
Zasady 

doradztwa oraz udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w zakresie związanym z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych 

 

 

1. Doradztwo oraz nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w imieniu 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w 

Warszawie (00-350) ul. Oboźna 1, KRS 0000116212, zwanego dalej 

Związkiem. 

2. Doradztwo oraz nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w zakresie 

związanym z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych na rzecz: 

1) ochotniczych straży pożarnych będących członkami Związku, dalej zwanymi 

OSP,  

2) członków OSP, o których mowa w pkt 1. 

3. Doradztwo oraz nieodpłatna pomoc prawa udzielana jest za 

pośrednictwie środka komunikacji elektronicznej tj. poczty elektronicznej, jako 

odpowiedź na zgłoszenie wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego.  

4. Aby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną należy wypełnić formularz 

kontaktowy zmieszczony na stronie: https://zosprp.pl/ 

W formularzu kontaktowym należy podać:  

a) imię i nazwisko, ewentualnie również funkcję pełnioną w OSP osoby, która 

wnosi o doradztwo oraz udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej,  

b) nazwę OSP, na rzecz której doradztwo oraz nieodpłatna pomoc prawna ma 

zostać udzielona  

lub  

nazwę OSP, której członkiem jest osoba, na rzecz której doradztwo oraz 

nieodpłatna pomoc prawna ma zostać udzielona, 

c) adres e-mail, na który ma zostać udzielona odpowiedź, 

d) opis sytuacji wymagającej doradztwa i pomocy prawnej. 

 Ponad podanie powyższych informacji do formularza można załączyć 

również skany/kopie/zdjęcia/projekty dokumentów niezbędnych do udzielenia 

pełnej i wyczerpującej odpowiedzi np.: statut OSP, decyzję administracyjną, 

korespondencję itp. 

5. Odpowiedzi udzielane są zgodnie z kolejnością wpływu zgłoszeń 

wysłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego. Odpowiedź może 

zostać udzielona poza kolejnością w przypadku, gdy konieczność taka wynika z 

opisu sytuacji wymagającej doradztwa oraz pomocy prawnej. 

6. Doradztwo oraz nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez Związek 

nie obejmuje swoim zakresem spraw niezwiązanych i niemieszczących się w 

zakresie funkcjonowania OSP.  

7. Związek nie jest władny wiążąco rozstrzygać wewnętrznych kwestii 

spornych, jakie zaistniały w danej OSP. Ewentualny udział Związku w takich 

sprawach może mieć charakter doradczy i mediacyjny, przy tym z inicjatywą 



takiego działania mogą wystąpić organy statutowe danej OSP działające w 

sposób oficjalny. 

8. W ramach doradztwa oraz udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

Związek nie gwarantuje zastępstwa prawnego. 

9. Doradztwo oraz nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w ramach: 

1) realizacji celu statutowego jakim jest rzecznictwo i reprezentowanie 

członków Związku wobec organów administracji publicznej oraz udzielanie im 

pomocy w realizacji zadań statutowych (§ 8 pkt 2 statutu Związku), 

2) zadania należącego do sfery zadań publicznych tj. udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa (art. 4 

ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie). 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia 2016/679 (RODO), 

informujemy, że: 

 

Administratorem danych osobowych jest Związek Ochotniczych Straży 

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie. 

Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: 

zg@zosprp.pl lub pisemnie na adres: ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się 

Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@zosprp.org.pl lub pisemnie na 

adres siedziby Administratora. 

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia doradztwa oraz 

nieodpłatnej pomocy prawnej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne 

do zrealizowania wskazanego celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie, bez wpływu na 

przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wyrażeniem.  

 

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a 

także ich sprostowania (poprawiania).   Przysługuje   Pani/Panu także   prawo   

do   żądania   usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a 

także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w 

sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez 

Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne 

podstawy przetwarzania. 

 

Okres przetwarzania to okres, przez który dane osobowe będą 

przechowywane, a gdy nie jest możliwe określenie go datami, kryteria ustalania 

tego okresu tj.: do wypełnienia celu, w którym dane osobowe zostały pozyskane. 

 

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
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obowiązujące przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. Biuro 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 

Warszawa, Tel. 22 531 03 00. 

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani 

organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 


