
Wytyczne w sprawie honorowego członkostwa 

władz Związku i władz jego oddziałów. 

 

 

 

 

Niniejsze wytyczne opracowano na podstawie: 

 Statutu ZOSP RP  - wersja obowiązująca od 26 sierpnia 2016r; 

 Regulaminu organizacji i trybu pracy Zarządu Głównego ZOSP RP stanowiącego 

załącznik nr 1 do uchwały nr 4/II/2013 Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 14 marca 

2013 r.; 

 Regulaminu organizacji i trybu pracy zarządu wojewódzkiego, powiatowego 

(równorzędnego), gminnego (równorzędnego) ZOSP RP, stanowiącego załącznik do 

uchwały nr 198/28/2001 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 8 października 

2001r. 

 

 

 

Wyciąg istotnych postanowień przepisów wewnętrznych ZOSP RP, które 

odnoszą się do członków honorowych władz Związku i jego oddziałów 

 

 

1. Na podstawie §18a-§ 18c, § 34b, § 47b i § 58b statutu ZOSP RP,  

a. członkowie władz Związku : 

– Zarządu Głównego, zarządów oddziałów: wojewódzkich, powiatowych 

i gminnych, 

– Głównej Komisji Rewizyjnej, wojewódzkich, powiatowych i gminnych 

komisji rewizyjnych  

– Głównego Sądu Honorowego,  sądu honorowego oddziału wojewódzkiego, 

którzy byli członkami konkretnej władzy Związku przez co najmniej 3 pełne 

kadencje, uzyskują prawo do bycia członkiem honorowym tej władzy, po 

złożeniu pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa. 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1, 2 , 3 i 4 do niniejszego opracowania. 
 

b. Członkiem honorowym Zarządu Głównego, zarządów oddziałów: 

wojewódzkich, powiatowych i gminnych mogą być przedstawiciele OSP, 

których członkowie odnieśli sukcesy w zawodach sportowo - pożarniczych 

OSP, a także w innych zawodach i konkursach związanych 

z działalnością OSP na poszczególnych szczeblach organizacyjnych Związku, 

których organizatorem są poszczególne szczeble organizacyjne do których 

należą: 

- Konkurs „Najlepsi z Najlepszych” na wzorową Młodzieżową Drużynę 

Pożarniczą i jej Opiekuna – Opiekun MDP 



- Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP – trener lub dowódca (zwycięska 

drużyna w kategorii A i C) 

- Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP – trener i dowódca 

drużyny (zwycięska drużyna w kategorii dziewcząt i chłopców) 

- Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze w według regulaminu CTIF – 

trener lub dowódca (zwycięska drużyna w kategorii A i C) 

- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – 

zwycięzca w III gr. wiekowej (pod warunkiem członkostwa w MDP lub OSP) 

- Ogólnopolski Festiwal Orkiestr OSP – dyrygent zwycięskiej orkiestry 

 

 

2. Sposób ustalania prawa do członkostwa honorowego określony został § 2  uchwały nr 

1/2016  Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2016w sprawie zmian do statutu Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi, że: 

przy ustalaniu prawa do uzyskania członkostwa honorowego poszczególnej władzy 

oddziału wojewódzkiego Związku zalicza się członkostwo we władzach oddziałów 

wojewódzkich, które już nie istnieją z uwagi na zmiany jakie dokonały się w podziale 

administracyjnym państwa, a które to oddziały zostały zastąpione przez obecnie 

istniejące - np. członkostwo w zarządzie oddziału województwa stołecznego 

warszawskiego zalicza się do członkostwa w zarządzie oddziału województwa 

mazowieckiego. 

 

3. Uznaniem członkostwa członka honorowego władz Związku i władz jego oddziałów 

jest uchwała Zarządu Głównego ZOSP RP bądź Zarządów jego oddziałów w sprawie 

potwierdzenia skuteczności oświadczenia o uzyskaniu statusu członka honorowego 

władz Związku i władz jego oddziałów. 

Wzory projektów uchwał stanowi załącznik nr 5,6,7 i 8 do niniejszego opracowania. 

 

4. Na podstawie §18a-§ 18c, § 34b, § 47b i § 58b statutu ZOSP RP  utrata członkostwa 

honorowego danej władzy Związku następuje poprzez złożenie rezygnacji przez 

członka honorowego władzy Związku, a także w przypadku, gdy dana osoba stała się 

członkiem władzy Związku. Zapis ust. 2 nie uchybia innym postanowieniom statutu , w 

tym w szczególności §§ 32 -33 i  § 47. 

