratowników OSP i administracji samorządowej. 
O jego przydatności dla środowiska ochotników świadczyć może fakt, iż pomimo upływu 8 lat od 
jego uruchomienia nadal notowanych jest od 5 000 do 15 000 wejść miesięcznie na jego platformę.
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Wraz z nową perspektywą finansową UE 2014–2020 pojawiły się nowe możliwości również 
dla aktywizacji Centrów m.in. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. We wrześniu 2015 
roku ruszył konkurs w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji 
cyfrowych”. Związek przystąpił do dwóch projektów w ramach ww. konkursu. Pierwszy – „E-Centra 
‒ aktywizacja cyfrowa mieszkańców gmin” ‒ w którym liderem była Krajowa Izba Gospodarcza 
Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), a partnerem Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP – 
o wartości 16,7 mln zł, a drugi ‒ „E-obywatel nowe umiejętności cyfrowe” – w którym liderem została 
Krajowa Izba Gospodarcza, a partnerem Oddział Wojewódzki ZOSP RP województwa pomorskiego 
– o wartości 10,5 mln zł. Pierwszego niestety nie wygraliśmy, drugi projekt natomiast wszedł do 
realizacji i jest realizowany w 68 gminach województw Polski północnej.

Związek złożył również w konsorcjum z firmą TRIGONUM Sp. z o.o. (jest to firma specjalizująca się 
w pisaniu i rozliczaniu projektów unijnych) 5 wniosków regionalnych finansowanych z Regionalnych 
Programów Operacyjnych.
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„zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne 
technologie informatyczne”

W latach 2012‒2015 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP brał udział w realizacji 
projektu „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne 
technologie informatyczne”. Projekt finansowany był przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
(nr DOBR/0016/R/ID2/2012/03) i realizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie:

• Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – 
Państwowy Instytut Badawczy – lider projektu,

• Akademia Obrony Narodowej – Wydział Bezpieczeństwa Narodowego,
• Szkoła Główna Służby Pożarniczej,
• Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
• Asseco Poland.

W wyniku realizacji projektu powstało narzędzie informatyczne RISKO służące do tworzenia 
Planów Zarządzania Kryzysowego na szczeblu gmin, powiatów i województw, umożliwiające także 
współpracę pomiędzy komórkami zarządzania kryzysowego różnych szczebli administracji. Efekty 
projektu skierowane są do organów administracji publicznej odpowiedzialnych za zarządzanie 
kryzysowe w Polsce na mocy Ustawy z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

Ideą projektu było zapewnienie optymalnego wykorzystania zasobów ratowniczych w Polsce, 
funkcjonujących w ramach różnych systemów ratowniczych i poza nimi, współpracujących na 
podstawie porozumień i uzgodnień o charakterze operacyjnym. Celem projektu była również 
integracja podmiotów ratowniczych na różnych poziomach zarządzania kryzysowego.
Zachowana została kompatybilność umożliwiająca, w trakcie budowy oraz późniejszego użytkowania 
(na wszystkich szczeblach) planu zarządzania kryzysowego, jego zasilanie aktualnymi danymi 
pobieranymi z baz danych planów gminnych i innych służb ratowniczych. Opracowane założenia 
wykorzystują istniejące systemy baz danych, a także nowe projekty, dedykowane dla sprawnego 
wykonywania planów zarządzania kryzysowego.

Dla zapewnienia maksymalnego spełnienia oczekiwań przyszłych użytkowników dokonano 
identyfikacji wymagań potencjalnych użytkowników projektowanej aplikacji (badanie ankietowe) 
w zakresie praktyk związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania kryzysowego na 
danych szczeblach administracji oraz przebiegu procesu tworzenia PZK, współpracy podmiotów 
zaangażowanych w zarządzanie kryzysowe, technologii wykorzystywanych do tworzenia PZK, a także 
sugestii i oczekiwań odnośnie projektowanego systemu.
Po wytworzeniu demonstratora aplikacji dokonano weryfikacji poprawności jej działania poprzez 
przeprowadzenie testów przez zewnętrznych testerów (pracowników wydziałów bezpieczeństwa 
i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich, starostw i urzędów gmin).

W celu doskonalenia umiejętności osób zajmujących się w urzędach problemami zarządzania 
kryzysowego, opracowane zostało szkolenie w formie kursu e-learningowego składającego się z: 
• modułu demonstracyjnego ‒ w postaci aplikacji omawiającej i przedstawiającej zasady działania 

systemu, akcje typu wprowadzanie, edycja etc.,
• modułu szkoleniowo-symulacyjnego ‒ dla użytkowników w celu ćwiczeń offline w akcji,
• modułu testowego ‒ dla sprawdzenia poziomu zrozumienia i przyswojenia wiedzy teoretycznej 

o systemie.
Projekt realizowany był w 3 etapach uwzględniających prace naukowe oraz badawczo-

rozwojowe, a w wyniku wykonania projektu osiągnięto następujące cele:
1. Zaprojektowanie oprogramowania wspomagającego tworzenie planów zarządzania 

kryzysowego dla gmin, powiatów i województw.
2. Opracowanie założeń wykorzystania istniejących systemów baz danych, zaprojektowanie 

nowych dedykowanych dla sprawnego wykonywania planów zarządzania kryzysowego.
3. Opis systemu zarządzania kryzysowego w Polsce ‒ opracowanie teoretyczne.
4. Opis systemu planowania zarządzania kryzysowego w Polsce ‒ opracowanie teoretyczne.
5. Scenariusze budowy planu zarządzania kryzysowego na poziomie gminy, powiatu, 

województwa.
6. Rekomendacje prawne do budowy planu zarządzania kryzysowego.
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7. Opracowanie metodyk przygotowania planów kryzysowych i wykorzystania oprogramowania 
do ćwiczeń i wspomagania zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

8. Opracowanie metodyk wykorzystania oprogramowania w ćwiczeniach z zarządzania 
kryzysowego oraz zarządzanie w sytuacji kryzysowej.

9. Tworzenie raportów dotyczących gotowości do reagowania w razie sytuacji kryzysowej na 
terenie gminy, powiatu i województwa.

10. Przeprowadzenie demonstracji oprogramowania w warunkach operacyjnych.
11. Opracowanie dokumentacji technicznej oprogramowania.

Powstały także liczne opracowania teoretyczne i monografie dot. systemu zarządzania kryzysowego 
w Polsce i na świecie.

Efekty prac oraz oprogramowanie finalne prezentowane były na wystawach i targach, 
otrzymując liczne nagrody i wyróżnienia, m.in.:
1. Złoty Medal na II Międzynarodowych Targach Wynalazczości TUNIS’INNOV 2014, 10‒15 marca 

2014 r.,
2. Srebrny medal na XVII Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii 

„Archimedes 2014”, Moskwa, Rosja, 1–4 kwietnia 2014 r.,
3. Srebrny Medal i Dyplom dla zespołu projektowego na 42. Międzynarodowej Wystawie 

Wynalazków Nowoczesnej Techniki i Wyrobów Geneva Inventions 2014, Genewa, kwiecień 
2014 r.,

4. Udział i Złoty Medal na VI edycji Europejskich Targów Kreatywności i Wynalazczości EUROINVENT® 
w Rumunii, 22‒24 maja 2014 r.,

5. Diamentowa statuetka „Lider Bezpieczeństwa Państwa” w II edycji ogólnopolskiego konkursu 
„Lider bezpieczeństwa państwa”, Warszawa, czerwiec 2014 roku,

6. Złoty medal na 14. edycji Międzynarodowych Targów Wynalazczości BIS 2014 ‒ 22‒25 
października 2014 roku w Barbican Exhibition Centre w Londynie,

7. Złoty medal na 66. Międzynarodowych Targach „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 
2014”, Norymberga, listopad 2014 roku,

8. Złoty medal na 39. edycji Międzynarodowych Targów Wynalazczości „INOVA CROATIA 2014”, 
Osijek, listopad 2014 roku,

9. Złoty medal na 63. Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii „BRUSSELS 
INNOVA 2014”, Bruksela, listopad 2014 roku,

10. Złoty medal za „Oprogramowanie RISKO”, Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych 
i Naukowych „INTARG 2015”, Kraków, czerwiec 2015 roku.

Szkolenia dla strażaków oSp dające uprawnienia do usuwania azbestu
W latach 2014-2016 Federacja Zielonych GAJA we współpracy ze Związkiem Ochotniczych 

Straży Pożarnych RP przeprowadziła 85 szkoleń skierowanych do strażaków ochotników. Większość 
szkoleń odbyła się w remizach OSP, w których działają Internetowe Centra Kształcenia.
Program szkoleń lokalnych przygotowany był zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia ministra 
gospodarki i pracy z 14 października 2005 roku (poz. 1824) i obejmował m.in.:
• regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac w kontakcie 

z azbestem,
• zastosowanie azbestu (właściwości azbestu, rodzaje wyrobów zawierających azbest),
• identyfikacja wyrobów i innych materiałów zawierających azbest, metody identyfikacji,
• zagrożenia dla zdrowia związane z pracami wykonywanymi w styczności z materiałami 

zawierającymi azbest i działania profilaktyczne,
• sprzęt techniczny, narzędzia i wyposażenie stosowane podczas prowadzenia prac związanych 

z zabezpieczeniem lub usuwaniem wyrobów z zawartością azbestu,
• zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac w kontakcie z azbestem 

lub wyrobami zawierającymi azbest, w tym podczas zabezpieczania lub usuwania wyrobów 
zawierających azbest oraz zasady higieny osobistej i profilaktyki zdrowotnej związane z pracą 
w kontakcie z azbestem.
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Każdy uczestnik, który zaliczył szkolenie z wynikiem pozytywnym, otrzymał świadectwo 
ukończenia szkolenia, zgodne z wymogami Państwowej Inspekcji Pracy. Ogółem w latach 2014–2016 
przeszkolono 1 687 osób, z tego 1 548 osób uzyskało certyfikat dający uprawnienia do pracy przy 
azbeście.

Szkolenia były realizowane w ramach projektu: „Szkolenia lokalne w zakresie bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest dla Ochotniczych Straży Pożarnych” w latach 
2014‒2015 ze środków Ministerstwa Gospodarki, w 2016 roku ze środków Ministerstwa Rozwoju.

projekt „wspieranie procesu organizowania ukraińskiego wolontariatu ratowniczego na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnej w obwodzie rówieńskim”

W maju 2017 roku Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP wygrał konkurs organizowany 
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych „Polska Pomoc Rozwojowa 2017”.

W listopadzie 2016 roku Zarząd Główny Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych 
w Obwodzie Rówieńskim zwrócił się do Zarządu Głównego Związku z prośbą o wsparcie w zakresie 
tworzenia podstaw wolontariatu ratowniczego. Ideą wniosku jest potrzeba rozwoju ochotniczego 
pożarnictwa jako naturalnego uzupełnienia potencjału profesjonalnych służb ratowniczych 
gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa mieszkańcom obwodu rówieńskiego. Dzisiaj 
na terenie Ukrainy funkcjonują ochotnicze straże pożarne, jednak gotowość do prowadzenia działań 
ratowniczych tych jednostek jest znikoma i w bardzo ograniczony sposób wpływa na podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa lokalnej społeczności. 

Powyższe stało się podstawą wystąpienia Związku w ramach Konkursu Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych na realizację zadania publicznego „Polska Pomoc Rozwojowa 2017” – w ramach 
priorytetu „Dobre rządzenie” z projektem nr 85/2017/M „Wspieranie procesu organizowania 
ukraińskiego wolontariatu ratowniczego na rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnej 
w obwodzie rówieńskim”.
Projekt został podzielony na dwa moduły, z których pierwszy realizowany jest w 2017 roku, a drugi 
będzie realizowany w 2018 roku.

Celem nadrzędnym realizowanym w ramach modułu pierwszego jest: „Wsparcie władz 
samorządowych w obwodzie rówieńskim w zakresie promocji idei wolontariatu ratowniczego”. 
Celem modułu drugiego jest: „Wsparcie rozwoju systemu szkolenia zawodowego w zakresie 
kwalifikowanej pierwszej pomocy dla ukraińskich strażaków ratowników”.
Koszt modułu I projektu: 1 426 900,00 zł, w tym dotacja 448 100,00 zł.
Koszt modułu II projektu: 376 150,00 zł, w tym dotacja 322 150,00 zł.
Strona ukraińska wzięła na siebie wysiłek przygotowania siedzib dla 3 wybranych jednostek 
ochotniczych straży pożarnych w obwodzie rówieńskim. Budowę bądź remont i modernizację 
obiektów i ich wyposażenie oszacowano łącznie na kwotę 900 000,00 zł.

projekty realizowane ze środków unijnych w województwach
Część województw wykorzystywała środki unijne dzięki projektom finansowanym w ramach 

Regionalnych Programów Operacyjnych. Przede wszystkim były to projekty związane z doposażeniem 
Ochotniczych Straży Pożarnych w samochody ratowniczo-gaśnicze oraz nowoczesny sprzęt 
ratowniczy.
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Tabela 20: Zestawienie projektów realizowanych przez Oddział Wojewódzki ZOSP RP woj. kujawsko-pomorskiego
lub z udziałem OW ZOSP RP.

nazwa projektu ludziom na ratunek ‒ zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek ochotniczych Straży 
pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego

Partnerzy Jednostki OSP z terenu woj. kujawsko-pomorskiego
Zakres terytorialny woj. kujawsko-pomorskie
Wartość projektu 1 206 285,03 zł
Cel Zakup sprzętu ‒ motopompy ‒17 szt., narzędzia hydrauliczne ‒14 szt.
Wynik rzeczowy Zakup sprzętu specjalistycznego i przekazanie do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
Uwagi Etap I

nazwa projektu ludziom na ratunek ‒ zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek ochotniczych Straży 
pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego

Partnerzy Jednostki OSP z terenu woj. kujawsko-pomorskiego
Zakres terytorialny woj. kujawsko-pomorskie
Wartość projektu 1 527 383,06 zł

Cel Zakup sprzętu ‒ medyczne zestawy ratownicze PSP R1 – 42 szt., narzędzia hydrauliczne ‒ 13 szt., 
motopompy – 12 szt.

Wynik rzeczowy Zakup sprzętu specjalistycznego i przekazanie do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
Uwagi Etap II

nazwa projektu ludziom na ratunek ‒ zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek ochotniczych Straży 
pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego

Partnerzy Jednostki OSP z terenu woj. kujawsko-pomorskiego
Zakres terytorialny woj. kujawsko-pomorskie
Wartość projektu 882 269,40 zł

Cel
Zakup sprzętu ‒ pompy szlamowe – 2 szt., łódź z przyczepą ‒ 23 szt., motopompy ‒ 4 szt., 
narzędzia hydrauliczne ‒ 2 szt., rozpieracz kolumnowy ‒14 szt., nożyce hydrauliczne ‒ 9 szt., 
systemy selektywnego wywoływania DSP ‒ 9 szt., sanie lodowe – 14 szt.

Wynik rzeczowy Zakup sprzętu specjalistycznego i przekazanie do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
Uwagi Etap III

nazwa projektu ludziom na ratunek ‒ zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek ochotniczych Straży 
pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego

Partnerzy Jednostki OSP z terenu woj. kujawsko-pomorskiego
Zakres terytorialny woj. kujawsko-pomorskie
Wartość projektu 846 284,00 zł

Cel

Zakup sprzętu ‒ agregaty 12 szt., aparaty dróg oddechowych – 50 szt., defibrylator – 7 szt., 
drabiny ratownicze ‒10 szt., łodzie ratownicze ‒ 2 szt., motopompy pływające ‒ 35 szt., 
motopompy do wody zanieczyszczonej ‒ 24 szt., sanie lodowe – 10 szt., silnik zaburtowy 5 kM – 1 
szt., silnik zaburtowy 25 kM – 4 szt., wentylator oddymiający – 19 szt.

Wynik rzeczowy Zakup sprzętu specjalistycznego i przekazanie do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
Uwagi Etap IV

nazwa projektu nowoczesne służby ratownicze ‒ zakup pojazdów dla jednostek ochotniczych Straży pożarnych

Partnerzy Jednostki OSP z terenu woj. kujawsko-pomorskiego
Zakres terytorialny woj. kujawsko-pomorskie
Wartość projektu 6 466 500,03 zł
Cel Zakup – 7 szt. ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych
Wynik rzeczowy Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
Uwagi Etap I w trakcie realizacji

nazwa projektu nowoczesne służby ratownicze ‒ zakup pojazdów dla jednostek ochotniczych Straży pożarnych

Partnerzy Jednostki OSP z terenu woj. kujawsko-pomorskiego
Zakres terytorialny woj. kujawsko-pomorskie
Wartość projektu 4 334 732,99 zł
Cel Zakup – 6 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych
Wynik rzeczowy Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
Uwagi Etap II w trakcie realizacji
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Tabela 21: Projekt realizowany z udziałem Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. lubelskiego.

nazwa projektu zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez 
zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych Straży pożarnych

Nazwa konkursu
Konkurs w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie 
zasobów, z Działania 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014‒2020

Partnerzy Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Lubelskiego ‒ Partner Wiodący, 
Partnerami Projektu są 43 gminy województwa lubelskiego

Zakres terytorialny 43 gminy województwa lubelskiego
Wartość projektu 31 961 220,83 zł

Cel

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego województwa 
lubelskiego oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez bardziej efektywne 
prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych oraz szybsze i skuteczniejsze usuwanie skutków 
zagrożeń naturalnych i technicznych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych

Wynik rzeczowy 43 samochody ratowniczo-gaśnicze (średnie i ciężkie) 

Tabela 22: Projekt realizowany z udziałem Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. lubuskiego.

nazwa projektu
tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodziami i innymi 
zagrożeniami poprzez doposażenie oSp w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny 
sprzęt ratowniczy

Nazwa konkursu RPO „Lubuskie 2020”, oś priorytetowa 4, Działanie 4.1 – doposażenie służb ratowniczych

Partnerzy Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Lubuskiego ‒ Partner Wiodący, Partnerami 
Projektu jest 13 gmin województwa lubuskiego

Zakres terytorialny 13 gmin województwa lubuskiego

Wartość projektu 10 985 511,00 zł

Cel
Celem projektu jest wzmocnienie bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego poprzez 
doposażenie wyłonionych w drodze eliminacji OSP w sprzęt poprawiający ich możliwości 
operacyjne

Wynik rzeczowy doposażenie 13 OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy

Tabela 23: Projekt realizowany z udziałem Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. opolskiego.

nazwa projektu zakup 15 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem dla oSp woj. 
opolskiego

Nazwa konkursu RPO Województwa Opolskiego na lata 2014‒2020, Oś Priorytetowa „Zapobieganie Pożarom”, 
Działanie „System wczesnego reagowania i ratownictwa"

Partnerzy Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Opolskiego ‒ Partner Wiodący, Partnerami 
Projektu jest 15 gmin województwa opolskiego

Zakres terytorialny 15 gmin województwa opolskiego

Wartość projektu 11 994 570,30 zł

Cel

Cel projektu: zwiększenie skuteczności reagowania oraz prowadzenia akcji ratowniczych 
przez jednostki OSP poprzez doposażenie ich w 15 nowoczesnych samochodów ratunkowo-
gaśniczych oraz uniwersalnego wyposażenia ratunkowego, niezbędnego przy prowadzeniu 
akcji z zakresu ratownictwa pożarowego, technicznego, medycznego, ekologicznego oraz 
chemicznego

Wynik rzeczowy doposażenie 15 OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy

Uwagi w trakcie realizacji
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Tabela 24: Zestawienie projektów realizowanych przez Oddział Wojewódzki ZOSP RP woj. wielkopolskiego lub z udziałem 
OW ZOSP RP.

nazwa projektu poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze województwa 
wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla oSp w ramach kSrg ‒ etap iii

Nazwa konkursu

KONKURS NR 17/III/2014 dla Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” Działania 3.6 Poprawa 
bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007‒2013 (WRPO) Schemat VI Zakup sprzętu specjalistycznego do 
zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych. Wsparcie 
techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Partnerzy

1. Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława 
Taczaka, 2. Gmina Koźminek, 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Koźminku, 4. Gmina Łęka Opatowska, 
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Łęce Opatowskiej, 6. Gmina Rogoźno, 7. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Parkowie, 8. Gmina Rzgów, 9. Ochotnicza Straż Pożarna w Rzgowie, 10. Gmina Złotów, 11. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Świętej

Zakres 
terytorialny Bezpośredni zakres to 4 powiaty Wielkopolski. Pośrednio poprzez udział w KSRG ‒ całe województwo

Wartość projektu 3 929 638,00 zł

Cel

Celem bezpośrednim projektu jest wzmocnienie bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego 
w oparciu o krajowy system ratowniczo-gaśniczy na obszarze województwa wielkopolskiego na 
obszarze 4 powiatów: kaliskiego (OSP Koźminek), kępińskiego (OSP Łęka Opatowska), konińskiego 
ziemskiego (OSP Rzgów), obornickiego (OSP Parkowo), złotowskiego (OSP Święta)

Wynik rzeczowy Zakup dwóch średnich i trzech ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP z KSRG 
z Wielkopolski

Uwagi Informacja o projekcie znajduje się w zakładce: http://www.zosprp.poznan.pl/strona4.php, 
a publikacja pod adresem: http://www.zosprp.poznan.pl/strona4.php/6_publikacja.html 

nazwa projektu poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze województwa 
wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla oSp w ramach kSrg ‒ etap iV

Nazwa konkursu Projekt kluczowy ‒ tryb pozakonkursowy

Partnerzy

1. Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława 
Taczaka, 2. Gmina Gołańcz, 3. OSP Gołańcz, 4. Gmina Grodziec, 5. OSP Grodziec, 6. Gmina Kawęczyn, 
7. OSP Kowale Pańskie, 8. Gmina Krzyż Wielkopolski, 9. OSP Krzyż Wielkopolski, (pow. czarnkowsko-
trzcianecki), 10. Gmina Mycielin, 11. OSP Mycielin, 12. Gmina Tarnówka, 13. OSP Tarnówka, 14. 
Gmina Wolsztyn, 15. OSP Kębłowo

Zakres 
terytorialny

Bezpośredni zakres to 7 powiatów Wielkopolski. Pośrednio poprzez udział w KSRG ‒ całe 
województwo

Wartość projektu 7 366 075,05 zł

Cel

Celem nadrzędnym projektu jest wsparcie bezpieczeństwa ekologicznego rozumianego jako 
ochrona zrównoważonej egzystencji wszystkich organizmów na obszarze ekosystemu. Głównym 
obszarem oddziaływania projektu będą powiaty: czarnkowsko-trzcianecki, kaliski, koniński, turecki, 
wągrowiecki, wolsztyński i złotowski.

Wynik rzeczowy Zakup dwóch średnich i pięciu ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP z KSRG 
z Wielkopolski

Uwagi Informacja o projekcie znajduje się w zakładce: http://www.zosprp.poznan.pl/strona5.php, 
a publikacja pod adresem: http://www.zosprp.poznan.pl/strona5.php/16_publikacja.html

nazwa projektu
wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych województwa 
wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez 
zakup samochodów dla oSp w ramach kSrg – etap i

Nazwa konkursu

KONKURS nr RPWP.04.01.05-IZ-00-30-001/15, Oś priorytetowa 4 Środowisko, Działanie 4.1 
Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych. Poddziałanie 
4.1.5 Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek 
wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii. WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM 
OPERACYJNY NA LATA 2014‒2020

Partnerzy

1. Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława 
Taczaka 2. Gmina Chodzież, 3. OSP w Milczu, 4. Gmina Czempiń, 5. OSP w Czempiniu, 6. Gmina 
Gołuchów, 7. OSP w Gołuchowie, 8. Gmina Jutrosin, 9. OSP w Jutrosinie, 10. Gmina Kaczory, 11. OSP 
w Kaczorach, 12. Gmina Kaźmierz, 13. OSP w Kaźmierzu, 14. Gmina Kobyla Góra, 15. OSP w Kobylej 
Górze, 16. Gmina Krobia, 17. OSP w Krobi, 18. Gmina Miłosław, 19. OSP w Miłosławiu, 20. Gmina 
Ostroróg, 21. OSP w Ostrorogu, 22. Gmina Powidz, 23. OSP w Powidzu, 24. Gmina Rychwał, 25. OSP 
w Rychwale, 26. Gmina Sośnie, 27. OSP w Sośniach, 28. Gmina Tuliszków, 29. OSP w Tuliszkowie, 30. 
Gmina Wijewo, 31.OSP w Wijewie



Sprawozdanie z działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w XIII kadencji w latach 2012‒2017 97

Zakres 
terytorialny

Bezpośredni zakres to 14 powiatów Wielkopolski. Pośrednio poprzez udział w KSRG ‒ całe 
województwo.

Wartość projektu 16 787 500,00 zł

Cel Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na terenie 
Wielkopolski, a w szczególności na obszarze 14 powiatów objętych projektem 

Wynik rzeczowy Zakup 15 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP z KSRG z Wielkopolski
Uwagi Informacja o projekcie znajduje się w zakładce: http://www.zosprp.poznan.pl/strona6.php

Ponadto w niektórych województwach realizowano bądź zgłoszono do realizacji inne projekty, 
np. edukacyjne.

projekty zarządu oddziału wojewódzkiego zoSp rp województwa lubuskiego

projekt pokl „wiem, umiem – inicjatywa edukacyjna oSp”
Projekt zrealizowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego ‒ Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007‒2013.
Zorganizowano zakończone egzaminem państwowym szkolenia dla 5 jednostek OSP, przeszkolono 
60 członków Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz 10 
członków OSP na kursie prawa jazdy kat. C. Ponadto każda jednostka otrzymała pełny zestaw do 
ratownictwa medycznego R1, a uczestnicy kursów medycznych ubrania koszarowe. 
Szkolenia dla uczestników były całkowicie bezpłatne. Łączny koszt projektu to 225 390 zł, w całości 
sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

projekt unijny rpo lubuskie 2020 „SoS wsparcie dla potrzebujących”
Projekt przygotowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Trzcielu we współpracy 

z Zarządem Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w ramach RPO „Lubuskie 2020”, oś priorytetowa 7, 
Działanie 7.3 – programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty. Program skierowany 
jest do społeczności lokalnych, a realizowany jest na bazie remiz strażackich. Do projektu wpisanych 
zostało 50 OSP z terenu województwa lubuskiego. Projekt zakłada, iż w 2018 roku, w remizach 
zorganizowane zostaną różnorodne kursy i szkolenia dla mieszkańców, w tym kwalifikowanej 
pierwszej pomocy, prawa jazdy kat. C, operatorów pilarek, kursy kroju i szycia, kursy komputerowe, 
korepetycje, kursy językowe i inne. Planowany czas realizacji to lata 2017‒2018. Ogólna wartość 
projektu 4 921 510, – zł.

Xi ochotnicze straże pożarne w krajowym systemie ratowniczo-
gaśniczym – podsumowanie XX lat funkcjonowania kSrg i oSp 
w kSrg

W 1991 roku Sejm uchwalił nowe regulacje ustawowe dotyczące ochrony przeciwpożarowej 
i Państwowej Straży Pożarnej, określając nową wizję współczesnej ochrony przeciwpożarowej 
i systemu reagowania. W ustawach tych zdefiniowano pojęcie ochrony przeciwpożarowej oraz 
wskazano, że Ochotnicze Straże Pożarne i Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP są jednostkami 
ochrony przeciwpożarowej. W następstwie tych przemian samorząd lokalny stał się kluczowym 
partnerem w procesie rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych. Określono również zadania 
ratownicze dla Ochotniczych Straży Pożarnych, jakim są: walka z pożarami, klęskami żywiołowymi 
lub innymi miejscowymi zagrożeniami.

W 1996 roku powołano do życia krajowy system ratowniczo-gaśniczy, gdyż dostrzeżono 
konieczność większego umocowania OSP w systemie ratowniczym państwa. Zgodnie z definicją 
krajowy system ratowniczo-gaśniczy jest integralną częścią systemu bezpieczeństwa wewnętrznego 
całego państwa, tworzą go: Państwowa Straż Pożarna, wybrane Ochotnicze Straże Pożarne oraz 
inne podmioty na zasadach współpracy. To był impuls do niezbędnych zmian, jakie musiały nastąpić 



98 Sprawozdanie z działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w XIII kadencji w latach 2012‒2017

w ochotniczym pożarnictwie. Mimo że KSRG dotyczy tylko wybranych jednostek, to jednak filozofia 
jego tworzenia miała i ma wpływ na rozwój wszystkich Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce. 
W mijającej kadencji dzięki synergii działań Komendy Głównej, komend wojewódzkich i powiatowych 
Państwowej Straży Pożarnej i struktur Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przeprowadzono 
szereg zmian wpływających na poprawę funkcjonowania jednostek w KSRG i poza systemem.

program rozwoju jakościowego i ilościowego oSp w kSrg
W 2011 roku w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej przygotowano raport 

„Analiza potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego”, którego jednym z celów było dokonanie analizy przygotowania jednostek 
OSP do działań ratowniczych oraz wyznaczenie kierunków rozwoju ilościowego i jakościowego 
systemu. Komendant główny gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz podczas dorocznego wspólnego 
posiedzenia Zarządu Głównego Związku OSP RP i kierownictwa służbowego PSP z udziałem 
komendantów wojewódzkich w grudniu 2011 roku przedstawił program rozwoju OSP w KSRG. 
Program ten został zaakceptowany przez władze Związku OSP RP. Tym samym Związek wziął 
współodpowiedzialność za realizację tego programu.

Przygotowanie analizy poprzedzone było opracowaniem również w KG PSP i wdrożeniem 
do realizacji w 2011 roku jednolitej metodyki analizy rozmieszczenia jednostek OSP włączonych 
i planowanych do włączenia do KSRG. Analiza wynikała z konieczności określenia perspektywy 
rozwoju sieci KSRG i określenia niezbędnych nakładów finansowych na ten cel. Analiza sieci 
OSP poprzedzona została jednolitym badaniem na poziomie KG PSP niektórych parametrów 
operacyjnych w odniesieniu do każdej gminy w Polsce, a następnie na tej bazie zobowiązano do 
wskazania przez komendantów powiatowych i wojewódzkich jednostek koniecznych do włączenia 
do systemu w kolejnych latach. W raporcie, o którym mowa, stwierdzono, że: „analiza rozmieszczenia 
jednostek musi być prowadzona w odniesieniu do poszczególnych gmin, a nawet miejscowości, nie 
może być uogólniana dla większych jednostek administracyjnych i powinna być wykonana przez 
komendantów powiatowych/miejskich i wojewódzkich PSP”. Komendanci zostali zobowiązani do 
opracowania planu włączania jednostek OSP do sytemu w oparciu o parametry czasu dotarcia do 
osób poszkodowanych.

