
 1 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 42/XI/2020 

Zarządu Głównego ZOSP RP  

z dnia 22 października 2020 roku 

 

Założenia organizacyjno-programowe 

kampanii sprawozdawczo-wyborczej 

przed XV Zjazdem Krajowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Kampania sprawozdawczo – wyborcza przed XV Zjazdem Krajowym Związku  

OSP RP przebiegać będzie w latach 2021 – 2022. 

 

1. W jej organizacji i przebiegu uczestniczą: 

– Ochotnicze Straże Pożarne – członkowie zwyczajni Związku OSP RP, na mocy 

zapisów własnych statutów i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

– Odziały Gminne (równorzędne) Związku OSP RP powstałe zgodnie z §34 ust. 2 

Statutu ZOSP RP: „Oddziały gminne (równorzędne) są tworzone przez co naj-

mniej dwóch członków zwyczajnych Związku”. W myśl §34 ust. 3 Statutu ZOSP 

RP: „W przypadku, gdy na terenie gminy działa tylko jeden członek zwyczajny 

Związku i gmina ta nieobjęta jest działaniem żadnego oddziału gminnego to 

członek ten działa w strukturze oddziału powiatowego”. Zgodnie z §12 ust. 2 

Statutu ZOSP RP: „Zarząd oddziału powiatowego ma w tym przypadku upraw-

nienia zarządu oddziału gminnego”. 

– Oddziały Powiatowe Związku OSP RP, których zadaniem jest monitorowanie pra-

widłowości przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w oddziałach gminnych 

(równorzędnych), ze szczególnym naciskiem na przygotowanie i przebieg zjazdów 

gminnych zgodnie ze Statutem Związku i niniejszymi założeniami.  

– Oddziały Wojewódzkie Związku OSP RP sprawujące pieczę nad całokształtem 

organizacji i przebiegiem kampanii sprawozdawczo-wyborczej Związku OSP RP 

przed XV Zjazdem Krajowym ZOSP RP na terenie oddziału wojewódzkiego zgodnie 

z treścią uchwały ZG. 

– Zarząd Główny Związku OSP RP odpowiedzialny za przebieg kampanii sprawoz-

dawczo-wyborczej Związku OSP RP w latach 2021-2022 oraz organizację i prze-

bieg XV Zjazdu Krajowego Związku OSP RP w roku 2022. 
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2. Kalendarium 

Przyjmuje się, że kampania sprawozdawczo-wyborcza przebiegać będzie z zachowa-

niem następujących terminów: 

 

od 01 stycznia do 31 marca 2021 roku - walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w OSP 

do 30 czerwca 2021 roku - zjazdy oddziałów gminnych Związku 

do 31 grudnia 2021 roku - zjazdy oddziałów powiatowych Związku, 

do 31 maja 2022 roku - zjazdy oddziałów wojewódzkich Związku 

między 9 sierpnia, a 9 października 2022 roku - XV Zjazd Krajowy ZOSP RP 

 

 

Odbywanie walnych zebrań członków OSP i zjazdów oddziałów ZOSP RP z wyko-

rzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 

Takie rozwiązanie można przyjąć, ale jedynie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r.  

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a więc obecnie. 

Poniżej przedstawione są obowiązujące zasady. 

Kwestie te regulują przepisy art. 10 ust. 1a-1d ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Jeżeli 

członkowie władzy stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, 

głosowanie poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może odbywać się z wykorzysta-

niem środków komunikacji elektronicznej. 

Możliwość udziału w posiedzeniu władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków ko-

munikacji elektronicznej musi być wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawie-

rającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu. 

Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach 

władzy stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej: 

1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym; 

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy sto-

warzyszenia może wypowiadać się w toku obrad; 

3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posie-

dzenia. 

Taki sposób komunikacji zapewnia np. Zoom, Google Meet itp. 
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Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na oraz poza posie-

dzeniami władz stowarzyszenia może podlegać odmiennym uregulowaniom w tym ogra-

niczeniom w statucie stowarzyszenia. Statut stowarzyszenia może też wprost wyłączyć 

możliwość stosowania powyższych przepisów w stowarzyszeniu. Na razie takich zapisów 

w statucie ZOSP RP nie ma. Najprawdopodobniej podobnie jest w prawie wszystkich 

OSP.  