 

5. Utrata członkostwa następuje również w momencie kiedy członek honorowy traci w 

poszczególnych zawodach, konkursach prawo, w wyniku którego inna osoba zgodnie z 

WYTYCZNYMI zyskała prawo nabycia członkostwa honorowego  

 

6. Na mocy § 18c statutu ZOSP RP  Członek honorowy władzy Związku ma prawo 

uczestniczyć w jej pracach z głosem doradczym 

Uwaga: 

Z tytułu posiadania statusu członkostwa honorowego poszczególnej władzy Związku lub 

jego oddziału nie przysługuje prawo głosu bądź zastępowania w pełnieniu czynności 



członków władzy Związku lub jego oddziału. 

Przepisy wewnętrzene Związku nie przewidują dla członka honorowego  zwrotu kosztów  

z tytułu korzystania przez niego z posiadanych uprawnień. 

 

7. Członkowie honorowi władz Związku i ich oddziałów mogą być włączani do składów 

komisji problemowych lub zespołów problemowych powoływanych na mocy § 23 pkt. 

3, §39 pkt.2, § 52 pkt.2 oraz § 63 pkt.2, odpowiednio przez Zarząd Główny i zarządy 

oddziałów Związku. 

 

8. Członkowie honorowi władz Związku i władz jego oddziałów podlegają rygorowi § 18 

pkt1, §18 pkt 3.2 oraz §18 pkt 4.2  statutu ZOSP RP tzn. nie mogą być osobami 

skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane 

z oskarżenia publicznego. 

 

9. Członkowie honorowi mają prawo do noszenia dystynkcji. Wzór dystynkcji członka 

honorowego będzie opracowany i zawarty w Regulaminie Umundurowania Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 

 



Załącznik nr 1 

 

 

…………., dnia………………............  r. 

 

 

.................................................. 
imię i nazwisko 

.................................................. 
adres zamieszkania 

.................................................. 
adres e-mail 

.................................................. 
nr telefonu 

 

 

Zarząd Główny* 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o skorzystaniu z bycia członkiem honorowym 

 

 

 Na podstawie § 18a ust. 1 statutu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, iż korzystam z przysługującego mi prawa 

bycia członkiem honorowym 

*...............................................................................................................................

. 

 

 

 

 

      ............................................. 

       Podpis 

*wpisać odpowiednią władzę: 

Zarząd Główny ZOSP RP 

Główna Komisja Rewizyjna ZOSP RP 

Główny Sąd Honorowy ZOSP RP 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

…………., dnia………………............  r. 

 

 

.................................................. 
imię i nazwisko 

.................................................. 
adres zamieszkania 

.................................................. 
adres e-mail 

.................................................. 
nr telefonu 

 

 

      Zarząd *Oddziału Wojewódzkiego 

ZOSP RP woj ................................. 

      ......................................................... 

      ......................................................... 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o skorzystaniu z bycia członkiem honorowym 

 

 

 Na podstawie § 18a ust. 1 w zw. z § 34b statutu Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, iż korzystam z 

przysługującego mi prawa bycia członkiem honorowym 

................................................................................................................................ 

* 

 

      ............................................. 

       podpis 

*wpisać odpowiednią władzę: 

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 

Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 

Sąd Honorowy Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 

 

 



Załącznik nr 3 

 

 

…………., dnia………………............  r. 

 

 

.................................................. 
imię i nazwisko 

.................................................. 
adres zamieszkania 

.................................................. 
adres e-mail 

.................................................. 
nr telefonu 

 

 

      Zarząd *Oddziału Powiatowego  

ZOSP RP w .................................... 

      ……................................................. 

      ......................................................... 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o skorzystaniu z bycia członkiem honorowym 

 

 

 Na podstawie § 18a ust. 1 w zw. z § 47b statutu Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, iż korzystam z 

przysługującego mi prawa bycia członkiem honorowym 

*...............................................................................................................................

. 

      ............................................. 

       podpis 

 

*wpisać odpowiednią władzę: 

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP 

Komisja Rewizyjna Oddziału Powiatowego ZOSP RP 

 

 



Załącznik nr 4 

 

…………., dnia………………............  r. 

 

 

.................................................. 
imię i nazwisko 

.................................................. 
adres zamieszkania 

.................................................. 
adres e-mail 

.................................................. 
nr telefonu 

 

 

      Zarząd *Oddziału Gminnego/ 

      Miejsko-Gminnego Miejskiego *ZOSP RP 

      ......................................................... 

      ......................................................... 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o skorzystaniu z bycia członkiem honorowym 

 

 

 Na podstawie § 18a ust. 1 w zw. z § 58b statutu Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, iż korzystam z przysługującego mi 

prawa bycia członkiem honorowym 

*................................................................................................................................ 