Plan rozwoju ilościowego oparty został na trójstopniowej ocenie zabezpieczenia operacyjnego 
gmin: niski, średni, wysoki poziom zabezpieczenia operacyjnego. Poziomy te są funkcją pięciu 
parametrów operacyjnych i liczby jednostek w KSRG, takich jak:

• ryzyko zdarzenia z udziałem zagrożonych bezpośrednio ludzi,
• liczba zdarzeń z udziałem zagrożonych bezpośrednio ludzi konieczna do obsłużenia poniżej 15 

min. z prawdopodobieństwem 90%,
• liczba zdarzeń generowana przez ludzi zamieszkałych poza obszarem 15 min. czasu podjęcia 

działań,
• liczba zdarzeń na drogach poza obszarem 15 min. czasu podjęcia działań,
• liczba zdarzeń samodzielnie obsługiwanych przez OSP i z udziałem OSP w przeliczeniu na 

jednostkę w KSRG.
Przyjęta metodologia włączania jednostek OSP do systemu zmieniła dotychczasowe 

podejście do tego zagadnienia, gdzie podstawowym kryterium decydującym o włączeniu jednostki 
było posiadanie co najmniej dwóch średnich pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Ta metodologia 
wymagała zmiany Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 14 września 1998 
roku w sprawie szczególnych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do 
KSRG. W dotychczasowych zapisach rozporządzenia warunkami niezbędnymi do przyjęcia jednostek 
w poczet systemu było:

• posiadanie co najmniej dwóch średnich lub ciężkich samochodów pożarniczych,
• dysponowanie wyszkolonymi ratownikami w liczbie zapewniającej pełną obsadę co najmniej 

dwóch samochodów pożarniczych,
• posiadanie skutecznego systemu łączności powiadamiania i alarmowania.

W wyniku zmiany rozporządzania w 2014 roku (Dz.U. z 2014 r., poz. 1317) kluczowymi 
kryteriami włączenia jednostki do systemu stało się posiadanie:
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• co najmniej jednego średniego lub ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego,
• co najmniej 12 wyszkolonych ratowników,
• skutecznego systemu łączności powiadamiania i alarmowania,
• urządzenia łączności w sieci radiowej na potrzeby działań ratowniczych.

Przyjmując nowe zasady włączania do systemu, po konsultacjach z Zarządem Głównym ZOSP RP 
uznano, że kryterium posiadania co najmniej dwóch samochodów pożarniczych jest poważnym 
utrudnieniem osiągnięcia celu, jakim jest założenie podjęcia skutecznych działań ratowniczych 
w sytuacji zagrożenia życia w czasie do 15 min. od zaalarmowania w co najmniej 90% zdarzeń. Dlatego 
podjęto decyzję zmiany tego rozporządzenia, przy założeniu, że posiadanie dwóch pojazdów przez 
jednostki KSRG jest wymogiem oczekiwanym. Tym samym umożliwiono jednostkom posiadającym 
jeden samochód ratowniczo-gaśniczy średni lub ciężki włączanie do systemu. Po włączeniu jednostka 
mogła ubiegać się o środki z dotacji z budżetu państwa na zapewnienie gotowości bojowej jednostek 
ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Osiągnięcie 
tego celu było możliwe dzięki realizacji wspólnej polityki dofinansowania zakupów pojazdów dla 
jednostek OSP systemu prowadzonej przez komendantów wojewódzkich i oddziały wojewódzkie 
ZOSP RP. Istotą tego rozstrzygnięcia było takie zbudowanie sieci jednostek OSP w KSRG, by w czasie 
do 15 min. podjąć skuteczne działania ratownicze w każdym przypadku konieczności udzielenia 
skutecznej pomocy ratowniczej osobom poszkodowanym. Analiza działań ratowniczych wskazuje, 
że do 15 min. od zaalarmowania jednostki KSRG w 2013 roku na miejscu zdarzenia były one w 85,7% 
interwencji, w 2014 roku w 86,9%, a do października 2015 roku już w 89,6% interwencji. Poprawa 
tego wskaźnika czasu dotarcia ma ścisły związek z rozbudową sieci jednostek, ale również z poprawą 
mobilności, w tym niezawodności pojazdów ratowniczo-gaśniczych.

W latach 2011–2015 włączono do KSRG 380 jednostek OSP, należy dodać przy tym, że w oparciu 
o nowe zasady w 2014 roku włączono 42 jednostki, w 2015 roku ‒ 116 jednostek, a w 2016 roku do 
systemu włączono kolejnych 79 jednostek OSP. Na koniec 2016 roku w sieci KSRG zarejestrowanych 
było 4306 jednostek. Poniżej przedstawiono diagram włączania jednostek do systemu od 1995 roku.

Wykres 9: Liczba OSP w KSRG w latach 1995-2015.

Tabela 25: Liczba jednostek OSP włączonych do KSRG i stan na koniec roku w poszczególnych latach.

rok liczba oSp włączonych  
do kSrg w danym roku liczba oSp w kSrg

2007 59 3 623
2008 59 3 678
2009 89 3 765
2010 50 3 815
2011 61 3 875
2012 43 3 916
2013 86 3 993
2014 42 4 031
2015 116 4 195
2016 79 4 306
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Zgodnie z przyjętymi przez Komendę Główną PSP założeniami opracowanymi w „Analizie 
potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego”, jednostki OSP z KSRG mają realizować samodzielnie działania ratownicze 
z zakresu:

• gaszenia pożarów, w tym pożarów wewnętrznych,
• ratownictwa technicznego, w szczególności ratownictwa w komunikacji drogowej,
• udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy – wymóg niezbędny, wynikający z Ustawy z 8 

września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
• minimalizowania zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi.

W przedmiotowej analizie znalazły się zestawienia kluczowych parametrów operacyjnych wszystkich 
jednostek OSP w KSRG. Bardzo dokładnie określono stan posiadania poszczególnych jednostek oraz 
wyliczono braki sprzętowe. Opierając się o przygotowane zestawienia, wyliczono niezbędne środki 
finansowe, które należy przeznaczyć, by uzyskać oczekiwany efekt.

Biorąc pod uwagę wskazane podstawowe zadania OSP w KSRG, określono strategie rozwoju 
jakościowego jednostek KSRG. Wskazany został asortyment sprzętowy do realizacji kluczowych 
zadań, opracowano szczegółowe potrzeby w poszczególnych asortymentach sprzętowych i 4-letni 
harmonogram uzyskania satysfakcjonujących efektów. Program rozwoju jakościowego dotyczył 
między innymi budownictwa, pojazdów ratowniczo-gaśniczych, ochron osobistych, w tym aparatów 
powietrznych, sprzętu do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, sprzętu do usuwania skutków 
klęsk żywiołowych, urządzeń hydraulicznych do uwalniania osób w wypadkach komunikacyjnych.

Należy zaznaczyć, że Ochotnicze Straże Pożarne nie posiadają normatywu sprzętowego 
wynikającego wprost z przepisów prawa, są natomiast przyjęte przez Związek normatywy sprzętowe 
dla jednostek operacyjno-technicznych. Brak podstaw prawnych do wydania normatywu dla OSP 
w KSRG jest rekompensowany również innymi wskazaniami, na przykład standardami wyposażenia 
pojazdów pożarniczych wydawanych na podstawie wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów 
pożarniczych i innych środków transportu. Aktualnie zatwierdzone są 23 standardy.

Program rozwoju jakościowego był skutecznie realizowany w czasie mijającej kadencji przy 
znaczącym udziale Związku, a zwłaszcza w latach 2012‒2015, kiedy to Związek miał do podziału 
środki z dotacji budżetu państwa, które mógł przeznaczyć na jego realizację. Związek miał również 
do rozdziału środki pozyskiwane z firm ubezpieczeniowych (zgodnie z dyspozycją art. 38 Ustawy z 24 
sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej) i tymi środkami znacząco wspierano realizację 
tego programu.

W 2016 roku podziału środków z dotacji celowej dokonała Państwowa Straż Pożarna, 
Związek OSP RP mając jedynie do rozdziału środki pochodzące z firm ubezpieczeniowych, skupił 
się na dofinansowaniu zakupów ochrony osobistej dla strażaków. Środki pochodzące z firm 
ubezpieczeniowych decyzją parlamentu, w 2017 roku, przekazano do dyspozycji komendantowi 
głównemu PSP.

Kolejnym przyczynkiem, jaki miał wpływ na realizację programu rozwoju OSP, to środki 
pozyskiwane przez Związek z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. To również środki, które staraniem oddziałów wojewódzkich Związku OSP RP pozyskiwały 
OSP z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska oraz z programów dedykowanych OSP, 
a ustanowionych przez niektóre samorządy wojewódzkie, np. dofinansowanie zakupów pojazdów 
realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, czy też dofinansowanie remontów remiz 
na terenie działania Samorządu Województwa Małopolskiego. Bardzo znaczący udział w skutecznej 
realizacji programu miały środki pozyskiwane przez oddziały wojewódzkie Związku z funduszy 
europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2007‒2013. Efektem 
tych działań były zakupy pojazdów ratowniczo-gaśniczych wraz z nowoczesnym wyposażeniem. 
Ten ambitny plan musiał być realizowany poprzez współdziałanie z samorządami lokalnymi oraz 
strukturami terenowymi Związku OSP RP.
Na przestrzeni lat Związek rozdzielał dotacje na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych, 
efekty tego wsparcia przedstawia poniższa tabela:
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Tabela 26: Liczba samochodów zakupionych przy udziale dotacji przekazanej przez ZOSP RP w latach 2010‒2015.

rok Samochody lekkie Samochody średnie i ciężkie razem

2010 86 81 167
2011 96 92 188
2012 96 118 214
2013 91 113 204
2014 78 108 186
2015 70 104 174

razem 517 616 1 133

Realizacja programu rozwoju jakościowego i ilościowego była również możliwa dzięki 
środkom, jakie budżet państwa przeznaczał na rozwój KSRG, które były w dyspozycji komendanta 
głównego PSP. To dzięki współpracy z Parlamentarnym Zespołem Strażaków możliwe było w ramach 
prac parlamentarnych nad budżetem zwiększyć środki na realizację programu rozwoju jakościowego 
OSP w KSRG.

Tabela 27: Środki finansowe z budżetu państwa na utrzymanie gotowości bojowej dla jednostek włączonych do KSRG 
w latach 2007‒2016.

rok kwota środków na dotacje (w zł)
2007 29 000 000
2008 28 675 000
2009 36 190 000
2010 53 496 000
2011 74 100 000
2012 58 100 000
2013 70 716 000
2014 71 000 000
2015 73 000 000
2016 73 000 000

Liczba jednostek uprawnionych do otrzymania dotacji wzrosła z 3623 w 2007 roku do 4195 
w 2015 roku, a średnia dotacja na jednostkę na przestrzeni analizowanych lat wzrosła o 220%. 
To również wymiar zaangażowania wielu posłów ‒ członków władz Związku OSP RP, współpracy 
komendanta głównego PSP, prezesa Zarządu Głównego i Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP 
z parlamentarzystami, a zwłaszcza Parlamentarnym Zespołem Strażaków.
Na koniec każdego roku komendant główny przedstawiał na wspólnym posiedzeniu Zarządu Głównego 
Związku OSP i kierownictwa służbowego PSP z udziałem komendantów wojewódzkich efekty 
programu oraz określał asortyment zakupowy na kolejny rok. Wspólne spotkania podsumowujące 
efekty rozwoju systemu i wytyczania zadań, kierownictwa PSP i Zarządu Głównego ZOSP RP miały 
miejsce do końca 2015 roku. Praktycznie zamierzony efekt doposażenia OSP w KSRG określony 
w analizie uzyskano na koniec 2014 roku. Efekty, jakie uzyskano, przedstawia załączona tabela.
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Tabela 28: Efekty dofinansowania zakupów wyposażenia dla OSP (w ramach dotacji na KSRG) w latach 2011‒2013.

Stan wyposażenia agregaty  
prądotwórcze

aparaty  
ochrony dróg  
oddechowych

hydrauliczne 
narzędzia  

ratownicze

motopompy  
do wody  

zanieczyszczonej

Samochody 
ratowniczo 
-gaśnicze

zestawy do udzielania 
kwalifikowanej 

pierwszej pomocy r1

normatyw wyposażenia 
[szt.] dla 3812 oSp (stan 
na dzień 31.12.2010 r.)

3812 15248 3812 3812 7624 3812

braki w wyposażeniu 
[szt.] (stan na dzień 
31.12.2010 r.)

336 7624 1775 1038 2146 1114

stan wyposażenia 
w odniesieniu do 
normatywu na dzień 
31.12.2010 r. [%]

91,2 50 53,4 72,8 71,9 70,8

zakupy zrealizowane 
w 2011 r. z udziałem 
dotacji na kSrg [szt.]

220 3410 399 681 137 613

zakupy zrealizowane 
w 2012 r. z udziałem 
dotacji na kSrg [szt.]

96 1801 294 155 150 339

zakupy zrealizowane 
w 2013 r. z udziałem 
dotacji na kSrg [szt.]

61 1204 534 145 148 206

razem zakupy z udziałem 
dotacji na kSrg 
(2011‒2013) [szt.]

377 6415 1227 981 435 1158

normatyw wyposażenia 
[szt.] dla 3928 oSp (stan 
na dzień 4.02.2013 r.)

3928 15712 3928 3928 7856 3928

prognozowane braki 
w wyposażeniu 
[szt.] (stan na dzień 
31.12.2013 r.)

14 119 449 10 1671 19

prognozowany 
stan wyposażenia 
w odniesieniu do 
normatywu na dzień 
31.12.2012 r. (%)

99,6 99,2 88,6 99,7 78,7 99,5

prognozowana zmiana 
stanu wyposażenia 
(2011‒2013) 
w odniesieniu do 
normatywu (%)

8,4 49,2 35,2 26,9 6,8 28,7

Jak już wspomniano, w 2016 roku na skutek decyzji ministra spraw wewnętrznych i administracji 
zmieniono sposób przekazywania środków z budżetu państwa na rozwój jednostek OSP. Środki te od 
2016 roku przekazywane są do OSP przez komendanta głównego PSP.
Według danych, jakie przedstawił w swoim wystąpieniu wiceminister spraw wewnętrznych 
i administracji, w 2016 roku ze środków dotacji zakupiono 171 samochodów ratowniczo-gaśniczych, 
z tego 2/3 średnich i ciężkich.
W roku 2016 na OSP w KSRG przeznaczono 73 mln zł, a dofinansowaniem objętych było 4306 
OSP. Zwiększenie liczby OSP w KSRG musi być powiązane ze zwiększonym budżetem na ten cel. By 
utrzymać dynamikę wzrostu ilościowego jednostek OSP w systemie i jednocześnie zwiększać kwoty 
dla jednostek, średnio w każdym roku środki na KSRG powinny wzrastać o 3 mln zł. Takie okoliczności 
zwiększania budżetu na jednostki OSP w KSRG mieliśmy do 2016 roku. W 2016 roku nie zanotowano 
wzrostu. Natomiast w 2017 roku w budżecie zaplanowano wzrost o 8 mln zł.

Specjalizacja ratownicza w oSp kSrg 
Mając na uwadze rozwój jednostek OSP włączonych do KSRG, wskazano na możliwość 

udziału OSP w specjalistycznych działaniach ratowniczych. Postulat ten był wielokrotnie wysuwany 
pod adresem kierownictwa PSP przez jednostki OSP oraz organa Związku i zastał uwzględniony 
w przygotowanym przez KG PSP programie rozwoju jednostek OSP.
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Konsekwencją wniosków związanych z nowym podejściem do zadań jednostek OSP w KSRG była 
konieczność nowelizacji obowiązującego ponad 10 lat Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych 
i administracji z 29 grudnia 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego. (Dz.U. nr 111, poz. 1311). Znowelizowane rozporządzenie MSWiA w sprawie 
szczegółowych zasad organizacji KSRG zostało przygotowane i opublikowane 18 lutego 2011 roku 
(Dz.U. z 2011.46.239) i stanowiło przełom w tworzeniu modelu funkcjonowania i rozwoju KSRG, 
w tym jednostek OSP.

Konsekwencją wdrożenia znowelizowanego rozporządzenia było ujednolicenie zasad 
planowania i organizacji poszczególnych dziedzin ratownictwa oraz zapewnienie właściwego nadzoru 
nad poziomem gotowości operacyjnej poszczególnych rodzajów ratownictwa specjalistycznego. 
Nastąpiło ujednolicenie zakresu zadań realizowanych w poszczególnych dziedzinach ratownictwa, 
z podziałem na zakres podstawowy i specjalistyczny.
Opracowano i wdrożono zasady organizacji:

• ratownictwa chemicznego i ekologicznego,
• ratownictwa technicznego,
• ratownictwa wodnego,
• ratownictwa wysokościowego,
• działań poszukiwawczo-ratowniczych.

Określono zasady bezpieczeństwa strażaków i ratowników, minimalne standardy sprzętowe, 
wyszkolenia i dokumentacji. Wprowadzono również monitoring poszczególnych dziedzin 
ratownictwa oraz określono obszary chronione dla każdej specjalizacji w zależności od poziomu 
gotowości. W każdej z tych dziedzin mogą uczestniczyć na zasadach dobrowolności jednostki OSP 
z KSRG, warunkiem jest spełnienie wymogów i standardów opisanych w zasadach. W 2014 roku 
rozpoczęto proces przygotowywania jednostek OSP do udziału w ratownictwie specjalistycznym. 
Przyjęto następujące kierunki:

• udział w ratownictwie specjalistycznym jednostek OSP będzie dobrowolny,
• przygotowanie jednostek do udziału w ratownictwie specjalistycznym będzie realizowane 

w oparciu o zasady przyjęte dla jednostek PSP,
• dla OSP poziom ten określono do poziomu podstawowego zatwierdzonych przez komendanta 

głównego PSP zasadach.
Opracowano normatyw sprzętowy dla jednostek OSP uczestniczących w specjalizacji w zakresie :

• ratownictwa technicznego,
• ratownictwa chemicznego,
• ratownictwa wodnego,
• ratownictwa wysokościowego,
• ratownictwa medycznego,
• działań poszukiwawczo-ratowniczych.

Po konsultacjach z ZG ZOSP RP ustalono, że udział jednostek OSP w specjalnościach będzie 
dobrowolny, a Związek będzie współuczestniczył w procesie uzupełniania w sprzęt specjalistyczny 
z wykorzystaniem zasobów finansowych pochodzących z dotacji celowej i z odpisu z firm 
ubezpieczeniowych. Komendanci powiatowi PSP zostali zobowiązani do stworzenia planu sieci 
jednostek specjalistycznych OSP w oparciu o analizę zagrożeń. 

zaplecze techniczne obsługi aparatów oddechowych
Rozwój ilościowy i jakościowy jednostek OSP w systemie powodował zwiększenie kosztów 

eksploatacyjnych. Dla uzyskania właściwych efektów ratowniczych i zapewnienia bezpieczeństwa 
strażaków ochotników określono, że w każdej jednostce OSP muszą być co najmniej cztery aparaty 
oddechowe nadciśnieniowe, co niosło za sobą wzrost kosztów utrzymania jednostek. Związek OSP 
RP podnosił kwestię zwiększających się kosztów eksploatacyjnych, dlatego w celu zmniejszenia 
tych kosztów w KG PSP podjęto prace dotyczące stworzenia zapleczy technicznych w strukturach 
organizacyjnych PSP celem obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych, w tym jednostek OSP. Do 
głównych celów i zadań zapleczy technicznych zaliczono m.in.:

• konserwację eksploatowanego i nowo zakupionego sprzętu ochrony dróg oddechowych 
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dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
(jednostek będących w KSRG),

• szkolenie strażaków PSP i OSP w zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu ochrony dróg 
oddechowych (ćwiczenia w komorach dymowych itp.).

W czasie prac określone zostały dla zapleczy technicznych ODO (ochrony dróg oddechowych) 
takie istotne elementy, jak: docelowy model zaplecza technicznego na terenie poszczególnych 
województw oraz wymagania odnośnie budowy, rozbudowy i doposażenia sprzętowego.
Określono podstawowy zakres obsługi ODO, który obejmuje:

• obsługę podstawową sprzętu,
• bieżącą kontrolę (po każdej akcji) i konserwację aparatów i masek,
• okresową kontrolę i konserwacje aparatów i masek,
• przeglądy główne aparatów,
• przeglądy i konserwacje ubrań gazoszczelnych,
• napełnianie butli sprężonym powietrzem.

Wskazano i ustalono najbardziej optymalny typ sprzętu ochrony dróg oddechowych w świetle 
potrzeb zakupu dla jednostek ochrony przeciwpożarowej – unifikację sprzętu jednostek PSP i OSP 
na terenie tego samego powiatu/województwa.
Przeprowadzono również rozmowy z dostawcami sprzętu ODO działającymi na terenie kraju, 
na których określono optymalny zakres współpracy w zakresie serwisowania sprzętu ODO, 
a w szczególności: 

• zakres uprawnień serwisantów niezbędnych do prowadzenie serwisu aparatów dla jednostek 
PSP i OSP,

• kosztów szkoleń ww. serwisantów,
• kosztów doposażenia warsztatów w specjalistyczny sprzęt niezbędny do badań sprzętu ODO,
• możliwości zastosowania tzw. adapterów do badań aparatów powietrznych z wykorzystaniem 

urządzeń kontrolno-diagnostycznych innych firm.
Dzięki tym pracom stworzono sieć stacji serwisowych sprzętu ODO, która objęła swym zasięgiem 
wszystkie jednostki terytorialne kraju świadczące usługi zarówno dla jednostek PSP, jak również 
dla jednostek OSP działających w strukturach KSRG.

 
 Ilustracja 2: Mapa Polski z wykazem stacji serwisowych ODO – stan na 30 września 2015 roku
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Aby właściwie przygotować strażaków PSP i OSP do użytkowania aparatów oddechowych, 
w 2013 roku w KG PSP opracowano „Zasady wyposażania i wykorzystania komór dymowych 
w Państwowej Straży Pożarnej”. Celem opracowania dokumentu było ujednolicenie wyposażenia 
komór oraz zasad prowadzenia ćwiczeń doskonalących i testów w komorach dymowych, znajdujących 
się w ośrodkach szkolenia i szkołach PSP, przy zapewnieniu właściwych warunków bezpieczeństwa 
ćwiczącym. Opracowanie zawiera również minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla 
stacjonarnych i przewoźnych komór dymowych, które mogą być pomocne podczas procedur 
przetargowych związanych z kupowaniem komór i/lub ich wyposażaniem. Według ustalonego stanu 
docelowego na terenie kraju powinny znajdować się 24 komory dymowe stacjonarne i 5 komór 
mobilnych. Obecnie w każdym województwie funkcjonuje co najmniej 1 komora, a łącznie są 
użytkowane 23 komory stacjonarne i 3 komory mobilne. Uruchomienie komór było możliwe dzięki 
dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW.

Szkolenie strażaków oSp
Ważnym zagadnieniem funkcjonowania OSP w KSRG było zwiększenie zainteresowania 

młodzieży członkostwem w OSP. W związku z tym wprowadzono nowe zasady naboru do służby 
w PSP, wprowadzając zasady preferujące członków OSP, którzy odbyli szkolenia w ramach „Systemu 
szkolenia strażaków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”. Jednocześnie 
stworzono nowe programy szkolenia do wykonywania zawodu strażaka, których elementem stały 
się programy szkolenia strażaków OSP. Po raz pierwszy połączono systemy szkolenia strażaków OSP 
z systemem szkolenia strażaków PSP.

Szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych prowadzono zgodnie z „Systemem szkolenia 
strażaków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”. Określono również dla 
OSP, jakie wymagania kwalifikacyjne i jaka minimalna liczba strażaków powinna mieć odpowiedni 
poziom przygotowania do działań ratowniczych. Statystyka szkoleń przedstawia się następująco:

Tabela 29: Statystyka szkoleń strażaków OSP w latach 2012-2016 oraz stan wyszkolenia strażaków OSP w 2016 r.

lp. Nazwa
szkolenia liczba 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Stan 
wyszkolenia 

w 2016 r.

1.

Szkolenie 
specjalistyczne 
ratownictwa 
medycznego

szkoleń ‒ 69 104 114 94 34 26 19 11  

przeszkolonych 1 586 1 298 2 120 1 869 2 273 730 468 351 177 36 518

2. Szkolenie 
podstawowe cz. i 

szkoleń ‒ 164 155 134 96 74 57 57 ‒  

przeszkolonych 2 269 2 537 5 592 4 196 3 802 2 456 1 820 1 735 ‒ 37 076

3. Szkolenie 
podstawowe cz. ii 

szkoleń ‒ 182 205 281 130 115 92 66 41  

przeszkolonych 3 400 3 001 6 551 8 655 4 121 3 385 2 309 1 453 802 37 042

4.
Szkolenie 
podstawowe 
jednoetapowe 

szkoleń ‒ 449 428 648 621 581 580 577 5  

przeszkolonych 4 462 5 763 14 401 18 426 20 459 20 499 18 376 17 578 139 136 086

5.

Szkolenie 
specjalistyczne 
ratownictwa 
technicznego

szkoleń ‒ 156 206 390 356 476 388 380 316  

przeszkolonych 2 340 2 835 5 628 8 950 10 325 14 976 11 221 10 566 8 939 75 370

6.

Szkolenie 
specjalistyczne 
kierowców 
konserwatorów

szkoleń ‒ 39 60 116 110 134 140 185 134  

przeszkolonych 481 479 1 602 2 364 3 146 3 768 3 200 4 231 3 341 31 615

7.

Szkolenie 
specjalistyczne 
przeciwpowodziowe 
i ratownictwa na 
wodach

szkoleń ‒ 11 10 31 26 41 97 114 33  

przeszkolonych 73 220 304 1 128 648 1 218 3 011 3 236 794 14 307

8. kurs specjalistyczny 
obsługi drabin

szkoleń ‒ 4 4 5 3 1 5 3 33  

przeszkolonych 2 24 36 48 7 27 16 17 5 1 295
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lp. nazwa szkolenia liczba 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Stan 

wyszkolenia 
w 2016 r.

9.
kurs specjalistyczny 
obsługi i eksploatacji 
podnośników

szkoleń ‒ 3 8 2 4 ‒ ‒ ‒ ‒  

przeszkolonych 20 8 66 7 44 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

10.
kurs specjalistyczny 
kierowania ruchem 
drogowym

szkoleń ‒ 97 95 40 31 ‒ ‒ 9 2  

przeszkolonych 343 2 101 3 216 1 758 1 596 ‒ ‒ 296 67 40 916

11. Szkolenie
dowódców oSp 

szkoleń ‒ 39 73 216 234 231 190 209 ‒  

przeszkolonych 328 657 1 682 3 090 5 624 6 026 4 124 4 454 _ 34 250

12. Szkolenie 
naczelników oSp 

szkoleń ‒ 7 16 46 52 95 83 88 79  

przeszkolonych 52 100 301 750 988 2 006 1 482 1 578 1 333 17 904

13.
Szkolenie 
komendantów 
gminnych zoSp rp

szkoleń ‒ 21 9 4 6 5 2 2 3  

przeszkolonych 235 214 89 26 80 214 37 15 47 6 423

14.

Szkolenie 
podstawowe 
(zgodnie z nowym 
systemem szkolenia 
od 2015 r.)

szkoleń ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 507  

przeszkolonych ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 14 113 14 113

15.

Szkolenie kierujących 
działaniem 
ratowniczym 
(dowódców oSp)
od 2015 r.

szkoleń ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 158  

przeszkolonych ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 2 807 2 807

Proces włączania jednostek do sytemu ma przyczynić się do zmniejszenia ofiar śmiertelnych 
w pożarach i miejscowych zagrożeniach ze szczególnym uwzględnieniem wypadków komunikacyjnych. 
Dlatego w programie rozwoju jednostek przygotowanie strażaków ochotników do udzielenia 
kwalifikowanej pierwszej pomocy stało się priorytetem.

Dzięki zaangażowaniu Związku OSP RP, który znaczące środki przeznaczał z dotacji budżetu 
państwa i środków pochodzących z firm ubezpieczeniowych na sfinansowanie tych szkoleń, uzyskano 
zamierzony efekt szkoleniowy. Na dzień 31 grudnia 2016 roku blisko 51 tys. strażaków z OSP w KSRG 
i poza KSRG zostało przeszkolonych i uzyskało uprawnienia do udzielania kwalifikowanej pierwszej 
pomocy. Było to znaczące wzmocnienie systemu szkolenia i przygotowania operacyjnego strażaków 
OSP. Pozbawienie środków Związku będzie miało wpływ na liczbę przygotowywanych strażaków 
OSP do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Jednak, jak pokazują statystyki, mimo zadowalających parametrów czasów operacyjnych liczba ofiar 
śmiertelnych w pożarach nadal utrzymuje się na podobnym poziomie, co obrazują poniższe dane:

Wykres 10: Liczba ofiar śmiertelnych w pożarach w latach 1995‒2015.
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W celu zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych w pożarach wraz z rozwojem liczby i jakości 
jednostek OSP w systemie, koniecznym staje się szerokie propagowanie zasad bezpieczeństwa 
w ramach prewencji społecznej, w co mocno zaangażowany jest Związek, między innymi w ramach 
konkursów OTWP kierowanych do dzieci i młodzieży. Cały ten proces wymaga jednak nakładów 
finansowych, co staje się bardzo utrudnione wskutek decyzji o zabraniu środków Związkowi OSP RP, 
zarówno w ramach dotacji budżetu państwa, jak również środków z firm ubezpieczeniowych. 

Podsumowując, podkreślić należy, że w mijającej kadencji Związku OSP RP ‒ dzięki budowaniu 
do końca 2015 roku właściwych partnerskich relacji między Zarządem Głównym ZOSP RP 
a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendą Główną PSP ‒ postęp, jaki 
miał miejsce w rozwoju KRSG, był najefektywniejszy w ponad 20-letniej historii rozwoju systemu.

Xii otrzymane przez związek wyróżnienia i nagrody

Xii.1. diamentowa Statuetka lidera bezpieczeństwa państwa
5 czerwca 2014 roku na uroczystej gali w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego 

w Warszawie uhonorowano laureatów II edycji ogólnopolskiego konkursu „Lider Bezpieczeństwa 
Państwa”, nad którym patronat honorowy objął szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister 
prof. dr hab. Stanisław Koziej.
Nagrodę główną – diamentową statuetkę Lidera Bezpieczeństwa Państwa za innowacyjną 
koncepcję tworzonego narzędzia oraz wysoką wartość przedsięwzięcia w całokształcie działań na 
rzecz umacniania bezpieczeństwa zbiorowego naszego kraju uzyskał projekt „Zintegrowany system 
budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne”. 
Projekt nr O ROB 0016 03 002 finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W imieniu szefa BBN nagrodę wręczył zastępca dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad 
Siłami Zbrojnymi RP płk Czesław Juźwik. Nagrodę odebrali ze strony CNBOP-PIB – mł. bryg. dr inż. 
Dariusz Wróblewski ‒ kierownik projektu, płk dr hab. inż. Grzegorz Sobolewski (AON), bryg. dr inż. 
Waldemar Jaskółowski (SGSP), Teresa Tiszbierek (ZOSP RP) i Jadwiga Nowotnik (Asseco Poland).