Z powyższego najważniejsze są dwie rzeczy: 

1) wszyscy członkowie OSP (w przypadku walnego zebrania członków OSP) oraz wszy-

scy członkowie ZOSP RP biorący udział w zjeździe oddziału Związku (czyli OSP np.  

z terenu gminy w przypadku zjazdu oddziału gminnego) muszą wyrazić zgodę na 

udział w walnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, 

2) w zawiadomieniu o walnym musi być zapis, że walne zebranie członków (zjazd od-

działu ZOSP RP) odbędzie się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

i w jakiej formie (np. za pośrednictwem Zoom’a). 

 

 

3. Dokumentacja 

Druki na kampanię zostały podzielone na trzy grupy. Poszczególne grupy druków zawie-

rają: 

1. wzory druków na walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w ochotniczych strażach 

pożarnych, 

2. wzory dokumentacji na zjazdy oddziałów Związku, 

3. wzory druków dotyczące przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej. 

Komisja ds. Działalności Organizacyjnej Zarządu Głównego ZOSP RP dokonała analizy 

dotychczas obowiązujących druków wprowadzając zmiany porządkujące ich treść. 

Wymienione druki zostały przyjęte do stosowania uchwałą nr 156/36/2020 Prezydium 

Zarządu Głównego Związku OSP RP z dnia 24 września 2020 roku. 

 

4. Dystrybucja druków 

Druki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Związku OSP RP (pod ikoną „KAM-

PANIA SPRAWOZDAWCZO–WYBORCZA PRZED XV ZJAZDEM KRAJOWYM ZOSP RP) oraz w apli-

kacji „System OSP”. 
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5. Tworzenie i przepływ informacji 

Sprawny przebieg kampanii sprawozdawczo-wyborczej i jej poziom merytoryczny zależy 

między innymi od przygotowania i wykorzystania danych oraz informacji zawartych w wy-

pełnionych drukach (dokumentach), o których mowa w pkt. 3 założeń. W trakcie kampanii 

sprawozdawczo-wyborczej dokumenty będą tworzone i przekazywane na wyższy szcze-

bel, również jak dotychczas, w formie elektronicznej poprzez aplikację „System OSP” na 

stronie http://www.osp.org.pl. 

System OSP składa się z paneli: 

1. Raport OSP - dostępny na szczeblu gminy – umożliwia wprowadzanie danych z dru-

ków „Raport OSP”. 

2. Kampania sprawozdawczo-wyborcza 2021 – 2022 – dostępna na szczeblu gminy, po-

wiatu i województwa – umożliwia wprowadzanie danych do druków „Informacja o prze-

biegu walnych zebrań OSP” oraz „Informacja o przebiegu Zjazdu”. 

3. Statystyki OSP – dostępne na szczeblu gminy, powiatu i województwa – obrazują 

zbiorcze dane przeniesione z Raportu OSP. 

 

Oddziały Związku zobowiązane są do weryfikacji prawidłowości wprowadzanych 

raportów OSP, informacji zbiorczej z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo-

wyborczych i informacji z przebiegu zjazdów. 

 

Mając powyższe na uwadze istotnym jest, aby zarządy zwołujące walne zebrania 

oraz zjazdy terminowo i rzetelnie wypełniały i przekazywały dokumenty na wyższy 

szczebel struktury organizacyjnej Związku: 

 

I. Na szczeblu OSP (tylko w formie druków) 

1. „Protokół z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP” wraz z załączni-

kami, 

– jeden egz. pozostaje w aktach OSP,  

– drugi przekazuje się do Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP 

w terminie 7 dni po odbyciu zebrania, 

– w przypadku zmian w składzie Zarządu OSP i /lub/ Komisji Rewizyjnej OSP, spo-

rządza się trzeci egzemplarz dla potrzeb Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

http://www.osp.org.pl/
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II. Na szczeblu zarządu oddziału gminnego (równorzędnego) ZOSP RP (w formie 

druków i elektronicznie) 

1. „Raport OSP” (zał. nr 4 do „Protokołu z walnego zebrania sprawozdawczo–wybor-

czego OSP”), wprowadzany do aplikacji „System OSP” panel „Raport OSP”. 