 

      ............................................. 

       podpis 

 

*wpisać odpowiednią władzę: 

Zarząd Oddziału Gminnego, Miejsko – Gminnego, Miejskiego ZOSP RP 

Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego, Miejsko – Gminnego, Miejskiego ZOSP RP 

 

 

 



Załącznik nr 5 

 

 

PROJEKT 

 

UCHWAŁA  nr ..................... 

Zarządu Głównego *  

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia ............................. r. 

 

 

w sprawie: potwierdzenia skuteczności oświadczeń o uzyskaniu statusu członka honorowego 

*……………..….................................................................. ZOSP RP  

 

 

Na podstawie § 24 ust. 1 pkt 9 w zw. z § 18a ust. 1 statutu Związku, Zarząd Główny *Związku OSP 

RP w postanawia: 

 

§ 1 

Potwierdzić skuteczność oświadczenia złożonego przez …………………....................** w sprawie 

nabycia członkostwa honorowego w *..........................................................ZOSP RP.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od daty złożenia oświadczenia. 

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

 

 

 

 

*wpisać odpowiednią władzę: 

Zarząd Główny ZOSP RP 

Główna Komisja Rewizyjna ZOSP RP 

Główny Sąd Honorowy ZOSP RP 

 

 

** zamieścić wykaz członków honorowych 

 

 



Załącznik nr 6 

 

PROJEKT 

 

UCHWAŁA  nr ..................... 

Zarządu *Oddziału Wojewódzkiego 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 

woj. ………………............... 

z dnia ............................. r. 

 

 

w sprawie: potwierdzenia skuteczności oświadczeń o uzyskaniu statusu członka honorowego  

*……………………………………………. Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP  

w ……………………………………… 

 

 

 

Na podstawie § 40 pkt 9 w zw. z § 18a ust. 1 i § 34b statutu Związku, Zarząd* Oddziału 

Wojewódzkiego Związku OSP RP w postanawia: 

 

§ 1 

Potwierdzić skuteczność oświadczenia złożonego przez …………………....................** w sprawie 

nabycia członkostwa honorowego w *...........................................................Oddziału Wojewódzkiego 

ZOSP RP  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od daty złożenia oświadczenia. 

 

Przewodniczący posiedzenia 

 

 

 

 

*wpisać odpowiednią władzę: 

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 

Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 

Sąd Honorowy Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 

 

** zamieścić wykaz członków honorowych 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 7 

 

PROJEKT 

 

UCHWAŁA  nr ..................... 

Zarządu *Oddziału Powiatowego  

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 

w ………………............... 

z dnia ............................. r. 

 

w sprawie: potwierdzenia skuteczności oświadczeń o uzyskaniu statusu członka honorowego 

*……………..…..........................Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w ……………………. 

 

Na podstawie 53 pkt 9 w zw. z § 18a ust. 1 i § 47b statutu Związku, Zarząd* Oddziału Powiatowego 

Związku OSP RP w postanawia: 

 

§ 1 

Potwierdzić skuteczność oświadczenia złożonego przez …………………....................** w sprawie 

nabycia członkostwa honorowego w *....................................................  Oddziału Powiatowego  ZOSP 

RP 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od daty złożenia oświadczenia. 

 

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

 

 

 

 

 

 

*wpisać odpowiednią władzę: 

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP 

Komisja Rewizyjna Oddziału Powiatowego ZOSP RP 

 

** zamieścić wykaz członków honorowych 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 8 

 

PROJEKT 

UCHWAŁA  nr ..................... 

 

Zarządu* Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego, Miejskiego *  

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 

w ………………............... 

z dnia ............................. r. 

 

 

w sprawie: potwierdzenia skuteczności oświadczeń o uzyskaniu statusu członka honorowego  

* ………………Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego, Miejskiego *  ZOSP RP 

 w ..............................................  

 

 

Na podstawie § 64 ust. 1 pkt 10 w zw. z § 18a ust. 1 i § 58b statutu Związku, Zarząd* Oddziału 

Gminnego* Związku OSP RP w postanawia: 

 

§ 1 

Potwierdzić skuteczność oświadczenia złożonego przez …………………....................** 

 w sprawie nabycia członkostwa honorowego w *........................................................... Oddziału 

*ZOSP RP w .................................................  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od daty złożenia oświadczenia. 

 

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

 

 

 

*wpisać odpowiednią władzę: 

Zarząd Oddziału Gminnego, Miejsko – Gminnego, Miejskiego ZOSP RP 

Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego, Miejsko – Gminnego, Miejskiego ZOSP RP 

 

** zamieścić wykaz członków honorowych 

 

 

 

 

 