Xii.2. wyróżnienie przez prezydenta rp „biało-czerwona dla związku oSp rp”

Ilustracja 3: Akt przekazania Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
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2 maja 2015 roku w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej do udziału w oficjalnych uroczysto-
ściach na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego zaproszono m.in. przedstawicieli Związku OSP RP oraz 
dwóch Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Milejczyc i Kleszczeli z woj. podlaskiego.

W trakcie oficjalnej uroczystości przedstawicielom wyróżnionych instytucji, organizacji 
realizujących projekty patriotyczne, ekologiczne i edukacyjne, sławnym podróżnikom 
i przedstawicielom Polonii oraz jednostek wojskowych Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył 
biało-czerwone symbole w postaci flagi państwowej oraz akt jej przekazania.
Pamiątkową flagę w imieniu Związku OSP RP z rąk Prezydenta Bronisława Komorowskiego odebrała 
wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP Teresa Tiszbierek.

Zdjęcie 53: Prezydent RP B. Komorowski i wiceprezes ZG ZOSP RP T. Tiszbierek
w trakcie uroczystości przekazania Flagi Rzeczypospolitej Polskiej na dziedzińcu
Pałacu Prezydenckiego w Belwederze w Dniu Flagi 2 maja 2015 roku.

Xii.3. medale komisji edukacji narodowej
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jako organizacja społeczna, 

prowadząca statutową działalność oświatowo-wychowawczą zgodnie z zapisami Rozporządzenia 
ministra edukacji narodowej z 20 września 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad nadawania 
„Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego 
wręczania i sposobu noszenia (Dz.U. z 2000 r. nr 99, poz. 1073 z późn. zm.) wnioskowała o nadanie 
Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

W poszczególnych latach nadano i uroczyście wręczono Medale Komisji Edukacji Narodowej 
dla druhen i druhów zajmującymi się działalnością oświatowo-wychowawczą.

2013
• Stanisław Wiciński – woj. łódzkie
2014
• Łukasz Giemza – woj. małopolskie
• Wiesława Elżbieta Godek – woj. warmińsko-mazurskie
• Jerzy Wojciech Maciak ‒ woj. łódzkie
• Patryk Maruszak ‒ woj. lubuskie
• Mirosław Niedźwiecki – woj. opolskie
• Katarzyna Skiba – woj. opolskie
• Norbert Waliczek – woj. opolskie
• Danuta Zych – woj. małopolskie



Sprawozdanie z działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w XIII kadencji w latach 2012‒2017 109

2015
• Marta Aleksiejuk – woj. podlaskie
• Jerzy Dominiak – woj. wielkopolskie
• Marek Duda – woj. łódzkie
• Wiesław Golański – woj. łódzkie
• Zbigniew Kaliszyk – woj. mazowieckie
• Leon Mądry – woj. wielkopolskie
• Jerzy Modelewski – woj. łódzkie
• Zbigniew Mularczyk – woj. opolskie
• Leszek Nawrocki – woj. wielkopolskie
• Mariusz Ostrowski – woj. mazowieckie
• Krzysztof Paluch – woj. zachodniopomorskie
• Piotr Pieśkiewicz – woj. wielkopolskie
• Stanisław Rałowski – woj. podkarpackie
• Teresa Tiszbierek – woj. opolskie
• Jarosław Tomaszewski – woj. wielkopolskie
• Kinga Wiktor – woj. podkarpackie
• Przemysław Wszołek – woj. małopolskie
2016
• Tadeusz Bujno – woj. podlaskie
• Grzegorz Dunder – woj. zachodniopomorskie
• Władysław Kucharski – woj. małopolskie
• Andrzej Małyszka – woj. pomorskie
• Artur Sterna – woj. łódzkie
• Leszek Szmyt – woj. kujawsko-pomorskie
2017
• Franciszek Augustyn – woj. podkarpackie
• Tomasz Barański – woj. wielkopolskie
• Zbigniew Biłyk – woj. dolnośląskie
• Grzegorz Miklusiak ‒ woj. małopolskie
• Kamil Miklusiak – woj. małopolskie
• Jarosław Pasik – woj. wielkopolskie
• Tomasz Tomala – woj. małopolskie

Xii.4. medal 55-lecia honorowego krwiodawstwa polskiego czerwonego krzyża

Zdjęcie 54: Medal 55-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

Podczas uroczystości 20 lutego 2014 roku w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Warszawie wręczono przyznany Związkowi OSP RP Medal 55-lecia Honorowego 
Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w dowód uznania za wieloletnią aktywną działalność 
na rzecz rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Medal odebrał 
członek Zarządu Głównego ZOSP RP druh Zbigniew Kaliszyk.
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Xii.5. wyróżnienia fundacji im. hanki bożyk „pogotowie ratunkowe, dlaczego nie 
zdążyło?”

Fundacja im. Hanki Bożyk walczy o poprawę warunków ochrony zdrowia w naszym kraju. 
Fundacja działa w celu uhonorowania i nagradzania za ratowanie życia i zdrowia, zwłaszcza te 
przypadki, kiedy ludzie w różnym wieku i różnych zawodów, nie patrząc na osobiste bezpieczeństwo, 
udzielają bez wahania pomocy potrzebującym. Czynią to policjanci, strażacy, żołnierze, ale także 
zwykli ludzie.
Fundacja przyznaje co roku nagrody bohaterom, którzy uratowali ludzkie życie. Wśród nagrodzonych 
było kilku strażaków ochotników.

2012 rok
Nagrodę za uratowanie życia ludzkiego w 2012 roku wręczono 13 lutego 2013 roku Damianowi 
Zawadzkiemu ‒ 20-letniemu członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie koło Płocka. 

2013 rok
Nagrodę otrzymał Andrzej Urbaniak ‒ 49-letni członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopsku, woj. 
mazowieckie.

2014 rok

Ilustracja 4: Wyróżnienie Fundacji im. Hanki Bożyk.

Specjalne wyróżnienie za 2013 rok przyznane przez Fundację Związkowi Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odebrała z rąk założyciela Fundacji Pana Prof. Pawła Bożyka 
wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP Teresa Tiszbierek. Nagroda została przyznana za gotowość 
ratowania zagrożonego życia w każdej chwili i w każdym miejscu, zwłaszcza w małych miasteczkach 
i na wsi przez kilkanaście tysięcy Ochotniczych Straży Pożarnych i dziesiątki tysięcy strażaków 
ochotników.
Uroczysta gala wręczania nagród miała miejsce 13 lutego 2014 roku w siedzibie Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich w Warszawie.
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2015 rok
Tomasz Grądalski ‒ członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Libuszy, woj. małopolskie, otrzymał 
nagrodę za uratowanie życia starszej kobiety w 2014 roku. Wręczenie nagrody odbyło się 10 lutego 
2015 roku.

2016 rok
Piotr Gawroński ‒ członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennie otrzymał nagrodę za uratowanie 
życia ludzkiego w 2015 roku. Uroczystość odbyła się 9 lutego 2016 roku.

2017 rok
Nagrody za uratowanie życia ludzkiego w 2016 roku wręczono 9 lutego 2017 roku, otrzymali je:

• Piotr Rybak ‒ 24-letni członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Pionkach za uratowanie życia 
pracownika „Elektrobudowy” porażonego prądem.

• Mateusz Waszczyk – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Worowie, pow. Drawsko 
Pomorskie i jednocześnie funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim 
za uratowanie życia tonącego mężczyzny.

Xiii finanse związku oSp rp

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP realizował programy wyposażania jednostek 
OSP poprzez dofinansowanie do zakupu: samochodów, sprzętu, wyposażenia, umundurowania, 
rozbudowy i remontu strażnic zgodnie z Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych 
i administracji z 2 czerwca 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych 
przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej oraz procedurą wewnątrzzwiązkową 
wprowadzoną na mocy uchwał Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Wsparcie finansowe i sprzętowe, jakiego udzielano Ochotniczym Strażom Pożarnym, było 
uzależnione od wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie rocznym.
Zgodnie z przyjętą procedurą Prezydium ZG ZOSP RP dzieliło środki finansowe na zatwierdzoną 
realizację poszczególnych zadań, przydzielając je Zarządom Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP, 
proporcjonalnie do liczby OSP w województwie. 
Dofinansowanie odbywało się na wniosek OSP, zaopiniowany pozytywnie przez właściwy terytorialnie 
Zarząd Powiatowy i Zarząd Wojewódzki ZOSP RP.
Art. 29 Ustawy z 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej wprowadził generalną zasadę, 
iż koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z:

• budżetu państwa,
• budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
• dochodów instytucji ubezpieczeniowych, ubezpieczających osoby prawne i fizyczne,
• środków własnych podmiotów, o których mowa w art. 17, które uzyskały zgodę ministra spraw 

wewnętrznych na utworzenie jednostki ochrony przeciwpożarowej.
Środki finansowe, które Zarząd Główny ZOSP RP przekazywał do OSP, były wsparciem środków 
finansowych gmin (m.in. na umundurowanie, sprzęt ratowniczo-gaśniczy, budowę i remont remiz, 
samochody pożarnicze, szkolenia, działalność ratowniczą). 
Samochody finansowano ze środków: MSWiA, NFOŚiGW, WFOŚiGW, firm ubezpieczeniowych, 
sponsorów, OSP, samorządów. Związek OSP RP czynił ciągłe starania prowadzące do uzyskania 
dotacji, dopłat i darowizn z możliwie największej liczby źródeł, w największej wysokości.

Xiii.1. Źródła finansowania
Głównym źródłem finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych są budżety gmin. Zapisy 

art. 32 ust. 2‒3 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej zobowiązują gminy do ponoszenia kosztów 
wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP, ubezpieczenia, 
ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich. Corocznie Ochotnicze Straże Pożarne najwyższe 
dofinansowania otrzymują z budżetów gmin.
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OSP mogą również otrzymywać środki finansowe na podstawie umów zawieranych bezpośrednio 
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zakup 
samochodów pożarniczych.

Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową organizacji i jej członków było 
ciągłym zadaniem dla działaczy i pracowników Związku.

Tabela 30: Wysokość środków finansowych uzyskanych przez Zarząd Główny w latach 2012‒2016 (w zł).
2012 2013 2014 2015 2016 razem

dotacje mSwia 28 319 000 31 273 569 32 524 130 32 516 750 2 000 000 126 633 449

firmy ubezpieczeniowe 19 396 598 19 233 332 19 099 197 20 297 135 20 587 981 98 614 243

nfośigw 12 999 221 9 050 000 7 500 000 5 329 787 ‒ 34 879 008

polsko-niemiecka 
współpraca młodzieży 301 558 118 283 233 904 227 716 373 953 1 255 414

fSuSr ‒ kruS 292 800 263 400 346 500 ‒ ‒ 902 700
ministerstwo obrony 
narodowej 13 000 6 000 8 000 6 000 ‒ 33 000

fundusz inicjatyw 
obywatelskich ‒ ‒ ‒ ‒ 80 700 80 700

pzu Sa ‒ ‒ 260 000 120 000 40 000 186 000
narodowe centrum 
badań i rozwoju ‒ 132 527 177 571 225 878 ‒ 535 979

urząd marszałkowski ‒ ‒ 26 981 ‒ ‒ 26 981

muzeum historii polski ‒ 7 000 ‒ ‒ ‒ 7000

fundacja kghm ‒ ‒ ‒ ‒ 350 000 350 000
1% podatku 2 487 918 2 561 339 2 979 922 3 242 711 3 536 401 14 808 231

darowizny na konkursy ‒ ‒ 64 654 72 901 36 000 173 555

razem 63 810 095 62 645 450 62 986 955 62 038 878 26 655 035 278 136 413

Najwięcej środków finansowych uzyskano z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
W latach 2012–2016 dotacje te stanowiły kwotę 126 633 449 zł.

Znaczące kwoty Zarząd Główny ZOSP RP przekazał do OSP również z firm ubezpieczeniowych 
– 98 614 263 zł oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 34 879 
008 zł.

Łącznie Zarząd Główny w latach 2012–2016 pozyskał z wymienionych w tabeli źródeł kwotę 
278 136 413 zł.

Wykres 11: Środki finansowe pozyskane w latach 2012‒2016 (w tys. zł).
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Xiii.2. realizacja zadań zleconych przez budżet państwa
Corocznie przy opracowywaniu budżetu i przekazywaniu środków finansowych na zadania 

zlecone Ochotniczym Strażom Pożarnym opracowywane były zasady rozdziału oraz sposobu 
rozliczeń.

Tabela 31: Zestawienie wydatkowanych środków w latach 2012‒2016 (w zł).

2012 2013 2014 2015 2016

zakup umundurowania  
i środków ochrony 
indywidualnej

13 631 619 13 176 716 14 094 384 14 236 111 14 451 430

turniej wiedzy pożarniczej 97 235 92 095 88 311 93 721 52 995
obozy mdp 1 400 010 1 500 000 1 600 000 1 600 000 1 800 000

zawody sportowo-pożarnicze 190 231 154 688 206 763 284 270 308 547

zakup samochodów  
pożarniczych oraz sprzętu 36 039 599 32 174 775 30 724 545 30 668 000 ‒

remonty samochodów 162 000 44 000 ‒ 257 000 ‒
budowy i remonty remiz 3 455 500 3 502 068 4 037 730 2 954 600 20 000
działalność szkoleniowa 2 090 389 2 814 632 2 978 940 3 446 197 3 037 486
odznaczenia 2 170 126 1 642 729 1 550 206 2 194 970 1 978 719

propagowanie bezpieczeństwa 
ppoż. przez: oddziały 
powiatowe, oSp i czasopismo 
„Strażak”

901 342 1 058 151 1 037 145 936 473 1 746 996

działalność programowa 734 905 868 892 715 510 1 007 639 483 124
razem 60 711 118 57 028 746 57 033 534 57 678 981 23 879 297

Środki te były rozdzielane proporcjonalnie do liczby OSP w województwach, w oparciu 
o wnioski Ochotniczych Straży Pożarnych zaopiniowane przez Zarządy Oddziałów Powiatowych 
i Zarządy Oddziałów Wojewódzkich Związku OSP RP.

Xiii.3. związek jako organizacja pożytku publicznego
Związek od 14 września 2004 roku, z chwilą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

uzyskał status organizacji pożytku publicznego. Związek w KRS wpisany jest pod numerem 
0000116112. Status organizacji pożytku publicznego pozwala Związkowi OSP RP pozyskiwać między 
innymi wpłaty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W ramach tej działalności 
Związek OSP RP wyodrębnił rachunkowo i księgowo działalność pożytku publicznego.

W dniu 24 listopada 2016 roku Uchwałą nr 261/34/2016 Prezydium Zarządu Głównego 
Związku OSP RR zatwierdziło nowy regulamin 1% podatku dla Związku OSP RP zgodnie ze zmianami 
Statutu w §8 pkt 2a i §9 pkt 4a, 4b wprowadzonymi uchwałą Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego 
w dniu 6 czerwca 2016 roku.
Zmiany w regulaminie dotyczą między innymi możliwości pozyskania środków z 1% podatku na 
członków ochotniczych straży pożarnych i ich rodziny poszkodowanych w zdarzeniach związanych 
z udziałem w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach oraz tych, którzy znaleźli się 
w wyjątkowo trudnej sytuacji z innych przyczyn. Przez członków ich rodzin rozumie się członków 
rodzin, którzy ponieśli stratę w wyniku zdarzeń związanych z udziałem członka OSP w działaniach 
ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach.

Środki z 1% podatku mogą być przeznaczone na ochronę przeciwpożarową i propagowanie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Kwoty przeznaczone na pomoc członkom OSP i ich rodzin 
mogą być wydatkowane na:

• koszty leczenia, rehabilitacji, operacji,
• zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
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• zakup leków i innych,
• zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych członków OSP i ich rodzin,
• i inne – zgodnie z zawartym porozumieniem między Ochotniczą Strażą Pożarną a Oddziałem 

Wojewódzkim Związku OSP RP właściwym terytorialnie.

Xiii.4. środki pozyskane z 1% w latach 2012–2016
Zdecydowany wzrost kwot, jakie Związek pozyskał w latach 2012–2016 z tytułu 1% należnego 

podatku dochodowego, można zaobserwować na poniższym wykresie.

Wykres 12: Wysokość wpłat z „1%”.

Tabela 32: Zbiorcze zestawienie pozyskanych środków finansowych z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
za lata 2011‒2015, pozyskane w latach 2012–2016 z podziałem na województwa (w zł).

województwo 2012 2013 2014 2015 2016 +/-
2012/2016

dolnośląskie 81 494 78 219 99 399 110 375 120 915 48,37%
kujawsko-pomorskie 85 394 80 454 131 185 142 273 151 452 77,36%
lubelskie 52 140 55 722 66 332 66 402 82 965 59,12%
lubuskie 48 574 53 070 66 129 84 698 81 511 67,81%
łódzkie 123 656 140 240 169 539 173 743 206 411 66,92%
małopolskie 209 128 260 477 263 549 289 194 357 140 70,78%
mazowieckie 251 014 294 712 319 122 360 675 364 556 45,23%
opolskie 94 910 109 891 123 852 129 008 160 082 68,67%
podkarpackie 114 530 121 971 143 516 150 097 167 339 46,11%
podlaskie 59 941 32 835 67 842 75 498 101 021 68,53%
pomorskie 102 003 115 016 125 779 162 812 170 469 67,12%
śląskie 244 220 258 727 342 002 349 063 380 786 55,92%
świętokrzyskie 97 604 84 607 94 294 109 817 106 594 9,21%
warmińsko-mazurskie 171 491 143 553 147 545 183 050 175 778 2,50%
wielkopolskie 266 050 279 985 321 937 358 004 483 734 81,82%
zachodniopomorskie 47 008 57 883 68 633 86 930 84 632 80,04%
zg zoSp rp 438 760 383 998 429 267 411 070 341 015 -22,28%
razem 2 487 918 2 561 339 2 979 922 3 242 711 3 536 401 +42,14%

Liczba podatników, którzy w zeznaniach za lata podatkowe 2011–2015 złożyli wniosek 
o przekazanie 1% należnego podatku na rzecz Związku OSP RP, wg wykazu naczelnika Pierwszego 
Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie sukcesywnie wzrastała. Według danych nastąpił 
również wzrost liczby wskazanych jednostek OSP.
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Tabela 33: Zestawienie liczby darczyńców oraz wskazanych jednostek OSP.
za rok podatkowy 

/w roku liczba wpłat liczba wskazanych 
OSP

2011/2012 35 361 3915
2012/2013 41 757 4495
2013/2014 46 887 4823
2014/2015 50 275 5154
2015/2016 56 723 5426

Wykres 13: Zestawienie liczby darczyńców oraz wskazanych jednostek OSP w latach 2012‒2016.

Zaktualizowany, zgodnie z art. 27a ust. 5 oraz 3a Ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych liczy obecnie 8542 organizacje (dostęp 11.07.2017 http://www.
pozytek.gov.pl/Wykaz,Organizacji,Pozytku,Publicznego,3666.html).
Według danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów wykazu 30 organizacji, które otrzymały 
w 2016 roku (z rozliczeń za 2015 rok) najwyższe kwoty w skali całego kraju, Związek uplasował się na 
19. miejscu z kwotą 3 690 857 zł.

Tabela 34: Zestawienie zbiorcze wykorzystanych w latach 2012–2016 środków finansowych pozyskanych z wpłat z 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych za lata podatkowe 2011‒2015 (w zł).

rok
budowy  

i remonty 
strażnic

Sprzęt 
pożarniczy

mundury, 
odzież 

ochronna

Szkolenia  
i obozy mdp

turniej 
otwp

pozostała 
działalność 
statutowa

2012 326 386 565 731 812 140 71 037 22 304 211 954
2013 306 345 594 022 870 389 16 925 43 088 209 441
2014 293 906 595 199 868 200 13 295 33 550 292 178
2015 188 660 685 783 1 037 519 30 331 25 401 157 967
2016 212 606 452 214 922 157 28 717 40 230 184 396
razem 1 327 906 2 892 949 4 510 405 160 305 164 573 1 055 936
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Wykres 14: Cele wydatkowania środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Środki finansowe pozyskane z tytułu wpłat 1% podatku były wydatkowane w 45% na zakup 
umundurowania i środków ochrony indywidualnej.
Związek sporządzał roczne sprawozdania merytoryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami 
z zakresu składania sprawozdań przez fundacje i stowarzyszenia. Sprawozdania merytoryczne za lata 
2011–2015 i finansowe za lata 2012‒2016 sporządzane były w terminach i składane do Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, publikowane na stronie www.pozytek.gov.pl oraz na stronie 
Związku OSP RP www.zosprp.pl.

Na stronie internetowej Związku oraz w czasopiśmie „Strażak” zamieszczano rokrocznie 
informacje dotyczące „Kampanii 1%”: plakaty, ulotki, praktyczne wskazówki przekazywania 1% 
podatku na rzecz danej OSP oraz program do rozliczania PIT-ów. W 2013 roku Związek wydał płytę 
DVD z teledyskami strażackimi propagującymi bezpieczeństwo i ochronę ppoż. W 2015 i 2016 
roku opracowano ulotki i kalendarze informacyjne wspierające i propagujące „Kampanię 1%”. 
Wymienione wydawnictwa były kolportowane podczas posiedzeń, narad, imprez programowych 
oraz stanowiły załącznik do korespondencji. Apele o wpłaty zamieszczane były również w innych 
czasopismach, np. „Strażaku Mazowieckim”, „Rzeczypospolitej”, „Parkiecie”, „Sukcesie”, „Anty 
nC+”. W 2012 i 2013 roku propagowano „Kampanię 1%” poprzez emisję spotu reklamowego w TVP 
Warszawa i Ośrodkach Telewizji Regionalnych.

Od 2017 roku w zeznaniach podatkowych za 2016 rok również emeryci i renciści mogą 
przekazywać swój 1% na dowolną organizację pożytku publicznego, po złożeniu stosownego 
oświadczenia w urzędzie skarbowym, bez konieczności rozliczania się (PIT-OP).

Xiii.5. realizacja pomocy finansowej dla ochotniczych Straży pożarnych                  
ze środków firm ubezpieczeniowych w latach 2012‒2016

Związek OSP RP od 1998 roku prowadzi program wyposażenia osobistego strażaka, dzięki 
temu działaniu do OSP trafia sprzęt nowoczesny i dobrej jakości.
Każdorazowo przed przeprowadzeniem procedur zakupów centralnych rodzaje i ilości sprzętu były 
określane przez Zarządy Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP w ramach przydzielonych Uchwałą 
Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP dotacji zgodnie z przyjętymi zasadami – proporcjonalnie do 
liczby OSP w danym województwie.
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Tabela 35: Liczba OSP w województwach stanowiących podstawę podziału środków na dopłaty z firm 
ubezpieczeniowych w latach 2012–2016.

województwo
liczba oSp

2012 2013 2014 2015 2016
dolnośląskie 720 714 724 705 716
kujawsko-pomorskie 865 860 861 856 857
lubelskie 1 748 1 723 1 763 1 761 1 761
lubuskie 351 350 352 351 351
łódzkie 1 457 1 460 1 460 1 458 1 457
małopolskie 1 342 1 349 1 355 1 353 1 351
mazowieckie 1 936 1 944 1 954 1 949 1 956
opolskie 531 531 531 531 532
podkarpackie 1 288 1 288 1 290 1 285 1 286
podlaskie 734 737 735 730 725
pomorskie 657 650 651 620 617
śląskie 941 934 951 943 951
świętokrzyskie 860 867 871 869 873
warmińsko-mazurskie 556 554 554 554 553
wielkopolskie 1 856 1 855 1 848 1 834 1 832
zachodniopomorskie 487 489 489 485 481
razem 16 329 16 305 16 389 16 284 16 299

Opracowanie na podstawie raportu z bazy danych „System OSP”.

Wykres 15: Liczba OSP w województwach stanowiących podstawę podziału środków na dopłaty z firm 
ubezpieczeniowych w latach 2012–2016.

Opracowanie na podstawie raportu z bazy danych „System OSP”.

Xiii.5.1. wartość sprzętu pożarniczego, środków ochrony indywidualnej, umundurowania  
i odzieży ochronnej z dopłatą ze środków firm ubezpieczeniowych

Tabela 36: Wartość szacunkowa brutto (w zł) sprzętu dostarczonego do OSP oraz wartość dotacji z przeznaczeniem 
na dopłaty do zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z firm ubezpieczeniowych 
w latach 2012–2016.

rok wartość dotacji wartość sprzętu
2012 6 813 700,00 17 539 732,80
2013 7 650 000,00 19 516 689,10
2014 7 136 700,00 18 465 412,80
2015 7 165 200,00 18 324 482,60
2016 12 913 106,80 32 106 686,32

razem 30 000 000,00 105 953 003,62
Opracowanie na podstawie dokumentacji rozliczeniowej.
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Wykres 16: Wartość dotacji z przeznaczeniem na dopłaty do zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych z firm ubezpieczeniowych w latach 2012–2016.

Opracowanie na podstawie dokumentacji rozliczeniowej.

Wykres 17. Wartość szacunkowa brutto sprzętu i wyposażenia osobistego dostarczonego z dotacją dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych z firm ubezpieczeniowych w latach 2012–2016.

Opracowanie na podstawie dokumentacji rozliczeniowej.

Tabela 37. Liczba podmiotów ‒ OSP, które wykorzystały dotacje do zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych w latach 2012–2016.

województwo 2012 2013 2014 2015 2016 razem
dolnośląskie 94 111 98 66 196 565
kujawsko-pomorskie 145 148 133 99 386 911
lubelskie 188 194 150 163 614 1 309
lubuskie 87 67 85 103 171 513
łódzkie 210 212 210 188 540 1 360
małopolskie 242 220 233 300 860 1 855
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województwo 2012 2013 2014 2015 2016 razem
mazowieckie 222 300 263 295 750 1 830
opolskie 95 117 87 97 186 582
podkarpackie 282 252 237 211 667 1 649
podlaskie 118 176 202 189 228 913
pomorskie 247 261 283 300 224 1 315
śląskie 232 277 261 261 474 1 505
świętokrzyskie 190 210 207 207 388 1 202
warmińsko-mazurskie 173 155 145 160 352 985
wielkopolskie 278 266 222 230 569 1 565
zachodniopomorskie 88 62 78 63 156 447

razem 2 891 3 028 2 894 2 932 6 761 18 506

Wykres 18. Liczba podmiotów ‒ OSP, które wykorzystały dotacje do zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych w latach 2012–2016.

W 2016 roku Związek OSP RP podjął działania mające na celu jak najszerszą pomoc dla OSP 
z terenu całego kraju wykorzystując środki firm ubezpieczeniowych. Jednostkowe dotacje były 
mniejsze niż w latach poprzednich, co umożliwiło proporcjonalny rozdział środków do znacznie 
większej liczby OSP, która w 2016 roku wyniosła aż 6 761 jednostek.

Xiii.6. Samochody ratowniczo-gaśnicze z dotacją mSwia i nfośigw oraz sprzęt 
zakupiony w programach nadzwyczajnych nfośigw

W latach 1994-2010 Związek realizował program karosacji (zabudowy) samochodów 
ratowniczo-gaśniczych dla OSP. Zabudowa polegała na zamontowaniu na ramie samochodu 
nadwozia ratowniczo-gaśniczego i wyposażenie go w odpowiednie akcesoria. Doskonaląc system 
karosacji, pod koniec lat 90-tych ubiegłego wieku Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
wprowadził w życie program zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP. Na przestrzeni lat 
cieszył się coraz większym zainteresowaniem wśród OSP. Przez ten okres program był doskonalony 
i aktualizowany o obowiązujące przepisy dotyczące wymagań dla pojazdów ratowniczo-gaśniczych.

Zainteresowanie zakupem nowych samochodów przez Ochotnicze Straże Pożarne nigdy nie 
było podyktowane chęcią posiadania pięknego pojazdu, lecz sprzętu, którym w sposób bezpieczny 
i adekwatny do stawianych wymagań wobec służb ratowniczych mogą wykonywać swoją służbę. 
Częstokroć nowy pojazd zastępował wysłużone 30-letnie pojazdy. Jednostki samorządu terytorialnego 
również dostrzegły korzyści z posiadania przez OSP nowych pojazdów, również te ekonomiczne 
wynikające chociażby z różnicy kosztów eksploatacji w stosunku do pojazdów wysłużonych.
Elastyczne i otwarte na realia podejście ZOSP RP podczas tworzenia i aktualizacji zasad dotyczących 
udzielanych dotacji do zakupu samochodów generowało maksymalnie dużą liczbę kupowanych 
pojazdów w stosunku do posiadanego na ten cel budżetu. Jednocześnie trwałość i stabilność 
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programu pozwalała Ochotniczym Strażom Pożarnym na planowanie zakupu kilka lat wcześniej. 
Zjawisku temu sprzyjał również system wypracowany przez Zarządy Oddziałów Wojewódzkich 
ZOSP RP, który przewidywał przyznawanie dotacji na danym obszarze w określonych odstępach 
czasu, co powodowało równomierne rozmieszczenie nowych samochodów na terenie powiatu, 
województwa, a w konsekwencji kraju.

Związek OSP RP opracowywał i wypracowywał wspólnie z CNBOP i przedstawicielami KG PSP 
dokumenty i publikacje podnoszące wiedzę strażaków ochotników na temat wymagań prawnych, 
technicznych i proceduralnych związanych z zakupem nowych pojazdów. W tym zakresie prowadzone 
były również stosowne szkolenia komendantów gminnych ZOSP RP.

Tabela 38: Liczba samochodów zakupionych przy udziale dotacji przekazanej przez ZOSP RP w latach 2012‒2015.

rok Samochody lekkie Samochody średnie i ciężkie razem

2012 96 118 214

2013 91 113 204

2014 78 108 186

2015 70 104 174

razem 335 443 778

W 2015 roku na program zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych Związek OSP RP 
przekazał łączną kwotę dotacji w wysokości 19 103 650 zł, dzięki czemu zakupiono samochody 
o łącznej wartości 83 297 847 zł. Średni udział dotacji w kwocie zakupu wyniósł 23%.

