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Wstęp 
Założenia programowe przyjęte Uchwałą nr � XIV Zjazdu Krajowego Związku OSP RP w dniu � września ���� 

roku wytyczyły kierunki działań Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w XIV kadencji. Określone na Zjeździe 
cele zdefiniowały politykę Związku w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, ochrony przeciwpożarowej, przeciw-
powodziowej 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-organizacyj-
nej i współpracy międzynarodowej. Związek OSP RP w przyjętym programie działania zapewnił kontynuowanie 
chlubnych tradycji ochotniczego ruchu strażackiego poprzez organizację uroczystości strażackich, przeglądów ama-
torskiego ruchu artystycznego, pożarniczego wychowania młodzieży, wspierania badań historii OSP i Związku OSP 
RP oraz rozwoju ruchu kronikarskiego. 

W sprawozdaniu z działalności władz Związku OSP RP prezentujemy przedsięwzięcia i projekty zrealizowane 
w latach ����-����. 

 

I. Strategia FLORIAN ���� – kalendarium wydarzeń 
Prace nad strategią Związku OSP RP podjęte zostały w oparciu o uchwałę XIV Zjazdu � września ���� r. W okresie 

sprawozdawczym prowadził je Zespół ds. Strategii w składzie: dr Marian Zalewski (przewodniczący), gen. brygadier 
Wiesław B. Leśniakiewicz, mgr inż. Krzysztof Szelągowski, mgr Edward Szlichta. O postępie prac Zespołu informo-
wane były systematycznie władze Związku – Prezydium oraz Zarząd Główny Związku OSP RP, prezes ZG ZOSP RP 
Waldemar Pawlak, Zarząd Wykonawczy oraz komisje problemowe ZG ZOSP RP. 

W ramach prac analitycznych prowadzono szerokie konsultacje w Związku i poza nim. Do udziału w pracach 
zapraszani byli członkowie władz Związku, działacze, samorządowcy i eksperci. Efekty działalności prezentowane były 
w wydawnictwie „Analizy Strategiczne Florian ����”. Pięćdziesiąt osób (ekspertów, członków władz) weszło w skład 
Rady Naukowo-Programowej (na czele z przewodniczącym Waldemarem Pawlakiem), wnosząc swoje uwagi, propo-
zycje oraz konkretne teksty. Łącznie wydano � tomów zawierających kilkaset artykułów i wypowiedzi. Analizy  
są wydawane (w okresie ����-����) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zamieszczanej do bezpłatnego 
pobrania na stronie Związku (www.zosprp.pl). 

Założenia strategii były prezentowane przez władze Związku oraz przedstawicieli Zespołu ds. Strategii w trakcie 
uroczystości (związkowych, samorządowych i państwowych, centralnych i lokalnych), kampanii sprawozdawczo-wy-
borczej naszego Związku, konferencji, seminariów. 

Całościowe projekty strategii były przedkładane władzom Związku w sierpniu ���� r. oraz w czerwcu ���� r. Na 
Zjazd Związku wnoszony jest projekt uwzględniający wnioski i stanowiska prezentowane na posiedzeniu ZG ZOSP RP 
�� czerwca ���� r. oraz na regionalnych naradach delegatów na Zjazd Krajowy Związku (czerwiec i lipiec ���� r). 
Inherentną częścią strategii uznaje się pięć tomów „Analiz Strategicznych Florian ����” będących analitycznym roz-
winięciem zapisów końcowego dokumentu strategii. 

� września ���� r. XIV Zjazd Związku OSP RP. Zjazd przyjął uchwałę programową na lata ����-���� r., w której 
zawarte zostały kierunki działania organizacji, oraz zobowiązał Zarząd Główny Związku OSP RP do podjęcia działań 
związanych z opracowaniem dokumentu strategicznego pod nazwą Florian ����. 

�� grudnia ���� r. Uchwała ZG ZOSP RP. Zarząd Główny postanowił opracować strategię na lata ����-����, opartą 
na przesłaniach: „W służbie Ojczyzny”, „W jedności siła”, „Jeden za wszystkich – wszyscy za jednego”, „Bronimy Związku 
OSP RP”. Jednym ze stawianych celów strategicznych było doprowadzenie do sytuacji, w której ��� proc. OSP prowadzą-
cych działalność ratowniczą objętych zostanie działaniem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, każda straż będzie 
mogła dojechać do zdarzenia w � minut, a każdy strażak udzieli poszkodowanym pomocy przedmedycznej. 

� marca ���� r. XVI Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo ruchu drogowego i ratownictwo. Infra-
struktura, działania systemowe, nowoczesne rozwiązania”, Warszawa. Głównym celem konferencji było zwrócenie 
uwagi na działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i zintegrowanie współpracy wszystkich 
służb działających w obszarach bezpieczeństwa transportu, infrastruktury drogowej, ratownictwa, edukacji i prawa. 
Prezentowano przykłady dobrych praktyk w zakresie współpracy służb ratowniczych, mundurowych i samorządów. 
Swoimi doświadczeniami podzielili się goście z: Danii, Węgier i Stanów Zjednoczonych. Głos zabrał także prezes ZG ZOSP 
RP Waldemar Pawlak, który ustosunkował się do wybranych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa. 
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�� marca ���� r. Posiedzenie ZG ZOSP RP. Przyjęcie kierunków prac nad strategią. Omówiono i zaakceptowano kie-
runki oraz harmonogram prac nad strategią. Przewodniczący Zespołu ds. Strategii, zaprezentował skład powołanego przez 
prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka zespołu oraz przyjęty podział prac. Strategia powinna być sumą przemyśleń �� tys. 
OSP, ich członków i struktur naszego Związku w powiązaniu z planowanymi scenariuszami rozwoju naszych małych ojczyzn 
i całego kraju. Zaplanowano debatę wewnętrzną (w strukturach Związku i OSP) oraz debatę w układach zewnętrznych: śro-
dowisko naukowe, samorządowe, instytucje państwowe. Podkreślono wagę transparentności i szerokiej partycypacji społecz-
nej w budowie projektu strategii. 

� kwietnia ���� r. Konferencja naukowa „Doskonalenie standardów BHP w różnych gałęziach przemysłu/gospodarki”, 
Międzynarodowe Centrum Kongresowe Katowice. W trakcie 
konferencji wystąpił przedstawiciel Związku OSP RP dr Marian 
Zalewski. Złożył on na ręce obecnego I byłego rektora (prof. Bog-
dana Mochnackiego i prof. Marka Trombskiego) podziękowania 
dla kadry naukowej Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy 
w Katowicach oraz uczestników konferencji za współpracę ze 
Związkiem OSP RP. Zaprosił wszystkich zebranych do zainteres-
owania się pracami nad strategią Związku Florian ����. Przed-
stawił też kierunki I harmonogram prac. Prof. Marek Trombski, 
wybitny działacz ruchu strażackiego, były wiceprezes Związku, 
otrzymał egzemplarz monografii ruchu strażackiego pt. „W jed-
ności siła”. Jest on jednym z jej autorów. W konferencji wzięło 

udział około ��� osób. Organizator: Wydział Nauk Technicznych WSZOP w Katowicach. 
�� kwietnia ���� r. Udział w konferencji inaugurującej prace nad „Strategią rozwoju województwa pomor-

skiego ����”, Gdańsk. Dla ochotniczych straży pożarnych oraz ich Związku niezwykle ważna jest współpraca z samo-
rządem. Jej harmonijny rozwój stanowi podstawę bezpieczeństwa w gminach, powiatach i regionach. Dlatego tak 
istotna jest kooperacja w budowie strategii rozwoju. Uczestniczący w konferencji przedstawiciel Związku dr Marian 
Zalewski zaprosił do udziału w przygotowywaniu strategii Florian ����. 

�� kwietnia ���� r. List otwarty przewodniczącego Zespołu ds. Strategii z zaproszeniem do współpracy. 
Prezentacja podstawowych obszarów aktywności Związku oraz założeń programowych prac nad strategią. Apel 
o podzielenie się własnymi przemyśleniami, doświadczeniami i suges�ami pod adresem Związku. 

� maja ���� r. Wystąpienie prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka. Centralne Obchody Dnia Strażaka, 
Warszawa, plac Piłsudskiego. W uroczystościach tych udział wzięli przedstawiciele najwyższych władz państ-

wowych, na czele z prezydentem RP Andrzejem Dudą, 
premierem Mateuszem Morawieckim i ministrem spraw 
wewnętrznych i administracji Joachimem Brudzińskim. 
W trakcie uroczystości wystąpił prezes ZG ZOSP RP Walde-
mar Pawlak. Powiedział m.in.: Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej na swoje stulecie przygo-
towuje strategię Florian ����. Na następne pokolenie. 
Można ją streścić w trzech punktach. Po pierwsze: czas 
reakcji – � minut, po drugie: wszystkie ochotnicze straże 
pożarne w krajowym systemie ochrony ludności i po trze-
cie: system oparty na trzech komponentach: ochotnikach, 
samorządowcach i państwie. Ochotnicy, samorząd, 

państwo. Dopiero gdy te trzy elementy są razem, możemy mówić o niezawodnym i wyjątkowym systemie. 
��-�� czerwca ���� r. X Kongres Regionów, Wrocław. To najważniejsze doroczne spotkanie liderów polskiego 

samorządu z całej Polski. Samorządy to sprawdzony partner OSP. W kongresie uczestniczył przedstawiciel ZOSP RP 
dr Marian Zalewski, który przeprowadził wiele rozmów dotyczących współpracy ze Związkiem i wspólnych działań w 
ramach prac nad strategią Florian ����. Dużo miejsca poświęcono na kongresie rozwojowi polskich gmin, szeroko 
rozumianemu bezpieczeństwu oraz strategiom na okres do ���� r. W jubileuszowej edycji kongresu wzięło udział 
około ���� uczestników. Program obejmował pięć bloków tematycznych: Przestrzeń, Mobilność, Środowisko, Finanse 
i  Strategie ���� oraz sesje specjalne: Otwartość na zmiany społeczne i  Sztuczna inteligencja w biznesie i samo-
rządzie. Omawiano kwes�e rozwoju przestrzennego, bezpieczeństwa energetycznego i klimatycznego. Akcentowano, 
że to, co udało się w Polsce w ostatnich �� latach, to ogromna aktywność społeczna. 

��-�� czerwca ���� r. Białystok, XXV Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych. Dotychczasowy 
dorobek i przyszłość ruchu artystycznego. Pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej zajęła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP 
Mykanów przed Młodzieżową Orkiestrą Dętą OSP Krasocin. 



 � 

Ale tak naprawdę wszyscy uczestniczący w finale 
mogą czuć się zwycięzcami. Podkreślił to w swym 
wystąpieniu prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak. 
Orkiestry mają swoją piękną tradycję w historii 
OSP. Pierwsze powstały w końcu XIX w. Wiele 
z nich, jak te ze Słupcy,Wilamowic czy Milówki, dzia-
łają do dziś. Czy dotychczasowe formy rozwoju orkiestr 
będą dźwignią ich rozwoju w przyszłości? Czy dotych-
czasowe formy konkursów organizowanych przez 
Związek to na tyle utrwalona i akceptowalna tradycja, 
że należy ją kontynuować? A może potrzebne są jej 
nowe odsłony i propozycje? O tym rozmawiali przed-
stawiciele Związku z uczestnikami i gośćmi festiwalu. 

Te pytania adresujemy także do gospodarzy orkiestr, kapelmistrzów i samorządów wspierających ruch artystyczny. Nie ma 
także wątpliwości, że w strategii Związku OSP RP rola ruchu artystycznego jest ważna. 

�� lipca ���� r. Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Sejm RP: pierwsze czytanie 
rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, wystąpienie prezesa ZG ZOSP RP 
Waldemara Pawlaka (fragment: Cele strategiczne). Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP przygotowuje strate-

gię na następne pokolenia, na perspektywę ����. 
I zwracamy tam uwagę na trzy elementy. Po pierwsze – 
system ochrony ludności w Polsce ma charakter ochot-
niczy, samorządowy i państwowy. I te trzy słowa: ochot-
niczy, samorządowyi państwowy odzwierciedlają też poziom 
zaangażowania, szczególnie jeżeli chodzi o ludzi, sprzęt, wy-
posażenie, potencjał. I te trzy komponenty dopiero razem 
złączone mogą dawać skuteczny system ochrony ludności. 
Dlatego nie należy konfrontować tych różnych środowisk, ale 
trzeba umiejętnie je łączyć. Po drugie – proponujemy, żeby 
wszystkie jednostki OSP, stosownie do ich potencjału, możliwości, 
kwalifikacji, kompetencji, sprzętu i wyszkolenia, znajdowały się 

w systemie państwowym, w krajowym systemie ratowniczym, bo to pozwoli zrealizować cel zasadniczy, to znaczy czas reakcji na 
poziomie mniejszym niż � minut. Jak wiadomo, jest to czas krytyczny z punktu widzenia uratowania człowieka poszkodowanego 
w wypadku. 

�� lipca ���� r. Posiedzenie Zespołu ds. Strategii, ZG ZOSP RP, Warszawa. Członkowie Zespołu przekazali in-
formację o swoich działaniach związanych z pracami nad strategią. Ich istota sprowadza się do prac programowych 
nad dokumentem, konsultacji w ramach Związku (a szczególnie komisji problemowych), tez kierunkowych do doku-
mentu, monitoringu spotkań, konferencji dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa i ewentualnego udziału 
w nich przedstawicieli zespołu. Uzgodniono, że członkowie zespołu wezmą udział w spotkaniach informacyjno-kon-
sultacyjnych we wszystkich województwach, organizowanych w ścisłej współpracy z oddziałami terenowymi 
Związku. Ustalono potrzebę spotkań tematycznych z przedstawicielami środowisk współpracujących ze Związkiem 
(PCK, ZMW, LZS, ZHP, OSPZPiSR, ZNP, środowiska rolnicze, medyczne, ratownicze, związane z ochroną środowiska, 
leśnicy, środowiska uczelniane i PAN, muzea, organizacje i firmy produkujące wyroby i sprzęt strażacki). Szczególną 
uwagę w najbliższym czasie Zespół będzie zwracał na inicjowanie spotkań samorządowych poświęconych przyszłości 
naszego ruchu oraz uczestnictwo w konferencjach naukowych. Przedyskutowano formy dalszego uspołeczniania 
prac nad strategią, w tym zasięganie opinii członków władz Związku oraz OSP. 

� sierpnia ���� r. Spotkanie samorządowców poświęcone strategii ZOSP RP. Urząd Marszałkowski, Olsz-
tyn. Na zaproszenie marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Gustawa Brzezina w Olsztynie spotkali 
się liderzy samorządu oraz ruchu strażackiego na Warmii  i Mazurach (Braniewo, Działdowo, Nowe Miasto Lu-
bawskie, IłowoOsada, Olsztyn, Wydminy, Zalew). Dyskutowali  o przyszłości ruchu strażackiego. Na początku 
zebrania przewodniczący Zespołu ds. Strategii Związku OSP RP dr Marian Zalewski zaprezentował jego dotych-
czasowe prace oraz węzłowe obszary istotne dla Związku  i OSP RP. Nestor ruchu strażackiego płk poż. w st. 
spocz. Stanisław Mikulak oraz dyrektor ZW OW ZOSP RP Grzegorz Matczyński zauważyli, że newralgiczny pozo-
staje problem zaangażowania obywateli w zapewnienie własnego bezpieczeństwa. Bardzo istotne są relacje 
samorządu (zwłaszcza wójtów i burmistrzów) i ochotniczych straży pożarnych. Uczestnicy spotkania zauważyli 
nowy trend w ruchu ochotniczym – coraz więcej kobiet garnie się do straży. Nierzadko uczestniczą  w akcjach. 
Szczęśliwie dzisiaj wiele OSP ma wysoki poziom  usprzętowienia. To przyciąga młodych. Organizowanych jest 
coraz więcej szkoleń specjalistycznych. 
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Podczas dyskusji zastanawiano się, jaka jest rola państwa, a jaka samorządu. Wiodącą rolę musi mieć samorząd, skon-
kludowano. Państwo wszystkiego nie ogarnie. Samorząd musi mieć jednak narzędzia i stosowne wsparcie państwa. Po-
ruszono kwestię niezrealizowanej inicjatywy dodatku do rent i emerytur dla strażaków uczestniczących w akcji oraz 
potrzebę zmniejszenia stawki VAT na sprzęt strażacki. Istotne jest spojrzenie od strony wychowania i edukacji. Spotka-
nie potwierdziło potrzebę stałych konsultacji programu Związku z samorządami i jednostkami OSP. 