2. „Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań OSP”, która wypełniana jest w apli-

kacji „System OSP” panel „Kampania sprawozdawczo-wyborcza 2021 – 2022” na 

podstawie druków przekazanych z OSP. 

„Raport OSP” i „Informację zbiorczą z przebiegu walnych zebrań OSP” wypełnia się 

w ciągu 14 dni po odbyciu zebrań na podstawie protokołów z walnych zebrań OSP 

wraz z załącznikami. Wersja elektroniczna jest archiwizowana na serwerze Związku 

OSP RP, mają do niej dostęp: Zarządy Oddziałów Gminnych, Powiatowych i Zarządy 

Oddziałów Wojewódzkich Związku OSP RP. 

3. „Informacja o przebiegu Zjazdu oddziału”, która wypełniana jest w aplikacji „System 

OSP”, panel „Kampania sprawozdawczo-wyborcza 2021-2022”.  

Wypełnia się w ciągu 14 dni po Zjeździe. Wersja elektroniczna jest archiwizowana na 

serwerze Zarządu Głównego Związku OSP RP.  

4. Protokół z odbycia Zjazdu. 

5. Protokoły: 

- komisji mandatowej, 

- komisji wyborczej, 

- komisji uchwał i wniosków wraz z programem działania Oddziału, 

- komisji skrutacyjnej, 

- z pierwszego posiedzenia Zarządu Oddziału, 

- z pierwszego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału, 

- ankiety ewidencyjne delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego i przedstawicieli 

do Zarządu Oddziału Powiatowego. 

 

 

Kopię dokumentów (pkt 4 i 5) należy przesłać najpóźniej 14 dni po Zjeździe Gminnym 

(równorzędnym) do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. 
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III. Na szczeblu zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP (w formie druków i elek-

tronicznie) 

1. „Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych”, 

która wypełniana jest w „Systemie OSP” panel „Kampania sprawozdawczo - wybor-

cza 2021-2022”. 

Na podstawie informacji z przebiegu walnych zebrań wprowadzonych do programu 

„System OSP” przez zarządy oddziałów gminnych, zarząd oddziału powiatowego  

w ciągu 21 dni po odbyciu zebrań wypełnia „Informację zbiorczą z przebiegu walnych 

zebrań sprawozdawczo-wyborczych OSP”. Wersja elektroniczna jest archiwizowana 

na serwerze Zarządu Głównego ZOSP RP. 

2. „Informacja o przebiegu Zjazdu oddziału”, która wypełniana jest w programie „System 

OSP”, panel „Kampania sprawozdawczo-wyborcza 2021-2022”. 

Informację wypełnia się w ciągu 14 dni po Zjeździe. 

3. Protokół z przebiegu Zjazdu. 

4. Protokoły: 

- komisji mandatowej, 

- komisji wyborczej, 

- komisji uchwał i wniosków wraz z programem działania Oddziału, 

- komisji skrutacyjnej, 

- z pierwszego posiedzenia Zarządu Oddziału, 

- z pierwszego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału. 

- ankiety ewidencyjne delegatów na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego i przedstawi-

cieli do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego. 

 

Kopię dokumentów (pkt. 3 i 4) należy przesłać 14 dni po Zjeździe do Zarządu Oddziału 

Wojewódzkiego Związku OSP RP. 

 

IV. Na szczeblu zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP (w formie druków i elek-

tronicznie) 

1. „Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych OSP”, 

która wypełniana jest w aplikacji „System OSP” panel „Kampania sprawozdawczo-

wyborcza 2021-2022”. 
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Na podstawie informacji z przebiegu walnych zebrań wprowadzonych do programu 

„System OSP” przez Zarządy Oddziałów Powiatowych, Zarząd Oddziału Wojewódz-

kiego Związku OSP RP w ciągu 28 dni po odbyciu zebrań wypełnia „Informację zbior-

czą z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych OSP”. Wersja elektro-

niczna jest archiwizowana na serwerze Zarządu Głównego Związku OSP RP. 