Wykres 19: Stosunek wielkości dotacji do łącznej wartości zakupionych pojazdów w latach 2012‒2015.

W 2016 roku program nie mógł być kontynuowany z uwagi na brak dotacji ze środków MSWiA 
oraz NFOŚiGW, a działania Związku OSP RP zostały ograniczone do pomocy OSP w ubieganiu się 
o przedmiotowe dotacje w KG PSP oraz podmiotach podległych. 

Działając na podstawie § 27 ust. 2 zd. 1 i ust. 6 Statutu ZOSP RP oraz § 4 ust. 2 i § 5 ust. 3 
Regulaminu Zarządu Wykonawczego ZOSP RP, przeprowadzono kontrolę w Ochotniczych Strażach 
Pożarnych, które otrzymały dotacje na zadania inwestycyjne w 2014 oraz 2015 roku. 

Łącznie skontrolowano prawidłowość wykorzystania dotacji w 154 Ochotniczych Strażach 
Pożarnych, tj. odpowiednio 46% dotacji przekazanych w 2014 roku oraz 57% w 2015 roku. Szczególną 
uwagę zwrócono na stan utrzymania trwałości przedsięwzięcia, właściwe oznakowaniem pojazdów 
oraz prawidłowość dokumentacji przetargowej.
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W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że każdy z dotowanych pojazdów znajduje 
się „na stanie” Ochotniczej Straży Pożarnej i został wpisany do książki środków trwałych, które 
były prowadzone i przechowywane stosownie do przyjętych standardów odpowiednio w OSP lub 
Urzędach Gmin. Nie stwierdzono rażących uchybień w prowadzonych procedurach przetargowych. 
Potwierdzono prawidłowość oznaczenia pojazdów przez zamieszczenie na nich stosownych do 
pochodzenia środków informacji o donatorze. W jednostkowych przypadkach pouczono o sposobie 
przechowywania dokumentacji przetargowej.

program dotacji do zakupu motopomp i zestawów ratownictwa technicznego w ramach 
realizacji zadań inwestycyjnych ze środków mSwia. Od roku 2008 Zarządy Oddziałów Wojewódzkich 
ZOSP RP mogły w ramach przyznawanej rokrocznie dotacji wydzielić część dopłat w ramach 
zadań inwestycyjnych na zakupy motopomp oraz zestawów ratownictwa technicznego. W wyniku 
tych działań w latach 2012‒2016 zostały zrealizowane dopłaty do zakupu sprzętu w ilościach 
przedstawionych w poniższej tabeli.

Tabela 39: Ilości zakupionego sprzętu oraz wartość dotacji (w zł) w latach 2012‒2015.

rok motopompy zestawy ratownictwa 
technicznego kwota dotacji wartość zakupionego 

sprzętu

2012 33 30 800 000,00 2 474 633,75
2013 29 31 800 000,00 2 446 662,01
2014 60 28 1 100 000,00 3 329 815,02
2015 69 26 1 200 000,00 3 535 230,72

razem 191 115 3 900 000,00 11 786 341,50

Wysokości dopłat do ww. sprzętu wynosiły odpowiednio:
• 10 000 zł do zakupu motopomp pożarniczych;
• 10 000 zł do zakupu zestawów ratownictwa technicznego;
• 20 000 zł do zakupu zestawów ratownictwa technicznego (wyłącznie w typie średnim lub 

ciężkim).

XiV działalność organizacyjna

XiV.1. posiedzenia prezydium i zarządu głównego zoSp rp
Tabela 40: Liczba posiedzeń Zarządu Głównego i Prezydium ZG ZOSP RP w okresie XIII Kadencji.

rok liczba posiedzeń  
zg zoSp rp

liczba podjętych 
uchwał zg zoSp rp

liczba posiedzeń 
prezydium zg zoSp rp

liczba uchwał 
prezydium zg zoSp rp

2012 1 1 1 14
2013 4 12 7 55
2014 3 5 7 54
2015 4 10 8 66
2016 4 10 9 75
2017 2 9 7 28

razem 18 47 39 292

XiV.2. wykaz ważniejszych uchwał zarządu głównego zoSp rp i prezydium zg
Zarząd Główny Związku OSP RP podejmował uchwały w zakresie:

• uchwalenia budżetu,
• planów działalności,
• wykonania budżetu,
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku OSP RP.
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Prezydium Zarządu Głównego podejmowało uchwały w sprawach:
• określenia limitu odznaczeń i odznak dla zarządów oddziałów wojewódzkich ZOSP RP,
• nadania Medalu „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,
• nadania Medalu Honorowego im. Bolesława Chomicza,
• nadania Złotego Znaku Związku OSP RP,
• planu zatrudnienia w Biurze Zarządu Głównego ZOSP RP,
• badania sprawozdania finansowego ZOSP RP,
• rozdziału środków finansowych na cele ochrony przeciwpożarowej ze środków firm 

ubezpieczeniowych z przeznaczeniem na dopłaty: na budowę i remonty strażnic, zakup 
sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz propagowania 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

• podziału środków finansowych na realizację zadania publicznego z dotacji Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji,

• wysokości dopłat do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, sprzętu, umundurowania 
oraz obozów MDP ze środków MSWiA,

• zgody na zawarcie z ministrem spraw wewnętrznych i administracji umowy - zlecenia dla 
organizacji pozarządowej,

• regulaminu 1% podatku dla ZOSP RP,
• podziału środków finansowych pozyskanych z 1% podatku dla Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
• wyrażenia zgody na udzielenie pełnomocnictwa w zakresie przekraczającym zwykły zarząd.

Tabela 41: Ważniejsze uchwały Zarządu Głównego ZOSP RP.
rok data podjęcia nr uchwały treść uchwały

2012 15.iX.2012 1/i/2012 w sprawie określenia liczby członków Prezydium, wyboru jego 
składu, w tym prezesa i wiceprezesów

2013

14.iii.2013

4/ii/2013 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacji i trybu pracy 
Zarządu Głównego oraz Prezydium ZG ZOSP RP

5/ii/2013 w sprawie powołania komisji problemowych i powoływania 
zespołów zadaniowych Zarządu Głównego Związku OSP RP

6/ii/2013 w sprawie zgody na utratę osobowości prawnej przez Oddział 
Powiatowy ZOSP RP w Gorzowie Wlkp.

16.V.2013 10/iii/2013 w sprawie zatwierdzenia składów komisji problemowych  Zarządu 
Głównego Związku OSP RP

17.X.2013

11/iV/2013
w sprawie zmiany przedmiotu prowadzonej przez Związek 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
działalności gospodarczej

12/iV/2013
w sprawie zasad udzielania zgody na posługiwanie się przez osoby 
trzecie znakiem Związku oraz symbolami, znakami graficznymi, 
wzorami użytkowymi, wzorami przemysłowymi

13/iV/2013
w sprawie zmiany regulaminu umundurowania Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
(wprowadzenie płaszczy)

2015

26.iii.2015

22/iX/2015

w sprawie zmiany uchwały nr 65/XVIII/2012 Zarządu Głównego 
ZOSP RP z 21 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany treści 
załączników regulaminu odznaczeń, odznak i wyróżnień Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP

23/iX/2015 w sprawie korekty zapisów Regulaminu Sztandarów Oddziałów 
Wojewódzkich Związku OSP RP i Ochotniczych Straży Pożarnych

15.X.2015
27/Xi/2015 w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo- wyborczej 

przed XIV Zjazdem Krajowym ZOSP RP

28/Xi/2015 w sprawie zmiany Regulaminu Umundurowania Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
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rok data podjęcia nr uchwały treść uchwały

2016

17.iii.2016

31/Xii/2016 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

32/Xii/2016
w sprawie zasad, jakie powinny być uwzględnione podczas 
przeprowadzania kampanii sprawozdawczo- wyborczej przed XIV 
Zjazdem Krajowym Związku OSP RP

19.V.2016 36/Xiii/2016 w sprawie zmiany w składzie Zarządu Głównego Związku OSP RP         
i Prezydium ZG ZOSP RP

20.X.2016

37/XiV/2016

w sprawie zwołania XIV Zjazdu Krajowego Związku OSP RP 
i określenia liczby delegatów na zjazd oraz przedstawicieli 
wszystkich zarządów oddziałów wojewódzkich do składu Zarządu 
Głównego Związku OSP RP

38/XiV/2016
w sprawie wyrażenia zgody na uzyskanie osobowości prawnej 
przez Oddział Powiatowy ZOSP RP w Ostrowie Wielkopolskim, 
woj. wielkopolskie

2017

9.iii.2017 41/XVi/2017 w sprawie terminu i porządku obrad XiV zjazdu krajowego 
związku ochotniczych Straży pożarnych rzeczypospolitej polskiej

18.V.2017

45/XVii/2017
w sprawie potwierdzenia skuteczności oświadczeń o uzyskaniu 
statusu członka honorowego Zarządu Głównego ZOSP RP 
(młodzież)

46/XVii/2017 w sprawie stanowiska Związku OSP RP w sprawie poselskiego 
projektu Ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Tabela 42: Ważniejsze uchwały Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP.
rok data podjęcia nr uchwały treść uchwały

2012 6.Xii.2012. 13/1/2012 w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości 
położonej w Woli Będkowskiej

2013

14.iii.2013

29/3/2013 w sprawie zgody na nabywanie udziałów spółki Kaliskie Zakłady 
Przemysłu Terenowego Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu

31/3/2013

w sprawie znakowania wyrobów wprowadzanych do użytkowania 
w ochotniczych strażach pożarnych zakupionych z wykorzystaniem 
dotacji przekazywanych za pośrednictwem Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP

32/3/2013

w sprawie zgody na wystąpienie przez Związek Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP z wnioskiem do Mazowieckiego Kuratorium 
Oświaty o przyznanie akredytacji jako podmiotowi prowadzącemu 
kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej z zakresu 
kwalifikowanej pierwszej pomocy

18.iV.2013
38/4/2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu            

na Wspomnienia "Ocalić od Zapomnienia

39/4/2013 w sprawie sposobu korzystania z nieruchomości położonej 
w Płocku przy ul. Kolejowej 16

16.V.2013
44/5/2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu Mistrzostw Polski Strażaków 

Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym

45/5/2013 w sprawie powołania jury XXII Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr 
OSP

14.Xi.2013 64/7/2013 w sprawie sposobu korzystania z nieruchomości położonej 
w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 8

2014

18.ii.2014 85/9/2014 w sprawie zgody na nabycie nieruchomości w Koziej Górze

10.iV.2014

90/10/2014
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie i nadawanie przez 
Oddział Powiatowy ZOSP RP w Cieszynie „Medalu im. Klemensa 
Matusiaka za zasługi dla pożarnictwa Śląska Cieszyńskiego”

91/10/2014
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie i nadawanie przez 
Oddział Miejski ZOSP RP w Jaworznie odznaki „Zasłużony dla 
Oddziału Miejskiego Związku OSP RP w Jaworznie”
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2014

10.iV.2014
92/10/2014 w sprawie przyjęcia założeń organizacyjnych Krajowych Zawodów 

Sportowo-Pożarniczych OSP

93/10/2014 w sprawie przyjęcia założeń organizacyjnych Ogólnopolskich 
Zawodów Sportowo-Pożarniczych MDP CTIF

4.iX.2014

107/13/2014 w sprawie zgody na nabycie nieruchomości w Łazach

108/13/2014
w sprawie przyjęcia nowelizacji „Założeń programowo- 
organizacyjnych spotkań Zespołów Artystycznych OSP i Festiwalu 
Piosenki Strażackiej"

20.Xi.2014

109/14/2014
w sprawie wyrażenia zgody na udział ZOSP RP w projektach 
realizowanych w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa 
2015 (podjęta korespondencyjnie w dniu 12 listopada 2014 roku)

121/14/2014 w sprawie sposobu korzystania z nieruchomości Ośrodka 
Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Turawie

122/14/2014 w sprawie podjęcia współpracy związanej z tworzeniem Centrum 
Szkoleniowo-Logistycznego w Łazach

123/14/2014 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z 
Republikańsko-Państwowym Zjednoczeniem Białoruskie 
Ochotnicze Towarzystwo Pożarnicze

2015

12.ii.2015

125/16/2015 w sprawie powołania Ośrodka Szkoleniowego w Turawie (podjęta 
korespondencyjnie 23 stycznia 2015 roku)

137/16/2015 w sprawie zgody na ustanowienie i nadawanie odznaki „Za Zasługi 
dla Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Zawierciu”

138/16/2015 w sprawie regulaminu Mistrzostw Polski Strażaków Ochotników w 
Ratownictwie Wodnym i Motorowym

139/16/2015 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego 
Festiwalu Orkiestr OSP

140/16/2015 w sprawie powołania jury Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr OSP

141/16/2015 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki Strażackiej

26.iii.2015
142/17/2015

w sprawie nadania Medalu Honorowego im. Bolesława Chomicza 
Polskiemu Radiu SA (podjęta korespondencyjnie 27 lutego 2015 
roku)

146/17/2015 w sprawie zgody na ustanowienie i nadawanie Medalu 
Honorowego im. Wiesława Wody

18.Vi.2015

159/20/2015
w sprawie przyjęcia Regulaminu Kolegium Sędziów Zawodów 
Strażackich Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej

160/20/2015
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie i nadawanie  
przez Oddział Powiatowy ZOSP RP w Gorlicach medalu „Zasłużony 
dla Pożarnictwa Ziemi Gorlickiej”

3.iX.2015

172/22/2015
w sprawie wzorów druków na zebrania sprawozdawczo- 
-wyborcze w ochotniczych strażach pożarnych i wzorów 
dokumentów na zjazdy oddziałów Związku OSP RP

173/22/2015

w sprawie udziału ZOSP RP w projekcie „Wysokospecjalistyczna 
platforma wspomagająca planowanie cywilne i ratownictwo w 
administracji publicznej RP oraz w jednostkach organizacyjnych 
KSRG”

19.Xi.2015 190/24/2015

 w sprawie udziału ZOSP RP w projekcie dotyczącym działań 
szkoleniowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji 
cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014‒2020

2016

25.ii.2016 201/26/2016 w sprawie rezygnacji ze zgłoszenia roszczenia co do nabycia 
nieruchomości po OSP w Gacach Słupieckich

21.iV.2016 205/27/2016
w sprawie miejsca i porządku obrad Nadzwyczajnego 
Zjazdu Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej
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2016

23.Vi.2016

222/29/2016 w sprawie zgody na nabycie nieruchomości w Brzezinach

224/29/2016 w sprawie organizacji X Mistrzostw Polski Strażaków Ochotników 
w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym

226/29/2016
w sprawie organizacji „Floriany" Ogólnopolskiego Konkursu na 
najlepsze inicjatywy dla społeczności lokalnych partnerstwa OSP i 
samorządów

227/29/2016 w sprawie organizacji szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej 
pomocy medycznej członków OSP

18.Vii.2016

230/30/2016

w sprawie rozdziału środków finansowych na cele ochrony 
przeciwpożarowej ze środków firm ubezpieczeniowych 
przeznaczonych na finansowanie zakupów związanych z 
przedsięwzięciami mającymi na celu ochronę życia, zdrowia, 
mienia przed zagrożeniami związanymi z zabezpieczeniem miejsc 
uroczystości Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 (podjęta 
korespondencyjnie 18 lipca 2016 roku)

231/30/2016

w sprawie powołania zespołu koordynującego i koordynatorów 
działań ZOSP RP podczas uroczystości w ramach Światowych Dni 
Młodzieży Kraków 2016 (podjęta korespondencyjnie 18 lipca 2016 
roku)

29.iX.2016

235/31/2016
w sprawie zgody na ustanowienie i nadawanie odznaki o nazwie 
„Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej” przez Oddział 
Powiatowy ZOSP RP w Olkuszu

236/31/2016
w sprawie zgody na ustanowienie i nadawanie odznaki o 
nazwie „Order Świętego Floriana Zasłużony dla OSP Powiatu 
Tarnogórskiego” przez Oddział Powiatowy ZOSP RP

237/31/2016
w sprawie zgody na ustanowienie i nadawanie odznaki o nazwie 
‒ medal: „Za Zasługi dla Pożarnictwa Powiatu Zambrowskiego” 
przez Oddział Powiatowy ZOSP RP w Zambrowie

238/31/2016
w sprawie zgody na ustanowienie i nadawanie odznaki o nazwie 
‒ medal im. Glāsera” za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej 
gminy Woźniki, przez Oddział Gminny ZOSP RP w Woźnikach

241/31/2016 w sprawie wzorcowego Regulaminu Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej

24.Xi.2016

260/34/2016 
w sprawie zgody na ustanowienie i nadawanie przez Oddział 
Powiatowy ZOSP RP w Mińsku Mazowieckim odznaki o nazwie 
„Krzyż Floriana za zasługi dla OSP”

262/34/2016
w sprawie zobowiązania Zarządu Wykonawczego do podjęcia 
działań w celu zbycia udziałów w Kaliskich Zakładach Przemysłu 
Terenowego w Kaliszu Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu

2017

16.ii.2017 278/38/2017 w sprawie wyrażenia opinii co do zmian w składzie Zarządu 
Wykonawczego Związku

18.V.2017 290/42/2017

w sprawie upoważnienia Prezydium Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Dolnośląskiego we 
Wrocławiu do zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Miliczu

1.Vi.2017

295/43/2017
w sprawie zgody na ustanowienie i nadawanie przez Oddział 
Gminny ZOSP RP w Lichnowach odznaki o nazwie „Zasłużony dla 
Pożarnictwa Gminy Lichnowy"

296/43/2017
w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Wykonawczemu ZOSP RP 
na zbycie udziałów w Kaliskich Zakładach Przemysłu Terenowego 
w Kaliszu Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu
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XiV.3. nadanie odznaczeń, odznak i wyróżnień (w poszczególnych latach w okresie 
kadencji)

Prezydium ZG ZOSP RP na wnioski Prezydiów Zarządów Oddziałów Wojewódzkich Związku 
OSP RP i z własnej inicjatywy od 1 stycznia 2012 roku do 1 czerwca 2017 roku nadało:

• 3762 Złotych Znaków Związku OSP RP,
• 3145 Medali Honorowych im. Bolesława Chomicza,
• Medali „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

•  złotych 585,
•  złotych po raz drugi 1690,
•  srebrnych 728,
•  brązowych 449.
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odznaki własne oddziałów związku oSp rp i oSp
Zgodnie z pkt. 67 Regulaminu Odznaczeń, Odznak i Wyróżnień:
1. Prezydia zarządów oddziałów Związku OSP RP: wojewódzkiego, powiatowego (równorzędnego), 

gminnego (równorzędnego) mogą ustanawiać własne odznaki. Ustanowienie odznak odbywa 
sią za zgodą prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP.

2. Ochotnicze Straże Pożarne mogą ustanawiać własne odznaki, powiadamiając o tym fakcie Zarząd 
Główny Związku OSP RP w terminie 30 dni od dnia podjęcia przedmiotowej uchwały.

3. Rejestr wymienionych w ust. 1 i 2 odznak prowadzi biuro Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Tabela 45: Odznaki własne oddziałów Związku OSP RP i OSP

lp. oddział/oSp nazwa odznaki nr uchwały data podjęcia nowelizacja

ZO
W

 Z
O

SP
 R

P

1. woj. wielkopolskie
Odznaka Honorowa woj. 
wielkopolskiego „Semper 
Vigilant”

XII Zjazd 
Krajowy 30.09.2007 r.  

2. woj. podlaskie Odznaka Honorowa Podlaski 
Krzyż Floriański

Uchwała 24/
VI/2009 12.03.2009 r.

35/VIII/2009 
r. z 17.12. 

2009 r.

3. woj. śląskie
Medal Zasłużony dla 
Ochotniczego Pożarnictwa 
Powiatu Bielskiego

Uchwała 34/
VIII/2009 17.12.2009 r.  

4. woj. opolskie Medal Honorowy im. 
Hellmanna

Uchwała 
211/25/2011 10.02.2011 r.  

5. woj. mazowieckie
Odznaka Honorowa „Zasłużony 
dla Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP Woj. Mazowieckiego”

Uchwała 
260/32/2012 9.02.2012 r.  

6. woj. małopolskie Medal Honorowy im. Wiesława 
Wody

Uchwała 
146/17/2015 26.03.2015 r.  

ZO
P 

ZO
SP

 R
P

1. pow. Biała Podlaska, 
woj. lubelskie

Zasłużony Strażak Powiatu 
Bialskiego

Uchwała 
150/19/2010 15.04.2010 r.

2.
pow. Nowy Dwór 
Gdański, woj. 
pomorskie

Za Zasługi w Społecznej 
Ochronie Przeciwpożarowej

Uchwała 
151/19/2010 15.04.2010 r.

3. pow. Wodzisław 
Śląski, woj. śląskie

Zasłużony dla ochrony ppoż. 
Powiatu Wodzisławskiego

Uchwała 
152/19/2010 15.04.2010 r.

4. pow. Grójec,
woj. mazowieckie

Zasłużony dla Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Grójcu

Uchwała 
168/21/2010 1.07.2010 r.

5. pow. Bełchatów,
woj. Łódzkie

Zasłużony dla Powiatu 
Bełchatowskiego

Uchwała 
281/34/2012 19.04.2012 r.

6. pow. Bieruń,
woj. śląskie

Zasłużony dla Ochotniczego 
Pożarnictwa Powiatu Bieruńsko-
Lędzińskiego

Uchwała 
282/34/2012 19.04.2012 r.  

7. pow. Cieszyn,
woj. śląskie

Medal im. Klemensa Matusiaka 
za Zasługi dla Pożarnictwa 
Śląska Cieszyńskiego

Uchwała 
90/10/2014 10.04.2014 r.  

8. pow. Jaworzno,
woj. śląskie

Zasłużony dla Oddziału 
Miejskiego ZOSP RP 
w Jaworznie

Uchwała 
91/10/2014 10.04.2014 r.  

9. pow. Gorlice,
woj. małopolskie

Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi 
Gorlickiej

Uchwała 
160/30/2015 18.06.2015 r.  
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lp. oddział/oSp nazwa odznaki nr uchwały data podjęcia nowelizacja

ZO
P 

ZO
SP

 R
P 10. pow. Olkusz,

woj. małopolskie
Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi 
Olkuskiej

Uchwała 
235/31/2016 29.09.2016 r.  

11. pow. Tarnowskie 
Góry, woj. śląskie

„Order Świętego Floriana 
Zasłużony dla OSP Powiatu 
Tarnogórskiego

Uchwała 
236/31/2016 29.09.2016 r.  

12. pow. Zambrów,
woj. podlaskie

Za Zasługi dla Pożarnictwa 
Powiatu Zambrowskiego

Uchwała 
237/31/2016 29.09.2016 r.  

zo
g

m
 z

o
Sp

 r
p

1.
gm. Izabelin, pow. 
warszawski zachodni, 
woj. mazowieckie

Zasłużony Strażak Gminny 
Izabelin

Uchwała 
149/19/2010 15.04.2010 r.  

2.
gm. Zawiercie, pow. 
Zawierciański,
woj. śląskie

Za Zasługi dla Oddziału 
Miejskiego Związku OSP RP 
w Zawierciu

Uchwała 
137/16/2015 12.02.2015 r.  

3.
gm. Woźniki, pow. 
Lubliniecki,
woj. śląskie

Medal im. Gläsera za zasługi 
dla ochrony przeciwpożarowej 
Gminy Woźniki

Uchwała 
238/31/2016 29.09.2016 r.  

4.

gm. Mińsk 
Mazowiecki, pow. 
Miński,
woj. mazowieckie

Krzyż Floriana za zasługi dla OSP Uchwała 
260/34/2016 24.11.2016 r.  

5.
gm. Lichnowy/pow. 
malborski/woj. 
pomorskie

Zasłużony dla Pożarnictwa 
Gminy Lichnowy 

Uchwała 
295/43/2017 1.06.2017 r.  

o
ch

ot
ni

cz
e 

St
ra

że
 p

oż
ar

ne

1.

Nowe n/Wisłą, gm. 
Nowe, pow. Świecki, 
woj. kujawsko-
pomorskie

Odznaka Zakładowej 
Ochotniczej Straży Pożarnej (3 
stopnie)

   

2.
Olkusz, gm. Olkusz, 
pow. Olkuski,
woj. małopolskie

Odznaka im. Św. Floriana ‒ 
z okazji 130-lecia OSP w Olkuszu    

3.
Jadowniki, gm. 
Brzesko, pow. Brzeski, 
woj. małopolskie

Zasłużony dla OSP 
w Jadownikach    

4.
Pszów, gm. Pszów, 
pow. Wodzisławski, 
woj. śląskie

Zasłużony dla OSP Pszów    

5.

Zawiercie-Skarżyce, 
gm. Zawiercie, pow. 
Zawierciański,
woj. śląskie

Krzyż Świętego Floriana    

6.

Zawiercie-Skarżyce, 
gm. Zawiercie, pow. 
Zawierciański,
woj. śląskie

85 lat OSP Zawiercie-Skarżyce    

7.

Zawiercie-Marciszów, 
gm. Zawiercie, pow. 
Zawierciański,
woj. śląskie

Za Zasługi dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej Zawiercie 
Marciszów

   

8.
Zbory, gm. Popów, 
pow. Kłobucki,
woj. śląskie

Za Zasługi dla OSP Zbory    

9.
Kalisz, gm. Kalisz, 
pow. Kaliski,
woj. wielkopolskie

150 lat OSP w Kaliszu    

10.
Kalisz, gm. Kalisz, 
pow. Kaliski,
woj. wielkopolskie

Ratownik Płetwonurek    
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rejestr odznaczeń

Ilustracja 5: Opis aplikacji „Rejestr odznaczeń”.

W 2013 roku został wprowadzony do użycia scentralizowany system informatyczny do 
wprowadzania i nadawania odznaczeń, zwany dalej „rejestrem odznaczeń”. Jego celem było 
usprawnienie procesu nadawania odznaczeń oraz utworzenie jednolitej elektronicznej bazy danych 
o nadanych odznaczeniach.
Wdrożenie obejmowało import danych z części biur ZOW ZOSP RP, które już wcześniej prowadziły 
wykaz nadawanych odznaczeń w formie elektronicznej (inne bazy danych, arkusze kalkulacyjne).
Rejestr odznaczeń w całości umieszczony jest na prywatnym serwerze ZOSP RP. Dostęp do danych 
następuje poprzez przeglądarkę internetową, po zalogowaniu się, wyłącznie przez uprawnione do 
tego osoby w biurach: ZG, ZOW i ZOP ZOSP RP.

Rejestr umożliwia współpracę pomiędzy oddziałami podczas procesu nadawania odznaczeń. 
Określoną informację wystarczy raz wprowadzić do rejestru, aby była dostępna na wszystkich 
trzech poziomach (ZOP, ZOW, ZG). ZOP ZOSP RP mogą wprowadzać dane osobowe kandydatów 
na odznaczenia, a ZOW i ZG weryfikować poprawność wprowadzonych danych i zatwierdzać, bądź 
odrzucać wnioski. Dzięki temu współpracujące ze sobą osoby weryfikują dane i wprowadzają 
poprawki, w większości błędów w imionach, nazwiskach itp.
Rejestr odznaczeń został wyposażony w następujące funkcje:
1. Dodawanie, edycję, usuwanie, wyszukiwanie, filtrowanie, sortowanie odznaczeń i wniosków na 

odznaczenia.
2. Drukowanie dyplomów i legitymacji oraz duplikatów.
3. Dodawanie, edycję, usuwanie, wyszukiwanie, filtrowanie, sortowanie odznaczanych osób oraz 

zbiorowości (OSP, firm itd.).
4. Wyświetlanie listy operacji wykonanych na danych osobowych: odznaczanych osób lub przez 

wybranych użytkowników rejestru.
5. Dodawanie, edycję, usuwanie, wyszukiwanie, filtrowanie, sortowanie uchwał.
6. Dodawanie, edycję, usuwanie, wyszukiwanie, filtrowanie, sortowanie limitów na odznaczenia 

oraz stopień ich wykorzystania.
7. Zarządzanie użytkownikami podległego szczebla lub dodawanie nowych użytkowników 

podległego szczebla (użytkownik ZOW może dodawać tylko użytkowników ZOP na terenie 
swojego województwa).

XiV.4. baza danych „System oSp”
„System OSP” stanowi bazę danych raportów OSP sporządzonych po zebraniach 

sprawozdawczych, do końca kwietnia każdego roku. Dane deklarowane przez zarządy Ochotniczych 
Straży Pożarnych stanowią informację, między innymi, na temat stanu osobowego, wyszkolenia, 
wyposażenia członków stowarzyszenia i są podstawą wiedzy o wielu aspektach działalności OSP.

W 2014 roku w raporcie OSP zmieniono kategorie wiekowe samochodów ratowniczo-
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gaśniczych na dokładny rok produkcji. Zaktualizowano statystyki, wyszukiwarkę i informacje zbiorcze 
tak, by uwzględniały tę zmianę. Poprawiono też kategorie JOT oraz sprawdzenie poprawności 
wprowadzanych danych dotyczących członków OSP.

W 2016 roku dodano do formularzy zjazdowych pola z informacją o przedstawicielstwie 
członków i delegatów, które były obligatoryjne do wypełnienia.

W 2017 roku rozbudowano wykaz wypełnionych raportów OSP o informację, przez kogo został 
wypełniony raport lub kto jest prezesem zarządu oddziału w przypadku niewypełnienia raportu. 
W zestawieniu tym umieszczono również dane kontaktowe, aby ułatwić kontakt w razie błędów lub 
braków we wprowadzanych danych.
Po zakończeniu zjazdów oddziałów gminnych oraz powiatowych ZOSP RP, uruchomiony został 
unowocześniony sposób logowania do systemu OSP. Zgodnie z zaleceniami GIODO wprowadzono 
weryfikację danych użytkowników systemu OSP, a sposób autoryzacji zaprojektowano tak, by 
użytkownicy mogli logować się za pomocą znanego tylko sobie hasła. Użytkownicy mogą samodzielnie 
zmieniać hasło, a w razie jego zagubienia odzyskać za pomocą konta e-mail.

Tabela 46: Wybrane statystyki z Systemu OSP (2012‒2016) [dostęp z dnia 10.08.2017r.].