� sierpnia ���� r. Spotkanie konsultacyjne ze strażackimi liderami powiatu suwalskiego, Nowa Wieś k. Suwałk. 
W dyskusji strażacy podkreślali społeczny charakter ruchu strażackiego. – A co będzie, jeśli nie przyjdą do nas młodzi? 
Jest coraz trudniej – zastanawiali się. Sytuacja powoduje, że coraz więcej młodych wyjeżdża ze wsi, na studia,  
za pracą, wreszcie za granicę. Kolejnymi zagadnieniami są: wsparcie finansowe strażaków, szkolenia, badania lekar-
skie i opieka medyczna dla strażaków. Niezwykle istotne są relacje z samorządem gminy. To od tego zależy i rozwój 
OSP, i bezpieczeństwo w gminie. Na szczęście jest tu zrozumienie. Przykładem są OSP (remonty i budowa remiz) fi-
nansowo wspierane przez samorządy gmin powiatu suwalskiego. Jeżeli myślimy o bezpieczeństwie w perspektywie 
najbliższych kilkunastu lat, nie można zapomnieć o bieżących trudnościach. W spotkaniu udział wzięli: prezes OSP 
z Wiżajn Stefan Balcer, prezes OSP Rutka Tartak Tadeusz Anzulewicz, wiceprezes OSP Kaletnik, gm. Szypliszki Woj-
ciech Głażewski, naczelnik OSP z Nowej Wsi, gm. Suwałki Bogdan Karłowicz, prezes OSP z Potaszni, gm. Suwałki 
Krzysztof Kowalczuk, prezes ZOP ZOSP RP w Suwałkach Tadeusz Chołko, wójt gminy Suwałki Zbigniew Mackiewicz 
oraz nestor suwalskich strażaków Jerzy Paciukanis. 

� sierpnia ���� r. dyskusja o przyszłości w trakcie spotkania z mieszkańcami w związku z otwarciem nowej 
strażnicy OSP w Nowej Wsi k. Suwałk. – To duże wydarzenie w życiu Nowej Wsi i całej gminy, poprawiające stan 
bezpieczeństwa – podkreślali zgodnie Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki, Tadeusz Chołko, prezes ZarząduPowia-
towego ZOSP RP, starosta suwalski Witold Kowalewski i Arkadiusz Buchowski, komendant miejski PSP w Suwałkach. 
Koszt inwestycji wyniósł blisko � mln zł. Odczytano także list prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka. W liście, dziękując 
strażakom ochotnikom za poświęcenie, podkreślił on, że dzisiaj zadaniem strażaków jest ochrona nie tylko przed  

 
żywiołami ognia i wody, ale także przed żywiołami nienawiści i pogardy. Do zgromadzonych strażaków oraz wszystkich 
uczestników zwrócił się także przewodniczący Zespołu ds. Strategii ZOSP RP dr Marian Zalewski. – Jako strażacy ochot-
nicy sami sobie stawiamy wysoko poprzeczkę – powiedział. – Chcemy, aby na miejscu zdarzenia strażacy pojawiali się 
nie później niż w � minut. Ale to wyzwanie także dla samorządu, który jest dzisiaj filarem istnienia OSP, finansując je 
w około �� proc., oraz państwa. Apelujemy do władz kraju o uhonorowanie społecznego trudu strażaków poprzez do-
datek do rent i emerytur. 

� września ���� r. O strategii na Politechnice Wrocławskiej. Przewodniczący Zespołu ds. Strategii dr Marian 
Zalewski spotkał się z JM prof. dr. hab. Cezarem Madryasem, wybitnym naukowcem, rektorem Politechniki Wro-
cławskiej, i poinformował go o pracach Związku nad strategią Florian ����. Podczas spotkania nakreślone zostały 
możliwe formy współpracy. Prof. Madryas otrzymał zaproszenie do udziału w radzie programowej periodyku  
„Analizy Strategiczne Florian ����”. 

�� września ���� r. Spotkanie konsultacyjne z liderami ruchu strażackiego woj. lubuskiego, samorządowcami 
i przedstawicielami wyższych uczelni, dotyczące kierunków prac nad strategią Związku OSP RP Florian ����, Urząd 
Marszałkowski, Zielona Góra. Wstępne założenia kierunkowe strategii przedstawił dr Marian Zalewski. Zarysował di-
agnozę oraz główne kierunki prac. Obecnie prowadzone są konsultacje społeczne. Na spotkaniu poruszano wiele 
zagadnień związanych z finansowaniem OSP. Samorząd, od gminnego po wojewódzki, odgrywa wiodącą rolę 
we wsparciu OSP. Ze środków samorządu województwa lubuskiego udało się kupić ponad ��� samochodów. Zebrani 
akcentowali potrzebę takiego uchwalania przepisów, m.in. podatkowych, by uwzględniły społeczny charakter funkc-
jonowania OSP (można zadusić OSP biurokracją). Strażacy OSP muszą mieć sprzęt nowoczesny, odpowiadający stand-
ardom służb zawodowych. Inaczej młodzi tu nie przyjdą. Ważny jest postulat ruchu strażackiego w sprawie dodatku
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do rent i emerytur. Ważna jest praca u podstaw, czyli w szko-
łach, z dziećmi. Oby nie było tak, że będzie sprzęt, a zabraknie 
strażaków. Uwzględnijmy, postulowano, specjalne szkolenia 
dla dorosłych, jak pracować z dziećmi. Wiele uwagi poświę-
cono relacjom OSP z PSP. W strategii ważne jest uwzględnie-
nie rozwoju współpracy międzynarodowej. Bardzo ważna jest 
platforma współpracy i wsparcia strażaków na Ukrainie. Tam 
wspieramy powstawanie systemu ochotniczego. Już dwukrot-
nie do woj. lubuskiego przyjechały na wakacje dzieci z polskich 
rodzin na Ukrainie. W spotkaniu uczestniczyli między innymi 
członek zarządu woj. lubuskiego Marcin Jabłoński, prezes ZOW 
ZOSP RP Edward Fedko i dyr. ZW OW ZOSP RP  Elżbieta Polak, 
samorządowcy. 

�� września ���� r. Porozumienie o współpracy 
z Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku. W ramach realizacji swego programu Związek Ochotniczych Straży Pożar-
nych Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowany przez Waldemara Pawlaka – prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP, 
nawiązał współpracę z Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku, reprezentowaną przez jej rektora, prof. nadzw. dr. 
hab. Stanisława Kunikowskiego. Porozumienie zostało podpisane �� września ���� r., w okresie intensyfikacji współ-
pracy ze środowiskiem naukowym w związku z pracami nad strategią Związku Florian ����. Celem porozumienia jest 
zbliżenie środowiska nauki i edukacji ze środowiskiem strażackim. Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej prof. Stanisław 
Kunikowski jest członkiem rady naukowej „Słownika biograficznego polskich strażaków” oraz rady naukowo-pro-
gramowej periodyku poświęconego strategii Związku 
„Analizy Strategiczne Florian ����”. 

��-�� września ���� r. O strategii Związku na spotkaniu laureatów konkursów historycznych, Olsztyn. 
W siedzibie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbyło się spotkanie laureatów (��� osób) XXVI Ogólnopolskiego 
Konkursu Kronik, XXVI Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP” oraz XIV Kon-

kursu na Prace Popularnonaukowe i Badawcze Doty-
czące Historii Pożarnictwa. Ogólnopolskie spotkania 
kronikarzy to już wieloletnia ugruntowana tradycja. 
W tym roku oprócz problematyki czysto kronikarskiej 
i omówienia aktualnej rzeczywistości kronikarzy wiele 
uwagi poświęcono przyszłości i rozwojowi ruchu kronikar-
skiego w związku z pracami nad strategią Związku OSP RP 
– Florian ����. Pierwszego dnia uczestnicy warsztatów za-
stanawiali się, co robić, aby pozycja i znaczenie kronikarzy 
rosły. Akcentowano rolę kronikarzy jako kustoszy pamięci 
o historii strażaków i OSP. Wiele uwagi poświęcono roli 
nowych technologii w tworzeniu kronik i współpracy kro-
nikarzy. Spotkanie historyków zakończyła prezentacja wę-
złowych problemów i celów strategicznych. W prezentacji 

nie zabrakło miejsca na pytania o przyszłość ruchu kronikarskiego. Tysiące kronikarzy to niezwykle istotna grupa w realiza-
cji programu i celów strategicznych w OSP i wszystkich instancji Związku. Swoim doświadczeniem i przemyśleniami podzie-
lił się nestor strażaków woj. warmińsko-mazurskiego Stanisław Mikulak. 

�� września ���� r. posiedzenie Zarządu 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Zab-
ezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratown-
iczego, ZG ZOSP RP, Warszawa. Podczas debaty ze-
brani zostali zapoznani z kierunkami prac nad strate-
gią Związku. Podkreślono ważną w  przeszłości, dzisiaj 
I w przyszłości rolę producentów zabezpieczeń prze-
ciwpożarowych oraz sprzętu ratowniczego w całym 
systemie bezpieczeństwa naszego kraju, ochrony 
ludzi i mienia. Zebrani zostali zaproszeni do 
współpracy przy tworzeniu długofalowego projektu 
programu Związku. Jest to bardzo istotne dla Związku 
i ochotniczych straży pożarnych. 
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�� września ���� r. Inauguracja i ślubowanie strażaków w służbie kandydackiej, Szkoła Główna Służby Pożar-
niczej, Warszawa. Szkoła Główna Służby Pożarniczej to publiczna uczelnia kształcąca pożarniczą 
kadrę oficerską oraz specjalistów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa 
cywilnego. Powstała w ���� r., w miejsce rozwiązanej Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej. 
Związek OSP RP tradycyjnie współpracuje z uczelnią, obchodzącą w ���� r. ��. rocznicę organi-
zacji pierwszego kursu oficerskiego w murach uczelni. W inauguracji uczestniczył prze-
wodniczący Zespołu ds. Strategii dr Marian Zalewski. 

� października ���� r. Inauguracja roku akademickiego we Wszechnicy Polskiej – Szkole Wyższej. Pałac Kul-
tury i Nauki, Warszawa. Związek OSP RP w ���� r. podpisał z Wszechnicą Polską umowę o wzajemnej współpracy. 
O jej najbliższych formach – zwłaszcza w związku z pracami nad strategią Florian ���� – rozmawiał z władzami 
Wszechnicy dr Marian Zalewski – przewodniczący Zespołu ds. Strategii. Uczelnia powstała w ���� r. Kształci między 
innymi na kierunkach finanse i rachunkowość, pedagogika, filologie, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne. 

�-�� października ���� r. Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM ���� pod hasłem 
„Zrównoważona gospodarka odpadami – dla ludzi, zdrowia 
i środowiska”, Poznań. Doroczne największe wydarzenie wystawien-
niczo-konferencyjne Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Targom towarzyszyły liczne panele meryto-
ryczne, seminaria i konferencje, w tym „Dorobek ��-lecia NFOŚiGW 
oraz perspektywy rozwoju Funduszu i systemu finansowania ochrony 

środowiska w Polsce”, a także „Jakie wyzwania stawia program czyste powietrze w działaniach samorządów”. 
Związek OSP RP od �� lat współpracuje z narodowym i wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej. O tym, w kontekście przygotowywanej strategii Florian ����, rozmawiał podczas targów z ministrem 
środowiska Henrykiem Kowalczykiem oraz prezesem Zarządu NFOŚiGW Piotrem Woźnym dr Marian Zalewski. 
W trakcie spotkań przekazany został list od prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka. 

��-�� października ���� r. Konferencja „Sto lat rozwoju polskiej wsi. Interdyscyplinarny dialog międzypoko-
leniowy”, Warszawa. To było ważne wydarzenie dla Związku OSP RP, ponieważ polska wieś zajmuje �� proc. po-
wierzchni kraju, a zdecydowana większość OSP działa właśnie w środowisku wiejskim. Wieś jest także miejscem ty-
sięcy zdarzeń, począwszy od pożarów, wypadków drogowych, a skończywszy na aktywności społecznej i kulturalnej 
OSP. Pracując nad strategią Florian ����, ściśle współpracujemy z instytutami PAN, a w szczególności z Instytutem 
Wsi i Rolnictwa. Z punktu widzenia Związku OSP RP zaprezentowano szereg bardzo istotnych tematów. Sytuację na 
wsi analizowano z perspektywy ��� lat. Prezentowano diagnozę stanu wsi i możliwe projekcje na przyszłość. Wypo-
wiadali się wybitni naukowcy z Polskiej Akademii Nauk oraz wielu uczelni wyższych. W trakcie konferencji zaprezen-
towano założenia strategii Florian ����. 

�� października ���� r. Spotkanie strażackich liderów, samorządowców i stowarzyszenia GOPR poświęcone 
strategii Związku OSP RP, Jelenia Góra, Transgraniczne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powia-
towym. Powiat jeleniogórski od wielu lat wspiera Związek OSP RP oraz PSP w ich zadaniach. Prezentacji obszarów 

oraz podstawowych założeń prac nad strategią Florian ���� 
dokonał przewodniczący Zespołu ds. Strategii ZOSP RP dr 
Marian Zalewski oraz członek prezydium ZG ZOSP RP Walde-
mar Wojtaś. Specyfikę zagrożeń w powiecie jeleniogórskim 
przedstawili ochotnicy, a zarazem członkowie Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Prezes OW ZOSP RP 
Ryszard Drozd zaakcentował, że władze powinny szanować 
strażaków ochotników. Tu nie powinno być polityki. Tu cho-
dzi o bezpieczeństwo obywateli. Nadbryg. w st. spocz. 
Ryszard Dąbrowa – były rektor – komendant SGSP – poruszył 
kwes�ę bezpieczeństwa obywateli przez pryzmat wysokiego 
wyszkolenia i zabezpieczenia w sprzęt jednostek straży 

pożarnych. Pojawiają się różnorodne problemy, m.in. praca zawodowa strażaków ochotników. Ważny jawi się więc 
temat relacji z pracodawcami. O współpracy ochotników i funkcjonariuszy PSP mówił przedstawiciel Komendy 
Miejskiej PSP w Jeleniej Górze Marek Gałan. Kilkugodzinne spotkanie strażackich liderów powiatu jeleniogórskiego 
wykazało siłę i potrzebę umacniania ruchu ochotniczego jako samorządnego, niezależnego, pięknie służącego swoim 
społecznościom, w myśl strażackiego zawołania „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. 



 � 

� listopada ���� r. Spotkanie konsultacyjne z samorządowcami, liderami ruchu strażackiego Mazowsza, 
Warszawa, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. W spotkaniu, któremu patronował i przewod-
niczył marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, uczestniczyli ponadto: wicemarszałek Rafał Rajkow-
ski, liderzy ruchu strażackiego na Mazowszu na czele z wiceprezesem ZG ZOSP RP gen. brygadierem Wiesławem 
B. Leśniakiewiczem, dyrektorem Zarządu Wykonawczego ZOSP RP Krzysztofem Kowalczykiem  i prezesem ZOW 
ZOSP RP Antonim Tarczyńskim, prezesi oddziałów powiatowych  i gminnych Związku, działacze samorządowi oraz 
przedstawiciele instytucji kultury. Podstawowe kierunki prac nad strategią oraz jej założenia omówili członkowie 

Zespołu ds. Strategii ZOSP RP dr Marian Zalewski oraz gen. brygadier Wiesław B. Leśniakiewicz. Przedstawili pano-
ramę dnia dzisiejszego Związku, dokonania, problemy, możliwości rozwoju, dylematy i wyzwania stojące przed OSP 
i ich stowarzyszeniem. Przy najbardziej zaawansowanej technice istotą bezpieczeństwa są i będą ludzie. Jak dowodzi 
historia, byli nimi, są i będą strażacy ochotnicy. Uczestnicy spotkania zastanawiali się nad ich rolą we współczesnym 
systemie bezpieczeństwa państwa, samorządu i OSP. Wypowiedzieli się: skarbnik ZOW ZOSP RP Jacek Gromek, wi-
ceprezes ZOW ZOSP RP Zbigniew Gołąbek, sekretarz ZOW ZOSP RP Zbigniew Kaliszyk, a także Regina Rokita, dr Janusz 
Gmitruk, Tadeusz Nalewajk, Ireneusz Królik, Marek Sokołowski, Wacław Świdlicki, Andrzej Wieteska, Bogdan Rzep-
czyński, Aleksander Jarosławski, Mariusz Torbus i Dariusz Marczyński. O wykorzystaniu nowych technologii, w tym 
o edukacji filmowej dzieci i młodzieży, mówił telewizyjny producent Zbigniew Adamkiewicz. O współpracy z bibliote-
kami wypowiedział się dr Michał Strąk, dyrektor Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Woje-
wództwa Mazowieckiego. Na temat strażackiego etosu oraz idei uniwersytetów ludowych wystąpiła prezes Fundacji 
TUL Zofia Kaczor-Jędrzycka. Wiele wypowiedzi podkreślało doniosłą rolę współpracy z samorządem. 