2. „Informacja o przebiegu Zjazdu oddziału”, która wypełniana jest w programie „System 

OSP”, panel „Kampania sprawozdawczo-wyborcza 2021–2022”. 

Informację wypełnia się w ciągu 14 dni po Zjeździe. 

Dokument ten należy przesłać do Zarządu Głównego Związku OSP RP w ciągu  

14 dni po zjeździe wojewódzkim. 

 

6. Zasady wyboru delegatów na zjazdy i przedstawicieli do zarządów oddziałów 

Związku OSP RP 

– Delegatów na zjazdy wybiera się spośród członków zwyczajnych ochotniczych 

straży pożarnych („Członkowie OSP dzielą się na: członków zwyczajnych, w tym 

członków młodzieżowych (w wieku 16-18 lat) i kobiecych drużyn pożarniczych”). 

– Zgodnie z §34 ust. 3. Statutu ZOSP RP „W przypadku, gdy na terenie gminy 

działa tylko jeden członek zwyczajny Związku i gmina ta nieobjęta jest dzia-

łaniem żadnego oddziału gminnego to członek ten działa w strukturze od-

działu powiatowego”, zgodnie z §12 ust. 2 Statutu ZOSP RP „Zarząd oddziału 

powiatowego ma w tym przypadku uprawnienia zarządu oddziału gminnego”. Na 

zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w takiej OSP dokonuje się wyboru de-

legatów na zjazd oddziału powiatowego i przedstawicieli do zarządu oddziału 

powiatowego. 

– Niedopuszczalne jest organizowanie Zjazdu Oddziału Gminnego jeśli na te-

renie gminy działa tylko jedna ochotnicza straż pożarna, w takim przypadku 

- prawnie - nie ma Oddziału Gminnego, ponieważ zgodnie z §34 ust. 2. Statutu 

ZOSP RP: „Oddziały gminne (równorzędne) są tworzone przez co najmniej 

dwóch członków zwyczajnych Związku”. 

– W myśl §38 ust. 3 Statutu Związku OSP RP: „Powołani w skład zarządu od-

działu wojewódzkiego przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń lub innych 

instytucji współpracujących ze Związkiem nie mogą być wybierani w skład 

Zarządu Głównego”. Odpowiednio stosuje się również §51 ust. 3 Statutu 

Związku OSP RP w przypadku zarządów oddziałów powiatowych oraz §62 
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ust. 3 Statutu Związku OSP RP w odniesieniu do zarządów oddziałów gmin-

nych (równorzędnych). 

 

Liczby delegatów na poszczególne zjazdy i liczby przedstawicieli do zarządów od-

działów Związku określają zarządy oddziałów zwołujące zjazdy, i tak w zależności od 

ustaleń: ilu członków ma liczyć Zarząd Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP 

RP oraz ilu ma być wybieranych delegatów OSP na zjazd - należy przyjąć procentowy 

wskaźnik w stosunku do liczby członków zwyczajnych OSP. 

PRZYKŁADOWO: 

 Liczba delegatów na zjazd stanowi 10 % liczby członków w poszczególnych OSP. 

 Liczba przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP 

stanowi 5 % liczby członków w poszczególnych OSP. 

 Jeżeli wartość po przecinku (ułamek) iloczynu liczby członków OSP i procentowego 

wskaźnika jest mniejsza niż 0,5 to nie powoduje to zwiększania liczby przedstawicieli 

lub delegatów, natomiast jeżeli jest równy lub większy 0,5 to uzyskaną liczbę delega-

tów/przedstawicieli zwiększa się o jednego delegata/przedstawiciela. 

 

W zależności od ustaleń: ilu członków ma liczyć Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP 

RP oraz ilu ma być wybieranych delegatów na zjazd - należy przyjąć procentowy wskaź-

nik w stosunku do liczby OSP. PRZYKŁADOWO: 

 Liczba delegatów na zjazd stanowi 40 % liczby OSP w poszczególnych oddziałach 

gminnych oraz bezpośrednio podlegających oddziałowi powiatowemu. 

 Liczba przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP stanowi 30 % 

liczby OSP w poszczególnych oddziałach gminnych oraz bezpośrednio podlegają-

cych oddziałowi powiatowemu. 