2012 2013 2014 2015 2016 +/‒2012/2016

informacje ogólne

Liczba OSP 16 389 16 311 16 304 16 250 16 204 ‒185
Liczba wypełnionych raportów 16 335 16 284 16 284 16 212 15 947 -388
OSP w KRS 15 291 15 376 15 440 15 465 15 326 35

charakterystyka oSp

Włączona do KSRG 3 912 3 987 4 058 4 174 4 217 305
Gminne Centrum Zarządzania 
Kryzysowego 1 126 1 137 1 171 1 183 1 188 62

Działalność gospodarcza 583 569 575 561 516 -67

jednostka operacyjno-techniczna

Powołano JOT 5 145 5 548 5 715 5 698 5 768 623
Stan osobowy JOT 118 038 97 373 101 275 96 563 98 923 -19 115

wyposażenie i wyszkolenie w oSp umożliwia podjęcie działań

Ratowniczo-gaśniczych 
w czasie pożarów 15 493 15 420 15 363 15 201 14 854 -639

Ratownictwa technicznego 
i drogowego 4 103 4 573 4 978 5 307 5 572 1 469

Ratownictwa powodziowego 
i nawodnego 2 294 2 432 2 718 2 933 3 158 864

Ratownictwa chemicznego 
i ekologicznego 245 321 382 473 569 324

Ratownictwa medycznego 4 405 4 769 5 062 5 403 5 640 1 235
Ratownictwa wysokościowego 204 284 374 472 617 413
Ratownictwa wodnego 572 679 901 1 128 1 307 735
Poszukiwawczo-ratowniczych 2 613 2 958 3 189 3 510 3 770 1 157

członkowie oSp
Mężczyźni w wieku 18‒65 lat 464 661 465 735 465 825 465 717 458 596 -6 065
Członkowie zwyczajni OSP 
mogący brać bezpośredni 
udział w akcjach ratowniczo-
gaśniczych

141 634 262 512 259 514 228 394 225 725 84 091

Członkowie wspierający 88 996 89 636 87 919 84 552 84 560 -4 436
Członkowie honorowi 43 871 43 703 43 167 42 434 41 662 -2 209
Mężczyźni ogółem 636 067 637 269 635 610 630 052 622 143 -13 924
Kobiety ogółem 55 172 59 564 62 173 66 601 69 228 14 056
Członkowie OSP ogółem 691 239 696 833 697 783 696 653 691 371 132
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2012 2013 2014 2015 2016 +/‒2012/2016

młodzieżowe drużyny pożarnicze
Liczba drużyn 7 117 7 078 6 970 6 871 6 728 -389
Członkowie ogółem 88 277 86 907 85 488 83 817 82 367 -5 910
Chłopcy 60 075 58 424 56 669 54 421 52 873 -7 202
Dziewczęta 28 202 28 483 28 819 29 396 29 494 1 292
Liczba osób, które w danym 
roku przystąpiły do MDP 21 473 20 210 19 829 20 192 19 624 -1 849

Liczba osób, które po 
opuszczeniu MDP w danym 
roku pozostało w OSP i są 
aktywnymi strażakami

9 185 9 198 8 644 9 112 8 150 -1 035

Liczba młodzieży 
uczestniczącej w obozach 
MDP w kraju

5 416 5 223 5 550 5 553 5 227 -189

Liczba młodzieży 
uczestniczącej w obozach 
MDP za granicą

716 1 037 768 777 651 -65

Strażnice
Murowane 15 635 15 603 15 622 15 561 15 294 -341
Drewniane 177 168 162 163 154 -23
W remoncie 2 607 2 631 2 487 2 395 2 344 -263
W rozbudowie 828 808 756 690 605 -223
W budowie 247 229 224 201 168 -79
Liczba oddanych do użytku 204 225 256 228 182 -22
Garaże ‒ liczba stanowisk 23 169 23 406 23 572 23 787 23 495 326

ogrzewanie strażnic

Strażnice ogrzewane 12 006 12 217 12 418 12 626 12 647 641
tytuł prawny do siedziby oSp

Własność 4 277 4 190 4 157 4 123 4 030 -247
Wieczyste użytkowanie 1 626 1 533 1 458 1 399 1 314 -312
Dzierżawa 433 472 506 521 536 103
Najem 166 153 149 145 138 -28
Użytkowanie 3 548 3 530 3 615 3 555 3 539 -9
Użyczenie 5 234 5 427 5 459 5 580 5 538 304
Posiadanie bez tytułu 
prawnego 1 051 979 940 889 852 -199

Samochody ratowniczo-gaśnicze
Ciężkie 2 528 2 492 2 562 2 626 2 613 85
Średnie 9 082 9 128 9 394 9 530 9 489 407
Lekkie 8 702 8 486 8 733 8 781 8 755 53
Inne pojazdy 5 578 5 767 6 007 6 304 6 302 724

pompy
Motopompy 42 494 43 118 76 550 44 249 43 903 1 409
Pompy elektryczne 1 396 1 521 1 687 1 802 1 935 539

Sprzęt ratowniczy
Zestawy ratownictwa 
technicznego 3 912 4 468 4 909 5 304 5 507 1 595

Pilarki do drewna 15 722 16 621 17 492 18 434 19 213 3 491
agregaty prądotwórcze

Jednofazowe 10 321 11 112 11 792 12 416 12 758 2 437
Trójfazowe 2 490 2 820 3 079 3 327 3 479 989

Sprzęt ochrony dróg oddechowych
Aparaty podciśn. 4 884 5 063 5 088 5 189 5 159 275



Sprawozdanie z działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w XIII kadencji w latach 2012‒2017 133

2012 2013 2014 2015 2016 +/‒2012/2016
Aparaty nadciśn. 15 033 16 772 18 144 19 444 20 531 5 498
Czujniki bezruchu 14 942 17 638 19 811 21 666 23 258 8 316

węże (odc.)
Tłoczne W-110 12 192 12 165 12 498 13 444 13 500 1 308
Tłoczne W-75 188 434 190 537 192 818 193 001 192 645 4 211
Tłoczne W-52 202 343 205 075 208 054 208 810 210 325 7 982
Ssawne 41 163 44 957 47 065 48 762 49 168 8 005

środki ochrony indywidualnej posiadające świadectwo dopuszczenia
Ubranie specjalne (kpl.) 109 018 115 389 122 180 128 914 135 650 26 632
Buty specjalne 137 032 147 572 151 954 161 248 164 830 27 798
Hełmy 166 919 169 498 172 357 176 523 176 195 9 276
Kominiarki strażackie 64 239 74 820 85 291 95 447 106 191 41 952
Rękawice specjalne 93 292 102 224 110 666 121 883 127 468 34 176

odzież inna 
Ubranie koszarowe (kpl.) 184 939 192 729 199 629 207 823 212 358 27 419
Obuwie koszarowe (par.) 77 205 83 949 88 645 94 381 96 315 19 110
Ubranie wyjściowe 203 667 230 678 245 704 259 778 268 811 65 144
Czapki 202 184 227 802 243 420 257 762 267 238 65 054
Kurtki strażackie 27 302 31 974 35 544 38 154 40 142 12 840
Koszule OSP 154 522 176 004 190 296 269 213 212 258 57 736

zestawy do ratownictwa medycznego
Bez tlenoterapii (walizka) 2 884 2 865 2 876 2 968 2 915 31
Z tlenoterapią (walizka) 4 558 5 137 5 652 6 184 6 795 2 237
Nosze 4 968 5 631 6 144 6 827 7 403 2 435
Sanie (deska) lodowe 839 943 1 197 1 432 1 583 744

wyszkolenie
Strażacy ratownicy OSP 213 096 225 649 225 986 256 610 251 153 38 057
Kierowcy konserwatorzy 
sprzętu ratowniczego 33 807 35 113 36 657 38 588 40 465 6 658

Z zakresu ratownictwa 
technicznego 39 265 50 335 59 943 69 265 80 054 40 789

Z zakresu kierowania ruchem 
drogowym 19 947 24 235 27 825 33 402 37 716 17 769

Z zakresu kwalifikowanej 
pierwszej pomocy 34 317 37 902 43 356 47 791 51 207 16 890

Z zakresu działań 
przeciwpowodziowych 
i ratownictwa na wodach

6015 7309 10 159 13 034 15 525 9 510

Z zakresu zabezpieczenia 
lądowania LPR 12 844 18 332 22 198 26 744 29 445 16 601

Dowódcy OSP 37 477 40 606 43 614 46 730 48 420 10 943
Naczelnicy OSP 21 647 22 626 23 597 24 783 25 579 3 932
Pilarze do drewna 19 910 23 142 25 758 28 438 30 981 11 071
Członkowie MDP 27 543 27 079 26 542 25 681 24 667 -2 876
Dowódcy MDP 4 095 3 916 3 956 3 768 3 508 -587

pożary
Liczba wyjazdów 144 668 96 203 147 159 162 314 108 432 -36 236
Liczba ratowników 695 022 488 374 557 259 734 467 516 523 -178 499

miejscowe zagrożenia
Liczba wyjazdów 122 844 134 860 136 317 155 403 158 860 36 016
Liczba ratowników 530 924 608 092 647 715 705 824 723 631 192 707

alarmy fałszywe
Liczba wyjazdów 4 429 4 451 5 157 6 662 6 697 2 268
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2012 2013 2014 2015 2016 +/‒2012/2016

Liczba ratowników 17 978 19 806 22 754 667 690 30 195 12 217

Strażacy ratownicy oSp poszkodowani w działaniach ratowniczych

Ofiary śmiertelne 14 7 5 9 6 -8

Ranni 251 161 232 201 196 -55
działalność kulturalno-oświatowa

Orkiestry 791 778 767 755 728 -63

Liczba muzyków 20 958 20 921 20 564 19 977 19 263 -1 695

Zespoły artystyczne 370 385 380 383 375 5

Liczba członków 4 279 4 460 4 459 4 641 4 658 379

Izby tradycji 1 520 1 545 1 589 1 620 1 609 89

Prowadzone kroniki OSP 7 335 7 383 7 408 7 390 7 376 41

otwp

Liczba uczestników 14 784 47 917 14 865 14 550 46 161 31 377

miesięczna prenumerata czasopism tematycznych
Prenumerata „Strażaka” 9 824 9 777 9 728 9 736 9 446 -378

Prenumerata
„Przeglądu Pożarniczego” 335 272 251 241 197 -138

Sprzęt biurowy w oSp
Komputer 6 351 6 554 6 676 6 812 6 556 205

Dostęp do Internetu 2 658 2 845 3 014 3 252 3 373 715

Ksero 1 451 1 532 1 624 1 730 1 836 385

Drukarka 2 306 2 427 2 586 2 762 2 909 603

wydatki na zabezpieczenie działalności ratowniczej oSp (w zł)
*przedstawione liczby nie stanowią danych statystycznych,

nie mogą być podstawą jakichkolwiek opracowań, analiz i interpretacji.

Ogółem 413 012 848* 419 273 962* 492 919 627* 473 335 747* 455 293 574* 42 280 726*

Gmina 221 987 068* 225 277 688* 267 037 908* 244 314 799* 244 128 018* 22 140 950*

Powiat 4 633 594* 3 681 720* 4 071 455* 3 125 725* 3 166 499* -1 467 095*

Województwo 8 798 340* 6 305 619* 6 363 667* 4 371 003* 6 885 121* -1 913 219*

Fundusz Ochr. Śr.
i Gosp. Wodn.

18 650 123* 17 513 726* 21 432 685* 26 893 286* 20 378 721* 1 728 598*

Fundusze UE 9 597 958* 17 774 505* 28 347 559* 14 525 597* 6 775 111* -2 822 847*

KSRG 46 813 639* 55 315 576* 61 234 059* 63 678 213* 68 073 998* 21 260 359*

Związek OSP RP 29 613 032* 30 564 194* 30 804 188* 36 542 951* 16 722 811* -12 890 221*

Środki własne OSP 24 358 046* 22 371 581* 29 945 060* 33 303 043* 34 957 331* 10 599 285*
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XV komisje problemowe zarządu głównego związku oSp rp

XV.1. komisja ds. działalności organizacyjnej
Uchwałą nr 10/III/2013 Zarządu Głównego Związku OSP RP z 16 maja 2013 roku zatwierdzony 

został skład Komisji ds. Działalności Organizacyjnej Zarządu Głównego na lata 2012‒2017 w składzie:
1. Janusz Konieczny ‒ przewodniczący, wiceprezes ZG ZOSP RP
2. Józef Maciejewski ‒ członek ZG ZOSP RP
3. Tadeusz Nalewajk ‒ członek ZG ZOSP RP
4. Ireneusz Niedźwiecki ‒ członek Prezydium ZG ZOSP RP
5. Antoni Jan Tarczyński ‒ członek Prezydium ZG ZOSP RP
6. Jan Gradkowski ‒ członek Prezydium ZG ZOSP RP
7. Stanisław Wolniczak ‒ członek ZG ZOSP RP
Oraz osoby proponowane przez prezesa ZG ZOSP RP:
1. Bożesław Tafelski – wiceprezes ZOW ZOSP RP woj. kujawsko–pomorskiego – do 21 maja 2015 

roku
2. Dariusz Pisula – wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Sanoku
3. Władysław Radzik – wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dębicy
4. Zbigniew Włodkowski – poseł na Sejm RP
5. Henryk Błaszczyk – ks. prałat – Zakon Kawalerów Maltańskich
6. Krzysztof Miazga ‒ radca prawny w Biurze Zarządu Głównego ZOSP RP

Komisja powołana została w liczbie 13 osób, w tym 6 osób spoza składu Zarządu Głównego. Do 
pracy w Komisji zaproszony został również kierownik Działu Organizacyjno-Prezydialnego w biurze 
Zarządu Głównego Związku OSP RP Krzysztof Szelągowski. Obsługę administracyjną powierzono 
Hannie Polak.
Do zadań Komisji należało m.in.:
• wnioskowanie i opiniowanie w sprawach projektów aktów prawnych w obszarach funkcjonowania 

Ochotniczych Straży Pożarnych i Związku OSP RP, a także pomocy finansowej z budżetu państwa 
oraz monitorowanie prac legislacyjnych,

• wnioskowanie rozwiązań organizacyjnych w zakresie funkcjonowania Związku i Ochotniczych 
Straży Pożarnych,

• inspirowanie współpracy oddziałów Związku z samorządami na rzecz wspierania działalności 
Ochotniczych Straży Pożarnych,

• realizacja działań mających na celu wsparcie informacyjne i szkoleniowe w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, administracyjnej i organizacyjnej przez struktury Związku OSP RP i OSP,

• wspieranie poczynań Związku w kreowaniu udziału Ochotniczych Straży Pożarnych w systemie 
bezpieczeństwa wewnętrznego kraju oraz ochrony ludności,

• ocena realizacji uprawnień do nadawania odznak, wnioskowanie w sprawach dotyczących 
stosowania zasad uhonorowań i wyróżnień w Związku oraz opiniowanie wzorów nowych odznak, 
również dla Oddziałów Związku OSP RP (wnoszonych do Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP),

• rozwijanie, doskonalenie i wykorzystywanie sprawozdawczości opartej na nowoczesnych 
technologiach, w tym: „Systemu OSP”,

• opiniowanie projektów dokumentów przewidzianych dla Ochotniczych Straży Pożarnych i Związku 
OSP RP (np. regulaminy),

• wnioskowanie w sprawie druków obowiązujących w Związku i OSP – druki na kampanie 
sprawozdawcze i sprawozdawczo-wyborcze.

W latach 2013‒2017 Komisja realizowała program XIII Zjazdu Krajowego w zakresie spraw 
przypisanych jej obszarowi oraz zgodnie z przyjętym planem pracy na każdy rok kadencji. Komisja 
odbyła 13 posiedzeń plenarnych, w tym 4 spotkania wyjazdowe.
W wyniku prac Komisji i jej zespołów zadaniowych wypracowano następujące ustalenia wraz 
z wnioskami:
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w 2013 roku
1. Sprawy OSP i Związku powinny znaleźć należne miejsce w strategiach województw i programach 

regionalnych ściśle związanych z zapewnieniem środków unijnych na realizację prowadzonych 
działań.

2. Elementy musztry wprowadzić do regulaminu zawodów sportowo-pożarniczych – wniosek 
skierować do Komisji ds. Młodzieży i Sportu oraz Techniczno-Ratowniczej.

3. Podatek VAT ‒ wniosek o zajęcie się całokształtem problemu skierować do Komisji Działalności 
Gospodarczej.

4. Zakupy sprzętu dla KSRG ze środków z dotacji MSW monitorowane przez komendy PSP ‒ zwrócić 
uwagę na występujące w terenie nieprawidłowości.

5. Opracowanie honorowego odznaczenia dla działaczy Związku i strażaków ściśle związanego 
z etosem ich rycerskich postaw.

6. Dokonać ikonografii Złotego Znaku Związku.
7. Zdefiniować wizerunek działacza Związku i strażaka ochotnika.

w 2014 roku:
1. Wypracowano procedurę dot. wymogów na wyrażenie zgody o ustanowienie i nadawanie 

odznak własnych przez oddziały Związku OSP RP. Procedura ułatwi i przyspieszy postępowanie 
od momentu podjęcia decyzji przez dany oddział do momentu podjęcia stosownej uchwały 
przez Prezydium ZG ZOSP RP.

• Określono czas składania dokumentów na odznaki – z wyprzedzeniem około 6 miesięcy od 
przewidywanej daty podjęcia przedmiotowej uchwały przez Prezydium ZG ZOSP RP. 

• Odznaki nie powinny mieć przewagi nad tradycjami strażackimi, a być z nimi ściśle związane, 
a wręcz z nich wynikać. Posiadanie odznaki powinno wypływać z potrzeb historycznych lub 
powinny one być związane z ważnymi wydarzeniami zaistniałymi w środowisku strażackim.

• Posiadanie odznaki własnej przez Zarządy Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP znajduje 
uzasadnienie ze względu na prowadzoną szeroką współpracę w różnych obszarach i z różnymi 
instytucjami i organizacjami. Z drugiej strony mnogość odznak oddziałów powiatowych 
i gminnych może powodować deprecjację uhonorowań oraz ze względu na szczupłość środków 
finansowych może być aktem jednorazowym, nieprzyznawane ‒ bo nie będzie środków na 
ciągłą produkcję ‒ pomimo prawa jej posiadania i nadawania. Poszczególne zarządy mogą 
i powinny wskazywać kandydatów ze swojego terenu do uhonorowania odznaką oddziału 
wojewódzkiego.

2. Należy rozważyć możliwość rozszerzenia odznaki Strażak Wzorowy jako odznaki trzystopniowej. 
Podniesie to jej rangę z jednoczesnym wydłużeniem karencji do otrzymania kolejnego 
odznaczenia. Pozwoli również na oszczędne i nie tak masowe przyznawanie najwyższych 
odznaczeń korporacyjnych. Spowoduje przyznawanie według zasług, a nie wyłącznie ze względu 
na upływ czasu, w którym już można kolejne odznaczenie otrzymać. Zasadnym wydaje się 
ewentualne wydłużenie czasu karencji pomiędzy odznaczeniami związkowymi. Wprowadzenie 
trzech stopni Strażaka Wzorowego będzie takim pierwszym etapem. Można wprowadzić wyróżnik 
kolorystyki w Strażaku Wzorowym trzystopniowym – jeśli zostanie ta propozycja przyjęta.

3. Przywrócić należy wartość odznaczeń związkowych. Zwracać uwagę, komu, kiedy i za co 
odznaczenie jest przyznawane. Należy też zwracać baczną uwagę, czy wnioskujący o odznaczenia 
przestrzegają zasady karencyjności. OSP występuje z wnioskami, a poszczególne zarządy nie 
dokonują weryfikacji w oparciu o przyjęte zasady.

4. Rozszerzenie wachlarza odznaki Strażak Wzorowy do trzech stopni jest propozycją, którą należy 
przedłożyć na posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego, po uprzednim przeprowadzeniu 
analizy ekonomicznej skutków wprowadzenia tego typu zmiany w „Regulaminie Odznaczeń…”.

5. Skłaniać się do ustanawiania przez oddziały wojewódzkie własnych odznak, ale by nosiły one 
ujednolicone nazewnictwo „Za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej województwa (tu podać 
nazwę)”.

w 2015 roku:
1. Komisja przyjęła wniosek mecenasa Krzysztofa Miazgi, by dokonać zmiany w regulaminie 
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organizacji i trybu pracy zarządów wojewódzkich, powiatowych (równorzędnych), gminnych 
(równorzędnych) oraz prezydiów zarządów wojewódzkich, powiatowych (równorzędnych), 
gminnych (równorzędnych). Zmiana polegałaby na nowelizacji treści w kwestii zwoływania 
posiedzeń gremiów statutowych przez wiceprezesa w przypadku uzasadnionej i długotrwałej 
nieobecności prezesa. Treść punktu 2 regulaminu brzmiałaby następująco: „Posiedzenia 
zarządów i prezydiów zwołują odpowiednio ich prezesi, zgodnie z zatwierdzonymi planami 
działania tych organów. W przypadku nieobecności prezesa posiedzenie zarządu lub prezydium 
może zwołać wiceprezes”.

2. Komisja dokonała wnikliwej analizy dokumentów (w oparciu o opracowaną przez Komisję 
procedurę w sprawie odznak własnych oddziałów Związku) przedłożonych przez Zarząd Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP w Gorlicach w sprawie ustanowienia odznaki w formie medalu 
„Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Gorlickiej”. Komisja przyjęła, iż po przekazaniu informacji 
w przedmiotowej sprawie autorom omawianej dokumentacji i zaakceptowaniu jej z ich strony, 
projekt uchwały i załączone materiały zostaną przedłożone na posiedzeniu Prezydium Zarządu 
Głównego ZOSP RP.

3. Po zebraniach sprawozdawczych OSP za 2014 rok w systemie OSP zostały zamieszczone problemy 
z 13 województw (47 powiatów). Komisja dokonała szczegółowego omówienia każdego 
z przedstawionych problemów. Wynikiem tej analizy są następujące wnioski:

• wystąpić do komendanta głównego PSP o niestosowanie ‒ przez prowadzących szkolenia 
‒ wymagań dotyczących odnawiania szkoleń BHP, gdyż jest to element stały w szkoleniu 
podstawowym,

• ponowić w „Strażaku” informację o konieczności podejmowania przez OSP uchwały 
walnego zebrania w sprawie mikrojednostek finansowych (wymogi znowelizowanej Ustawy 
o rachunkowości),

• złożyć wniosek do Zarządu Wykonawczego o bieżące monitorowanie spraw legislacyjnych 
dotyczących kierowców pojazdów uprzywilejowanych,

• w imieniu Komisji ds. Działalności Organizacyjnej ZG ZOSP RP opracować pismo do Zarządów 
Wykonawczych Oddziałów Wojewódzkich Związku OSP RP o zajęcie się problemami 
zgłoszonymi podczas kampanii sprawozdawczej i dokonać analizy ze wskazaniem, które z nich 
są w trakcie rozwiązywania (zgłoszona nowelizacja aktów prawnych), a które na chwilę obecną 
nie są możliwe do realizacji (z powodu obowiązujących przepisów prawa i nieprzewidzianych 
w najbliższym czasie do nowelizacji) oraz wskazać, które wnioski są zgłaszane bez znajomości 
meritum, np. w systemie szkolenia jest wskazane wykształcenie zawodowe, nie honoruje 
się wykształcenia podstawowego. Opracowanie tego typu posłuży działaczom Związku do 
właściwego przygotowania zbliżającej się kampanii sprawozdawczo-wyborczej – zwłaszcza 
zebrań OSP.

4. Omówienie założeń organizacyjnych kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XIV Zjazdem 
Krajowym ZOSP RP.

• W dyskusji przyjęto, iż dotychczas obowiązujące druki nie wymagają generalnej zmiany, 
a w trybie roboczym zostanie dokonany ich przegląd i naniesione ewentualne niezbędne 
korekty. Ujednolicenia treści wymaga informacja zbiorcza (forma papierowa z elektroniczną).

• Komisja upoważniła przewodniczącego Komisji wiceprezesa Janusza Koniecznego o zgłoszenie 
na posiedzeniu Prezydium w dniu 18 czerwca konieczności zwołania w październiku 2015 roku 
dodatkowego posiedzenia Zarządu Głównego ZOSP RP poświęconego sprawom kampanii 
sprawozdawczo-wyborczej w OSP i Oddziałach Związku przed XIV Zjazdem Krajowym Związku 
OSP RP.

5. Bieżące zagadnienia dot. funkcjonowania Związku i OSP.
• List otwarty Bogusława Poremskiego do członków Zarządu Głównego dotyczący czasopisma 

„Strażak” i jego treści merytorycznej ‒ Komisja zdecydowała skierować do Rady Programowej 
„Strażaka”.

• W obowiązującym regulaminie odznaczeń, odznak i wyróżnień ZOSP RP dokonać interpretacji, 
kto ma wręczać poszczególne odznaczenia i odznaki na uroczystościach strażackich (jakie 
przedstawiciele władz Związku, czy i jakie przedstawiciele władz samorządowych, czy i jakie 
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przedstawiciele PSP). Prezes jednoosobowo nie powinien decydować, kto ma dokonywać 
dekoracji. Każdy członek Prezydium jako organu nadającego dane odznaczenie ma prawo do 
ich wręczenia.

• W większym niż dotychczas stopniu występować o uhonorowanie strażaków odznaczeniem 
państwowym „Za Ofiarność i Odwagę” oraz resortowym „Za Zasługi dla Ochrony 
Przeciwpożarowej”. Tworzenie dodatkowego odznaczenia związkowego w tej sytuacji nie 
wydaje się konieczne. Komisja upoważnia przewodniczącego Janusza Koniecznego do dyskusji 
w tej sprawie z władzami Związku.

w 2016 roku:
Komisja w głównej mierze zajęła się:

• Zmianami Statutu Związku OSP RP i organizacją Nadzwyczajnego Zjazdu ZOSP RP.
• Wytycznymi w sprawie członków honorowych władz ZOSP RP.
• Zmianami regulaminu umundurowania – wprowadzenie koszulek polo i kurtek polarowych.
• Opiniowaniem wniosków o ustanowienie odznak przez oddziały powiatowe w: Mińsku 

Mazowieckim (woj. mazowieckie), Tarnowskich Górach (woj. śląskie), Olkuszu (woj. 
małopolskie), Zambrowie (woj. podlaskie).

w 2017 roku, przed XIV Zajazdem Krajowym ZOSP RP, Komisja dokonała analizy:
• Uchwał, których treść wiąże się z organizacją i przygotowaniem Zjazdu Krajowego.
• Treści Sprawozdania Zarządu Głównego Związku OSP RP za minioną kadencję.
• Propozycji spraw dotyczących nowelizacji Statutu Związku.
• Uchwały programowej Zjazdu Krajowego jako strategii na kolejne lata działalności Związku 

OSP RP.
Komisja Prawno-Organizacyjna Zarządu Głównego ZOSP RP w okresie minionej kadencji 

realizowała w całości zakres zadań jej przypisanych przez XIII Zjazd Krajowy oraz zadań wynikających 
z Uchwały Zarządu Głównego z 16 maja 2013 roku. Realizując swoje zadania, Komisja współpracowała 
z innymi komisjami Zarządu Głównego, członkami Zespołów Poselskiego i Senatorskiego Strażaków, 
a także wieloma oddziałami Związku i jednostkami organizacyjnymi niebędącymi oddziałami Związku. 
Komisja kierowała także wiele uwag i wniosków odnośnie zasad współpracy pomiędzy organami 
władz Związku a komisjami Zarządu Głównego, komunikacji wzajemnej pomiędzy Związkiem 
a Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, a także informowała władze o uwarunkowaniach działania OSP 
i Związku.
Wiele spraw, opracowanych przez Komisję, zostało przyjętych do realizacji przez władze Związku 
w postaci uchwał i wytycznych, a także skierowanych do władz państwowych i instytucji, z którymi 
Związek współpracuje.

Przewodniczący Komisji ds. Działalności Organizacyjnej Zarządu Głównego Związku OSP RP
Janusz Konieczny

XV.2. komisja ds. działalności finansowo-gospodarczej
Sprawozdanie za okres od 14 marca 2013 roku do 31 maja 2017 roku.

Komisja ds. Działalności Finansowo-Gospodarczej ZG ZOSP RP została powołana Uchwałą 
Zarządu Głównego Związku OSP RP nr 10/III/2013 z 16 maja 2013 roku w składzie 16 osób.
W dniu 10 grudnia 2013 roku Komisja dokonała wyboru prezydium. Skład Komisji przedstawia się 
następująco:

• Marian Starownik ‒ przewodniczący, wiceprezes ZG ZOSP RP
• Józef Misiak ‒ wiceprzewodniczący
• Danuta Bodzek ‒ wiceprzewodniczący
• Adamski Anatol ‒ sekretarz
• Józef Cholewka
• Józef Dziemdziela
• Piotr Grabowski
• Bolesław Gradziński
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• Bogdan Kołakowski
• Stanisław Kopeć
• Kazimierz Mielnicki
• Piotr Opas
• Zbigniew Serbiak
• Edward Szlichta
• Zygmunt Szopa
• Janusz Szpak

W okresie kadencji skład osobowy Komisji nie uległ zmianie. Komisja działa w oparciu o przyjęty 
Regulamin i Roczne Plany Pracy. W okresie kadencji Komisja odbyła 8 posiedzeń oraz 1 posiedzenie 
wyjazdowe. Wszystkie spotkania odbyły się w pełnym składzie Komisji. Uwagi i wnioski z odbytych 
posiedzeń Komisja przedstawiała prezesowi ZG ZOSP RP oraz dyrektorowi Zarządu Wykonawczego 
ZOSP RP w „Stanowisku Komisji”.
W swoim działaniu Komisja utrzymała dotychczasowe cele i obszary działania:
• Doradztwo w sprawach zarządzania środkami finansowymi i majątkiem Związku oraz działalności 

gospodarczej.
• Inicjowanie działań zmierzających do pozyskania i gromadzenia środków finansowych na 

działalność statutową Związku OSP RP.
Priorytetowym celem Komisji w XIII Kadencji było umacnianie posiadanej bazy materialnej 

działalności gospodarczej, jej unowocześnianie oraz poszerzanie tak, aby zwiększać przychody 
środków na cele statutowe.
W istniejących podmiotach działalności gospodarczej Związku szczególną uwagę zwracano, jak 
one funkcjonują w złożonej (kryzysowej) rzeczywistości w strukturach Związku oraz jak są i będą 
wykorzystywane istniejące zasoby materialne i ludzkie w przystosowaniu do poziomu współczesnej 
technologii i wymogów gospodarki rynkowej.
W obszarze działalności gospodarczej zainteresowania Komisji skierowane były na:

• działalność Wytwórni Umundurowania Strażackiego ZOSP RP w Brzezinach,
• działalność Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego ZOSP RP w Kościelisku – Kirach,
• działalność KZPT w Kaliszu Sp. z o.o.,
• działalność Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Turawie,
• nieruchomości w Zarządzaniu OW ZOSP RP,
• Dom Strażaka w Warszawie.