� listopada ���� r. O strategicznych planach na posiedzeniu Komisji Historycznej ZG ZOSP RP, Warszawa. 
Przedyskutowano plany pracy na najbliższe lata. Członkowie Komisji przeanalizowali działalność w ���� r., plan pracy 

na ���� r. oraz aktywność w ramach strategii Florian ����. 
Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak z uznaniem odniósł się 
do dotychczasowych prac Komisji, akcentując wydobywanie 
historycznej prawdy o naszym ruchu. Podkreślił, żeszcze-
gólnie istotne są inicjatywy związane z ważnymi rocznicami: 
���-leciem Bitwy Warszawskiej, w której uczestniczyły 
tysiące strażaków ochotników, ���. rocznicą urodzin św. Jana 
Pawła II oraz ���-leciem naszego stowarzyszenia, przypa-
dającym we wrześniu ���� r. Dr Marian Zalewski poin-
formował o działaniach podejmowanych w ramach prac nad 

strategią Florian ����. Są to przede wszystkim konsultacje dotyczące podstawowych kierunków aktywności Związku. 
W ���� r. odbyło się kilkadziesiąt spotkań w środowisku strażaków ochotników, zsamorządowcami I na uczelniach 
wyższych. W prace nad strategią zaangażowali się wybitni naukowcy, w tym historycy ruchu strażackiego. 

�� listopada ���� r. O strategii na posiedzeniu Komisji Or-
ganizacyjnej ZG ZOSP RP. Pod przewodnictwem wicepre-
zesa ZG ZOSP RP Janusza Koniecznego odbyło się posiedze-
nie Komisji Organizacyjnej ZG ZOSP RP. W trakcie posiedze-
nia członkowie Zespołu ds. Strategii Związku OSP RP Marian 
Zalewski i Krzysztof Szelągowski poinformowali o pracach 
podejmowanych przez Zespół w związku z przygotowywa-
niem strategii Florian ����. W zebraniu wziął udział prezes 
ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak. 



 

 �� 

�� grudnia ���� r. Prezentacja „Analiz Strategicznych Florian ���� tom �” na posiedzeniu ZG ZOSP RP w sali 
Muzeum Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Warszawie. Uczestnicy otrzymali egzemplarz pierwszego 

tomu „Analiz Strategicznych Florian ����”. Prezes ZG ZOSP RP Walde-
mar Pawlak poinformował o pracach Zespołu ds. Strategii Związku 
„Florian ����”. Efektem tych prac jest między innymi to wydawnic-
two. Prezes zachęcił do lektury, wskazując na szerokie spektrum 
merytoryczne jego zawartości. Wypowiadają się w niej znakomici ek-
sperci oraz liderzy naszego Związku. W obszernych opracowaniach 
przedstawiono różne aspekty bezpieczeństwa oraz dnia dzisiejszego 
i historii naszego strażackiego ruchu. Takie zagadnienia, jak zagospo-
darowanie przestrzenne, klimat, przemiany demograficzne i zmiany 
technologiczne miały i mają realny wpływ na tworzenie i rozwój och-
otniczych straży pożarnych. To doświadczenie jest istotne, gdy 
myślimy o naszym rozwoju w bliższej i dalszej przyszłości. Prezes Wal-

demar Pawlak zwrócił się do zebranych o aktywne wspieranie działań na rzecz powstania strategii Florian ����, szcze-
gólnie poprzez swoje wypowiedzi i propozycje. W trakcie spotkania opracowanie „Analizy Strategiczne Florian ����” 
wręczono marszałkowi Senatu RP Tomaszowi Grodzkiemu. 

�� stycznia ���� r. Narada prezesów i komendantów ZOSP RP woj. pomorskiego – informacja o strategii, 
Szymbark. W siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymbarku z udziałem blisko ��� osób odbyła się roczna narada 
prezesów i komendantów ZOSP RP woj. pomorskiego. Zebrani wysłuchali informacji o pracach nad strategią Związku 

OSP RP „Florian ����”. Naradzie przewodniczył dyrektor Zarządu 
Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. pomor-
skiego Edmund Kwidziński. Podczas dyskusji wystąpili m.in.: czło-
nek Prezydium ZG ZOSP RP, prezes ZOW ZOSP RP dr Zygmunt Tom-
czonek, wójt gminy Stężyca Tomasz Brzoskowski, sekretarz ZOW 
ZOSP RP Grzegorz Pladzyk. W trakcie narady wystąpił dr Marian Za-
lewski, który poinformował o dotychczasowych działaniach oraz 
najbliższych planach zmierzających do wypracowania projektu 
strategii naszego Związku. Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni 
do uczestniczenia w dalszych pracach. Szczególnie ważny jest głos 
gminnych liderów naszego Związku, uczestniczących tak w akcjach, 
jak i w innych działaniach – od aktywności sportowej, artystycznej 

po udział w ważnych wydarzeniach i uroczystościach, pracę kronikarską i  szkoleniową. Ich doświadczenia to pod-
stawa rozmowy o naszym bezpieczeństwie na najbliższe trzy dekady. Właśnie wskazanie kierunków rozwoju ruchu 
strażackiego z uwzględnieniem udziału społeczności lokalnych, samorządu, państwa i wielu innych instytucji to gwa-
rancja bezpieczeństwa dla nas wszystkich. 

�� stycznia ���� r. O strategii na posiedzeniu Komisji ZG ZOSP RP ds. Działalności Ratowniczej, Warszawa. 
Komisja między innymi współdziała w opracowywaniu rozwiązań oraz służy doradztwem w zakresie techniki pożar-
niczej i szkoleń ratowniczych dla OSP. Przewodniczący Komisji, wiceprezes ZG ZOSP RP gen. brygadier w st. spocz. 
Wiesław B. Leśniakiewicz, poinformował o prowadzonych w Związku pracach nad strategią Florian ����. Z uznaniem 
odniósł się do działań zakończonych wydaniem pierwszego tomu „Analiz Strategicznych Florian ����” – publikacji 
książkowej prezentującej zagadnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz stan i działalność Związku. Uczest-
niczący w posiedzeniu członek Zespołu ds. Strategii Krzysztof Szelągowski przedstawił częściowe wyniki dotychcza-
sowych prac oraz opracowany przez Zespół plan dalszej pracy. Szczegółowo omówiono rysujące się tendencje 
w sferze organizacyjnej na podstawie zaprezentowanych w publikacji danych statystycznych. Przewodniczący Komi-
sji, będący także członkiem Zespołu, zachęcił pozostałych członków Komisji do aktywnego włączenia się w opraco-
wywanie elementów projektu strategii Florian ���� oraz przygotowanie materiałów, ustalając problematykę, 
do  której mogą się odnieść, z możliwością ich zamieszczenia w publikacji „Analizy Strategiczne Florian ����”. 

�� stycznia ���� r. W muzeum – o bezpieczeństwie i ruchu strażackim. Tom pierwszy „Analiz Strategicznych 
Florian ����”. W Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie odbyła się promocja książki „Analizy Stra-
tegiczne Florian ����”. Spotkanie poprowadził dr Ryszard Miazek – redaktor naczelny kwartalnika „Myśl Ludowa”. 
Wprowadzenia dokonał dyrektor Muzeum dr Janusz Gmitruk. Pierwszy tom diagnozuje niebezpieczeństwa wynikające 
z wyzwań cywilizacji i procesów zachodzących w klimacie. Istotną częścią publikacji jest rys historyczny osiągnięć OSP. 
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego jest współwydawcą tej pozycji. O jej zawartości, o pracach nad strategią 
Związku OSP RP poinformował zebranych dr Marian Zalewski, redaktor naczelny. Podkreślił wagę współpracy w tym 
przedsięwzięciu w ramach wydawnictwa szerokiego środowiska specjalistów i praktyków z zakresu bezpieczeństwa



 �� 

oraz OSP i Związku oraz współpracy z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Ukształtowała się kilkudziesięcio-
osobowa Rada Naukowo-Programowa, na czele z prezesem ZG ZOSP RP Waldemarem Pawlakiem. Wypowiedzieli się 
między innymi: wiceprzewodniczący Komisji Historycznej ZG ZOSP RP dr Zdzisław Zasada, prezes Stowarzyszenia 
Dziennikarzy im. W. Reymonta Stanisław Jekiełek, prezes Fundacji Uniwersytetów Ludowych Zofia Kaczor-Jędrzycka, 
prezes ZMW Adam Nowak.  

�� stycznia ���� r. O strategii z okazji ��-lecia Zakładu Historii Ruchu Ludowego. W siedzibie Muzeum Historii 
Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji ��-lecia powstania Zakładu Historii Ruchu Lu-
dowego. Uczestniczył w niej marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Zebrani, wspominając historię,  
dyskutowali m.in. o przyszłości, również o strategii Związku OSP RP. Przewodniczący Zespołu ds. Strategii dr Marian Zalew-
ski odczytał list prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka skierowany do dyr. Janusza Gmitruka, w którym wyraził on pod-

ziękowanie dla Zakładu i jego pracowników za prowadzenie i inspirowanie badań naukowych nad przeszłością szeroko 
rozumianego ruchu ludowego, młodzieży wiejskiej, historii wsi oraz wzbogacanie tożsamości historycznej. Zaprosił 
wszystkich zebranych do współpracy przy tworzeniu strategii Związku Florian ����. Wręczył także marszałkowi Adamowi 
Struzikowi pierwszy tom „Analiz Strategicznych”. Dotychczasowe analizy jednoznacznie pokazują, że samorząd jest 
najbliżej strażaków ochotników i ta bliska współpraca jest podstawą umacniania naszego bezpieczeństwa. Przygotowując 
projekt strategii, Związek pracuje w istocie nad strategią służącą naszemu bezpieczeństwu, z istotną rolą strażaków ochot-
ników – od ponad ��� lat służących godnie „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. 

�-� lutego ���� r. O strategii na Podkarpaciu. Z udziałem prezesów powiatowych i komendantów gminnych 
OSP woj. podkarpackiego � lutego w Rymanowie oraz � lutego ���� r. w siedzibie Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 
w Rzeszowie przedyskutowano problemy nurtujące ruch strażacki na Podkarpaciu. W spotkaniach uczestniczyli 
członkowie Zespołu ds. Strategii Związku: Edward Szlichta, dyrektor ZW OW ZOSP RP w Rzeszowie, oraz dr Marian 
Zalewski, przewodniczący Zespołu. Liderzy ruchu strażackiego szczególnie akcentowali rolę pracy z młodzieżą. Młodzi 
ochotnicy żyją dzisiaj w innych realiach aniżeli �� lat temu i wcześniej. Ogromne zmiany w obszarze nowych techno-
logii, w tym dynamiczny rozwój społeczeństwa informacyjnego, zrodziły potrzebę odnalezienia nowych form i metod 
pracy. Temu właśnie służyła między innymi wprowadzona do statutu Związku zmiana zapisu o włączaniu do władz 
na wszystkich szczeblach wyróżniających się młodych liderów (zwycięzców w zawodach sportowych, konkursach pla-
stycznych, OTWP pracy z MDP). Wypowiedzieli się m.in. prezes ZOP ZOSP RP w Mielcu Franciszek Augustyn, prezes 
OSP Świlcza, komendant gminny OSP Świlcza Bogdan Cioch, naczelnik OSP Zaczernie, gm. Trzebowisko Jan Pukała, 
prezes OSP Wola Rafałowska, prezes ZOP ZOSP RP w Rzeszowie Jan Kucaj, prezes OSP Straszęcin Władysław Radzik, 
wiceprzewodniczący Komisji Historycznej ZG ZOSP RP dr hab. Władysław Tabasz. Janusz Konieczny, prezes ZOW ZOSP 
RP w Rzeszowie, a zarazem wiceprezes ZG ZOSP RP, wskazał na mnogość zadań, które zawsze związane były z ruchem 
strażackim. Te wyzwania zarówno w przeszłości, jak i dzisiaj wymagają aktywności społeczności lokalnych, pomocy ze 
strony samorządu i wspierającej roli państwa. Niezwykle ważną rolę odgrywała w przeszłości współpraca z innymi or-
ganizacjami. O bliskiej współpracy z ruchem strażackim harcerzy wspominała wychowawczyni pokoleń młodzieży 
strażackiej harcmistrz Krystyna Konieczny. 
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� lutego ���� r. O przyszłości wśród duszpasterzy, Rzeszów. � lutego odbyło się spotkanie z duszpasterzami 
strażackimi poświęcone pracom Związku nad strategią Florian ����. Wzięli w nim udział: krajowy kapelan strażaków 
ks. bryg. dr Jan Krynicki, ks. Paweł Samborski, ks. dr Jan Edling oraz przedstawiciele Zespołu ds. Strategii ZOSP RP 
Marian Zalewski i  Edward Szlichta. Przedstawiciele Związku zapoznali duszpasterzy z tokiem prac nad strategią, 
a w szczególności z treścią pierwszego tomu „Analiz Strategicznych Florian ����”. Podsumowano dotychczasową 
współpracę z kapelanami strażackimi. Podkreślono wagę pomocy duszpasterskiej udzielanej strażakom w związku 
z akcjami ratowniczymi, szczególnie w czasie nawiedzających województwo podkarpackie powodzi i innych zdarzeń. 
Kapelani zaakcentowali ogromną rolę strażackich pielgrzymek. Dotyczy to zarówno pielgrzymek regionalnych, jak 
i ogólnopolskich, w tym odbywanych co � lat pielgrzymek na Jasną Górę. Uczestniczą w nich tysiące strażaków ochot-
ników i funkcjonariuszy PSP z całej Polski. 

�� lutego ���� r. Myśląc o przyszłości, nie możemy zapomnieć o naszej historii. Pamięci Profesora. �� lutego 
���� r. urodził się prof. dr hab. Józef Ryszard Szaflik – wybitny historyk, wieloletni przewodniczący Komisji Historycznej 

przy ZG ZOSP RP. W przeddzień ��. rocznicy urodzin, by oddać pamięć profesorowi, 
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego we współpracy z Komisją Historyczną 
przy ZG ZOSP RP zorganizowało spotkanie. W siedzibie Muzeum wypowiadali się 
uczniowie i współpracownicy profesora Szaflika. Podczas spotkania dyrektor 
Muzeum dr Janusz Gmitruk podkreślił, że to właśnie profesor Szaflik był głównym 
organizatorem Zakładu Historii Ruchu Ludowego, w ���� r. Sylwetkę wybitnego 
naukowca zaprezentowali prof. dr hab. Romuald Turkowski oraz prof. dr hab. Adam 
Koseski. Zdaniem członka Prezydium ZG ZOSP RP, przewodniczącego Komisji Histo-
rycznej ZG ZOSP RP Eugeniusza Grzeszczaka spotkanie to było wydarzeniem 
służącym ocaleniu od zapomnienia historii ludzi, którzy właśnie historię tworzyli – 
aby kolejne pokolenia mogły czerpać z historii jak z rogu obfitości. 
Dr Marian Zalewski podkreślił natomiast wkład pracy profesora w rozwój badań nad 
historią ruchu strażackiego w Polsce. W ���� r. LSW wydało „Dzieje ochotniczych 
straży pożarnych”, które stanowiły drogowskaz dla pokoleń strażackich historyków. 