 

W zależności od ustaleń: ilu członków ma liczyć Zarząd Oddziału Wojewódzkiego 

ZOSP RP oraz ilu ma być wybieranych delegatów na zjazd - należy przyjąć procentowy 

wskaźnik w stosunku do liczby OSP. PRZYKŁADOWO: 

 Liczba delegatów na zjazd stanowi 20 % liczby OSP w poszczególnych oddziałach 

powiatowych. 

 Liczba przedstawicieli do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP stanowi 5 % 

liczby OSP w poszczególnych oddziałach powiatowych. 
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Jeżeli przy ustalaniu liczby delegatów na zjazdy gminne, powiatowe i wojewódzkie war-

tość po przecinku (ułamek) iloczynu liczby OSP i procentowego wskaźnika jest mniejsza 

niż 0,5 to nie powoduje to zwiększania liczby przedstawicieli lub delegatów, natomiast 

jeżeli iloczyn jest równy lub większy 0,5 to uzyskaną liczbę delegatów/przedstawicieli 

zwiększa się o jednego delegata/przedstawiciela. 

 

Uprawnienie zjazdu do zwiększenia (do 20 %) liczby członków Zarządu Oddziału Gmin-

nego (równorzędnego), Powiatowego i Wojewódzkiego ZOSP RP – stosuje się odpo-

wiednio. 

Zjazd Oddziału Gminnego (równorzędnego), Powiatowego i Wojewódzkiego ZOSP RP 

wybiera delegatów na Zjazd Oddziału wyższego stopnia spośród delegatów na Zjazd od-

powiednio Oddziału Gminnego (równorzędnego), Powiatowego i Wojewódzkiego ZOSP 

RP. 

Zarząd Oddziału Gminnego (równorzędnego), Powiatowego i Wojewódzkiego ZOSP RP 

wybiera ze swego grona przedstawicieli do Zarządu Oddziału wyższego stopnia. 

 

Dotyczy powoływania w skład zarządów oddziałów dodatkowych osób - przedsta-

wicieli innych organizacji, stowarzyszeń i instytucji.  

Podczas przeprowadzania kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XV Zjazdem Kra-

jowym ZOSP RP zaleca się zwracać uwagę przy ustalaniu składów zarządów oddziałów 

(gminnych, powiatowych i wojewódzkich), czy powoływanie w trybie §62 ust. 3. i §51  

ust. 3 zd. 2 oraz §38 ust. 3 zd. 2 Statutu Związku OSP RP w ich skład funkcjonariuszy 

Państwowej Straży Pożarnej pełniących kierownicze funkcje w powiatowych i wojewódz-

kich komendach PSP nie stwarza sytuacji konfliktu interesów. 

Konflikt interesów na styku administracji publicznej i organizacji pozarządowej przejawia 

się między innymi poprzez przyznawanie dóbr publicznych organizacjom, w których dzia-

łania zaangażowane są w jakiś sposób osoby decydujące o przyznaniu środków. Zaan-

gażowanie strażaków PSP pełniących funkcje kierownicze w komendach powiatowych  

i wojewódzkich w rozdział środków dla OSP przy jednoczesnym członkostwie tych osób 

w zarządach oddziałów gminnych, powiatowych i wojewódzkich Związku, może prowa-

dzić do powstania konfliktu interesów między rolą jaką dana osoba pełni w strukturze 

PSP a rolą pełnioną w organizacji pozarządowej jaką jest ZOSP RP.  
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Wskazanym jest, by Zjazdy poszczególnych szczebli uwzględniały wybór na delegatów  

i przedstawicieli do poszczególnych zarządów oddziałów Związku działaczy podchodzą-

cych do swoich zadań z pasją i zaangażowaniem, kreatywnością, mających swego ro-

dzaju wewnętrzną potrzebę społecznego działania i pomocy innym. Ludzi niezłomnych  

w dążeniu do realizacji planów, osiągania celów. Kierujących się powołaniem oraz goto-

wością poświęcenia dla idei, konkretnej wizji świata, nie zaś obrazu samych siebie.  