Członkowie Komisji ds. Działalności Finansowo-Gospodarczej uważają, że w posiadanym majątku 
Związku będącym obszarem zainteresowania Komisji zachodzą pozytywne zmiany, a sposób 
zarządzania oraz osiągane wyniki oceniają pozytywnie i na wysokim poziomie.

Komisja pozytywnie odnotowała podjęte przez Związek działania dotyczące zwiększenia 
świadomości w przekazywaniu 1% podatku na rzecz OSP oraz w szerzeniu informacji wśród 
ochotników o pozyskiwaniu środków finansowych z samorządów terytorialnych w myśl Ustawy 
o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 roku (art. 32 pkt 3b).

Konieczność pokrywania wydatków w zakresie obsługi zadań statutowych z dochodów 
pozyskiwanych z prowadzonej własnej działalności gospodarczej Związku wymaga stałego 
monitorowania przez Komisję. Członkowie zapoznali się z realizacją zadań Działu Handlowo-
Administracyjnego Biura ZOSP RP i z zadowoleniem odnotowywali wypracowane środki, które 
przeznaczane były na działalność statutową Związku.

W minionej kadencji Komisja spełniała funkcje doradcze w kwestiach opracowania budżetu 
Zarządu Głównego i sprawozdania z jego realizacji. Członkowie Komisji uważają za zasadne, aby 
statutowe ogniwa Związku aktywniej włączyły się w propagowanie prenumeraty czasopisma 
„Strażak”.

Przewodniczący Komisji ds. działalności finansowo-gospodarczej
Marian Starownik
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XV.3. komisja ds. działalności ratowniczej
Komisja ds. Działalności Ratowniczej ZG ZOSP RP została powołana Uchwałą Zarządu Głównego 

ZOSP RP nr 10/III/2013 z 16 stycznia 2013 roku w składzie 17 osób. Skład Komisji: 
• Zbigniew Meres  ‒ przewodniczący, wiceprezes ZG ZOSP RP
• Ryszard Dąbrowa ‒ wiceprzewodniczący
• Grzegorz Kniefel ‒ wiceprzewodniczący
• Stanisław Mikulak ‒ sekretarz
• Ireneusz Żak ‒ członek prezydium
• Franciszek Augustyn
• Adam Domagała
• Krzysztof Fojt
• Tadeusz Jopek
• Maciej Kalinowski
• Zbigniew Kaliszyk
• Ireneusz Królik
• Marian Kurtiak
• Antoni Milewski
• Eugeniusz Roguski
• Edward Siarka
• Tomasz Tamborski

W okresie kadencji skład osobowy Komisji nie uległ zmianie. Komisja działała w oparciu 
o przyjęty Regulamin i Plan Pracy. W okresie kadencji Komisja odbyła 6 posiedzeń oraz dwa spotkania 
Zespołu ds. Opracowania programu wyposażenia strażników ratowników OSP w środki ochrony 
osobistej.
Korzystając z przysługujących uprawnień, Komisja w swoim regulaminie pracy uszczegółowiła 
tematykę zadań:

• doradztwo i opiniowanie w sprawach dot. działalności ratowniczej OSP, techniki, szkolenia, 
infrastruktury, kwatermistrzostwa, wyposażenia,

• monitorowanie stanu prawnego dotyczącego działalności ratowniczej,
• opiniowanie zasad współpracy zagranicznej Związku oraz propagowanie indywidualnych 

kontaktów Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie działania Komisji,
• udział w pracach związanych z przygotowaniem i realizacją systemu szkoleń ratowniczych 

przewidzianych dla Ochotniczych Straży Pożarnych,
• badanie problematyki kategoryzacji JOT OSP oraz regulaminów i standardów działań 

ratowniczych,
• prowadzenie spraw dotyczących wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w środki 

ratownicze,
• rozwijanie współpracy z KG PSP i CNBOP oraz z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie 

spraw o charakterze techniczno-ratowniczym i szkoleniowym,
• wykonywanie dyspozycji Zarządu Głównego Związku OSP RP dotyczących spraw techniczno-

ratowniczych i szkoleniowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
W wyniku swoich prac komisja przedstawiła Prezydium ZG ZOSP RP projekty opracowań: 

• program „Bezpieczny ratownik w środki ochrony indywidualnej ratownika członka Ochotniczej 
Straży Pożarnej”,

• propozycje zmian wytycznych w sprawie kategoryzacji w regulaminie organizacji JOT OSP.
Komisja wiele uwagi poświęciła projektowi regulaminu umundurowania OSP. Zgłosiła do tego 
projektu wiele uwag, wniosków i racjonalnych propozycji, co w efekcie przyczyniło się do zmiany 
regulaminu. 
Ponadto Komisja zapoznała się z opracowanym i przyjętym Uchwałą NR 59/2014 Rady Ministrów 
z 29 kwietnia 2014 roku „Programem Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014‒2020”. Zwróciła 
uwagę na ogromną rolę i podkreśliła rangę OSP w ochronie ludności, jak również zaproponowała 
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wprowadzenie przejrzystego systemu ich finansowania.
W sprawach organizacyjnych i bieżących Komisja omawiała: 

• trudności w zatrudnieniu kierowców-konserwatorów sprzętu OSP związane z ubezpieczeniem 
w KRUS i ZUS,

• zorganizowanie krajowego spotkania Komisji z komendantami powiatowymi PSP, 
komendantami gminnymi, naczelnikami i dowódcami OSP.

Przewodniczący Komisji ds. Działalności Ratowniczej Zbigniew Meres

XV.4. komisja ds. młodzieży i Sportu
Komisja ds. Młodzieży i Sportu ZG ZOSP RP została powołana Uchwałą Zarządu Głównego ZOSP RP 
nr 10/III/2013 z 16 stycznia 2013 roku w składzie 26 osób. Skład Komisji:

• Teresa Tiszbierek ‒ przewodnicząca, wiceprezes ZG ZOSP RP
• Piotr Czerwiński ‒ członek ZG ZOSP RP, woj. mazowieckie
• Ryszard Dąbrowa ‒ członek ZG ZOSP RP, woj. dolnośląskie
• Adam Domagała ‒ członek ZG ZOSP RP, woj. małopolskie
• Sławomir Emanuel ‒ członek ZG ZOSP RP, woj. łódzkie
• Zbigniew Gołąbek ‒ członek ZG ZOSP RP, woj. mazowieckie
• Kazimierz Mielnicki ‒ członek ZG ZOSP RP, woj. lubelskie
• Adam Nowak ‒ członek ZG ZOSP RP, woj. łódzkie
• Zbigniew Serbiak ‒ członek ZG ZOSP RP, woj. wielkopolskie
• Tadeusz Sławecki ‒ członek ZG ZOSP RP, woj. lubelskie
• Artur Sterna ‒ członek ZG ZOSP RP, woj. łódzkie
• Ryszard Szmaja ‒ członek ZG ZOSP RP, woj. łódzkie
• Leszek Szmyt ‒ członek ZG ZOSP RP, woj. kujawsko-pomorskie
• Waldemar Baranowicz, woj. mazowieckie
• Tomasz Barański, woj. wielkopolskie
• Andrzej Gwiazdonik, woj. małopolskie
• Janina Mamak, woj. podkarpackie
• Henryk Marcinkiewicz, woj. mazowieckie
• Leon Mądry, woj. wielkopolskie
• Łukasz Paluszkiewicz, woj. lubelskie
• Wiesław Penk, woj. opolskie
• Agnieszka Piepiórka, woj. pomorskie
• Danuta Raniowska, woj. zachodniopomorskie
• Agata Seńków, woj. dolnośląskie
• Katarzyna Skiba , woj. śląskie
• Krzysztof Lange, woj. podlaskie

Komisja realizowała zadania w zakresie:
• rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony 

przeciwpożarowej,
• rozwijania i popularyzacji kultury fizycznej, sportu i turystyki,
• opiniowania i wnioskowania w sprawach dotyczących regulaminów i propozycji będących 

przedmiotem zainteresowania Komisji,
• przygotowania do bezinteresownej służby w szeregach OSP,
• rozwijania i upowszechniania postaw patriotycznych, tradycji i działalności kulturalnej wśród 

dzieci i młodzieży,
• wspierania dzieci i młodzieży uzdolnionej,
• wykorzystania i popularyzowania nowoczesnych środków pozyskiwania informacji 

i komunikowania się,
• pomocy w nawiązywaniu i realizowaniu międzynarodowej współpracy,
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• merytorycznej pomocy w organizowaniu wychowania pożarniczego i edukacji na rzecz 
bezpieczeństwa,

• nawiązywania i rozwijania współpracy z innymi instytucjami i organizacjami,
• propagowania ruchu wolontariackiego,
• spraw i uchwał przekazanych przez władze Związku,
• współpracy z komisjami ds. młodzieży i sportu oraz kolegiami sędziów przy oddziałach Związku,
• pomocy w działalności MDP na rzecz włączania dzieci i młodzieży w realizację potrzeb 

środowisk lokalnych,
• przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji osób i grup społecznych,
• współdziałania w organizacji zawodów, konkursów i turniejów,
• innych spraw dotyczących MDP i sportu.

Komisja pracowała w oparciu o przyjęty w dniu 13 sierpnia 2013 r. regulamin pracy Komisji 
ds. Młodzieży i Sportu Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz roczne plany pracy.

Co roku na swoich posiedzeniach proponowała i powoływała składy Jury i Sędziów 
Głównych organizowanych konkursów, zawodów i turniejów kierowanych do dzieci i młodzieży 
m.in.: Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”, Konkursu „Najlepsi 
z Najlepszych” na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna, Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, Krajowych Zawodów Sportowo-
Pożarnicze OSP, Ogólnopolskich Zawodów Sportowo-Pożarnicze MDP i Ogólnopolskich Zawodów 
Sportowo-Pożarniczych KDP, OSP, PSP wg CTIF.

Wnioskowała o nadanie Medali Komisji Edukacji Narodowej dla działaczy z poszczególnych 
województw, którzy odnieśli wybitne sukcesy w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Ponadto w poszczególnych latach zajmowała się m.in.:

• opracowaniem Wzorcowego Regulaminu Komisji ds. Młodzieży i Sportu Zarządów Oddziałów 
Wojewódzkich ZOSP RP (2013 r.),

• opracowaniem wzoru legitymacji członka MDP oraz wzorcowego Regulaminu MDP (2013 
i 2014 r.),

• opracowaniem Regulaminu Kolegium Sędziów Zawodów Strażackich (2015 r.),
• opracowaniem wzorcowego programu szkolenia sędziów zawodów sportowo-pożarniczych 

(2015 r.),
• analizą i propozycjami zmian do Regulaminu umundurowania w zakresie umundurowania 

MDP (2016 r.),
• analizą i propozycjami zmian do Regulaminu Tradycyjnych Zawodów Pożarniczych CTIF (2016 

i 2017 r.),
Powyższe zadania były „przepracowane” przez powołane w ramach działalności Komisji zespoły 
zadaniowe: ds. sportu, ds. opracowania zmian Regulaminu Kolegium Sędziów i ds. opracowania 
projektu szkolenia sędziów.

Dwukrotnie w trakcie kadencji obrady miały miejsce w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
w Warszawie, podczas pierwszego m.in. wręczono Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz 
omówiono zagadnienia związane z: wpływem polsko-niemieckich programów wymiany młodzieży 
na ich uczestników, zasadami Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz możliwościami 
współpracy Związku OSP RP i Ministerstwa Edukacji Narodowej ze szkołami prowadzącymi klasy 
mundurowe. Natomiast drugie spotkanie, zorganizowane przez przewodniczącą Komisji Teresę 
Tiszbierek, z członkami młodzieżowych drużyn pożarniczych działających przy OSP Głuchów i Żdżary 
woj. wielkopolskie, Głuchów woj. łódzkie oraz Papowo Toruńskie woj. kujawsko-pomorskie, obyło się 
6 listopada 2015 r., z udziałem prezesa Waldemara Pawlaka oraz Tadeusza Sławeckiego – Sekretarza 
Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, miało na celu podsumowanie osiągnięć reprezentacji 
naszego kraju i Związku OSP RP na międzynarodowych zawodach w 2015 roku. Spotkanie miało 
również na celu podsumowanie organizowanego przez Związek OSP RP pod patronatem Ministra 
Edukacji Narodowej XX Międzynarodowego Spotkania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF – 
Opole 2015, które to spotkanie i zawody odbyły się w dniach 19 – 26 lipca 2015 r. w Opolu. Ponadto, 
Sekretarz Stanu w MEN Tadeusz Sławecki odznaczył 15 działaczy Związku OSP RP pracujących na co 



Sprawozdanie z działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w XIII kadencji w latach 2012‒2017 143

dzień z dziećmi i młodzieżą Medalami Komisji Edukacji Narodowej.
Dwukrotnie odbyły się spotkania z członkami wojewódzkich komisji ds. młodzieży i sportu 

woj. małopolskiego i opolskiego, które miały miejsce podczas wyjazdowych posiedzeń Komisji.
Komisja analizowała zasady organizacji i stan przygotowania wielu imprez kierowanych do 

dzieci i młodzieży, zagranicznych oraz krajowych np. XX Międzynarodowych Zawodów MDP CTIF 
Opole 2015, Olimpiad CTIF w Miluzie 2013 (Francja) oraz Villach 2017 (Austria) i I Ogólnopolskiej 
Olimpiady Dziecięcych Drużyn Pożarniczych Wieruszów 2017.
Przedmiotem obrad Komisji były również:

• zasady organizacji i podstawy prawne obozów szkoleniowo-wypoczynkowych MDP,
• zasady organizacji szkoleń dla opiekunów młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz sędziów 

zawodów strażackich,
• Program Erasmus +,
• Europejski Korpus Solidarności,
• przygotowanie propozycji nadania „członkostwa honorowego” dla zasłużonych działaczy 

w zakresie osiągnięć w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Jako podsumowanie pracy XIII kadencji Komisja ds. Młodzieży i Sportu przygotował 

rekomendacje do prac komisji Zarządu Głównego Związku OSP RP XIV kadencji w zakresie 
niezbędnych spraw związanych z dziećmi, młodzieżą oraz sportem w Związku OSP RP.

Przewodnicząca Komisji ds. Młodzieży i Sportu Teresa Tiszbierek

XV.5. komisja ds. działalności kulturalno-oświatowej
Komisja ds. Działalności Kulturalno-Oświatowej została powołana Uchwałą Zarządu Głównego 

Związku OSP RP nr 10/III/2013 z 16 maja 2013 roku w składzie 17 osób:
• Zygmunt Tomczonek ‒ przewodniczący, wiceprezes ZG ZOSP RP
• Krystyna Ozga ‒ wiceprzewodnicząca
• Marian Chmielewski ‒ wiceprzewodniczący
• Dorota Spandel ‒ sekretarz
• Wiesław Pitulski ‒ członek prezydium
• Ireneusz Skubis ‒ członek prezydium
• Krzysztof Witczak ‒ członek prezydium
• Leszek Bratkowski
• Mirosław Chilmanowicz
• Józef Cholewka
• Wiesław Kubicki
• Bolesław Kurek
• Franciszek J. Stefaniuk
• Ksawery Stefańczyk
• Zygmunt Szopa
• Barbara Wit-Kargul
• Jerzy Wiesław Zawisza

Komisja wykonywała zadania wynikające z jej obszaru działania określonego w Uchwale nr 5/
II/2013 Zarządu Głównego Związku OSP RP z 14 marca 2013 roku.
W okresie kadencji Komisja odbyła 9 posiedzeń planarnych i wiele spotkań zespołów roboczych 
wyznaczonych do realizacji poszczególnych zadań wynikających z kalendarza imprez programowych 
Związku. Corocznie Komisja analizowała projekt kalendarza, a następnie jego realizację, przyjmując 
wnioski do pracy Komisji i zadania dla jej członków.

Na pierwszym spotkaniu Komisja zdecydowała, że odpowiedzialność wiceprzewodniczących 
będzie w zakresie nadzoru:
druhna Krystyna Ozga – nadzór i opieka nad zespołami artystycznymi OSP,
druh Marian Chmielewski – nadzór i opieka nad orkiestrami OSP.
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Członkowie Komisji pełnili rolę jurorów wszystkich przeglądów amatorskiego ruchu 
artystycznego OSP. W zespołach zadaniowych opracowali programy koncertów okolicznościowych, 
oprawy muzycznej uroczystości Związku oraz przeglądów orkiestr i zespołów artystycznych. Dla 
wykonawców przygotowane były materiały nutowe i teksty utworów, dla grup tanecznych – układy 
choreograficzne. Członkowie Komisji prowadzili wykłady i warsztaty dla choreografów i dyrygentów 
orkiestr, kierowników zespołów artystycznych OSP.

Komisja, uwzględniając uwagi członków zespołów artystycznych biorących udział w eliminacjach 
do Ogólnopolskich Spotkań Zespołów Artystycznych OSP i Festiwalu Piosenki Strażackiej, w 2014 roku 
na posiedzeniu w Wiśle przyjęła nowelizację Założeń programowo-organizacyjnych Regionalnych 
Spotkań Zespołów Artystycznych OSP i Festiwalu Piosenki Strażackiej, która ściśle określiła zasady 
kwalifikacji do udziału w ww. imprezach. (Założenia przyjęte Uchwałą Prezydium ZG ZOSP RP nr 
108/13/201 z 4 września 2014 roku).
Najważniejsze ustalenia i wnioski Komisji:

• Na wniosek członków Komisji przyjęto wniosek w kwestii większej odpowiedzialności 
wojewódzkich zarządów wykonawczych Związku OSP RP za prawidłową i skuteczną 
organizację eliminacji gminnych, powiatowych oraz finałów wojewódzkich w ramach imprez 
przewidzianych w kalendarzu imprez programowych Związku.

• Według Komisji konieczne jest określenie zasad współpracy członków Komisji z oddziałami 
wojewódzkimi celem usprawnienia działań w zakresie rozwoju amatorskiego ruchu 
artystycznego OSP i wspierania organizacji przeglądów oraz szkoleń.

• Istnieje potrzeba prowadzenia szkoleń dla dyrygentów orkiestr OSP oraz kierowników 
zespołów, począwszy od poziomu wojewódzkiego, szczególnie dla orkiestr, które rozpoczynają 
lub reaktywują działalność.

• Komisja przyjęła zasadę, że orkiestry, które nie zostały zarejestrowane w „Systemie OSP”, nie 
mają prawa do otrzymania jakiejkolwiek nagrody rzeczowej lub finansowej.

• Zgłoszono wniosek powołania krajowego kolegium jurorów przeglądów amatorskiego ruchu 
artystycznego OSP, z odpowiednikami w każdym województwie jako wojewódzkie kolegia 
jurorów.

• Konieczność przestrzegania regulaminów zatwierdzonych przez prezydium ZG ZOSP RP 
na wszystkich szczeblach realizacji przeglądów od poziomu gminy do wojewódzkich 
i ogólnopolskich.

• Tworzenie w lokalnych środowiskach warunków sprzyjających powstawaniu porozumień 
pomiędzy orkiestrami, zespołami artystycznymi a władzami samorządowymi i zarządem OSP.

• Nagradzanie wykonawców na każdym etapie przeglądów. W przypadku przeglądów 
wojewódzkich należałoby wykorzystać możliwość fundowania nagród w formie talonów na 
uzupełnienie umundurowania do realizacji w OW ZOSP RP.

• Przestrzeganie zasad ceremoniału w trakcie uroczystości strażackich – jubileuszy, zawodów, 
imprez okolicznościowych itp.

• Kontynuowanie i usprawnianie realizacji zadań statutowych i uchwały programowej Związku 
przez oddziały wojewódzkie, m.in. poprzez utworzenie lub kontynuowanie pracy komisji 
problemowych ds. kultury i oświaty, angażowanie pracowników biur do obsługi zadań 
związanych z realizacją działalności kulturalnej na terenie województwa.

• Realizacja cyklicznych spotkań komisji Zarządu Głównego z odpowiednikami w strukturach 
Zarządów Oddziałów Wojewódzkich. Wspólne posiedzenia Komisji miałyby na celu 
podniesienie jakości współpracy, wymianę poglądów, dyskusję oraz wypracowanie wspólnych 
metod pracy.

• Zwrócenie większej uwagi oddziałom Związku na reprezentację lokalnych struktur na imprezach 
o charakterze ogólnopolskim, które organizowane są na ich terenie (zarządy oddziałów 
gminnych, miejskich, powiatowych i wojewódzkich).

• Stworzenie na bazie członków Komisji ds. Działalności Kulturalno-Oświatowej ZG ZOSP RP 
zespołu koordynatorów wojewódzkich odpowiedzialnych za działalność kulturalną na terenie 
województw (realizację uchwały programowej Zjazdu na terenie poszczególnych województw). 
Rola koordynatorów polegałaby m.in. na doradztwie w kwestii doboru składów jury, kontroli 
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terminowości realizacji przeglądów wojewódzkich, przestrzegania regulaminów przeglądów.
• Wypracowanie systemu uhonorowania dyrektorów zarządów wykonawczych oddziałów 

wojewódzkich za zaangażowanie w skuteczną realizację działań w sferze kultury i oświaty.
• Rozwinięcie koncepcji imprez ogólnopolskich, w tym festiwali orkiestr jako imprez o charakterze 

widowiskowym, skierowanych głównie do mieszkańców miast i okolicznych miejscowości, 
którzy są bezpośrednimi odbiorcami imprez organizowanych przez Związek wraz z lokalnymi 
gospodarzami.

• Kontynuowanie wspólnego wykonania utworów – orkiestry i zespoły.
• Edukowanie w zakresie propagowania hymnu Związku.
• Podnoszenie na naradach dyrektorów tematów związanych z działalnością kulturalną.
• Zapewnienie zespołom artystycznym odpowiednich warunków do prezentacji, np. 

nagłośnienie.
• Współpraca z samorządem w organizacji różnych zadań powinna być planowana i zgłaszana na 

przełomie września i października w roku poprzedzającym planowane wydarzenia.
• Wprowadzenie do regulaminu przeglądu orkiestr OSP zapisu określającego zasadę, że decyzje, 

oceny jury są ostateczne i nie podlegają dyskusji.

XV.6. komisja historyczna
Komisja Historyczna Zarządu Głównego została powołana Uchwałą Zarządu Głównego 

Związku OSP RP nr 10/III/2013 z dnia 16 maja 2013 roku w składzie:
• Stefan Mikołajczak – przewodniczący, wiceprezes ZG ZOSP RP
• Dr Rafał Dmowski
• Stanisław Gajek 
• Dr Janusz Gmitruk
• Prof. Stanisław Jaczyński
• Ryszard Kamiński
• Dr Grażyna Korneć
• Dr Krzysztof Adam Latocha
• Prof. Piotr Matusak
• Mirosław Pawlak
• Anna Przybylska
• Ksawery Stefańczyk
• Leszek Szmyt
• Dr hab. Władysław Tabasz, prof. nadzw. SSW
• Dr Eugeniusz Walczak
• Dr Zdzisław Jan Zasada

Komisja realizowała ramowy program w zakresie:
• Prowadzenie konkursów historycznych:

• Ogólnopolskiego Konkursu Kronik,
• Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP”,
• Konkursu na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa,
w tym:
• praca w jury konkursów,
• propagowanie konkursów w środowisku pracy i w działalności.

• Przygotowanie wydawnictw historycznych:
• Zeszyty
• Jednodniówki

• Szkolenia.
• Organizowanie i współorganizowanie sesji popularnonaukowych dotyczących historii ruchu 

strażackiego.
• Współpraca z komisjami oddziałów wojewódzkich.
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• Współpraca z uczelniami, w tym szkołami pożarniczymi i placówkami muzealnymi.
• Przygotowanie wystaw okolicznościowych.

Komisja analizowała projekty kalendarzy imprez programowych na poszczególne lata, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na konkursy historyczne, przygotowanie oprawy innych przedsięwzięć 
Związku.

Ustalane były zadania dla członków Komisji w zakresie m.in. wydawnictw historycznych, 
przygotowania sesji popularnonaukowych towarzyszących spotkaniom laureatów konkursów 
historycznych. Powołane były komisje oceniające prace zgłoszone do konkursów.

Powołano zespoły zadaniowe do realizacji poszczególnych zadań. Członkowie Komisji pod 
przewodnictwem Anny Przybylskiej oceniali kroniki zgłoszone na Ogólnopolski Konkurs Kronik. 
Opinie i wnioski z ocen były wykorzystane podczas warsztatów dla kronikarzy organizowanych 
w ramach spotkania laureatów Konkursu na szczeblu krajowym oraz podczas kursów szkoleniowych 
dla kronikarzy.

Każdemu spotkaniu kronikarzy towarzyszyły sesje popularnonaukowe prezentujące dzieje 
regionu, w którym zorganizowane było spotkanie laureatów konkursu, historię i dorobek straży 
oraz ważne wydarzenia z życia kraju i Związku. Referaty przygotowane były przez członków Komisji 
i osoby zaproszone, współpracujące ze Związkiem. Spotkaniom kronikarzy towarzyszyły zawsze 
wystawy kronik zgłoszonych do oceny krajowej. Ich autorzy mogli bezpośrednio zasięgnąć opinii, 
skonsultować z członkami Komisji swoją pracę.
Członkowie Komisji uczestniczyli również w spotkaniach kronikarzy organizowanych przez oddziały 
Związku.

Podobnie – przez członków Komisji – oceniane były prace zgłaszane do Konkursu na pamiętniki, 
wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP” i na prace naukowe.

Autorzy prac naukowych zapraszani byli na posiedzenia Komisji Historycznej, głównie 
w grudniu, podsumowujące działalność w zakresie dokumentowania dziejów Związku w danym 
roku. Prezentowali swoje prace, dzielili się uwagami ze współpracy ze strażakami w zbieraniu 
i opracowaniu materiałów źródłowych. Swoje uwagi zgłaszali również członkowie Komisji, zachęcając 
do dalszych badań strażackich dziejów.

Komisja Historyczna nadzorowała merytoryczną stronę wydawnictw historycznych 
i okolicznościowych. Członkowie Komisji byli autorami artykułów oraz zapraszali do współpracy 
innych historyków. Efektem pracy było wydanie przez Związek OSP RP w 2015 roku dwóch pozycji 
książkowych – „Bolesław Chomicz w trosce o jedność i siłę ruchu strażackiego” autorstwa prof. 
Piotra Matusaka oraz IX Zeszytu Historycznego ZOSP RP „Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych” 
pod redakcją dr Janusza Gmitruka i prof. Piotra Matusaka.

W celi zaprezentowania tradycji i historii, dorobku naszej organizacji, wkładu w sprawy naszego 
kraju przygotowane zostały konferencje naukowe w Sejmie RP. Były to konferencje:
 – „100-lecie Związku Floriańskiego” 3 czerwca 2016 roku,
 – „Ochotnicze Straże Pożarne w samorządnej Polsce” 3 kwietnia 2017 roku.

Członkowie Komisji byli też wykładowcami na kursach dla kronikarzy, opiekunów izb tradycji 
i muzeów.

Komisja nadzorowała organizowanie Izby Tradycji Związku OSP RP w OSP Warszawa-Wesoła, 
zabiegając o gromadzenie biblioteki, jej uporządkowanie umożliwiające wykorzystanie zebranych 
materiałów przez autorów opracowań.
Na bieżąco współpracowali z Komisją: prof. Adam Czesław Dobroński, prof. Stefan J. Pastuszka, prof. 
Tadeusz Olejnik, Zbigniew Todorski, Jerzy Przybylski, pracownicy Muzeum Historii Polskiego Ruchu 
Ludowego i Muzeum Niepodległości.

XV.7. rada programowa „Strażaka”
Skład Rady Programowej w latach 2012‒2017:

• Marek Trombski – przewodniczący Rady Programowej „Strażaka”
• Zbigniew Sosnowski – wiceprzewodniczący Rady Programowej „Strażaka”
• Teresa Tiszbierek – sekretarz
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• Stanisław Dycha
• Edward Fedko
• Ryszard Kamiński
• Janusz Konieczny
• Mirosław Pawlak
• Edward Siarka
• Ireneusz Skubis 
• Dariusz Wróblewski

Obszar działalności: wytyczanie kierunków działania, opiniowanie programu wydawniczego i ocena 
czasopisma „Strażak”.

Rada Programowa miesięcznika „Strażak” ukonstytuowała się 19 września 2013 roku na 
pierwszym posiedzeniu. W kadencji 2012‒2017 odbyła 8 spotkań, na których omawiano sprawy 
istotne dla działalności redakcji, dotyczące m.in.: zakresu tematycznego, poziomu merytorycznego 
i szaty graficznej miesięcznika, analizowano poziom czytelnictwa i wysokość prenumeraty „Strażaka”, 
omawiano kwestie promocji czasopisma, wpływów z reklam oraz sprzedaży, jak również wydarzeń 
organizowanych przez redakcję. W posiedzeniach Rady Programowej uczestniczyli członkowie 
zespołu redakcyjnego z redaktor naczelną Dorotą Pardecką, która pełni tę funkcję od 1 stycznia 
2011 roku.

Służąc ochotniczym Strażom pożarnym i ich związkowi
„Strażak” jest czasopismem nowoczesnym i wciąż ewoluującym, a jednocześnie 

nawiązującym do historii, pielęgnującym tradycje organizacji i jej patriotyczny charakter. Zespół 
redakcyjny, wspierany przez Radę Programową, stoi na straży dostępu czytelników do wiedzy we 
wszystkich obszarach, które dotyczą bardzo szerokiej i często niełatwej działalności Ochotniczych 
Straży Pożarnych i ich Związku. Zarówno w warstwie branżowej i szkoleniowej, jak i prawnej czy 
politycznej. Miesięcznik towarzyszy OSP w chwilach uroczystych, w ich działalności codziennej 
oraz w momentach trudnych. Z zaangażowaniem i pasją członków zespołu oraz współpracowników 
redakcji spełnia rolę, jaką wyznacza mu Statut Związku OSP RP, jest łącznikiem pomiędzy Związkiem 
i jego członkami – Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Jednocześnie redakcja „Strażaka” stara się być 
nie tylko przekazicielem informacji, ale również partnerem, współpracować z Ochotniczymi Strażami 
Pożarnymi oraz zabiegać o to, by ich działalność oraz działalność Związku była w należny sposób 
ceniona i dostrzegana, czemu służą również inicjatywy podejmowane przez redakcję „Strażaka”.

nowości na łamach „Strażaka”
„Strażak” informuje o działaniach prowadzonych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, uchwałach Prezydium i Zarządu Głównego Związku OSP RP mających 
wpływ na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, pracach komisji zadaniowych działających 
w Związku, a także o tym, co dzieje się w samych OSP. 