Gdy dzi-siaj pracujemy nad strategią Związku na najbliższe �� lat, nie zapominamy o wkładzie i dorobku profesora 
Szaflika. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Prezydium Komisji Historycznej ZG ZOSP RP: dr hab. prof. WSH 
Władysław Tabasz, dr Zdzisław Zasada i dr Krzysztof Adam Latocha. 

�� czerwca ���� r. Ukazał się drugi tom „Analiz Strategicznych Florian ����”. �� czerwca ���� r. w trakcie 
posiedzenia Zarządu Głównego Związku OSP RP zaprezentowano drugi tom „Analiz Strategicznych Florian ����”. Powstał 
on w ramach prac Zespołu ds. Strategii Związku OSP RP. Drugi tom prac eksperckich nad strategią Florian ���� pokazuje 
nam bogactwo przemyśleń pozwalających na optymizm pod warunkiem systematycznego, racjonalnego działania. 
Gromadzenie doświadczeń, analizowanie wcześniejszych wypadków i katastrof, wprowadzanie udoskonaleń i ciągła 
poprawa gotowości, szkolenie, poprawa wyposażenia to filary powszechnego bezpieczeństwa – pisze we wstępie do pub-

likacji prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak, zapraszając jednocześnie 
do lektury. W „Analizach” wypowiada się kilkudziesięciu wybitnych 
specjalistów oraz działaczy Związku. Z jednej strony przedstawiciele 
świata nauki prezentują różne aspekty rzeczywistości z rek-
omendacjami na przyszłość, z drugiej liderzy Związku na konkretnych 
przykładach akcentują priorytety dla naszej organizacji. Od aktualnej 
problematyki walki z zagrożeniem zdrowotnym, poprzez różne 
dziedziny zarządzania w obszarze bezpieczeństwa na drogach, związa-
nych z wodą, profilaktyką i prewencją, po rolę OSP w budowie 
wspólnoty i społeczeństwa obywatelskiego, wagę samorządności 
w życiu każdej organizacji oraz potrzebę umacniania młodzieżowych 

drużyn pożarniczych. Akcentowane są także ważne obszary dla naszego bezpieczeństwa w skali europejskiej. Istotna część 
„Analiz” poświęcona jest niezwykle zasłużonym w naszym ruchu kronikarzom propagującym i chroniącym od niepamięci 
piękną strażacką historię. Publikacja wydana została przez ZG ZOSP RP we współpracy z Muzeum Historii Polskiego Ruchu 
Ludowego. Treść książki jest zawieszona na stronie internetowej Związku OSP RP: www:zosprp.pl. 

�� października ���� r. Ukazał się trzeci tom „Analiz Strategicznych Florian ����”. W ramach prac nad strategią 
Związku OSP RP ukazał się trzeci tom „Analiz Strategicznych Florian ����”. Zawiera on wypowiedzi ponad pięćdziesięciu wy-
bitnych ekspertów, strażaków i samorządowców. Publikacja dotyczy bezpieczeństwa w szerokim tego słowa znaczeniu.  
W pięciu częściach podejmuje się tematy naszego bezpieczeństwa, a zwłaszcza bezpieczeństwa zdrowotnego, systemu    
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 przeciwpożarowej i ratownictwa oraz roli strażaków ochot-
ników w samorządnym społeczeństwie. Autorzy dowodzą, że 
�� ��� OSP zrzeszonych w Związku OSP RP to najlepsza gwarancja 
naszego bezpieczeństwa dzisiaj i w perspektywie jeszcze wielu lat. 
Nasi strażacy z jednej strony ratują życie w chwilach zagrożeń, ale 
są także depozytariuszem wartości, łączą lokalne środowiska, roz-
wijają kulturę. Trzeci tom „Analiz Strategicznych Florian ����”, tak 
jak i dwa poprzednie, to ważny głos w dyskusji o dniu dzisiejszym 
i rozwoju naszego ruchu. Publikacja ukazuje się w stulecie jedności 
ruchu strażackiego. 

�� kwietnia ���� r. O strategii na konferencji naukowej 
Rycerze św. Floriana. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. W stulecie Związku OSP RP, Warszawa. W Muzeum 
Niepodległości w Warszawie pod honorowym patronatem Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka oraz Marszałka 

Województwa Mazowieckiego Adama Struzika 
odbyła się konferencja naukowa Rycerze św. 
Floriana. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. 
W stulecie Związku OSP RP. Ze względu na 
obowiązujące obostrzenia epidemiczne spot-
kanie odbyło się Warszawie w nielicznym gronie 
z zachowaniem rygoru sanitarnego, a pozostali 
prelegenci uczestniczyli w tym wydarzeniu 
online. Konferencja była transmitowana na 
kanale YouTube Muzeum Niepodległości 
w Warszawie oraz na Facebooku Związku OSP 

RP i stronie www.zosprp.pl. W wydarzeniu uczestniczyło wielu wybitnych ekspertów, naukowców, samorządowców, 
liderów ruchu strażackiego, w tym przedstawiciele kierownictwa ZG ZOSP RP z prezesem ZG ZOSP RP Waldemarem 
Pawlakiem na czele, wiceprezesami: Marianem Starownikiem, gen. brygadierem Wiesławem B. Leśniakiewiczem, 
gen. brygadierem Zbigniewem Meresem. List do zebranych przesłał komendant główny PSP nadbrygadier Andrzej 
Bartkowiak. Na konferencji omówiono historyczny dorobek ruchu strażackiego i Związku w stulecie jego powstania. 
Przedstawiono newralgiczne zagadnienia związane z ratownictwem i powszechną ochroną ludności oraz cele i ob-
szary aktywności Związku w ramach strategii Florian ����. Na temat wielokrotnie wspominanej na konferencji 
strategii Związku OSP RP Florian ���� wypowiedzieli się lub swoje przemyślenia przedłożyli również członkowie 
Zespołu ds. Strategii: dr Marian Zalewski, gen. brygadier dr h.c. Wiesław B. Leśniakiewicz, mgr inż. Krzysztof 
Szelągowski, mgr Edward Szlichta oraz płk w st. spocz. Stanisław Mikulak i st. bryg. Robert Klonowski. Konferencja 
podzielona została na cztery bloki tematyczne. Blok pierwszy – Związek OSP RP w systemie ratownictwa i powszech-
nej ochrony ludności. Blok drugi związany był ze współpracą z samorządem. Wypowiadali się między innymi liderzy 
samorządu i zarazem działacze naszego ruchu: Adam Struzik, marszałek woj. mazowieckiego, Gustaw Brzezin, mar-
szałek woj. warmińsko-mazurskiego, oraz Łukasz Smółka, wicemarszałek woj. małopolskiego. Trzeci blok: Edukacja 
na rzecz bezpieczeństwa zgromadził w dużej mierze ludzi nauki, przedstawicieli uczelni i instytutów. Pierwsze 
wystąpienie odnosiło się do historii kształcenia pożarniczego. Przedstawił ją bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz, 
dziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. St. bryg. dr Paweł Janik, 
dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – PIB im. J. Tuliszkowskiego w Józefowie, 
omówił perspektywy rozwoju tego jakże zasłużonego dla ruchu strażackiego instytutu. Swoje przemyślenia 
przedłożyli także m.in.: prof. Stanisław Kunikowski z Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, prof. WSH dr Andrzej 
Gołębiowski, dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, prof. SGH dr hab. Jerzy W. 
Pietrewicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Czwarty, ostatni blok konferencji poświęcony był pracy his-
toryków ruchu strażackiego. Był ukłonem ku ich pięknej aktywności służącej utrwaleniu historii oraz dorobku OSP 
i ich Związku. Eugeniusz Grzeszczak, przewodniczący Komisji Historycznej ZG ZOSP RP, zaznaczył, że pielęgnowanie 
pamięci jest naszym obowiązkiem, a zarazem zobowiązaniem. Zaprezentował zadania komisji w stulecie powstania 
Związku. W ramach Komisji Historycznej ZG ZOSP RP pracuje wielu wybitnych strażackich historyków. Jej członkowie 
wnieśli istotny wkład w tworzenie historycznego albumu „W jedności siła. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” 
wydanego w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości ���� r. Na konferencji przedłożono szereg znaczących 
inicjatyw z obszaru ochrony ludności, działalności prewencyjnej, w tym dotyczących roli strażaka ratownika first re-
spondera. Stała się ona ważnym elementem prac nad strategią Związku OSP RP. Fundamentem prac nad strategią jest 
transparentność i partycypacja społeczna w wypracowywaniu rekomendacji. 
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��-�� maja ���� r. Publiczne konsultacje w sprawie ustawy o OSP. Projekt ustawy o OSP ogłoszono bez 
uprzednich konsultacji ze środowiskiem strażackim. Pobieżna analiza projektu zrodziła szereg pytań co do przyszłości 
OSP, a zwłaszcza dalszej możliwości pełnienia przez nie ich szlachetnej misji. Wywołało to debatę publiczną. Związek 
OSP RP, realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów ochotniczych straży pożarnych, na wniosek 
prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka podjął natychmiast konsultacje społeczne. Pomysłodawcy projektu prze-
znaczyli na konsultacje tylko kilka dni. To nie przeszkodziło Związkowi, któremu udało się przeprowadzić publiczne, 
transparentne konsultacje, wykorzystując do tego pla�ormę internetową. Konsultacje zostały przeprowadzone 
w � blokach tematycznych w dniach ��-�� maja ���� r.: �. Organizacja systemu ratowniczego. �. Sprawy organiza-
cyjne OSP, mundur, statut. �. OSP – finansowanie, nadzór, kontrola. �. Działalność społeczna OSP – orkiestry, MDP. 
�. Dodatki do emerytur i inne świadczenia osobowe. Przed konsultacjami Związek zamieszczał na stronie interneto-
wej materiały do dyskusji, a zwłaszcza prezentowany był aktualny stan prawny oraz propozycje zawarte w projekcie 
ustawy i zagadnienia do rozstrzygnięcia. Wszyscy zainteresowani mogli także wypowiedzieć się, wypełniając sto-
sowną ankietę. W efekcie szerokich konsultacji �� maja ���� r. Zarząd Główny ZOSP RP przyjął uchwałę dotyczącą 
zajęcia stanowiska w sprawie ustawy o ochotniczej straży pożarnej. � lipca ���� r. Zarząd Główny ZOSP RP otrzymał 
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  Administracji kolejny projekt ustawy o ochotniczych strażach pożarnych 
z prośbą o zajęcie stanowiska. Oceny projektu Zarząd Główny dokonał na swym posiedzeniu �� lipca. Ostatecznie 
ustawa o OSP została przyjęta przez Sejm z �� grudnia ���� r. Aktywność Związku przyczyniła się do wielu istotnych 
pozytywnych zmian. W całym procesie prac nad ustawą aktywni byli członkowie Zespołu ds. Strategii. Pojawiły się 
liczne wypowiedzi i teksty autorskie gen. brygadiera Wiesława B. Leśniakiewicza oraz dr. Mariana Zalewskiego (mię-
dzy innymi: Potrzebni są wszyscy strażacy i wszystkie OSP (��.��.���� r.), Czy i komu jest potrzebna ustawa o OSP 
przygotowana przez PSP? (��.��.���� r.), Współpraca Związku OSP RP i Państwowej Straży Pożarnej to podstawa 
naszego bezpieczeństwa. Czy jesteśmy na rozdrożu? (��.��.���� r.). 

� września ���� r. O strategii Związku w trakcie jubileuszowego posiedzenia Zarządu Głównego, Warszawa. 
Z okazji stulecia Związku OSP RP odbyło się w Warszawie uro-
czyste posiedzenie Zarządu Głównego. Tematem wiodącym 
spotkania była przyszłość Związku i ochotniczych straży pożar-
nych w świetle założeń strategii ZOSP RP Florian ����. Wpro-
wadzenia do dyskusji dokonał prezes ZG ZOSP RP Waldemar 
Pawlak. Prezentacji zarysu strategii dokonali członkowie Ze-
społu ds. Strategii dr Marian Zalewski i gen. brygadier Wiesław 
Leśniakiewicz. W dyskusji członkowie Zarządu Głównego 
z aprobatą odnieśli się do informacji o dotychczasowych pra-
cach nad strategią. 

��-�� września ���� r. Ogólnopolskie spotkanie kronikarzy 
i historyków ruchu strażackiego. Pod znakiem strategii Florian 
����, Toruń. W ramach imprez z okazji setnej rocznicy powstania 
Związku OSP RP w Toruniu z  udziałem prezesa ZG ZOSP RP Walde-
mara Pawlaka i wicemarszałka woj. kujawsko-pomorskiego Zbig-
niewa Sosnowskiego spotkali się w dniach ��-�� września ���� r. 
kronikarze i laureaci ogólnopolskich konkursów historycznych. 
Przeprowadzono warsztaty dla kronikarzy oraz zorganizowano sesję 
historyczną. Podsumowano ogólnopolski konkurs kronik, konkurs 
na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP” 
oraz konkurs na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące 
historii pożarnictwa. W trakcie trzydniowych spotkań wiele miejsca 
poświęcono na dyskusję o przyszłości ruchu kronikarskiego 

w związku z pracami nad strategią Związku OSP RP Florian ����. 
� października ���� r. Ukazał się czwarty tom „Analiz Strategicznych Florian ����”. W ramach prac nad strategią 

Związku OSP RP, w stulecie powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, ukazał się 
czwarty tom „Analiz Strategicznych Florian ����”. W omawianym tomie podjęto tematy naszego bezpieczeństwa, 
a zwłaszcza bezpieczeństwa zdrowotnego, systemu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz roli strażaków ochot-
ników w samorządnym społeczeństwie. – Bardzo wymownym przykładem ilustrującym konieczność określenia  

 
 
 
 
 
 
 



 �� 

nowych paradygmatów jest koncepcja strażaka ratownika first respondera. To osoba udzielająca pierwszej pomocy, 
która jest najbliżej zdarzenia i podtrzymuje funkcje życiowe poszkodowanego do czasu przybycia zespołu ratowniczego. 
Idea ta rozwinęła się w ostatnich latach w wielu krajach jako wzmocnienie skuteczności systemów ratowniczych. 

Ochrona ludności powinna być zatem oparta na mocnych 
podstawach w postaci przygotowanych, wyposażonych 
i gotowych do natychmiastowego podjęcia działań ratowni-
ków. Zasadnicze przy tym jest podkreślenie dobrowolnej 
gotowości strażaków. To nie przymus prawny czy rozkaz, 
lecz braterska solidarność z zagrożonym człowiekiem jest 
źródłem etosu strażaka ochotnika. Właśnie ta dobrowol-
ność wyróżnia strażaków ochotników – rycerzy św. Floriana 
– napisał prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak we wstępie 
do „Analiz Strategicznych”. Część pierwsza –„Zarys strate-
gii ZOSP RP FLORIAN ����” – to owoc dotychczasowych sze-
rokich konsultacji i analiz. Zaprezentowano w niej misję 
i wizję funkcjonowania Związku oraz jego obszary strate-

giczne i cele szczegółowe na kolejne �� lat. Określono harmonogram wdrażania, monitoringu i ewaluacji strategii. 
W części drugiej czytelnik pozna materiały poświęcone konferencji naukowej „Rycerze Świętego Floriana – Bogu na 
chwałę, ludziom na pożytek”. Odbyła się ona w kwietniu ���� roku przy współpracy z Muzeum Niepodległości oraz 
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. W pięciu blokach tematycznych znajdują się wypowiedzi �� uczestni-
ków konferencji, m.in. liderów samorządu, świata nauki i ruchu strażackiego. Ostatnia część „Analiz Strategicznych” 
prezentuje konsultacje dotyczące projektów zmian legislacyjnych odnoszących się do ochotniczych straży pożarnych. 
Donośnie wybrzmiewa głos troski o przyszłość samorządnych, samodzielnych i dobrowolnych OSP. To ważna dysku-
sja związana z bezpieczeństwem powszechnym i ochroną ludności. Przedstawiamy szerokie spojrzenie na dotychcza-
sowe i przyszłe funkcjonowanie OSP. Nie ulega wątpliwości, że niezwykle ważna jest obrona ich podmiotowości i do-
browolnego charakteru. 