W dzisiejszych czasach, gdy człowiek jest znany z pełnionej funkcji i zajmowanego sta-

nowiska, rzadko zaś z tego, czego dokonał, działalność i postawa społeczna postrzegane 

są jak „płynięcie pod prąd”. Ponadto wśród innych cech niezwykle ważne miejsce zajmują 

umiejętności interpersonalne, np. komunikatywność, otwartość, pozytywne nastawienie, 

umiejętność słuchania, umiejętność pracy w grupie. Działacz społeczny prawie nigdy nie 

przekreśla drugiego człowieka, bo w każdym jest jakiś potencjał. Nie lubi czuć się osa-

motniony, wciąż szuka ludzi, którzy po jednym spojrzeniu, zdaniu rozumieją, o co mu 

chodzi albo po co „TO” robi. A jeśli ich nie znajdzie – przekonuje, namawia, uczy… 

Nie pomijajmy młodych w wieku 18-35 lat oraz kobiet, zwróćmy uwagę na ludzi ambit-

nych, mających osiągnięcia w różnych obszarach działania OSP i Związku. Zarząd 

Główny Związku OSP RP rekomenduje również o włączanie do składu zarządów OSP 

opiekunów dziecięcych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 

 

7. Liczba delegatów na Zjazd Krajowy 

Liczbę delegatów na Zjazd Krajowy określa Zarząd Główny Związku OSP RP. Liczba 

delegatów na XV Zjazd Krajowy Związku OSP RP będzie ustalona na podstawie liczby 

ochotniczych straży pożarnych wykazanych w poszczególnych województwach, po ze-

braniach sprawozdawczo-wyborczych w OSP w 2021 r. Stosowna uchwała w powyższej 

sprawie zostanie podjęta przez Zarząd Główny ZOSP RP w 2021 r. Proponuje się, żeby 

jeden delegat reprezentował 100 OSP. 

 

8. Liczba przedstawicieli zarządów oddziałów wojewódzkich do składu Zarządu 

Głównego 

Zatwierdzony na zjeździe oddziału wojewódzkiego zarząd tego oddziału wybiera ze 

swego grona przedstawicieli do składu Zarządu Głównego. Liczba przedstawicieli do 

składu Zarządu Głównego ZOSP RP będzie ustalona na podstawie liczby ochotniczych 

straży pożarnych wykazanych w poszczególnych województwach, po zebraniach spra-
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wozdawczo-wyborczych w OSP w 2021 r. Stosowna uchwała w powyższej sprawie zo-

stanie podjęta przez Zarząd Główny ZOSP RP w 2021 r. Proponuje się, żeby jeden 

przedstawiciel reprezentował 300 OSP. 

§38 ust. 3 Statutu Związku OSP RP „Powołani w skład zarządu oddziału wojewódz-

kiego przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń lub innych instytucji współpracu-

jących ze Związkiem nie mogą być wybierani w skład Zarządu Głównego.” 

 

9. Proponuje się, aby w składzie Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu 

Honorowego był reprezentowany każdy oddział wojewódzki. 

 

10. W Zjeździe Krajowym uczestniczyć będą: 

1. Delegaci – liczba będzie ustalona (wg propozycji jw.) przez ZG ZOSP RP po ze-

braniach sprawozdawczo-wyborczych w OSP w 2021 r. 

2. Przedstawiciele ZOW ZOSP RP do składu ZG ZOSP RP – liczba będzie ustalona 

(wg propozycji jw.) przez ZG ZOSP RP po zebraniach sprawozdawczo-wybor-

czych w OSP w 2021 r. 

3. Członkowie ustępujących władz Związku, w tym: 

 Zarządu Głównego       66 

 GKR         16 

 GSH         16 

 Prezesi ZOW ZOSP RP niebędący w w/w władzach  3 

 Dyrektorzy Zarządów Wykonawczych OW ZOSP RP   16 

4. Osoby zaproszone (liczba przewidywana)    50 

5. Obsługa Zjazdu        60 

 

11. Spotkania organizacyjno-szkoleniowe z delegatami na Zjazd Krajowy 

Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Zjazdu Krajowego, szczególnie w sprawach pro-

ceduralnych, w miesiącach lipiec - sierpień 2022 roku planuje się przeprowadzenie spo-

tkań z delegatami w niżej wymienionych grupach: 