W latach 2012‒2017 „Strażak” bardzo obszernie prezentował działania strażaków ochotników 
uczestniczących w licznych, trudnych i nierzadko długotrwałych akcjach ratowniczych i ratowniczo-
gaśniczych. Również w artykułach szkoleniowych i edukacyjnych, relacjach z przebiegu ćwiczeń 
i szkoleń pismo dostarczało wiedzę przydatną strażakom w ich codziennych działaniach. Realizując 
cel Związku OSP RP, redakcja kładła nacisk na propagowanie bezpieczeństwa ratowników 
i stosowania właściwej ochrony osobistej strażaków. Zarówno w rzeczowych relacjach dotyczących 
założeń taktycznych oraz przebiegu ćwiczeń i szkoleń, ale też w specjalnych rubrykach, w których 
specjaliści i eksperci instruowali, jak właściwie reagować na zagrożenia, a także na co należy zwracać 
uwagę przy zakupie sprzętu i wyposażenia. Ważną kontynuowaną rubryką są porady prawne oraz 
odpowiedzi prawnika na pytania czytelników.

Na łamach „Strażaka” pojawiły się licznie nowe serie artykułów informacyjnych, 
poradnikowych i edukacyjnych. W 2013 roku redakcja utworzyła rubrykę o nowoczesnych 
technologiach teleinformatycznych i multimediach oraz rozpoczęła publikację artykułów z cyklu 
„Pożary”, w których ekspert opisuje m.in. różne typy pożarów, ich specyfikę i odpowiadające im 
zasady prowadzenia działań ratowniczych oraz bezpieczeństwa strażaków. Od 2014 roku ukazuje 
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się ważna rubryka wskazująca nowe źródła finansowania działalności OSP i MDP oraz informująca 
o zasadach pozyskiwania z nich funduszy na rozmaite cele i inicjatywy, a także cykl poradnikowy 
dotyczący prowadzenia księgowości i finansów w OSP oraz seria artykułów o specyficznych pożarach 
i zagrożeniach. Rok później opublikowano szereg tekstów pokazujących, jak ubiegać się o środki 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, prezentujących przykłady udanych przedsięwzięć oraz 
współpracę OSP z Lokalnymi Grupami Działania.

Po zamachach terrorystycznych w Paryżu 13 listopada 2015 r. (przed Światowymi Dniami 
Młodzieży w Polsce, gdy Polska szykowała się do przyjęcia rzeszy pielgrzymów z całego świata) 
redakcja od numeru 1 w 2016 roku rozpoczęła cykl artykułów pt.: „Terroryzm, koszmar cywilizacji”. 
W każdym z nich omawiane były inne zagrożenia, jak zamachy na środki transportu, podczas imprez 
masowych, w obiektach użyteczności publicznej itp. oraz zadania służb ratowniczych. W tym samym 
roku zapoczątkowana została rubryka, w której opiekunowie najlepszych i wyróżniających się 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dzielą się wiedzą o tym, w jaki sposób osiągnąć sukces w pracy 
z młodzieżą, podają konkretne przykłady i pomysły oraz prezentują sprawdzone metody działania. 
Po latach przerwy „Strażak” powrócił również do cyklu „Inne zagrożenia”.

wielkie wydarzenia i akcje specjalne w „Strażaku”
Redakcja miesięcznika „Strażak” aktywnie angażowała się w wielkie przedsięwzięcia, których 

organizatorem i uczestnikiem był Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
ale też prowadziła rozmaite akcje i interwencje.

Największym przedsięwzięciem, którego Związek OSP RP był organizatorem, było XX 
Międzynarodowe Spotkanie i Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF w Opolu w 2015 roku. 
„Strażak” opisywał przygotowania, a następnie czynnie uczestniczył w wydarzeniu, wydając w trakcie 
olimpiady bogato ilustrowaną, codzienną gazetkę informującą o wydarzeniach każdego dnia. Numer 
7/2015 zdominowany był przez artykuły poświęcone historii CTIF, polskim sukcesom na olimpiadach 
i zapowiedziom CTIF w Opolu. Natomiast numer 8/2015 wypełniała wielka fotorelacja z wydarzeń, 
jakie miały miejsce w Opolu, które zwieńczone zostały wielkim sukcesem i zwycięstwem polskiej 
drużyny chłopców z Głuchowa. „Strażak” poświęcił też wiele miejsca sukcesowi organizacyjnemu 
Związku, jakim było zorganizowanie ponad 5 tysięcy strażaków ochotników do zabezpieczenia 
Światowych Dni Młodzieży oraz ich udziałowi w tym wydarzeniu, obszernie dokumentując to 
licznymi zdjęciami w numerach 8 i 9/2016.

Ważnym wydarzeniem na łamach „Strażaka” były uroczystości jubileuszowe z okazji 95-lecia 
ZOSP RP w Krakowie (10/2016) i VII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę (5/2015).

Od początku 2015 roku na stronach miesięcznika prowadzona była intensywna akcja 
informacyjna związana z innym sukcesem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej ‒ abolicją ogłoszoną dla rolników kierowców OSP, którym groziła utrata ubezpieczenia 
w KRUS, a tym samym wypracowanego kapitału składkowego. Wyprzedzając zagrożenie, o ochronę 
tego kapitału Zarząd Główny oraz Zarząd Wykonawczy Związku zabiegały przez kilka lat.

Od grudnia 2016 roku „Strażak” informował o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie 
Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 
dotyczącej dodatku do emerytury dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Magazyn wspierał 
też akcję zbierania podpisów pod projektem.

Również od grudnia 2016 roku i w 2017 roku redakcja opublikowała szereg artykułów, 
interweniując przeciwko planom, a wreszcie projektowi zmiany Ustawy o ochronie przeciwpożarowej 
złożonemu w Sejmie przez posłów PiS. Celem zmiany było odebranie Związkowi Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP środków z firm ubezpieczeniowych. „Strażak” alarmował, że projekt pozbawia 
strażaków ochotników ustawowego prawa do decydowania o podziale i wydatkowaniu środków. 
A tym samym grozi utratą dofinansowania na pracę z młodzieżą, szkolenia z kwalifikowanej pierwszej 
pomocy i zakup mundurów wyjściowych i koszarowych dla OSP i MDP.

inspiracje i przedsięwzięcia „Strażaka”
W ramach promowania miesięcznika „Strażak”, podkreślania roli Związku oraz w celu 

premiowania działalności Ochotniczych Straży Pożarnych i aktywności ich członków redakcja 



Sprawozdanie z działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w XIII kadencji w latach 2012‒2017 149

inspirowała i organizowała rozmaite konkursy i wydarzenia. 
W grudniu 2012 roku rozstrzygnięty został konkurs na najlepszy artykuł ogłoszony z okazji 

ukazania się 1000 numeru „Strażaka” (7/2012). Nagrodzone oraz wyróżnione artykuły były 
publikowane na łamach czasopisma. 

W kwietniu 2014 roku redakcja ogłosiła konkurs filmowy „Strażacy ochotnicy w działaniu”, 
którego zwycięzców ogłosiła w numerze 10/2014 miesięcznika.

Największym tego rodzaju wydarzeniem była pierwsza edycja Ogólnopolskiego Konkursu na 
Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY, pomysłu 
redaktor naczelnej Doroty Pardeckiej, którego organizatorem był Zarząd Główny Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs adresowany był przede wszystkim do OSP, które 
samodzielnie lub wspólnie z samorządami, lokalnymi środowiskami, organizacjami, instytucjami 
oraz pracodawcami i przedsiębiorcami realizowały rozmaite przedsięwzięcia oraz projekty służące 
mieszkańcom na terenie ich działania. Konkurs miał na celu promowanie społecznej aktywności i roli 
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zachęcać do jeszcze aktywniejszego podejmowania działań na 
rzecz bezpieczeństwa i poprawy jakości życia ludzi, organizowania się społeczności wokół wspólnych 
inicjatyw i przeciwdziałać wykluczeniu. Zadaniem Konkursu było integrowanie samorządów z OSP 
oraz wzmacnianie pozytywnego wizerunku Związku OSP RP. 

Członkowie Rady Programowej „Strażaka” na prośbę redaktor naczelnej Doroty Pardeckiej, 
wyrażonej w imieniu przewodniczącego prof. Marka Trombskiego, w maju 2016 roku drogą mailową 
opiniowali projekt Regulaminu Konkursu przed przedłożeniem go na posiedzeniu Prezydium 
Zarządu Głównego Związku OSP RP w dniu 19 maja 2016 roku, oceniając go bardzo pozytywnie. 
Na wspólnym posiedzeniu Rady Programowej oraz Kapituły Konkursu FLORIANY 14 grudnia 2016 r. 
uczestnicy spotkania omówili założenia dotyczące FLORIANÓW.

Konkurs uzyskał prestiżowe patronaty honorowe i medialne. Niezwykle mocno promowany, 
zarówno w mediach, jak i w Internecie, zyskał ogromne zainteresowanie, doczekał się 375 zgłoszeń 
i licznych publikacji w mediach. W pierwszym etapie oceny wyłoniono nominowanych do nagród. 
Członkowie Kapituły konkursowej z prezesem Waldemarem Pawlakiem na czele nominowali do 
nagrody 57 inicjatyw.
Ogłoszony w listopadzie 2016 roku został rozstrzygnięty 4 maja 2017 roku w Dniu Strażaka. Na 
ogólnopolskim spotkaniu Gali Finałowej Floriany uhonorowano nominowane OSP i wyróżniono 
statuetką FLORIANA 21 OSP realizujących Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem 
OSP i Samorządów.

„Strażak” w internecie i działania promocyjne
Na początku XIII kadencji uruchomiona została strona internetowa „Strażaka”, która służy 

promocji czasopisma i działalności Związku OSP RP. W ramach Konkursu FLORIANY utworzona została 
także strona www.floriany.pl, która informowała o wszystkich etapach wydarzenia. Obecnie jednak 
najskuteczniejszą formą komunikacji, także w środowisku strażackim, są media społecznościowe, 
z których korzysta również redakcja. Potwierdziły to akcje promocyjne, informacyjne i specjalne 
organizowane przez Związek oraz „Strażaka”. Redakcja z sukcesem wykorzystywała tę formę 
komunikacji, kładąc ogromny nacisk na promowanie Konkursu FLORIANY oraz utrzymując niegasnące 
zainteresowanie jego rozstrzygnięciem, zarówno przed, jak i po gali finałowej.

Redakcja wzięła także udział w promowaniu i nagłaśnianiu akcji mającej na celu zapobieżenie 
przyjęciu zmian w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej skutkujących odebraniem strażakom 
ochotnikom prawa do podziału i wydatkowania środków z firm ubezpieczeniowych. Polegała ona 
na „wlepianiu” posłom i senatorom, popierającym ten szkodliwy projekt, żółtej, a po głosowaniu 
czerwonej kartki. Redakcja informowała na Facebooku o przebiegu posiedzeń, debat oraz głosowań 
w parlamencie, zamieszczając filmiki z wypowiedziami polityków.

Profil „Strażaka” na Facebooku służy redakcji także do promowania treści zamieszczanych 
w papierowym wydaniu oraz imprez organizowanych przez Związek OSP RP. Rada Programowa ma 
nadzieję, że ten sposób oraz inne podejmowane przez redakcję działania wpłyną na zwiększenie 
sprzedaży miesięcznika. „Strażak” jest najbardziej liczącym się pismem w branży pożarniczej, 
zarówno z uwagi na zawartość merytoryczną, jak i wysokość nakładu wahającego się w ostatnich 
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latach od 9000 do 9500 egzemplarzy. Obok opisanych już inicjatyw promujących „Strażaka”, zarządy 
poszczególnych struktur Związku, Ochotnicze Straże Pożarne oraz samorządy każdego roku w akcji 
e-mailingowej są zachęcane do prenumerowania magazynu.
Pracownicy redakcji uczestniczący w różnych wydarzeniach aktywnie promują czasopismo, 
zachęcając do prenumeraty. Nieustannie pracują również nad uatrakcyjnieniem magazynu, 
zarówno poprzez zawartość merytoryczną, jak i unowocześnianie jego wyglądu. Członkowie Rady 
Programowej wyrażają nadzieję, że członkowie zarządów struktur związkowych, którzy mają 
częsty bezpośredni kontakt z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, dołączą do promocji miesięcznika 
i pomogą w zwiększeniu jego dotarcia do szerszej rzeszy czytelników.

XVi działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza prowadzona przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
ma charakter pomocniczy, służy jedynie pozyskiwaniu środków na realizację zadań statutowych. 
Dzięki tej działalności Ochotnicze Straże Pożarne wyposażane są w wyroby służące zapewnieniu 
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia. Wprowadzone do użytkowania 
w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywane przez te jednostki do alarmowania 
o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także stanowiące 
podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 20 czerwca 2007 roku.

XVi.1. wyposażenie ochotniczych Straży pożarnych w sprzęt ratowniczy i ochrony 
indywidualnej strażaka

Przez okres całej kadencji Związek OSP RP prowadził działalność polegającą na wspieraniu 
w wyposażaniu OSP, w wyroby wykorzystywane w trakcie działań ratowniczych i operacyjnych.
W celu zapewnienia najwyższego poziomu technicznego, jakościowego wyrobów oraz 
najkorzystniejszych cen, Związek OSP RP podejmował następujące działania:

• negocjacje z producentami i przedstawicielami producentów sprzętu przeciwpożarowego,
• intensywne zbieranie ofert i docieranie do producentów sprzętu przeciwpożarowego 

innowacyjnego i o jak najwyższej jakości, co pozwalało na stałe rozszerzanie oferty końcowej 
dla OSP,

• uzgadnianie warunków gwarancyjnych z producentami i dostawcami w ramach sprzętu 
wykorzystywanego w Ochotniczych Strażach Pożarnych,

• doradztwo techniczne dotyczące wymagań sprzętowych i dokumentacji, tj. świadectwa 
CNBOP, dokumenty CE itp.,

• bieżące monitorowanie wykazu wydanych przez CNBOP świadectw dopuszczenia,
• przekazywanie na bieżąco informacji do ogniw Związku, nowych ofert handlowych i promocji 

cenowych,
• prezentowanie wyrobów przez przedstawicieli firm podczas organizowanych szkoleń, 

seminariów i konferencji,
• udział w targach producentów sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego,
• wydawanie gazetek produktowych.

Wszystkie podejmowanie działania miały na celu pozyskanie środków na realizację działań 
statutowych Związku OSP RP.

XVi.1.1. wyniki działalności gospodarczej

Dużym sukcesem działalności Biura ZG ZOSP RP jest coraz lepsza obsługa oraz oferta skierowana 
do odbiorców, co przekłada się na wyższe zainteresowanie współpracą z ZOSP RP i wzrostem 
sprzedaży. Priorytetem działań jest zapewnienie szerokiego i kompleksowego asortymentu, tak aby 
umożliwić klientom znalezienie i zakup wszystkich interesujących ich artykułów w jednym miejscu. 
Oferowane produkty wyróżniają się jakością i niezawodnością. Wypracowanym dodatkowym atutem 
jest szeroko pojęte doradztwo techniczne.
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Tabela 47: Wysokość obrotów netto (w zł) uzyskana w latach 2012–2016.
województwo 2012 2013 2014 2015 2016

dolnośląskie 711 287,40 788 925,77 737 038,73 879 908,40 841 782,93
kujawsko-pomorskie 923 494,01 789 755,89 953 829,58 1 075 401,98 1 553 798,86
lubelskie 1 133 643,02 1 194 796,26 2 597 790,06 2 354 233,80 2 024 475,76
lubuskie 1 067 492,45 1 076 915,67 1 080 946,26 1 467 122,56 1 758 021,97
łódzkie 669 586,17 1 452 363,98 1 666 613,64 2 340 974,49 2 961 316,44
małopolskie 1 152 958,67 1 497 785,60 1 920 451,66 1 895 082,59 1 245 284,55
mazowieckie 1 359 773,69 1 705 394,67 1 477 930,67 1 810 798,93 1 825 818,03
opolskie 258 561,02 605 362,39 853 506,91 665 012,59 611 970,36
podkarpackie 1 586 263,22 1 888 457,48 2 229 474,42 2 358 329,29 1 620 337,12
podlaskie 835 150,74 893 504,09 1 000 328,77 1 332 204,57 802 252,60
pomorskie 912 728,36 1 257 769,42 1 355 138,84 1 362 553,06 1 625 171,50
śląskie 966 519,62 975 378,37 1 070 963,17 1 462 189,73 1 196 945,73
świętokrzyskie 742 362,45 1 054 657,33 1 086 236,61 1 233 664,71 854 270,49
warmińsko-mazurskie 567 498,23 978 056,88 1 038 546,09 1 464 792,70 1 777 834,94
wielkopolskie 1 451 636,51 1 685 107,06 2 008 159,39 2 524 614,42 1 802 684,53
zachodniopomorskie 953 462,83 819 393,95 952 777,70 1 313 343,60 1 205 980,02

razem netto 15 292 418,39 18 663 624,81 22 029 732,50 25 540 227,42 23 707 945,83

Wykres 20: Wysokość obrotów netto uzyskana w latach 2012–2016.

XVi.2. wytwórnia umundurowania Strażackiego w brzezinach
ZOSP RP Wytwórnia Umundurowania Strażackiego w Brzezinach zgodnie z wpisem do 

Krajowego Rejestru Sądowego (Rejestr Przedsiębiorców) jest jednostką organizacyjną Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej prowadzącą działalność gospodarczą 
w zakresie produkcji odzieży roboczej i ochronnej (środków ochrony indywidualnej), umundurowania 
i odzieży wierzchniej, bielizny i innej. Głównymi odbiorcami są jednostki ochrony przeciwpożarowej 
OSP i PSP.

ZOSP RP WUS nie posiada odrębnej osobowości prawnej, jest jednostką samobilansującą się 
oraz samodzielnie rozliczającą się z podatku VAT. Pracodawcą zatrudniającym 88 osób, rozliczającym 
samodzielnie podatek dochodowy od osób fizycznych.
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Zdjęcie 55: Budynki Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach.

1. zrealizowane projekty unijne
W latach 2012‒2017 ZOSP RP Wytwórnia Umundurowania Strażackiego uzyskała kwotę 

dofinansowania w wysokości 565 891,38 zł na realizację następujących projektów unijnych:
„Budowanie zintegrowanego systemu magazynowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach w oparciu 
o wykorzystanie najnowszych e-technologii” (projekt zakończony w 2012 roku). Kwota faktycznego 
dofinansowania 461 282,07 zł. Całkowita kwota projektu 779 138,20 zł.

„Umacnianie konkurencyjności firmy ZOSP RP Wytwórni Umundurowania Strażackiego 
poprzez udział i organizację w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą”. Projekt 
„Targi 2013‒2015”. Kwota faktycznego dofinansowania ‒ 104 609,31 zł. Całkowita kwota projektu 
‒ 431 811,25 zł.

2. realizowane w kadencji 2012‒2017 projekty badawczo-rozwojowe
Projekt rozwojowy nr O ROB 001401/ID14/1 „Nowoczesne ochrony osobiste służb ratowniczych 

KSRG w oparciu o potrzeby użytkowników końcowych” zrealizowany (27 grudnia 2011 roku – 26 
grudnia 2014 roku) w Konsorcjum 9 firm i jednostek naukowo-badawczych (min. ZOSP RP WUS 
i KZPT Sp. z o o).

Strategiczny projekt badawczy nr SP/K/11/207770/13 pt. „Poprawa bezpieczeństwa pracy 
w kopalniach” nr 11 pt. „Opracowanie odzieży ochronnej dla ratowników górniczych” realizowany 
przez Konsorcjum: CIOP, CSRG w Bytomiu, ZOSP RP WUS (1 lutego 2014 roku – 31 grudnia 2016 roku).

3. współpraca z instytucjami regionalnymi
ZOSP RP WUS współpracuje z Urzędem Pracy (prace interwencyjne, staże, szkolenia), w latach 

2012‒2017 uzyskała dofinansowanie: na szkolenia pracowników w kwocie 36 685,60 zł, na prace 
interwencyjne 26 446,47 zł.
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4. nagrody i wyróżnienia

Zdjęcie 56: Statuetki – nagrody i wyróżnienia ZOSP RP WUS Brzeziny.
2012 rok
• Złoty medal „SAWO 2012” za ubranie specjalne, ochronne-6S
• GRAND PRIX „SAWO 2012” za zestawy o właściwościach trudnopalnych i antyelektrostatycznych
2013 rok
• Wyróżnienie EDURA 2013 ‒ wyróżnienie za ubranie ochronne, specjalne 7
• Jakość Roku 2013
2014 rok
• Złoty medal „SAWO 2014” i GRAND PRIX „SAWO 2014” za ubranie specjalne 7
2016 rok
• GRAND PRIX „SAWO 2016 ” i ZŁOTY MEDAL „SAWO 2016” za ubranie specjalne ochronne 8
• Złoty Medal The World Exhibition of Inventions, Research and New Technologies – Brussels 

INNOVA 2016
• Główna Nagroda National Authority for ScientificnResearch and Innovation of Romania za 

zestaw o właściwościach termoregulacyjnych dla ratowników górniczych RESCLO
• Nagroda I stopnia w Ogólnopolskim konkursie Poprawy Warunków Pracy

Zdjęcie 57: Nagroda I stopnia 
w Ogólnopolskim konkursie Poprawy 
Warunków Pracy

Zdjęcie 58: Nagroda National Authority 
for ScientificnResearch and Innovation of 
Romania
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Zdjęcie 59: Złoty Medal The World Exhibition of Inventions, 
Research and New Technologies – Brussels INNOVA 2016

5. współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi
ZOSP RP WUS ściśle współpracuje z CIOP-PIB, CNBOP, ITB „MORATEX”, Instytutem 

Włókiennictwa, CSRG w Bytomiu oraz z Politechniką Łódzką.

6. posiadane certyfikaty
ZOSP RP WUS od 2002 roku posiada wdrożony system zarządzania jakością. Potwierdzeniem 

tego jest posiadany Certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie: projektowania, produkcji, sprzedaży 
i serwisu umundurowania i odzieży ochronnej (specjalnej). Ponadto firma posiada Certyfikat 
potwierdzający spełnienie wymagań AQAP 2110:2009. System zarządzania jakością jest audytowany 
corocznie przez instytucje wydające certyfikaty. ZOSP RP WUS w latach 2012‒2017 zdobyła na swoje 
wyroby 30 Certyfikatów Oceny Typu WE oraz 26 Świadectw Dopuszczenia.

7. rynek sprzedaży
ZOSP RP WUS kompleksowo zaopatruje w umundurowanie i środki ochrony indywidualnej 

Ochotnicze Straże Pożarne, wykorzystując sieć sprzedaży Związku OSP RP, jednostki Państwowej 
Straży Pożarnej, w tym szkoły pożarnicze, zakładowe straże pożarne (np. ORLEN), urzędy gmin 
i inne instytucje, np. Metro Warszawskie, a także dostarcza środki ochrony indywidualnej na rynek 
górniczy.

Zdjęcia 60, 61: Elementy wyposażenia strażaka z oferty produktów WUS Brzeziny.
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8. eksport
W latach 2012‒2017 ZOSP RP WUS eksportowała swoje wyroby do Niemiec, Portugali, Czech, 

Holandii, Słowacji, Litwy oraz Łotwy, a za pośrednictwem KZPT do krajów dalekiego i bliskiego 
wschodu. W 2017 roku nawiązano współpracę z Algierią.

9. Sprzedaż wyrobów
ZOSP RP WUS zaopatruje OSP w umundurowanie wyjściowe i środki ochrony indywidualnej 

głównie za pośrednictwem jednostek organizacyjnych ZOSP RP (Biur ZOW ZOSP RP i ich filii oraz biur 
terenowych). Całkowitą sprzedaż wyrobów obrazują poniższe wykresy:

Wykres 21: Ubrania koszarowe i środki ochrony indywidualnej sprzedaż w okresie 1 stycznia 2012 roku–10 maja 2017 
roku.

Wykres 22: Umundurowanie wyjściowe. Sprzedaż w latach 1 stycznia 2012 roku–10 maja 2017 roku.

10. wuS a związek oSp rp
• Wystawy i fundowanie nagród rzeczowych i pieniężnych na zawodach strażackich 

organizowanych przez Związek OSP RP.
• Współfinansowanie narad, posiedzeń i szkoleń dla handlowców i dyrektorów ZW OW ZOSP 

RP.
• Reklama w czasopismach związkowych („Strażak”, „Strażak Mazowiecki”).
• Promowanie wyrobów WUS wśród działaczy ZOSP RP.
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XVi.3. kaliskie zakłady przemysłu terenowego Sp. z o.o. w kaliszu
19 października 2010 roku Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP zakupił od Skarbu 

Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa 13.600 
udziałów (stanowiących 85% kapitału zakładowego) w Spółce pod firmą Kaliskie Zakłady Przemysłu 
Terenowego Sp. z o.o w Kaliszu za kwotę 3 563 200 złotych.

Zgodnie z ustawą o komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych 15 % udziałów Ministerstwo 
Skarbu Państwa przekazało nieodpłatnie załodze. Na przestrzeni minionych siedmiu lat ZOSP RP 
odkupił od pracowników większość udziałów i na dzień dzisiejszy Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP posiada w Kaliskich Zakładach Przemysłu Terenowego Sp. z o.o. w Kaliszu 15.723 
udziałów co stanowi 98,27% kapitału zakładowego Spółki.

XVi.4. „kirowy gościniec” ośrodek Szkoleniowo-wypoczynkowy zoSp rp 
w kościelisku

Zdjęcie 62: „Kirowy Gościeniec” budynek C.

Ośrodek funkcjonuje od 2002 roku, w 2017 roku przypada jubileusz 15-lecia istnienia. Liczba 
pracowników zgodnie ze schematem organizacyjnym to 9 osób, kadra dydaktyczna akredytowana 
przez Urząd Mazowiecki współpracująca z ośrodkiem to ponad 30 osób, o sprawność infrastruktury 
hotelowej dba kolejnych 20 współpracowników.

W tym czasie na 373 szkoleniach kursów KPP oraz weryfikacyjnych wyszkolono 11 058 
strażaków. Zdawalność wyniosła 89,50%. W celu prowadzenia działalności szkoleniowej na 
profesjonalnym poziomie zmodyfikowano od podstaw infrastrukturę szkoleniową oraz zakupiono 
niezbędny sprzęt. W 90% ośrodek zarobił na poniżej prezentowane dokonania, świadcząc usługi 
szkoleniowe oraz hotelowe. W hotelarstwie z jego usług skorzystało 8000 gości.

W czerwcu 2015 roku powstał unikalny i jedyny tego typu obiekt szkoleniowy w Polsce Moduł 
„STUDNIA”, na którym można ćwiczyć w warunkach zbliżonych do naturalnych, wykorzystując 
ponad 40 symulacji, m.in. z ewakuacji w ciasnych pomieszczeniach, a także prowadzić ćwiczenia 
wysokościowe i głębinowe (studnia głębokości 7 m). STUDNIA służy także do demonstracji pomocy 
przy samobójstwach przez powieszenie, a także pomocy w przypadku zawisu paralotniarza. Element 
szkoleniowy wyposażony jest w przyrząd typu winda mogący pracować w dwóch poziomach. W 2014 
i 2015 roku powstał Moduł „Ewakuacji poszkodowanych ze środków transportu” pozwalający 
prowadzić zajęcia w naturalnych warunkach pomocy. Od 2014 roku uczestnicy kursów KPP korzystają 
także z basenu Hotelu Kasprowy w podstawowych zajęciach ratownictwa z wody.
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Zdjęcie 63: Element szkoleniowy STUDNIA.

W maju 2017 roku z adaptacji sali konferencyjnej w budynku B powstała „Pracownia symulacji 
wypadków” z najnowocześniejszym systemem debryfingu, a także wysokiej wierności symulatorem 
Hal S1000. Symulator ten zawiera opcje: obarczania odmy prężnej, chirurgicznego udrażniania dróg 
oddechowych, przesyłania głosu, zestawu ran pooperacyjnych. Ma wbudowane 10 scenariuszy: 
ruchy klatki piersiowej (szmery oddechowe, zmiany osłuchowe), monitorowanie wentylacji 
i skuteczności uciskania klatki piersiowej, tony serca i zaburzenia rytmu, EKG, pomiar ciśnienia 
tętniczego na lewej ręce, bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych, intubację przez nos 
i usta, obrzęk dróg oddechowych, założenie maski krtaniowej, rurki krtaniowej, czujnik prawidłowej 
intubacji oraz częstości i głębokości oddechów, symulację tętna zsynchronizowaną z pracą serca 
i ciśnieniem, pomiar tętna na kończynach górnych, monitorowanie pulsu oksymetrii. Współpracuje 
z AED, defibrylatorem i pulsoksymetrem, a także defibrylatorem manualnym. Sterowany jest ze 
sterowni za pomocą tabletu.

Przez blisko 13 lat zgromadzono pokaźną liczbę funkcjonalnego sprzętu do szkoleń zakupionego 
ze środków własnych ośrodka, a także z pomocą Zarządu Wykonawczego ZOSP RP.

W uznaniu zasług w tworzeniu profesjonalnej bazy szkoleniowej ośrodek otrzymał patronat 
naukowy znanego autorytetu w ratownictwie medycznym prof. Waldemara Machały z Akademii 
Medycznej w Łodzi, a także rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu prof. 
Mariana Cygnara.

W zakresie zabezpieczenia ośrodka zainstalowano monitoring telewizji przemysłowej, 
a w 2017 roku ze względu na rozbudowanie bazy szkoleniowej zainstalowano dodatkowo 10 kamer. 
Stanowi to znaczne ułatwienie także w zarządzaniu. 

W zakresie pozyskiwania klientów zewnętrznych ośrodek współpracuje z trzema najlepszymi 
portalami internetowymi w Polsce, dysponuje profesjonalną stroną internetową. Opracowano 
i wydano foldery reklamujące usługi szkoleniowe i wypoczynkowe.

XVi.5. ośrodek Szkoleniowy „Strażak” w turawie
Ośrodek Szkoleniowy ZOSP RP w Turawie, woj. opolskie, został wybudowany w latach 70. 

przez strażaków ochotników województwa opolskiego z przeznaczeniem na zadania szkoleniowe 
związane z ochroną przeciwpożarową oraz ratownictwem.

W latach 2010-2014 ośrodek użytkowany był przez Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Opolu. 
Decyzją Prezydium ZG ZOSP RP z dnia 20 listopada 2014 roku wyrażoną w Uchwale nr 121/14/2014 
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wydano zgodę na zawarcie przez Związek umowy dotyczącej zarządzania nieruchomością w Turawie. 
W dniu 12 lutego 2015 roku Prezydium ZG w Uchwale nr 125/16/2015 powołało Ośrodek Szkoleniowy 
w Turawie jako nową jednostkę organizacyjną Związku do prowadzenia działalności szkoleniowej.