�� października ���� r. O strategii na konferencji pt. „Powszechna Ochrona Ludności, Krajowy System Ra-
towniczy, Ochotnicze Straże Pożarne”, Uniwersytet Wrocławski. Na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uni-
wersytetu Wrocławskiego odbyła się konferencja p.n. „Powszechna Ochrona Ludności, Krajowy System Ratowniczy, 
Ochotnicze Straże Pożarne”. W jej trakcie wystąpili przedstawiciele Związku OSP RP. Prezes ZG ZOSP RP Waldemar 
Pawlak – Zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, system ochotniczy, samorządowy, państwowy, wiceprezes ZG, 
gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz – Czas na nowe horyzonty, ochotnicze straże pożarne a ochrona ludności, oraz 
nadbryg. Ryszard Dąbrowa – Rola ochotniczych straży pożarnych w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego. 
W trakcie konferencji jej uczestnikom przekazano wydawnictwa Związku poświęcone strategii – „Analizy Strate-
giczne Florian ����”. 

�� listopada ���� r. Stan prac nad strategią Związku OSP RP Florian ����. List do członków Zarządu Głównego 
ZOSP RP, Głównego Sądu Honorowego, Głównej Komisji Rewizyjnej. W związku z ukazaniem się �� sierpnia ���� r. 
na stronie internetowej ZOSP RP Zarysu Strategii Związku OSP RP Florian ����, w którym zaprezentowano 
propozycję redakcji misji i wizji funkcjonowania Związku, jego obszarów strategicznych i celów szczegółowych do 
���� r., a następnie przedstawieniem ich na posiedzeniu ZG ZOSDP RP � września ���� r. dr Marian Zalewski 
w imieniu Zespołu ds. Strategii zwrócił się z prośbą o dalsze aktywne uczestnictwo w końcowych pracach nad strate-
gią, akcentując, że dzięki wspólnemu wysiłkowi mamy niepowtarzalną szansę wypracować strategię naszej organi-
zacji na miarę dotychczasowego niekwes�onowanego dorobku i naszych aspiracji, a przede wszystkim dla bezpiec-
zeństwa wszystkich mieszkańców naszego kraju. 

� marca ���� r. Posiedzenie ZG ZOSP RP, Falenty. Zarząd Główny szczegółowo zapoznał się z aktywnością 
Związku w zakresie pomocy Ukrainie, strażakom i uchodźcom. Zdaniem Waldemara Pawlaka prezesa ZG ZOSP RP 
pomoc humanitarna staje się ważnym priorytetem Związku i wszystkich OSP. Dobrze wypełniamy swą misję. Poka-
zały to wydarzenia ostatnich lat. Czas pandemii oraz wojna na Ukrainie istotnie zmieniają strategiczne podejście co 
do rozwoju ruchu strażackiego. Oprócz dotychczasowych zadań rośnie znaczenie szeroko rozumianej pomocy huma-
nitarnej. Należy podkreślić, że realizując nowe zadania związane z COVID-�� i wojną w Ukrainie, OSP bez zarzutu wy-
pełniają swoje codzienne obowiązki. Tym niemniej wymaga to większych nakładów sił i środków oraz pomocy ze 
strony państwa i samorządu. Na posiedzeniu Zarządu Głównego szeroko omówiono także rozwój systemu Pierwszy 
Ratownik. Idea zrodziła się w związku z pracami nad strategią Florian ����. W związku ze wzrostem zagrożeń dla 
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życia ludzkiego, a także rewolucji technologicznej istnieje potrzeba budowy systemu, dzięki któremu w przypadku 
nagłej konieczności istnieje szansa na błyskawiczną pomoc w okresie pierwszych � minut od zdarzenia. 

�� maja ���� r. Ukazał się piąty tom „Analiz Strategicznych Florian ����”. Prezentujemy – jak pisze we wstępie 
Waldemar Pawlak, prezes ZG ZOSP RP – obraz strażackiej służby czasu wielkich wyzwań naszej cywilizacji. Ratownic-

twa i pomocy humanitarnej okresu pandemii i wojny tuż za gra-
nicą. Pandemia oraz wojna na Ukrainie pokazują, jak nieprze-
widywalne są obecne czasy. Dlatego strategia Związku musi być 
adekwatna do tej tak nieobliczalnej rzeczywistości. Musi to być 
strategia skutecznej, szybkiej pomocy wszystkim i wszędzie. 
W publikacji na przykładzie pomocy Związku OSP RP dla 
strażaków i milionów uchodźców z Ukrainy zarysowana jest histo-
ria i dzień dzisiejszy strażackiej działalności międzynarodowej. 
Wieloletnia polsko-ukraińska strażacka współpraca umożliwia 
dzisiaj solidarną i jakże efektywną pomoc Związku walczącej 
Ukrainie i jej bohaterskim strażakom. Razem pomagamy 
Ukrainie. Miniony czas dowodzi, że podstawą naszego bezpiec-

zeństwa jest zorganizowane społeczeństwo, w którym strażacy ochotnicy odgrywają doniosłą rolę. Ponadto ważny 
jest coraz bardziej nasz udział w systemach europejskiego i  globalnego bezpieczeństwa. Istotnym polem doświ-
adczeń są wysiłki podejmowane na rzecz ochrony ludności w ramach Unii Europejskiej. Wiodącą odpowiedzią 
Związku na wyzwania czasu jest budowa systemu Pierwszego Ratownika oraz troska o wspieranie wszystkich 
istniejących �� tysięcy jednostek OSP i rozwijanie nowych wszędzie tam, gdzie jest taka możliwość i potrzeba. Filarem 
jego aktywności na najbliższe lata będzie idea pierwszej pomocy, której należy udzielić potrzebującemu natychmiast. 
Idea first respondera przedstawiona była w tomach � i  �. W tomie � prezentowana jest już jako wprowadzana 
w życie naszego Związku, w działaniu. Jej znaczenie bierze się z jej skuteczności, prostoty, powszechności 
i profesjonalizmu. Przedstawiona jest także sama koncepcja programu wdrożenia funkcji Pierwszy Ratownik 
w strukturach OSP oraz programu szkoleń Akademia Pierwszego Ratownika. Związek obchodzi stulecie powstania. 
W „Analizach” pokazana jest w zarysie historia strażackiej wspólnoty oraz przebieg uroczystości i zdarzenia upamięt-
niające ten jubileusz. W publikacji zarysowana jest także historia powstania w pierwszej połowie lat 
dziewięćdziesiątych XX wieku nowoczesnego, oryginalnego systemu ratowniczo-gaśniczego, tworzonego przez 
wybitnych strażaków z generałem Feliksem Delą na czele. Łamy wydawnictwa udostępnione zostały również na 
wspomnienia nestora ruchu strażackiego, pułkownika Stanisława Mikulaka. Przedstawienie jego długoletniej ak-
tywności zawodowej i społecznej ma dzisiaj szczególnie doniosłe znaczenie. Trzeba bowiem dbać o rozwój strażackiej 
służby, o jej etos, solidarność – tak jak to czynił w swoim życiu autor wspomnień. Warto, aby jego wspomnienia 
przeczytali wszyscy, którzy służą Bogu na chwałę, ludziom na pożytek z myślą o przyszłości naszego bezpieczeństwa 
i rozwoju ruchu strażackiego – jak podkreśla we wprowadzeniu do „Analiz” redaktor naczelny dr Marian Zalewski. 
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II. Stan organizacyjny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
Stan organizacyjny Związku opracowano na podstawie raportów OSP za ���� rok [System OSP, dostęp z dnia ��.��.����]. 
 �� ��� Ochotniczych Straży Pożarnych 

 ��� ��� członków OSP 

 � ��� Kobiecych Drużyn Pożarniczych 

 � ��� Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 

 �� ��� członków MDP 
 

Stan organizacyjny Związku OSP RP w podziale na województwa 
 

Tabela: Stan organizacyjny Związku OSP RP w podziale na województwa 
 

Liczba oddziałów 
powiatowych 

Liczba oddziałów 
gminnych 

Liczba OSP 
Województwo ���� ����* +/‒ 

����/���� 
dolnośląskie �� ��� ��� ��� -� 
kujawsko-pomorskie �� ��� ��� ��� -�� 
lubelskie �� ��� ���� ���� -� 
lubuskie �� �� ��� ��� � 
łódzkie �� ��� ���� ���� -�� 
małopolskie �� ��� ���� ���� � 
mazowieckie �� ��� ���� ���� -� 
opolskie �� �� ��� ��� -� 
podkarpackie �� ��� ���� ���� -�� 
podlaskie �� ��� ��� ��� -�� 
pomorskie �� �� ��� ��� -� 
śląskie �� ��� ��� ��� -� 
świętokrzyskie �� �� ��� ��� � 
warmińsko-mazurskie �� �� ��� ��� -�� 
wielkopolskie �� ��� ���� ���� -�� 
zachodniopomorskie �� ��� ��� ��� � 
RAZEM ��� ���� ����� ����� -�� 

*dane „System OSP” [dostęp ��.��.����]. 
 

III. Władze Związku OSP RP 

Zarząd Główny 
Zarząd Główny Związku OSP RP powołany został Uchwałą nr �/���� XIV Zjazdu Krajowego w składzie �� członków, 
do którego wyznaczeni zostali przedstawiciele wszystkich zarządów oddziałów wojewódzkich oraz osoby z organiza-
cji, instytucji i stowarzyszeń współpracujących ze Związkiem. 

– Ryszard DĄBROWA woj. dolnośląskie 
– Waldemar WOJTAŚ woj. dolnośląskie 
– Zdzisław DĄBROWSKI woj. kujawsko-pomorskie 
– Janusz GERKE woj. kujawsko-pomorskie 
– Zbigniew SOSNOWSKI woj. kujawsko-pomorskie 
– Stanisław JAGIEŁŁO woj. lubelskie 
– Jan ŁOPATA woj. lubelskie 



 

 �� 

Józef CHOLEWKA 

– Kazimierz MIELNICKI woj. lubelskie 
– Tadeusz SŁAWECKI woj. lubelskie 
– Marian STAROWNIK woj. lubelskie 
– Janusz SZPAK woj. lubelskie 
– Edward FEDKO woj. lubuskie 
– Paweł BEJDA woj. łódzkie 
– Sławomir EMANUEL woj. łódzkie 
– Tadeusz KARCZ woj. łódzkie 
– Jan RYŚ woj. łódzkie 
– Artur STERNA woj. łódzkie 
– woj. małopolskie (do �� września ���� r.) 
– Adam DOMAGAŁA woj. małopolskie 
– Andrzej JAROCHA woj. małopolskie 
– Edward SIARKA woj. małopolskie 
– Łukasz SMÓŁKA 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 WASILEWSKI woj. mazowieckie 
– 

Artur GALLUS 
woj. opolskie (do � lipca ���� r.) 
(od � września ���� r.) 

– Teresa TISZBIEREK woj. opolskie 
– Franciszek AUGUSTYN woj. podkarpackie 
– Janusz KONIECZNY woj. podkarpackie 
– Wiesław KUBICKI woj. podkarpackie 
– Jan PAC woj. podkarpackie 
– Zdzisław CZAKIS woj. podlaskie 
– Andrzej DUDA woj. podlaskie 
– Stanisław GAJEK woj. pomorskie 
– Zygmunt TOMCZONEK woj. pomorskie 
– Rafał GLAJCAR woj. śląskie 
– Henryk KIEPURA woj. śląskie 
– Zbigniew MERES woj. śląskie 
– Bolesław GRADZIŃSKI woj. świętokrzyskie 
– Mirosław PAWLAK woj. świętokrzyskie 
– Ireneusz ŻAK woj. świętokrzyskie 
– Marek Gustaw BRZEZIN woj. warmińsko-mazurskie 
– Andrzej OCHLAK woj. warmińsko-mazurskie 
– Krzysztof FOJT woj. wielkopolskie 
– Eugeniusz GRZESZCZAK woj. wielkopolskie 
– Ryszard KAMIŃSKI woj. wielkopolskie 
–  

Piotr OPAS 
woj. wielkopolskie (do � kwietnia ���� r.) 
(od �� grudnia ���� r.) 

– Zbigniew SERBIAK woj. wielkopolskie 
– Stanisław WOLNICZAK woj. wielkopolskie 
– Marek KOWALSKI woj. zachodniopomorskie 
– Danuta RANIOWSKA woj. zachodniopomorskie 

Stefan MIKOŁAJCZAK 

Rafał NEUGEBAUER 



 �� 

Na podstawie § �� pkt. � 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 
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 
Stanisław JASTRZĘBSKI – Związek Gmin Wiejskich 
Bronisław SKAŹNIK – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa 
Karol WILER – Lasy Państwowe 
Krystyna OZGA – Krajowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich 

 
Prezydium Zarządu Głównego 
Zarząd Główny spośród swoich członków wybrał Prezydium w osobach: 

– Waldemar PAWLAK – prezes Zarządu Głównego 
– Zdzisław DĄBROWSKI – wiceprezes Zarządu Głównego 
– Janusz KONIECZNY – wiceprezes Zarządu Głównego 
– Wiesław LEŚNIAKIEWICZ – wiceprezes Zarządu Głównego 
– Zbigniew MERES – wiceprezes Zarządu Głównego 
– 
– Marian STAROWNIK 
– Teresa TISZBIEREK 
Członkowie: 
– Andrzej DUDA 
– Edward FEDKO 

– wiceprezes Zarządu Głównego (do � kwietnia ���� r.) 
– wiceprezes Zarządu Głównego 
– wiceprezes Zarządu Głównego 

– Eugeniusz GRZESZCZAK (od �� grudnia ���� r.) 
– Stanisław KOPEĆ 
– Marek KOWALSKI 
– Adam NOWAK 
– Andrzej OCHLAK 
– Mirosław PAWLAK 
– Danuta RANIOWSKA 
– Jan RYŚ 
– Edward SIARKA 
– Bronisław SKAŹNIK 
– Antoni Jan TARCZYŃSKI 
– Zygmunt TOMCZONEK 
– Waldemar WOJTAŚ 

 
Główna Komisja Rewizyjna ZOSP RP 
XIV Zjazd Krajowy Związku OSP RP Uchwałą nr �/���� ustalił liczbę członków Głównej Komisji Rewizyjnej, jednocze-
śnie wybrał szesnastoosobowy skład złożony z reprezentantów wszystkich oddziałów wojewódzkich: 

– Marian MIKOŁAJCZYK  ‒ przewodniczący 
– Lucjan KĘDZIA  ‒ wiceprzewodniczący 
– Mieczysław SKRĘT  ‒ wiceprzewodniczący 
– Tadeusz TOMASZEWSKI ‒ wiceprzewodniczący 
– Ryszard MIGDALSKI  ‒ sekretarz 

Stefan MIKOŁAJCZAK 



 

 �� 

Członkowie: 
– Andrzej BRACHMAŃSKI 
– Jan DUDEK 
– Henryk JERZYK 
– Julian LEMIECH 
– Tomasz LORENC 
– Jerzy OBSTARCZYK 
– Marcin PARKA 
– Grzegorz PLADZYK 
– Karol PODLEŚNY 
– Wiesław RÓŻYŃSKI 
– Zbigniew SOKOŁOWSKI 

 

Główny Sąd Honorowy ZOSP RP 
Organem rozstrzygającym spory i skargi wewnątrz Związku jest Główny Sąd Honorowy. XIV Zjazd Krajowy Związku 
OSP RP Uchwałą nr �/���� określił skład Głównego Sądu w liczbie �� członków. Członkami zostali przedstawicie 
wszystkich zarządów oddziałów wojewódzkich. 