Wariant I 

Grupa I gospodarz spotkania Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. 

kujawsko-pomorskiego. W spotkaniu uczestniczą delegaci z województw: 

1. pomorskiego 
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2. kujawsko - pomorskiego 

3. warmińsko - mazurskiego 

4. zachodniopomorskiego 

Grupa II gospodarz spotkania Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP  

woj. wielkopolskiego. W spotkaniu uczestniczą delegaci z województw: 

1. wielkopolskiego 

2. lubuskiego 

3. dolnośląskiego 

Grupa III gospodarz spotkania Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP  

woj. opolskiego /miejsce: Turawa/. W spotkaniu uczestniczą delegaci z wo-

jewództw: 

1. łódzkiego 

2. śląskiego 

3. opolskiego 

Grupa IV gospodarz spotkania Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP  

woj. mazowieckiego. W spotkaniu uczestniczą delegaci z województw: 

1. mazowieckiego 

2. świętokrzyskiego 

Grupa V gospodarz spotkania Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP  

woj. lubelskiego. W spotkaniu uczestniczą delegaci z województw: 

1. lubelskiego 

2. podlaskiego 

Grupa VI gospodarz spotkania Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP  

woj. małopolskiego. W spotkaniu uczestniczą delegaci z województw: 

1. małopolskiego 

2. podkarpackiego. 

 

Wariant II 

Grupa I gospodarz spotkania Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP  

woj. opolskiego. W spotkaniu uczestniczą delegaci z województw: 

1. łódzkiego 

2. śląskiego 

3. opolskiego 

4. dolnośląskiego 
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Grupa II gospodarz spotkania Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP  

woj. warmińsko-mazurskiego. W spotkaniu uczestniczą delegaci z woje-

wództw: 

1. warmińsko–mazurskiego 

2. mazowieckiego 

3. podlaskiego 

4. świętokrzyskiego 

Grupa III gospodarz spotkania Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP  

woj. małopolskiego. W spotkaniu uczestniczą delegaci z województw: 

1. lubelskiego 

2. podkarpackiego 

3. małopolskiego 

Grupa IV gospodarz spotkania Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP  

woj. kujawsko-pomorskiego. W spotkaniu uczestniczą delegaci z woje-

wództw: 

1. pomorskiego 

2. zachodniopomorskiego 

3. kujawsko–pomorskiego 

4. lubuskiego  

5. wielkopolskiego 

 

Podczas tych spotkań delegaci zostaną zapoznani ze statutowymi uprawnieniami Zjazdu 

Krajowego oraz dokonane zostaną wstępne ustalenia w zakresie projektu regulaminu 

Zjazdu i propozycji do składów komisji zjazdowych. Ponadto omówiony będzie projekt 

przebiegu XV Zjazdu Krajowego w celu ewentualnych korekt oraz uzupełnień w tym za-

kresie. 

 

12. Tezy kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XV Zjazdem Krajowym ZOSP 

RP 

1. Jubileusz 100 – lecia powstania Związku OSP RP. 

Jubileusz 105 – lecia powstania Związku Floriańskiego. 

Jubileusz 30 – lecia uchwalenia ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 
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Zobowiązać ochotnicze straże pożarne, ogniwa i działaczy Związku OSP RP do upo-

wszechniania tych wydarzeń w środowiskach społeczności lokalnych w ramach im-

prez propagujących ochronę przeciwpożarową realizowanych w latach 2021 – 2022. 

2. Dążenie do poprawy organizacyjno-prawnych i ekonomicznych warunków funkcjono-

wania OSP i Związku. Wskazywanie uregulowań prawnych i nowelizacji ustaw (bę-

dących inicjatywami OSP i Związku OSP RP) pozwalających na poprawę działalności 

ochotniczych straży pożarnych. 

3. W działalności oddziałów Związku w większym stopniu stosować obowiązujące 

prawo wewnątrzorganizacyjne, a zwłaszcza zapisy Statutu Związku OSP RP. 

4. Propagowanie w środowisku strażackim założeń obywatelskiej inicjatywy ustawo-

dawczej dotyczącej dodatku do emerytury dla członków ochotniczych straży pożar-

nych. 