W czerwcu 2015 roku ośrodek został wpisany do rejestru wojewody mazowieckiego jako 
ośrodek prowadzący kursy z zakresu ratownictwa medycznego i uzyskał akredytację (zatwierdzenie 
kadry szkoleniowej ośrodka oraz programu kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy). 
Szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz organizacja letnich obozów Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych są głównym rodzajem działalności ośrodka.

Zdjęcie 64: Ośrodek Szkoleniowy „Strażak” w Turawie – budynek główny.

W roku 2015 w ośrodku przeszkolono ponad 600 członków OSP w zakresie KPP, około 400 
osób wzięło udział w innych niemedycznych szkoleniach związanych z ochroną przeciwpożarową, 
zorganizowano 4 obozy dla około 300 członków MDP z terenu województwa opolskiego i śląskiego.

W roku 2016 przeszkolono 766 członków OSP, ponad 700 osób wzięło udział w szkoleniach 
innych, zorganizowano również 4 obozy dla 250 członków MDP z terenu województw: opolskiego, 
śląskiego i łódzkiego.
W latach 2015‒2016 przeprowadzono remont i modernizację ośrodka. Kwota inwestycji wyniosła: 
544 651,39 zł, w tym kwota dotacji: 425 000 zł, (środki trwałe 131 899,88 zł).

XVi.6. nieruchomości w zarządzaniu ow zoSp rp
• poznań, ul. norwida 14

Posesja Zarządu Głównego ZOSP RP w Poznaniu położona jest przy ul. C.K. Norwida 14 
w dzielnicy Jeżyce, usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie z nasypem kolejowym trasy wiodącej 
z Poznania w kierunku Szczecina. Zabudowana działka gruntu o powierzchni 5 197 m2. Właścicielem 
gruntu jest miasto Poznań. Wieczystym użytkownikiem – postanowieniem sądu z 3 sierpnia 1992 
roku – jest Zarząd Główny ZOSP RP. Właścicielem budynków – księga wieczysta KW – 51558 – 
jest Zarząd Główny ZOSP RP. Z dniem 31 stycznia 2001 roku nastąpiło przejęcie nieruchomości od 
SUPON Poznań. 

Na terenie posesji znajdują się cztery budynki o zróżnicowanym charakterze. Pierwszy to 
budynek biurowy trzykondygnacyjny z wysokim parterem i podpiwniczeniem, typowy budynek 
biurowy z powierzchnią handlową i przylegającą do niej powierzchnią magazynową usytuowaną 
na parterze z osobnym wejściem. Drugi to dwukondygnacyjny budynek z wysokim parterem 
i podpiwniczeniem, budynek magazynowy zaadoptowany jeszcze przed przejęciem przez ZG ZOSP 
RP na budynek biurowy. Kolejne dwa to parterowe budynki o charakterze biurowo-magazynowym. 
Jeden z pomieszczeniami warsztatowymi zaś drugi z boksami garażowymi. Dzięki przychodom 
uzyskiwanym z wynajmu pomieszczeń biurowych, magazynowych, sal wykładowych, miejsc 
parkingowych i boksów garażowych Zarząd Główny ZOSP RP do końca roku 2010 pokrywał koszty 
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związane z funkcjonowaniem nieruchomości, przeprowadzaniem remontów i bieżącym jego 
utrzymaniem. 

Na podstawie Uchwały Prezydium ZG ZOSP RP nr 199/24/2010 z 16 grudnia 2010 roku w sprawie 
sposobu korzystania z nieruchomości Zarząd Wykonawczy Związku OSP RP podpisał umowę dotyczącą 
przeniesienia posiadania nieruchomości, na podstawie której Oddział Wojewódzki Związku OSP RP 
Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka stał się użytkownikiem zależnym 
nieruchomości mającym prawo używania i pobierania pożytków oraz zobowiązanym do ponoszenia 
kosztów i mającym prawo do dokonywania nakładów na nieruchomości.
Do najważniejszych prac wykonanych w latach 2011–2016 zaliczyć należy: remont instalacji 
odgromowej, remont drugiego piętra oraz wykonanie dokumentacji remontu elewacji budynku 
A, remont pomieszczenia magazynowego, wymiana dwóch bram do magazynu OW ZOSP RP oraz 
wymiana papy na zachodniej połaci dachu budynku D. Ponadto wykonano instalację systemu telewizji 
dozorowej oraz systemu alarmowego, wymieniono ogrodzenie nieruchomości oraz uruchomiono 
automatycznie zamykaną bramę i szlaban.

• kobylnica
Zabudowana nieruchomość położona w Kobylnicy, ul. Wileńska 4, gm. Kobylnica, pow. 

Słupsk. Oznaczona w ewidencji gruntów numerami 770 i 769, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku 
VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1S/00005484/0, a która to 
nieruchomość stanowi współwłasność ZOSP RP w ½ części i Jana i Ireny małż. Szmacińskich w ½ 
części. Prawa wynikające z posiadania nieruchomości wraz z prawem do używania i pobierania jej 
pożytków posiada Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej województwa pomorskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim.

• włocławek
Zabudowana nieruchomość położona we Włocławku u zbiegu ulicy 3 Maja i Żabiej oznaczona 

w ewidencji gruntów numerem 122/1, o obszarze 155 m2, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku 
prowadzi księgę hipoteczną oznaczoną jako Ks. hip. 224/1297. Prawa wynikające z posiadania 
nieruchomości wraz z prawem do używania i pobierania jej pożytków posiada Oddział Wojewódzki 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa kujawsko-
pomorskiego z siedzibą w Toruniu.

• płock
W Płocku przy ul. Kolejowej 16 znajduje się nieruchomość Związku OSP RP o pow. 640 m2, 

zabudowana murowanym budynkiem parterowym o pow. 351 m2 ‒ oznaczona w rejestrze gruntów 
i budynków województwa mazowieckiego, jednostki ewidencyjnej 146201_1-M. Płock obręb 
0012-Radziwie numerem 2854. Własność nieruchomości nabyta przez zasiedzenie prawomocnym 
postanowieniem Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 29 grudnia 2010 roku.
Na podstawie Uchwały nr 39/4/2013 z 18 kwietnia 2013 roku Prezydium Zarządu Głównego 
Związku OSP RP zdecydowało o udostępnieniu Oddziałowi Miejskiemu Związku OSP RP w Płocku 
tej nieruchomości do używania oraz pobierania pożytków wraz z obowiązkiem ponoszenia 
kosztów i prawem dokonywania nakładów. Odnośna umowa dotycząca przeniesienia posiadania 
nieruchomości pomiędzy Zarządem Wykonawczym Związku OSP RP a Zarządem Oddziału Miejskiego 
Związku OSP RP w Płocku została zawarta 6 lutego 2014 roku i obowiązuje do dnia dzisiejszego.

XVi.7. nieruchomość w mielnie
Uchwałą nr 190/23/2010 z 21 października 2010 roku Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP 

upoważniło Zarząd Wykonawczy ZOSP RP do prowadzenia negocjacji oraz nabycia przez ZOSP RP 
prawa do nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Łazy (miejscowość historycznie 
nazywana również Czajcze). Zarząd Wykonawczy ZOSP RP w imieniu Związku podjął działania mające 
na celu nabycie praw do nieruchomości, w wyniku czego po 4 latach, tj. 6 października 2014 roku, 
Skarb Państwa przekazał darowiznę na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w postaci 
nieruchomości o łącznym obszarze 4,5932 ha położonej w Łazach, gmina Mielno, powiat koszaliński, 
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województwo zachodniopomorskie. Nieruchomość ta składa się z dwóch działek o powierzchniach 
odpowiednio: działka nr 293/3 ‒ 13920 m², działka nr 1/16 ‒ 32012 m². Od 9 października 2014 roku 
Związek OSP RP widnieje w księdze wieczystej nr KO1K/00046355/1 jako właściciel ww. działki.
Dla nieruchomości nie wydano decyzji o warunkach zabudowy ani decyzji administracyjnej dotyczącej 
jej zagospodarowania. Na działce ustanowiona została nieograniczona w czasie służebność gruntowa 
drogi koniecznej na rzecz każdorazowego właściciela, użytkownika wieczystego bądź posiadacza 
samoistnego działki oznaczonej w ewidencji gruntów 1/13.

XVi.8. dom Strażaka
dom Strażaka, warszawa, ul. oboźna 1 – zabudowana działka o pow. 248 m2 i budynek 

o powierzchni użytkowej 1045 m 2 i kubaturze 5350 m3, o pięciu kondygnacjach, podpiwniczony, 
w części o sześciu kondygnacjach, właścicielem gruntu jest gmina Warszawa Śródmieście. 

Od 31 grudnia 1988 roku ZOSP RP jest wieczystym użytkownikiem gruntu – księga wieczysta 
nr KW – 58918, od 11 czerwca 1997 roku jest właścicielem budynku. Budynek zbudowany ok. 
1935 roku, w czasie wojny spalony, po wojnie użytkowany prowizorycznie jako obiekt mieszkalny, 
a później przemysłowo-magazynowy. Po przejęciu przez ZOSP RP wykonano: wymianę ścianek 
działowych, wymianę stolarki okiennej, wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, wymianę 
podłóg i posadzek, wymianę instalacji c.o., gazowej, elektrycznej, teletechnicznej. Prace remontowe 
i naprawcze były i są kontynuowane przez kolejne lata w zależności od potrzeb.

Dom Strażaka jest siedzibą Zarządu Głównego ZOSP RP. W latach 2012–2016 wykonany został 
remont (odświeżenie) pomieszczeń biurowych w zachodniej części budynku. Dzięki przychodom 
uzyskiwanym z wynajmu pomieszczeń biurowych oraz pokoi gościnnych odpłatnie gościom 
z zewnątrz Zarząd Główny ZOSP RP pokrywa koszty związane z funkcjonowaniem nieruchomości, 
przeprowadzaniem remontów i bieżącym utrzymaniem Domu Strażaka.

XVii Sprawozdanie z działalności głównej komisji rewizyjnej związku 
OSP RP

Główna Komisja Rewizyjna Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (GKR) jest jedną 
z władz Związku powołaną zgodnie z § 15 Statutu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 26 października 2016 roku prowadzonym 
przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie.
Główna Komisja Rewizyjna została wybrana i zatwierdzona Uchwałą nr 5/2012 XIII Zjazdu Krajowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z 15 września 2012 roku w składzie reprezentującym 
wszystkie oddziały wojewódzkie. Na pierwszym posiedzeniu Uchwałą nr 1/2012 Głównej Komisji 
Rewizyjnej Związku OSP RP z 15 września 2012 roku wybrano prezydium.
1. Przewodniczący ‒ Marian Mikołajczyk, woj. kujawsko-pomorskie
2. Wiceprzewodniczący ‒ Ryszard Stanibuła, woj.  lubelskie
3. Wiceprzewodniczący ‒ Kazimierz Wroński, woj. świętokrzyskie
4. Członek prezydium ‒ Lucjan Kędzia, woj. opolskie
5. Członek prezydium ‒ Tadeusz Tomaszewski, woj. wielkopolskie
6. Członek prezydium ‒ Henryk Jerzyk, woj. zachodniopomorskie
7. Sekretarz ‒ Paweł Gajda, woj. łódzkie
8. Ryszard Migdalski, woj. dolnośląskie
9. Józef Spychała, woj. lubuskie
10. Antoni Bienias woj. małopolskie
11. Grzegorz Walczak woj. mazowieckie
12. Józef Michalik, woj. podkarpackie
13. Romuald Wiszniewski, woj. podlaskie
14. Marek Buza, woj.  pomorskie
15. Ryszard Wudarczyk, woj. śląskie
16. Stanisław Mikulak, woj. warmińsko-mazurskie
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W trakcie trwania kadencji zaszły zmiany w składzie Głównej Komisji Rewizyjnej:
• z powodu śmierci Grzegorza Walczaka – w jego miejsce zgłoszono Karola Podleśnego z woj. 

mazowieckiego,
• z powodu rezygnacji z członkostwa w Komisji Ryszarda Wudarczyka powołano Mieczysława 

Skręta z woj. śląskiego,
• wybrano dodatkowego wiceprzewodniczącego Komisji – Kazimierza Wrońskiego – z woj. 

świętokrzyskiego,
• z powodu śmierci (pod koniec kadencji) ze składu Komisji ubył Antoni Bienias z woj. 

małopolskiego.

Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Związku. Do kompetencji Głównej 
Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP należy:

• kontrolowanie całokształtu działalności Związku,
• składanie Zjazdowi Krajowemu Związku sprawozdań z działalności oraz wniosków w sprawie 

absolutorium dla Zarządu Głównego,
• przedstawianie Zarządowi Głównemu uwag i wniosków dotyczących działalności Związku,
• uchwalanie regulaminów pracy Głównej Komisji Rewizyjnej i komisji rewizyjnych oddziałów 

Związku,
• współdziałanie z komisjami rewizyjnymi oddziałów wojewódzkich oraz sprawowanie nadzoru 

nad ich działalnością.
W dniu 19 listopada 2012 roku Uchwałą Głównej Komisji Rewizyjnej nr 2/2012, po konsultacjach 

z komisjami rewizyjnymi oddziałów wojewódzkich, przyjęto Regulamin Pracy Głównej Komisji 
Rewizyjnej i komisji wszystkich szczebli oddziałów Związku (wojewódzkich, powiatowych i gminnych).

Główna Komisja Rewizyjna przez całą kadencję pracowała w oparciu o opracowane własne 
plany działania uchwalane co roku oraz realizowała zadania określone przez XIII Zjazd Krajowy.

W latach 2012–2017 odbyło się łącznie 16 posiedzeń plenarnych GKR ZOSP RP poprzedzanych 
w części posiedzeniami Prezydium Głównej Komisji Rewizyjnej. Frekwencja na posiedzeniach 
wynosiła od 72% do 93%.

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej był zapraszany i brał udział w posiedzeniach 
Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP, na posiedzenia Zarządu Głównego Związku OSP RP 
byli zapraszani wszyscy członkowie GKR.

W okresie minionej kadencji odbyło się 5 posiedzeń Głównej Komisji Rewizyjnej 
z przewodniczącymi Komisji Rewizyjnych Oddziałów Wojewódzkich Związku OSP RP. Posiedzenia te 
zostały zorganizowane w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Związku OSP RP w Kościelisku – 
Kirach. Na posiedzenia zapraszany był dyrektor Zarządu Wykonawczego Związku, główny księgowy, 
radca prawny oraz księgowe z oddziałów wojewódzkich Związku. Tematyka tych posiedzeń 
obejmowała zagadnienia dotyczące działalności finansowej i sprawozdawczości w Związku, a także 
działalności statutowej ogniw Związku.

Ważne miejsce w działalności Głównej Komisji Rewizyjnej zawarte w rocznych planach pracy 
zajmowały kontrole związane z realizacją budżetu Zarządu Głównego Związku OSP RP, realizacją 
zadań finansowych, działalnością gospodarczą i statutową w:
• Biurze Zarządu Głównego Związku OSP RP.
• Biurach Zarządów Oddziałów Wojewódzkich Związku OSP RP.
• Jednostkach organizacyjnych podległych ZOSP RP:

• Wytwórnia Umundurowania Strażackiego w Brzezinach,
• Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Kościelisku – Kirach,
• Ośrodek Szkoleniowy w Turawie,
• redakcja czasopisma „Strażak”.

Główna Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrole w oparciu o dokumentację źródłową 
udostępnianą przez jednostki kontrolowane, dokumentację sprawozdawczą, bilans oraz rachunek 
zysków i strat (prowadzony zgodnie z Ustawą o rachunkowości), dokumentację budżetową.
W okresie kadencji 2012–2017 przeprowadzono następujące kontrole (5-krotnie, po sporządzeniu 
bilansu za każdy rok sprawozdawczy):
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1. Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu,
2. Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP we Wrocławiu,
3. Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie,
4. Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku,
5. Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach,
6. Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego ZOSP RP w Kościelisku – Kirach,
7. Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Zielonej Górze,
8. Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie,
9. Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi,
10. Ośrodka Szkoleniowego ZOSP RP w Turawie,
11. Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie,
12. Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie,
13. Biura Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Budżet Zarządu Głównego ZOSP RP w ciągu XIII kadencji realizowany był bez zastrzeżeń i bez 
zaleceń pokontrolnych. Biegli księgowi także nie wnosili uwag, które mogłyby dyskwalifikować 
sprawozdawczość finansową w danych latach.
Główna Komisja Rewizyjna, rozpatrując realizację zadań określonych na XIII Zjeździe Krajowym ZOSP 
RP, potwierdza, że zadania zrealizowano zgodnie z ustalonym harmonogramem i planami działania 
przyjmowanymi rokrocznie przez Zarząd Główny Związku OSP RP. Zadania statutowe, finansowo-
gospodarcze i organizacyjne były sprawnie i całościowo realizowane przez Zarząd Wykonawczy 
Związku OSP RP i pracowników biura Zarządu Głównego ZOSP RP.

Główna Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia XIII kadencję pracy Zarządu Głównego Związku 
i jego Prezydium na czele z prezesem ZG ZOSP RP, których działalność była zgodna ze Statutem 
Związku.

Druhny i Druhowie
Główna Komisja Rewizyjna Związku OSP RP przedkłada XIV Zjazdowi Krajowemu Związku OSP RP 
wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej XIII kadencji.

Główna Komisja Rewizyjna 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

XViii Sprawozdanie z działalności głównego Sądu honorowego związku 
OSP RP

Skład Głównego Sądu Honorowego Związku OSP RP na lata 2012–2017 został powołany Uchwałą 
nr 6/2012 XIII Zjazdu Krajowego ZOSP RP z 15 września 2012 roku w sprawie określenia liczby 
członków Głównego Sądu Honorowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz ich wyboru. W jego skład weszli po jednym przedstawicielu każdego województwa. 
Prezydium GSH ZOSP RP ukonstytuowało się następująco:
1. Przewodniczący – Marek Adam Komorowski, woj. podlaskie
2. Wiceprzewodniczący – Marian Tworek, woj. świętokrzyskie
3. Wiceprzewodniczący – Andrzej Wyszogrodzki, woj. mazowieckie
4. Sekretarz – Elżbieta Polak, woj. lubuskie
5. Kazimierz Słabicki, woj. dolnośląskie
6. Czesław Rogalewski, woj. kujawsko-pomorskie
7. ks. Roman Sawczuk, woj. lubelskie
8. Stanisław Walczak, woj. łódzkie
9. Kazimierz Sady, woj. małopolskie
10. Kazimiera Tchórzewska, woj. opolskie
11. Tadeusz Świątoniowski, woj. podkarpackie
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12. Stanisław Bobrowicz, woj. pomorskie
13. Tadeusz Mamok, woj. śląskie
14. Aleksander Gawryluk, woj. warmińsko-mazurskie
15. Władysław Koliński, woj. wielkopolskie
16. Marian Kurtiak, woj. zachodniopomorskie

Zgodnie ze statutem Związku oraz Regulaminem, nadrzędnym zadaniem Głównego Sądu 
Honorowego ZOSP RP jest rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków władz naczelnych 
i wojewódzkich Związku dotyczących naruszania zasad statutowych i programowych Związku, 
przyjmowania postaw godzących w dobre imię Związku lub postępowania niezgodnego z zasadami 
koleżeństwa i solidarności organizacyjnej oraz rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń 
sądów pierwszej instancji.

Główny Sąd Honorowy ZOSP RP realizował swoje zadania w oparciu o roczne plany 
uwzględniające współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy Sądami Honorowymi Oddziałów 
Wojewódzkich Związku OSP RP. W planach pracy Prezydium i Głównego Sądu Honorowego 
uwzględniano narady szkoleniowo-instruktażowe zarówno dla przewodniczących Sądów 
Honorowych Oddziałów Wojewódzkich, jak i rzeczników Głównego Sądu Honorowego.

W mijającej kadencji Sąd odbył 15 posiedzeń Prezydium GSH przy okazji posiedzeń Zarządu 
Głównego ZOSP RP i 5 narad szkoleniowych z udziałem członków i rzeczników Głównego Sądu 
Honorowego oraz przewodniczących Sądów Honorowych Oddziałów Wojewódzkich. 
Terminy narad szkoleniowych:

• Kościelisko-Kiry (OSzW ZOSP RP), woj. małopolskie w dniach 21–24 kwietnia 2013 roku.
• Janowiec k. Babimostu, woj. lubuskie w dniach 12–14 września 2014 roku.
• Kalisz (KZPT Sp. z o.o.), woj. wielkopolskie w dniach 17–19 września 2015 roku.
• Rochna k. Brzezin (WUS), woj. łódzkie w dniach 30 czerwca–2 lipca 2016 roku.
• Turawa (OSz ZOSP RP), woj. opolskie w dniach 24–26 kwietnia 2017 roku.

W trakcie tych narad poruszane były sprawy dotyczące między innymi funkcjonowania 
Głównego Sądu Honorowego oraz oceny pracy Sądów Honorowych Oddziałów Wojewódzkich 
Związku OSP RP na podstawie:

• prowadzonych postępowań przez sądy pierwszej instancji,
• złożonych odwołań i zażaleń od wydanych orzeczeń przez sądy pierwszej instancji.

GSH ZOSP RP stwierdza, że sądy pierwszej instancji realizowały swoje zadania prawidłowo.
Ponadto Główny Sąd Honorowy wniósł propozycje do zmian statutu Związku, z których jedna 

znalazła odzwierciedlenie w zapisie § 47 ust. 1a Statutu, polegająca na rozszerzeniu uprawnień 
Wojewódzkich Sądów Honorowych do prowadzenia mediacji między członkami zwyczajnymi 
Związku za ich zgodą.

Uchwałą nr 1/2017 Głównego Sądu Honorowego Związku OSP RP z 25 kwietnia 2017 roku 
przyjęto nowy regulamin sądów honorowych Związku.

Główny Sąd Honorowy Związku OSP RP przyjął propozycje ustanowienia nowego odznaczenia 
związkowego „Strażackiego Krzyża Rycerskiego” i propozycje regulaminu przekazał Zarządowi 
Głównemu do dalszego procedowania.

W mijającej kadencji do Głównego Sądu Honorowego wpłynęły: 3 sprawy na piśmie, 
jedna dotycząca prawidłowości odbytych zjazdów gminnych i zjazdu powiatowego oraz kilka 
spraw zgłoszonych telefonicznie dotyczących członków OSP i działaczy ogniw gminnych Związku. 
W wyjaśnieniach poinformowano, że sprawy członków Ochotniczych Straży Pożarnych nie leżą 
w gestii sądów honorowych, ponieważ OSP posiadają własny statut i osobowość prawną, wszelkie 
nieporozumienia i konflikty pomiędzy członkami OSP powinny rozstrzygać ich ciała statutowe, tj. 
komisje rewizyjne OSP jako organy kontroli wewnętrznej i Walne Zebrania Członków.

Główny Sąd Honorowy z zadowoleniem stwierdza, że liczba wnoszonych spraw do sądów 
pierwszej i drugiej instancji jest niewielka. Niewątpliwie jest to zasługa prowadzonej przez członków 
Głównego Sądu Honorowego i członków Sądów Honorowych Oddziałów Wojewódzkich oraz 
działaczy poszczególnych ogniw Związku akcji uświadamiającej w zakresie odpowiedzialności sądów 
honorowych.
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W imieniu ustępujących władz Głównego Sądu Honorowego Związku OSP RP pragnę 
podziękować wszystkim członkom tak pierwszej, jak i drugiej instancji za pracę w mijającej kadencji.

Podziękowania kieruję również do druha Waldemara Pawlaka Prezesa Zarządu Głównego 
Związku OSP RP za okazywaną pomoc i życzliwość. Dziękuję Zarządowi Wykonawczemu Związku 
i pracownikom biura Zarządu Głównego, a szczególnie druhnie Hannie Polak za współpracę, 
zaangażowanie w obsługę administracyjną Głównego Sądu Honorowego, wzorowe prowadzenie 
dokumentacji Sądu i wysoką kulturę w kontaktach.

Przewodniczący Głównego Sądu Honorowego ZOSP RP Marek Adam Komorowski

XiX Sprawozdanie zarządu wykonawczego związku ochotniczych Straży  
       pożarnych rp z działalności w latach 2012-2017

Zarząd Wykonawczy ZOSP RP w latach 2012-2017 pracował w składzie:
1. Jerzy Maciak ‒ dyrektor Zarządu Wykonawczego do 24 stycznia 2017 roku,
2. Wiesław Golański ‒ zastępca dyrektora Zarządu Wykonawczego.

Prezydium ZG ZOSP RP Uchwałą nr 278/38/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku zaopiniowało 
pozytywnie propozycję nowego składu Zarządu Wykonawczego w osobach:
1. Wiesław Golański ‒ dyrektor Zarządu Wykonawczego,
2. Krzysztof Szelągowski ‒ zastępca dyrektora Zarządu Wykonawczego,
3. Marian Zalewski ‒ zastępca dyrektora Zarządu Wykonawczego.

Zgodnie z § 27 Statutu Związku OSP RP „Zarząd Wykonawczy podejmuje decyzje w zakresie 
zwykłego zarządu i zarządza majątkiem Związku”. Zarząd Wykonawczy oprócz prowadzenia 
bieżących spraw Związku realizował powierzone mu do wykonania uchwały Zarządu Głównego 
ZOSP RP i Prezydium ZG ZOSP RP m.in. w zakresie:
1. określenia limitu odznaczeń i odznak dla zarządów oddziałów wojewódzkich ZOSP RP,
2. nadania Medalu „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,
3. nadania Medalu Honorowego im. B. Chomicza,
4. nadania Złotego Znaku Związku OSP RP,
5. planu zatrudnienia w Biurze Zarządu Głównego ZOSP RP,
6. badania sprawozdania finansowego ZOSP RP,
7. rozdziału środków finansowych na cele ochrony przeciwpożarowej, na budowę i remonty 

strażnic, zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 
propagowania bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

8. podziału środków finansowych na realizację zadania publicznego z dotacji Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji,

9. wysokości dopłat do zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych, sprzętu, umundurowania 
oraz obozów MDP ze środków MSWiA,

10. regulaminu 1% podatku dla ZOSP RP oraz podziału środków finansowych pozyskanych z 1% 
podatku dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykaz ważniejszych uchwał Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP realizowanych 
przez Zarząd Wykonawczy przedstawiono w tabelach nr 41 i 42.

Jednym z podstawowych zadań Zarządu Wykonawczego jest przygotowanie projektu, 
a następnie nadzór nad prawidłową realizacją uchwalanego corocznie przez Zarząd Główny ZOSP 
RP budżetu Zarządu Głównego ZOSP RP. Realizacja wykonania budżetów w latach 2012 – 2016 
przedstawiała się jak poniżej: 

Tabela 48: Realizacja wykonania budżetów ZG ZOSP RP – dochody (w zł) w latach 2012-2016.

rok
dochody

% wykonania
planowane zrealizowane

2012 61 685 223 68 061 489 110,34%
2013 66 040 657 68 261 050 103,36%
2014 67 195 519 68 774 883 102,35%
2015 68 920 419 67 598 157 98,08%
2016 35 546 987 32 038 833 90,13%
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Tabela 49: Realizacja wykonania budżetów ZG ZOSP RP – wydatki (w zł) w latach 2012-2016.

rok
wydatki

% wykonania
planowane zrealizowane

2012 61 685 223 66 557 240 107,90%
2013 66 040 657 66 732 050 101,05%
2014 67 195 519 67 995 557 101,19%
2015 68 920 419 66 046 265 95,83%
2016 35 356 987 34 355 122 97,17%

W latach 2012 – 2017 Zarząd Główny ZOSP RP corocznie podejmował uchwały:
− w sprawie zatwierdzenia wykonania budżetu ZG ZOSP RP,
− w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku OSP RP

potwierdzając prawidłowość działania Zarządu Wykonawczego w sprawie realizacji budżetu.

Tabela 50: Uchwały ZG ZOSP RP zatwierdzające sprawozdania finansowe i wykonania budżetów w latach 2012-2017.

rok

uchwała w sprawie 
zatwierdzenia  

wykonania budżetu
zg zoSp rp

uchwała w sprawie 
zatwierdzenia  

sprawozdania finansowego 
związku oSp rp

2012 7/III/2013 z 16.05.2013 8/III/2013 z 16.05.2013

2013 16/VII/2014 z 15.05.2014 17/VII/2014 z 15.05.2014

2014 24/X/2015 z 14.05.2015 25/X/2015 z 14.05.2015

2015 33/XIII/2016 z 19.05.2016 34/XIII/2016 z 19.05.2016

2016 42/XVIII/2017 z 18.05.2017 43/XVIII/2017 z 18.05.2017

Członkowie władz oddziałów Związku nieposiadających osobowości prawnej nie mają 
samoistnych uprawnień do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań (np. zawierania umów) w imieniu 
Związku. W przypadku, gdy władze oddziału Związku chcą dokonać czynności prawnej w imieniu 
Związku (nawet w zakresie działania danego oddziału), jak np. założenie rachunku bankowego, 
przyjęcie darowizny, zorganizowanie imprez związanych z zaciąganiem zobowiązań, zobowiązane są 
wystąpić do Zarządu Wykonawczego Związku o udzielenie stosownego pełnomocnictwa (§ 27 ust. 
3 statutu).
W latach 2012 – 2017 Zarząd Wykonawczy ZOSP RP udzielił następującą liczbę pełnomocnictw:

Tabela 51: Liczba pełnomocnictw udzielonych przez ZW ZOSP RP w latach 2012-2017.

rok liczba wystawionych pełnomocnictw

2012 113
2013 133
2014 107
2015 135
2016 128
2017 131

Zarząd Wykonawczy zatwierdza projekty uchwał przedkładanych Zarządowi Głównemu 
ZOSP RP i Prezydium ZG ZOSP RP. W latach 2012 – 2017 przygotowano 47 projektów uchwał na 18 
posiedzeń Zarządu Głównego ZOSP RP i 292 projekty uchwał na 39 posiedzeń Prezydium ZG ZOSP 
RP.

Zarząd Wykonawczy ZOSP RP realizuje politykę kadrową Związku OSP RP. W latach 2012 – 
2017 zawarł 81 umów o pracę z pracownikami Biura ZG ZOSP RP oraz Biur Zarządów Oddziałów 
Wojewódzkich ZOSP RP.
Zarząd Wykonawczy prowadzi także bieżące sprawy Związku. Kieruje pracą Biura ZG ZOSP RP, 
koordynuje prace Biur Zarządów Oddziałów Wojewódzkich.

Zarząd Wykonawczy organizował i nadzorował przedsięwzięcia Związku OSP RP, które 
wyszczególnione zostały w niniejszym „Sprawozdaniu z działalności Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w XIII Kadencji w latach 2012‒2017”.
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