– Marek KOMOROWSKI ‒ przewodniczący 
– Stanisław DYCHA ‒ wiceprzewodniczący 
– Marian TWOREK ‒ wiceprzewodniczący 
– Andrzej WYSZOGRODZKI ‒ wiceprzewodniczący 
– Władysław KOLIŃSKI ‒ sekretarz 
Członkowie: 
– Artur BAGIEŃSKI 
– Marek BUZA 
– Lech CABEL 
– Stanisław CZEPIEL 
– Jacek HYNOWSKI 
– Krzysztof MALIK 
– Tadeusz MAMOK 
– Stanisław MIKULAK 
– Ks. Roman SAWCZUK 
– Roman SZCZERBIAK 
– Mieczysław ŻENTEL 

 
Członkowie Honorowi ZG ZOSP RP 

– Andrzej BOROWSKI od �� marca ���� r. 
– Stanisław DYCHA od �� maja ���� r. 
– Aleksander FRĄCZKOWSKI od �� maja ���� r. 
– Czesław KOSIBA od �� marca ���� r. 
– Józef MACIEJEWSKI od �� marca ���� r. 
– Stanisław MIKULAK od �� czerwca ���� r. 
– Józef MISIAK od �� maja ���� r. 
– Ireneusz NIEDŹWIECKI od �� maja ���� r. 
– 
– Ryszard SZMAJA 
– Marek TROMBSKI 

od �� grudnia ���� r. (do �� października ���� roku) 
od �� marca ���� r. 
od �� marca ���� r. 

Jerzy PIETRASZKIEWICZ 
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Przedstawiciele OSP, którzy odnieśli sukcesy w konkursach i zawodach sportowo-pożarniczych szczebla ogól-
nopolskiego: 

– Michał CHACHUŁA od �� maja ���� r. do września ���� r. 
zwycięska drużyna MDP w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych 
MDP Wisła ���� 

– Błażej KOWALCZYK od �� maja ���� r. do września ���� r. 
zwycięska drużyna MDP w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych 
MDP Wisła ���� 

– Nikola KWAŚNIEWSKA od �� maja ���� r. do września ���� r. 
zwycięska drużyna MDP w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych 
MDP Wisła ���� 

– Jarosław PASIK od �� maja ���� r. do września ���� r. 
zwycięska drużyna MDP w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych 
MDP Wisła ���� 

– Mar�n HALASZ od �� maja ���� r. do marca ���� r. 
laureat VIII edycji Konkursu „Najlepsi z Najlepszych” 

– Sebas�an KWOCZAŁA od �� maja ���� r. do marca ���� r. 
laureat IX edycji Konkursu „Najlepsi z Najlepszych” 

– Piotr GARBAS od �� maja ���� r. do marca ���� r. 
laureat IX edycji Konkursu „Najlepsi z Najlepszych” 

– Magdalena ŻENTAŁA od �� maja ���� r. do marca ���� r. 
laureatka X edycji Konkursu „Najlepsi z Najlepszych” 

– Rafał MESJASZ od �� czerwca ���� r. do marca ���� r. 
laureat XI Konkursu „Najlepsi z Najlepszych” 

– Krzysztof WITCZAK od �� czerwca ���� r. 
zwycięska orkiestra XXV Ogólnopolskiego Fes�walu Orkiestr Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Białymstoku w ���� r. 

– Michaela POŚPIECH od �� maja ���� r. do marca ���� r. 
laureatka XII edycji Konkursu „Najlepsi z Najlepszych” 

– Roman POŚPIECH od �� maja ���� r. do marca ���� r. 
laureat XII edycji Konkursu „Najlepsi z Najlepszych” 

– Władysław KARSKI od �� czerwca ���� r. 
zwycięska drużyna OSP w Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP, KDP 
Polanica-Zdrój ���� 

– Paweł KUNA od �� czerwca ���� r. 
laureat XIII edycji Konkursu „Najlepsi z Najlepszych” 

 
Członkowie Honorowi GKR ZOSP RP 

– Stanisław BOBROWICZ od �� kwietnia ���� r. 
– Romuald WISZNIEWSKI od �� kwietnia ���� r. 

 

Członkowie Honorowi GSH ZOSP RP 
– Henryk PILEWSKI od �� września ���� r. 

 
Władze Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP w latach ����-���� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Województwo Prezesi ZOW ZOSP RP Dyrektorzy ZW OW ZOSP RP 
dolnośląskie Ryszard DROZD 

Tomasz STANOWSKI od ��.��.���� r. 
Mariola KRAMARZ-KOSIOR 

kujawsko-pomorskie Zdzisław DĄBROWSKI 
Jarosław HERBOWSKI od ��.��.���� r. 

Piotr TOMASZEWSKI 

lubelskie Marian STAROWNIK Tadeusz SZYSZKO do ��.��.���� r. 
Grzegorz SZYSZKO od ��.��.���� r. 
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Województwo Prezesi ZOW ZOSP RP Dyrektorzy ZW OW ZOSP RP 
lubuskie Edward FEDKO Elżbieta POLAK 
łódzkie Jan RYŚ 

Tadeusz KARCZ od ��.��.���� r. 
Małgorzata PAWLIK 

małopolskie Edward SIARKA Kazimierz SADY do ��.��.���� r. 
Łukasz ŁACH od ��.��.���� r. 

mazowieckie Antoni Jan TARCZYŃSKI do ��.��.���� r. 
Zbigniew GOŁĄBEK od ��.��.���� r. 
Antoni Jan TARCZYŃSKI od ��.��.���� r. 

Małgorzata MATEJCZYK do ��.��.���� r.  
Dariusz MALINOWSKI od ��.��.���� r. 

opolskie Andrzej BOROWSKI Jerzy IMBIORSKI do ��.��.���� r. 
Zdzisław OLEJNICZAK od ��.��.���� r. 

podkarpackie Janusz KONIECZNY 
Jan PAC od ��.��.���� r. 

Edward SZLICHTA 

podlaskie Andrzej KOC Lucyna GOLONKO 
pomorskie Zygmunt TOMCZONEK 

Marek BUZA od ��.��.���� r. 
Edmund KWIDZIŃSKI 

śląskie Zbigniew MERES 
Henryk KIEPURA od ��.��.���� r. 

Sylwia RADWAŃSKA 

świętokrzyskie Mirosław PAWLAK Ryszard JANUSZEK 
warmińsko-mazurskie Gustaw BRZEZIN Grzegorz MATCZYŃSKI do ��.��.���� r. 

Maciej JASIŃSKI od ��.��.���� r. 
wielkopolskie Stefan MIKOŁAJCZAK do ��.��.���� r. 

Eugeniusz GRZESZCZAK od ��.��.���� r. 
Andrzej JANKOWSKI do ��.��.���� r. 
Magdalena CYBAL-KALINOWSKA od ��.��.���� r. 
Mariusz ROGA od ��.��.���� r. 

zachodniopomorskie Marek KOWALSKI Tadeusz SZCZEPAŃSKI do ��.��.���� r. 
Krzysztof PALUCH do ��.��.���� r. 
Piotr DOLATA od ��.��.���� r. 

 

Zmarli członkowie władz Związku w okresie kadencji 
Marian KOMAR zm. �� kwietnia ���� r. 
Członek Zarządu Głównego Związku OSP RP � kadencji w latach ����-���� 
Członek Głównej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP w kadencji ����-���� 
Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie 
Prezes Zarządu Wojewódzkiego w Chełmie 
Prezes Honorowy Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Chełmie 

 
Stanisław ZAJĄC zm. �� kwietnia ���� r. 
Członek Zarządu Głównego Związku OSP RP � kadencji w latach ����-���� Wicepre-
zes Zarządu Głównego w kadencji ����-���� 
Członek Prezydium Zarządu Głównego w latach ����-����, ����-���� Wielo-
letni przewodniczący Komisji Kulturalnej ZG ZOSP RP 
Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. przemyskiego 

 
dr Eugeniusz WALCZAK zm. �� kwietnia ���� r. 
Wieloletni członek Komisji Historycznej Zarządu Głównego ZOSP RP 

 
Paweł GAJDA zm. �� lipca ���� r. 
Sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP w kadencji ����-���� 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OW Związku OSP RP woj. łódzkiego w latach ����-���� 

 
Małgorzata WĘGRZYN zm. �� października ���� r. 
Członek Zarządu Głównego Związku OSP RP w kadencji ����-���� 
Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. małopolskiego 

 
Wieńczysław OBLIZAJEK zm. �� stycznia ���� r. 
Członek Głównej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP w kadencji ����-���� 
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kole 



 �� 

Stefan MIKOŁAJCZAK zm. � kwietnia ���� r. 
Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP w latach ����-���� 
Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego  
im. generała Stanisława Taczaka 

 
Ryszard WUDARCZYK zm. � lipca ���� r. 
Członek Głównego Sądu Honorowego Związku OSP w kadencji ����-���� 
Członek Głównej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP � kadencji w latach ����-���� Wiceprzewodni-
czący Głównej Komisji Rewizyjnej w kadencji ����-���� 
Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej w kadencji ����-���� 

 
Wacław SKOTOWSKI zm. �� września ���� r. 
Członek Zarządu Głównego Związku OSP RP � kadencji w latach ����-���� 
Wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP w latach ����-���� 
Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego w latach ����-���� 

 
Mieczysław KOT zm. �� listopada ���� r. 
Członek Zarządu Głównego Związku OSP RP � kadencji w latach ����-���� 
Dyrektor Biura OW ZOSP RP i Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP w Rzeszowie w latach ����-���� 

 
prof. dr hab. Piotr MATUSAK zm. � czerwca ���� r. 
Wieloletni przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego Związku OSP RP 

 
Rafał NEUGEBAUER zm. � lipca ���� r. 
Członek Zarządu Głównego Związku OSP RP w latach ����-���� 
Członek Komisji ds. działalności ratowniczej i Komisji młodzieży i sportu ZG ZOSP RP 

 
ksiądz Jerzy KOŁODZIEJCZAK zm. �� października ���� r. 
Pierwszy Krajowy Kapelan Strażaków w latach ����-���� 

 
Leszek BRATKOWSKI zm. �� grudnia ���� r. 
Wieloletni członek Komisji Kultury Zarządu Głównego ZOSP RP 
Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. kujawsko-pomorskiego 
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Aleksandrowie Kujawskim  
i Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechocinku 

 
Władysław RADZIK zm. �� maja ���� r. 
Członek Komisji ds. działalności organizacyjnej Zarządu Głównego ZOSP RP  
w latach ����-���� Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dębicy 

 
Józef CHOLEWKA zm. �� września ���� r. 
Członek Zarządu Głównego Związku OSP RP � kadencji od ���� do ���� r. 
Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego 
Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wadowicach 
Wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Wadowicach 

 
Jerzy Pietraszkiewicz zm. �� października ���� r. 
Członek Zarządu Głównego Związku OSP RP � kadencji w latach ����-���� Czło-
nek Prezydium Zarządu Głównego w kadencji ����-���� 

 

IV. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP 
Główna Komisja Rewizyjna Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (GKR) jest władzą Związku, powołaną 

zgodnie z § �� Statutu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sado-
wym, w dniu �� października ���� r., prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w War-
szawie, który postanowił, że jest jedną z władz Związku OSP RP. 



 

 �� 

Główna Komisja Rewizyjna obecnej kadencji została wybrana i zatwierdzona Uchwałą nr �/���� XIV Zjazdu Kra-
jowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z dnia �� września ���� r. w składzie reprezentującym wszystkie 
oddziały wojewódzkie Związku OSP RP. 

Na pierwszym posiedzeniu Uchwałą nr �/���� z dnia �� września ���� r. Główna Komisja Rewizyjna ukonstytu-
owała się następująco: 

– Marian MIKOŁAJCZYK woj. kujawskopomorskie przewodniczący 
– Lucjan KĘDZIA woj. opolskie wiceprzewodniczący 
– Tadeusz TOMASZEWSKI   woj. wielkopolskie wiceprzewodniczący 
– Mieczysław SKRĘT woj. śląskie wiceprzewodniczący 
– Ryszard MIGDALSKI woj. dolnośląskie sekretarz 
– Wiesław RÓŻYŃSKI woj. lubelskie 
– Andrzej BRACHMAŃSKI woj. lubuskie 
– Jan DUDEK woj. łódzkie 
– Jerzy OBSTARCZYK woj. małopolskie 
– Karol PODLEŚNY woj. mazowieckie 
– Tomasz LORENC woj. podkarpackie 
– Zbigniew SOKOŁOWSKI woj. podlaskie 
– Grzegorz PLADZYK woj. pomorskie 
– Marcin PARKA woj. świętokrzyskie 
– Julian LEMIECH woj. warmińsko-mazurskie 
– Henryk JERZYK woj. zachodniopomorskie 

 
Główna Komisja Rewizyjna zgodnie z § �� i § �� Statutu Związku OSP RP jest organem kontroli wewnętrznej 

Związku. Zakres działalności: 
– kontrolowanie całokształtu działalności Związku OSP RP, 
– składanie Zjazdowi Krajowemu Związku sprawozdania z działalności oraz wniosków w sprawie absolutorium 

dla Zarządu Głównego Związku, 
– 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. 
Uchwałą nr �/���� Głównej Komisji Rewizyjnej z dnia �� listopada ���� r., po przeprowadzonych konsultacjach 

z komisjami rewizyjnymi oddziałów wojewódzkich, przyjęto Regulamin Pracy Głównej Komisji Rewizyjnej i Regula-
miny wszystkich szczebli oddziałów Związku, a więc wojewódzkich, powiatowych i gminnych komisji rewizyjnych oraz 
wzorcowego Regulaminu Komisji Rewizyjnych Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Przez całą kadencję Główna Komisja Rewizyjna realizowała zadania określone przez XIV Zjazd Krajowy Związku 
OSP oraz pracowała w oparciu o własne plany działania, uchwalane corocznie. 

Wypełniając obowiązki określone w Statucie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Główna Komisja Re-
wizyjna przedstawia w sprawozdaniu następujące grupy tematyczne ze swojej działalności: 
�. sprawy organizacyjne i statutowe, 
�. wykonanie zadań określonych w Statucie Związku OSP RP w zakresie: 
- przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w Biurze Zarządu Głównego ZOSP RP, 
- oddziałach wojewódzkich Związku i jednostkach organizacyjnych Związku: Wytwórni Umundurowania Strażackiego 
w Brzezinach, Ośrodkach Szkoleniowo-Wypoczynkowych w Kościelisku-Kirach i Turawie, 
- kontroli finansowo-gospodarczej, realizacji budżetów i wyników finansowych, 
- opiniowania rocznych sprawozdań finansowych, 
- kontroli wykonania uchwał Zjazdu Związku, działalności statutowej Związku OSP, w tym komisji problemowych we 
wszystkich strukturach i działalności organizacyjnej struktur, 
�. współpraca z Komisjami Rewizyjnymi oddziałów Związku. 

W latach ����-���� Główna Komisja Rewizyjna odbyła łącznie �� posiedzeń Prezydium Głównej Komisji i posie-
dzeń plenarnych Głównej Komisji Rewizyjnych oraz � posiedzenia szkoleniowe członków Głównej Komisji Rewizyjnej 
z udziałem przewodniczących Komisji Rewizyjnych Oddziałów Wojewódzkich Związku OSP RP, które zostały zorgani-
zowane w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Związku OSP RP w Kirach-Kościelisku, z udziałem Zarządu Wyko-
nawczego i Głównej Księgowej. 
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Tematyka posiedzeń Prezydium i posiedzeń plenarnych Głównej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP obejmowała: 
�. opracowywanie planów pracy i tematyki posiedzeń Komisji, 
�. planów kontroli zespołów kontrolnych Głównej Komisji Rewizyjnej, 
�. przyjęcie regulaminów pracy komisji rewizyjnych dla wszystkich struktur Związku, 
�. omówienie protokołów pokontrolnych i zatwierdzenie sprawozdań z kontroli oraz wydanie opinii w odniesieniu do  przed-
stawionych stanowisk z kontroli, w sprawie wykonania budżetu Zarządu Głównego Związku OSP i poszczególnych jednostek 
organizacyjnych Związku OSP RP, 
�. przygotowanie tematyczne spotkań szkoleniowych Głównej Komisji Rewizyjnej i przewodniczących Komisji Rewizyj-
nych Oddziałów Wojewódzkich Związku, 
�. omawianie bieżących spraw z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych i Związku OSP RP, w tym projektu ustawy 
i ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych. 