5. Opracowanie strategii Związku OSP RP „Florian – 2050”. 

6. Upowszechnianie w ochotniczych strażach pożarnych i oddziałach Związku obowią-

zujących regulaminów Związku OSP RP. 

7. Propagowanie i szerokie upowszechnianie działalności związanej z profilaktyką oraz 

przygotowaniem do bezpośrednich działań wynikających z zagrożeń i katastrof kli-

matycznych oraz pandemicznych. 

8. Inicjowanie działań w zakresie prewencji społecznej, kampanii społecznych, prowa-

dzenie i koordynowanie, działań i programów dotyczących ochrony przeciwpożaro-

wej, ratownictwa, obrony cywilnej i ochrony ludności; edukacji na rzecz bezpieczeń-

stwa publicznego oraz prowadzenie działalności popularyzatorskiej i promocyjnej ze 

szczególnym uwzględnieniem najmłodszych – dzieci i młodzieży. 

9. Aktywizowanie członków OSP i działaczy Związku dla rozwoju społeczności lokal-

nych. 

10. Współdziałanie na poziomie samorządu terytorialnego każdego szczebla na rzecz: 

– zwiększenia potencjału ratowniczego i operacyjnego w zakresie: 

 osobowym, 

 sprzętowym, 

 mundurowym, 

 wyszkolenia: podstawowego, dowódczego, specjalistycznego, 

– patronatu nad amatorskim ruchem artystycznym OSP 

– edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży 

– podejmowania inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności. 
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11. Podejmowanie współpracy z organami administracji publicznej i samorządowej oraz 

z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów statutowych 

OSP i Związku. 

12. Tworzenie odpowiednich warunków oraz wsparcie merytoryczne ochotniczych straży 

pożarnych w zakresie realizacji działalności statutowej związanej z podejmowaniem 

działań kulturalno–oświatowych, historyczno–patriotycznych, pracy z dziećmi i mło-

dzieżą. 

13. Powoływanie komisji ds. młodzieży przy zarządach oddziałów Związku. 

14. Inspirowanie działań i rozszerzanie form pracy z dziećmi i młodzieżą w środowisku 

ochotniczych straży pożarnych, w tym tworzenie i propagowanie działalności dziecię-

cych drużyn pożarniczych. 

15. Organizacja obozów szkoleniowo-wypoczynkowych dla MDP. 

16. Wsparcie merytoryczne i szkoleniowe opiekunów MDP. 

17. Podejmowanie aktywnych działań zapewniających stały nabór nowych członków Mło-

dzieżowych Drużyn Pożarniczych i Ochotniczych Straży Pożarnych. 

18. Podejmowanie działań wspierających OSP i Związek w pozyskiwaniu dofinansowań 

z krajowych programów wsparcia organizacji pozarządowych oraz z funduszy euro-

pejskich. 

19. Pozyskiwanie środków finansowych z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fi-

zycznych jako dodatkowego źródła finansowania działalności OSP i Związku oraz 

funduszy dla poszkodowanych strażaków. 

20. Kontynuowanie realizacji dotychczasowych zawodów, festiwali, konkursów skierowa-

nych do OSP i ich członków, a także tworzenie nowych form uwarunkowanych po-

stępem technicznym i cywilizacyjnym. 

21. Kontynuowanie działań na rzecz upamiętnienia pokoleń strażaków. 

22. Podejmowanie działań mających na celu opracowywanie i publikowanie wydawnictw 

o historii Związku, jego działaczach i OSP.  

23. Organizacja zawodów sportowo-pożarniczych jako podstawowego elementu przygo-

towującego do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. 

24. Promowanie i rozwijanie działalności Kolegiów Sędziów Zawodów Strażackich przy 

oddziałach Związku. 

25. Udział Związku w pracach CTIF w tym: komisjach i zespołach. 
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26. Współpraca z zagranicznymi związkami ochotniczych straży pożarnych w zakresie 

wzajemnej wymiany doświadczeń i wymiany członków OSP oraz MDP w ramach or-

ganizowanych za granicą i w kraju spotkaniach i zawodach strażackich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