Współpracę z Komisjami Rewizyjnymi Oddziałów Wojewódzkich realizowano m.in. poprzez organizację spotkań 
szkoleniowych z przewodniczącymi tych komisji, na których składano informacje o działalności, występujących proble-
mach organizacyjnych związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych, spotkania służyły również wymianie do-
świadczeń na szczeblu krajowym. 

W posiedzeniach plenarnych Komisji i posiedzeniach jego Prezydium uczestniczyli: Dyrektor Zarządu Wykonaw-
czego, Główna Księgowa i inni pracownicy Biura ZG. 

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej był zapraszany na wszystkie posiedzenia Prezydium Zarządu Głów-
nego, natomiast cały skład GKR na posiedzenia Zarządu Głównego Związku OSP RP oraz uroczystości i przedsięwzięcia 
organizowane przez Biuro Zarządu Głównego ZOSP RP. 

Priorytetem Głównej Komisji Rewizyjnej były kontrole związane z realizacją budżetu Zarządu Głównego Związku 
OSP RP oraz oddziałów wojewódzkich Związku i jednostek organizacyjnych w zakresie: 
- realizacji zadań finansowych i osiąganych wyników finansowych i gospodarczych, 
- wykorzystania dotacji pozyskiwanych z innych źródeł i ich rozliczeń, 
- prowadzenia działalności gospodarczej przez Zarząd Główny, oddziały i jednostki, 
- innych dochodów i wydatków ukierunkowanych, 
- przeprowadzenia inwentaryzacji środków finansowych i magazynowych, 
- działalności statutowej. 

Kontrolujący przeprowadzali wizytacje w oddziałach powiatowych i w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie 
kontrolowanego Oddziału. 

W okresie mijającej kadencji zespoły kontrolujące przeprowadziły kontrole: 
�. Biura Zarządu Głównego Związku OSP RP (corocznie), 
�. Biur Zarządów Oddziałów Wojewódzkich Związku OSP RP: 

- województwa kujawsko-pomorskiego w Toruniu, 
- województwa małopolskiego w Krakowie, 
- województwa śląskiego w Katowicach, 
- województwa opolskiego w Opolu, 

�. Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach, 
�. Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Turawie. 

W związku z trwającą od ���� r. epidemią koronawirusa i wydanymi obostrzeniami w tym zakresie, nie prze-
prowadzono planowanych kontroli w: 

- Oddziale Wojewódzkim województwa pomorskiego, 
- Oddziale Wojewódzkim województwa podkarpackiego, 
- Oddziale Wojewódzkim województwa warmińsko-mazurskiego, 
- Oddziale wojewódzkim województwa wielkopolskiego. 
Główna Komisja Rewizyjna przeprowadzała kontrole w oparciu o prowadzoną dokumentację źródłową udo-

stępnioną przez biura i jednostki kontrolowane, dokumentację sprawozdawczą, wyniki bilansu oraz rachunki zy-
sków i strat sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz bieżącą inwentaryzację środków finansowych 
znajdujących się w kasie biura i na stanach magazynowych. Głównym celem Komisji była dbałość o prawidłowość 
stosowanych zasad gospodarki finansowej i wywiązywania się z obowiązków nałożonych przez Zarząd Główny  
i Statut Związku, badanie zasadności i prawidłowości udokumentowania operacji gospodarczych. Wyniki prze-
prowadzonych kontroli każdorazowo były przedstawiane jako sprawozdania w formie sporządzonego protokołu 
z kontroli na plenarnym posiedzeniu Głównej Komisji Rewizyjnej  i omówione przy udziale Dyrektora Zarządu Wy-
konawczego ZOSP RP i Głównej Księgowej. 
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W kadencji budżety Zarządu Głównego Związku OSP RP były realizowane bez zastrzeżeń formalno-prawnych, nie wy-
dano zaleceń pokontrolnych i uwag, które mogłyby dyskwalifikować sprawozdawczość finansową i procedurę finansową. 

Główna Komisja Rewizyjna, rozpatrując realizację zadań określonych przez XIV Zjazd Krajowy i uchwały Zarządu 
Głównego, potwierdza, że zadania te były realizowane sprawnie przez Zarząd Wykonawczy Związku OSP RP i pracowników 
Biura Zarządu Głównego Związku OSP RP, zgodnie z ustalonymi harmonogramami i planami przyjmowanymi co roku przez 
Zarząd Główny. Dotyczy to działań finansowo-gospodarczych, organizacyjnych i statutowych Związku. 

Główna Komisja Rewizyjna, podsumowując XIV kadencję, pozytywnie ocenia pracę Zarządu Głównego Związku i jego 
Prezydium z Prezesem Zarządu Głównego na czele. Pomimo dokonanej zmiany w sposobie finasowania Ochotniczych 
Straży Pożarnych i przekazania środków finansowych z budżetu państwa i firm ubezpieczeniowych do wyłącznej dyspozycji 
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz wprowadzenia ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych dzia-
łalność Związku była prowadzona zgodnie ze Statutem Związku OSP RP i aktualnymi potrzebami. 

 
Szanowne Druhny i Druhowie – delegaci! 
Główna Komisja Rewizyjna Związku OSP RP przedkłada XV Zjazdowi Krajowemu Związku OSP RP wniosek o udzielenie ab-
solutorium Zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej XIV kadencji. 

 
Główna Komisja Rewizyjna 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 

 

V. Sprawozdanie Głównego Sądu Honorowego ZOSP RP 
Skład Głównego Sądu Honorowego Związku OSP RP na lata ����-���� został powołany uchwałą nr �/���� XIV 

Zjazdu Krajowego ZOSP RP z dnia � września ���� r. w sprawie określenia liczby członków Głównego Sądu Honoro-
wego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich wyboru i w jego skład weszli po jed-
nym przedstawicielu każdego województwa, tj.: 

– Artur Bagieński 
– Marek Buza 
– Lech Cabel 
– Stanisław Czepiel 
– Stanisław Dycha 
– Jacek Hynowski 
– Władysław Koliński 
– Marek Komorowski 
– Krzysztof Malik 
– Tadeusz Mamok 
– Stanisław Mikulak 
– ks. Roman Sawczuk 
– Roman Szczerbiak 
– Marian Tworek 
– Andrzej Wyszogrodzki 
– Mieczysław Żentel 

Prezydium GSH ZOSP RP ukonstytuowało się następująco: 
– Marek Komorowski  przewodniczący 
– Stanisław Dycha  wiceprzewodniczący 
– Marian Tworek  wiceprzewodniczący 
– Andrzej Wyszogrodzki  wiceprzewodniczący 
– Władysław Koliński  sekretarz 

Zmian w składzie GSH ZOSP RP i jego prezydium w mijającej kadencji nie było. 
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W dniu �� grudnia ���� r. Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP na wniosek druha Marka Komorow-
skiego powołało rzecznika Głównego Sądu Honorowego Związku OSP RP w osobie druha Wojciecha Wicherskiego. 

Zgodnie ze statutem Związku oraz Regulaminem zadaniem Głównego Sądu Honorowego ZOSP RP jest rozpa-
trywanie i rozstrzyganie skarg członków naczelnych i wojewódzkich władz Związku dotyczących naruszania zasad sta-
tutowych i  programowych Związku, 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 swoje zadania realizował w oparciu o plany ustalone w kadencji w systemie 
rocznym, uwzględniając w nich współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy sądami honorowymi oddziałów woje-
wódzkich Związku OSP RP. W rocznych planach pracy, tak Prezydium, jak i Głównego Sądu Honorowego uwzględ-
niano narady szkoleniowo-instruktażowe dla przewodniczących sądów honorowych oddziałów wojewódzkich, jak 
również dla rzeczników tychże sądów. 

W mijającej kadencji Główny Sąd Honorowy odbył � posiedzeń Prezydium i � posiedzenia całego składu, w tym 
jedno posiedzenie przy okazji obchodów ���. rocznicy powołania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Warszawie w dniu � września ���� r. oraz � posiedzenia w trakcie narad szkoleniowych z udziałem 
przewodniczących sądów honorowych oddziałów wojewódzkich oraz rzeczników sądów honorowych. 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: 
– postępowań prowadzonych przez sądy pierwszej instancji, 
– złożonych odwołań i zażaleń od orzeczeń wydanych przez sądy pierwszej instancji. Szkolenia odbyły się w nastę-

pujących terminach: 
�. Brok n. Bugiem woj. mazowieckie w dniach ��-�� września ���� r. 
�. Pruszcz Gdański woj. pomorskie w dniach ��-�� września ���� r. 
�. Ciechanowiec (m. rolnictwa) woj. podlaskie w dniach ��-�� czerwca ���� r. 

Główny Sąd Honorowy przedyskutował także propozycje zmian regulaminu umundurowania w zakresie: dys-
tynkcji, sznura do munduru galowego, otoku na czapce i  orzełku oraz dystynkcji rzeczników sądów honorowych 
i uwagi w tym zakresie przekazał Zarządowi Głównemu Związku OSP RP. 

Odnośnie do spraw związanych bezpośrednio z działalnością statutową, to w mijającej kadencji do Głównego 
Sądu Honorowego wpłynęło � spraw na piśmie oraz kilka spraw przedłożonych telefonicznie, które dotyczyły człon-
ków Ochotniczych Straży Pożarnych. 

W sprawach tych GSH wyjaśniał, iż sprawy członków Ochotniczych Straży Pożarnych nie leżą w ges�i sądów 
honorowych, bowiem OSP mają własny statut i osobowość prawną i wszelkie nieporozumienia i konflikty pomiędzy 
członkami OSP winny być rozstrzygane przez ich ciała statutowe, tj. komisje rewizyjne tych jednostek jako organy 
kontroli wewnętrznej i walne zebrania członków OSP. We wniesionych � sprawach zostało wydanych � orzeczeń 
przez Główny Sąd Honorowy przy udziale rzecznika Głównego Sądu Honorowego ZOSP RP Wojciecha Wicherskiego; 
orzekało w nich łącznie � członków tj.: Marian Tworek w � sprawach, Lech Cabel w � sprawach, Stanisław Dycha 
w � sprawach, Marek Komorowski w � sprawach i  Andrzej Wyszogrodzki w � sprawach. Ponadto w � sprawach, 
z powodu przedawnienia, rzecznik Głównego Sądu Honorowego ZOSP RP Wojciech Wicherski postanowieniem umo-
rzył postępowania. 

Główny Sąd Honorowy z zadowoleniem stwierdza, że liczba spraw wnoszonych do sądów honorowych zarówno 
pierwszej, jak i drugiej instancji jest niewielka, co dobrze świadczy o środowisku strażaków ochotników. 

Główny Sąd Honorowy w mijającej kadencji potwierdził również skuteczność oświadczeń w sprawie nabycia 
członkostwa honorowego złożonych w Głównym Sądzie Honorowym ZOSP RP przez druhów: Henryka Pilewskiego, 
Mariana Tworka, Andrzeja Wyszogrodzkiego, Tadeusza Mamoka i ks. Romana Sawczuka, uchwała w tej sprawie wej-
dzie w życie z dniem � października ���� r. 

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 także do druha 
Waldemara Pawlaka, prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
za okazywaną pomoc i życzliwość. Dziękuję Zarządowi Wykonawczemu Związku i pracownikom Biura Zarządu Głów-
nego, szczególnie druhnie Hannie Polak za współpracę i zaangażowanie w obsługę administracyjną Głównego Sądu 
Honorowego, tj. wzorowe prowadzenie dokumentacji GSH i wysoką kulturę w kontaktach. 

 
Przewodniczący 
Głównego Sądu Honorowego ZOSP RP  
Marek Adam Komorowski 
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VI. Sprawozdania komisji problemowych ZG ZOSP RP 
Zarząd Główny Związku OSP RP Uchwałą nr �/III/���� z dnia �� marca ���� r. w sprawie powołania komisji problemo-
wych i powoływania zespołów zadaniowych zatwierdził składy osobowe komisji problemowych. 

 

Komisja ds. Działalności Finansowo-Gospodarczej 
– Marian STAROWNIK przewodniczący 
– Bolesław GRADZIŃSKI wiceprzewodniczący 
– Waldemar WOJTAŚ sekretarz 
– Anatol ADAMSKI 
– Zdzisław CZAKIS 
– Marek KOWALSKI 
– Zbigniew MERES 
– Kazimierz MIELNICKI 
– Józef MISIAK 
– Zbigniew SERBIAK 
– Henryk SERUGA 
– Bronisław SKAŹNIK 
– 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 � posiedzeń. Uwagi i wnioski z odbytych posiedzeń Komisja 
przedstawiła 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 XIV kadencji było umacnianie posiadanej bazy materialnej działalności gospo-

darczej, jej unowocześnianie oraz poszerzanie tak, aby zwiększać przychody środków na cele statutowe. 
W istniejących podmiotach działalności gospodarczej Związku szczególną uwagę zwracano na to, 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 go-
spodarki 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 Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Strażak” w Turawie 
• Nieruchomości w zarządzaniu OW ZOSP RP 
• Działalność redakcji miesięcznika „Strażak” 
• Dom Strażaka w Warszawie 

Członkowie Komisji ds. Działalności Finansowo-Gospodarczej uważają, że w posiadanym majątku Związku bę-
dącym 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 �% podatku na rzecz OSP oraz w szerzeniu informacji wśród ochotników o pozyskiwaniu środ-
ków finansowych z samorządów terytorialnych w myśl Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z �� sierpnia ���� 
r. (art. �� pkt �b). 

Konieczność pokrywania wydatków w zakresie obsługi zadań statutowych z dochodów pozyskiwanych z pro-
wadzonej własnej działalności gospodarczej Związku wymaga stałego monitorowania przez Komisję. Członkowie za-
poznali się z realizacją zadań Działu Handlowo-Administracyjnego Biura ZG ZOSP RP i z zadowoleniem odnotowali 
wypracowane środki, które przeznaczane były na działalność statutową Związku. 
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W minionej kadencji Komisja spełniała funkcje doradcze w kwes�ach 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 

 

Komisja ds. Działalności Kulturalno-Oświatowej 
– Zygmunt TOMCZONEK przewodniczący 
– Marian CHMIELEWSKI wiceprzewodniczący 
– Danuta RANIOWSKA wiceprzewodniczący 
– Bartłomiej ROBAK sekretarz 
– Zdzisław CZAKIS 
– Janusz GERKE 
– Grażyna GRZEGORCZYK 
– Stanisław JAGIEŁŁO 
– Jadwiga JÓZEFOWICZ 
– Wiesław KUBICKI 
– Bolesław KUREK 
– Krzysztof MALIK 
– Krystyna OZGA 
– Ireneusz SKUBIS 
– Dorota SPANDEL 
– Waldemar WOJTAŚ 
– Jerzy Wiesław ZAWISZA 

 
Komisja ds. Działalności Kulturalno-Oświatowej jest organem doradczo-opiniującym Zarządu Głównego Związku OSP 

RP. Komisja wykonywała zadania wynikające z jej obszaru działania określonego w uchwale nr �/III/���� Zarządu Głów-
nego Związku OSP RP. Do zadań Komisji należało m.in.: inspirowanie i wspomaganie ochotniczych straży pożarnych w dzia-
łalności artystycznej, tj. m.in. orkiestr, chórów, zespołów artystycznych i scenicznych, aktywny udział w organizacji prze-
glądów dorobku artystycznego, kulturalnego i historycznego, jak również doradztwo w pracy szkoleniowej na rzecz OSP 
i Związku w zakresie obszaru działania Komisji. 

W okresie kadencji Komisja odbyła � posiedzenia plenarne i wiele spotkań zespołów roboczych wyznaczonych 
do realizacji poszczególnych zadań wynikających z kalendarza imprez programowych Związku, w tym spotkania or-
ganizacyjne, konsultacyjne zespołu ds. amatorskiego ruchu artystycznego OSP. 

Corocznie Komisja analizowała projekt kalendarza, a następnie jego realizację, przyjmując wnioski do pracy Ko-
misji i zadania dla jej członków. 

Na pierwszym spotkaniu Komisja przyjęła regulamin pracy. Wybrano Prezydium Komisji w składzie: przewodni-
czący Zygmunt Tomczonek, wiceprzewodnicząca Danuta Raniowska, wiceprzewodniczący Marian Chmielewski, sekre-
tarz Bartłomiej Robak, członkowie Dorota Spandel, Jadwiga Józefowicz, Bolesław Kurek, Ireneusz Skubis. 

Członkowie Komisji pełnili rolę jurorów wszystkich przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego OSP. W ze-
społach 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 cho-
reografów i dyrygentów orkiestr, kierowników zespołów artystycznych OSP. 
Najważniejsze ustalenia i wnioski Komisji: 
– Na posiedzeniach komisji przyjęto repertuar do wspólnego wykonania podczas XXV Regionalnego Przeglądu Orkiestr 

OSP, powołano jury Regionalnych Przeglądów Orkiestr OSP i Ogólnopolskich Spotkań Zespołów Artystycznych OSP. 
– Komisja zaaprobowała organizację koncertu okolicznościowego z okazji ���. rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości i ��. rocznicy wyboru Papieża Polaka w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie we wrześniu 
���� r. Jednocześnie zaakceptowano organizację koncertów okolicznościowych podczas imprez programowych 
– Przeglądów Orkiestr OSP ���� i Spotkań Zespołów Artystycznych. 



 

 �� 

– Komisja zaaprobowała rozmowy z Instytutem Działalności Publicznej w sprawie organizacji Ogólnopolskiego Spo-
tkania Zespołów Artystycznych OSP. 

– Komisja zaaprobowała organizację Regionalnych Spotkań Zespołów Artystycznych, Fes�walu Orkiestr OSP, Fes�-
walu Piosenki Strażackiej i koncertu okolicznościowego w Licheniu w ���� r. 

– Komisja uwzględniła uwagi dotyczące lokalizacji Regionalnych Przeglądów Orkiestr OSP przez wytypowanie na 
podstawie zgłoszeń poprzez formularz zamieszczony na stronie Związku z propozycją organizacji i partycypacji 
w kosztach przez miasta-gospodarzy. Oddolna inicjatywa OSP, w tym orkiestr OSP, włączenia się w organizację 
Przeglądów i identyfikowanie się w roli gospodarza zostanie rozwinięta poprzez koncepcję imprez o charakterze 
widowiskowym, skierowanych głównie do mieszkańców miast i okolicznych miejscowości, którzy są bezpośred-
nimi odbiorcami imprez organizowanych przez Związek wraz z lokalnymi gospodarzami. Planowana liczba prze-
glądów w ���� roku: �-� przy założeniu udziału w jednej imprezie maksymalnie �� orkiestr. Planowane jest zło-
żenie wniosku do MKiDN w programie Edukacja Kulturalna na dofinansowanie cyklu przeglądów. 

– Według Komisji konieczne jest zmniejszenia liczby przeglądów regionalnych do � oraz organizacji przeglądów co � 
lata, a organizacji fes�walu po � przeglądach. 

– Według Komisji konieczne jest poszerzenie regulaminu o zapisy dotyczące organizacji przeglądów wojewódzkich, 
jednolite dla wszystkich. 

– Komisja uwzględniła uwagi dotyczące zmiany regulaminu orkiestr i zespołów w oparciu o propozycje członków Komisji. 
Propozycje zmian oraz propozycji terminów przeglądów członkowie Komisji przedstawili w korespondencji. 

– Komisja zaaprobowała propozycje do kalendarza, m.in. dotyczące organizacji pielgrzymki, przeglądów regional-
nych, koncertu w Licheniu z okazji urodzin kard. Wyszyńskiego. 

– Komisja zaaprobowała propozycję, by zamiast spotkań zespołów zrobić przegląd pieśni patriotycznych w Licheniu. 
– Na wniosek członków Komisji przyjęto wniosek w kwes�i 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 przeglą-
dów 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. 

– Tworzenie w lokalnych środowiskach warunków sprzyjających powstawaniu porozumień pomiędzy orkiestrami, 
zespołami artystycznymi a władzami samorządowymi i zarządem OSP. 

– Kontynuowanie i usprawnianie realizacji zadań statutowych i uchwały programowej Związku przez oddziały wojewódz-
kie, m.in. poprzez utworzenie lub kontynuowanie pracy komisji problemowych ds. kultury i oświaty, angażowanie pra-
cowników biur do obsługi zadań związanych z realizacją działalności kulturalnej na terenie województwa. 

– 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). 

– Rozwinięcie koncepcji imprez ogólnopolskich, w tym fes�wali 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 wykonywania utworów – orkiestry i zespoły. 
– Edukowanie w zakresie propagowania hymnu Związku. 
– Podnoszenie na naradach dyrektorów tematów związanych z działalnością kulturalną. 

 
Komisja ds. Działalności Organizacyjnej 

– Janusz KONIECZNY przewodniczący 
– Zdzisław DĄBROWSKI wiceprzewodniczący 
– Jan RYŚ sekretarz 
– Franciszek AUGUSTYN 
– Henryk BŁASZCZYK 

– Paweł GANCARZ 
– Jan GRADKOWSKI 
– Mar�n HALASZ 
– Andrzej JAROCHA 
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Władysław RADZIK 

– Lucjan KĘDZIA 
– Józef MACIEJEWSKI 
– Krzysztof MIAZGA 
– Tadeusz NALEWAJK 
– Ireneusz NIEDŹWIECKI 
– Dariusz PISULA 
– (do � maja ���� r.) 
– Zbigniew SOSNOWSKI 
– Edward SZLICHTA 
– Antoni Jan TARCZYŃSKI 
– Stanisław WOLNICZAK 

 
Komisja powołana została w liczbie �� osób, w tym �� osób spoza składu Zarządu Głównego. Do pracy w Komisji 

zapraszani byli: druh Krzysztof Szelągowski, kierownik Biura Zarządu Głównego, oraz druhna Joanna Jarosińska, kie-
rownik Działu Organizacyjno-Programowego Biura ZG. Obsługę administracyjną powierzono druhnie 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 le-
gislacyjnych, 

– wnioskowanie rozwiązań organizacyjnych w zakresie funkcjonowania Związku i ochotniczych straży pożarnych, 
– inspirowanie współpracy oddziałów Związku  z samorządami na rzecz wspierania działalności ochotniczych 

straży pożarnych, 
– działania mające 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 uho-

norowań 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, 
– wnioskowanie w sprawie druków obowiązujących w Związku i OSP: druki na kampanie sprawozdawcze i spra-

wozdawczo-wyborcze. 
Komisja realizowała program XIV Zjazdu Krajowego w zakresie spraw przypisanych jej obszarowi oraz zgodnie 

z przyjętym planem pracy na każdy rok kadencji. Jako priorytet przyjęła nowelizację obowiązujących w Związku OSP 
RP regulaminów, które obowiązywały od ���� r. i wymagały aktualizacji. 

Komisja pracowała w trakcie posiedzeń plenarnych, których odbyło się łącznie �, w tym: � spotkań stacjonar-
nych w Warszawie: 

- � sierpnia ���� r. 
- � października ���� r. 
- �� stycznia ���� r. 
- �� listopada ���� r. 
- �� kwietnia ���� r. 

� posiedzenia wyjazdowe: 
- ��-�� maja ���� r. w miejscowości Brenno w woj. wielkopolskim 
- �-� czerwca ���� r. w województwie podkarpackim w gminie Rymanów 

� posiedzenia on-line w okresie pandemii: 
- � marca ���� r. 
- �� maja ���� r 

 
Wiele uwagi Komisja poświęciła analizie przygotowywanych przez oddziały ZOSP RP dokumentów dotyczących 

wyrażenia zgody na ustanowienie i nadawanie odznak własnych oddziałów ZOSP RP. Wnioski oceniano pod wzglę-
dem formalnym i merytorycznym, uwagi i propozycje zmian przesyłano do wnioskujących oddziałów. Poprawiona 
dokumentacja stanowiła załącznik do projektów uchwał Prezydium ZG ZOSP RP w przedmiotowych sprawach. 
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Biorąc pod uwagę pozytywną opinię Komisji, Prezydium ZG ZOSP RP podjęło uchwały o ustanowieniu i nada-
waniu odznak własnych niżej wymienionym oddziałom Związku OSP RP: 
�. Uchwałą nr ���/��/���� z dnia �� września ���� r. odznaki honorowej o nazwie „Zasłużony dla Pożarnictwa Wo-

jewództwa Pomorskiego” 
�. Uchwałą nr ���/��/���� z dnia �� grudnia ���� r. odznaki honorowej o nazwie „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpo-

żarowej Województwa Łódzkiego” 
�. Uchwałą nr ���/��/���� z dnia �� czerwca ���� r. odznaki honorowej o nazwie „Za Zasługi dla Pożarnictwa 

Województwa Lubelskiego” 
�. Uchwałą nr ���/��/���� z dnia �� kwietnia ���� r. odznaki honorowej o nazwie „Strażacka Gwiazda Podkarpacia” 
�. Uchwałą nr ��/�/���� z dnia � lutego ���� r. Oddziałowi Powiatowemu ZOSP RP w Białymstoku odznaki hono-

rowej o nazwie „Zasłużony dla Ratownictwa” 
�. Uchwałą nr ��/�/���� z dnia �� czerwca ���� r. Oddziałowi Powiatowemu ZOSP RP w Nowym Sączu odznaki ho-

norowej o nazwie „Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Sądeckiej” 
�. Uchwałą nr ��/�/���� z dnia �� czerwca ���� r. Oddziałowi Powiatowemu ZOSP RP w Kwidzynie odznaki honoro-

wej o nazwie „Za Zasługi dla Pożarnictwa Powiatu Kwidzyńskiego” 
�. Uchwałą nr ��/�/���� z dnia �� czerwca ���� r. Oddziałowi Powiatowemu ZOSP RP w Pucku odznaki honorowej 

o nazwie „Nordowy Laur Św. Floriana” 
�. �. Uchwałą nr ��/�/���� z dnia �� czerwca ���� r. Oddziałowi Powiatowemu ZOSP RP w Nowym Targu odznaki 

honorowej o nazwie „Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Nowotarskiej” 
��. Uchwałą nr ��/��/���� z dnia �� marca ���� r. Oddziałowi Powiatowemu ZOSP RP w Oświęcimiu odznaki honoro-

wej o nazwie „Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Oświęcimskiej” 
��. Uchwałą nr ��/��/���� z dnia �� kwietnia ���� r. Oddziałowi Powiatowemu ZOSP RP w Suchej Beskidzkiej od-

znaki honorowej o nazwie „Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Suskiego” 
��. Uchwałą nr ���/��/���� z dnia �� września ���� r. Oddziałowi Powiatowemu ZOSP RP w Bochni odznaki honoro-

wej o nazwie „Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Bocheńskiej” 
��. Uchwałą nr ���/��/���� z dnia �� września ���� r. Oddziałowi Powiatowemu ZOSP RP w Myślenicach odznaki 

honorowej o nazwie „Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Myślenickiej” 
��. Uchwałą nr ���/��/���� z dnia �� września ���� r. Oddziałowi Powiatowemu ZOSP RP w Kędzierzynie-Koźlu od-

znaki honorowej o nazwie „Zasłużonemu dla Ochrony Przeciwpożarowej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” 
��. Uchwałą nr ���/��/���� z dnia �� września ���� r. Oddziałowi Powiatowemu ZOSP RP w Kędzierzynie-Koźlu od-

znaki honorowej o nazwie „Tarcza Świętego Floriana” 
��. Uchwałą nr ���/��/���� z dnia �� września ���� r. Oddziałowi Powiatowemu ZOSP RP w Olkuszu odznaki oko-

licznościowej o nazwie „�� lat Powstania Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Olkuszu” 
��. Uchwałą nr ���/��/���� z dnia �� czerwca ���� r. Oddziałowi Powiatowemu ZOSP RP w Radomsku odznaki 

honorowej o nazwie „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Powiatu Radomszczańskiego” 
��. Uchwałą nr ���/��/���� z dnia �� czerwca ���� r. Oddziałowi Powiatowemu ZOSP RP w Będzinie odznaki hono-

rowej o nazwie „Za Zasługi dla Pożarnictwa Powiatu Będzińskiego” 
��. Uchwałą nr ��/��/���� z dnia �� września ���� r. Oddziałowi Gminnemu ZOSP RP w Zagórzu odznaki honorowej 

o nazwie „Zasłużony dla Pożarnictwa Gminy Zagórz” 
��. Uchwałą nr ��/��/���� z dnia �� maja ���� r. Oddziałowi Gminnemu ZOSP RP w Ogrodzieńcu odznaki honorowej 

o nazwie „Za Zasługi dla Pożarnictwa Gminy Ogrodzieniec” 
��. Uchwałą nr ���/��/���� z dnia �� listopada ���� r. Oddziałowi Gminnemu ZOSP RP we Włoszakowicach odznaki 

honorowej o nazwie „Zasłużony dla Pożarnictwa Gminy Włoszakowice” 
 

Do Działu Organizacyjno-Prezydialnego wpłynęły również inne wnioski oddziałów Związku o uzyskanie zgody 
na ustanowienie i nadawanie odznak własnych. Ze względu na niezgodność ich treści z regulaminami i wymogami 
określonymi przez Komisję odpowiednie pisma z uwagami przesłano do wnioskodawców z prośbą o uzupełnienie 
i korektę dokumentacji. Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP nie podejmowało uchwał w sprawie ustanowienia 
i nadania odznak własnych oddziałów Związku: 
�. Oddział Miejski ZOSP RP w Cieszynie – odznaka honorowa o nazwie „Zasłużony dla Pożarnictwa Miasta Cieszyna”. 
�. Prezydium ZOP ZOSP RP w Rybniku – odznaka honorowa o nazwie „Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Rybnickiej”. 
�. Oddział Powiatowy ZOSP RP w Kole – odznaka honorowa o nazwie „Floriański Krzyż Koronny 
�. Oddział Powiatowy ZOSP RP w Sokołowie Podlaskim – odznaka honorowa o nazwie „Zasłużony dla Pożarnictwa 

Ziemi Sokołowskiej”. 
�. Oddział Powiatowy ZOSP RP w Jastrzębiu Zdroju – odznaka honorowa o nazwie „Zasłużony dla Ochrony Przeciw-

pożarowej Miasta Jastrzębie Zdrój”. 
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Od maja ���� r. Komisja podjęła prace nad nowelizacją regulaminów stosowanych w Związku. Każdy z projektów był 
poddawany szerokim konsultacjom w strukturach Związku i środowisku strażackim. Finalnie na posiedzeniach członkowie 
komisji dyskutowali nad propozycjami zmian oraz zgłoszonymi uwagami. W efekcie wypracowane projekty regulami-
nów (po akceptacji Prezydium ZG ZOSP RP) przedłożono Zarządowi Głównemu ZOSP RP, i tak: 
�. Uchwałą nr ��/V/���� Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia �� września ���� r. przyjęty został „Regulamin odzna-

czeń, odznak i wyróżnień Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej” 
�. Uchwałą nr ��/V/���� Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia �� września ���� r. przyjęty został tekst jednolity „Regu-

laminu umundurowania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej” 
�. Uchwałą nr ��/IX/���� Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia �� grudnia ���� r. przyjęty został „Regulamin sztandarów 

oddziałów Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i ochotniczych straży pożarnych” 
Podjęte uchwały wraz z treścią regulaminów opublikowano na stronach internetowych Związku OSP RP w za-

kładce Regulaminy. 
W czerwcu ���� r. Komisja podjęła pracę nad „Ceremoniałem”. Powołany został zespół, który dokonał wnikliwej 

analizy treści obowiązującego ceremoniału oraz wskazał potrzebę uzupełnienia go o dodatkowe elementy. Do prac 
nad nowelizacją „Ceremoniału” Komisja zaprosiła druha Ryszarda Dąbrowę. Na poszczególnych etapach pracy ze-
społu treść Ceremoniału była poddana konsultacjom wśród działaczy Związku, zgłoszone uwagi i propozycje były 
każdorazowo przedmiotem obrad podczas posiedzeń Komisji. Po przyjęciu ostatecznej wersji przez Komisję treść 
Ceremoniału została również pozytywnie zaopiniowana przez Prezydium ZG ZOSP RP, a następnie Uchwałą nr 
��/XX/���� Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia �� maja ���� r. Ceremoniał Strażacki Związku OSP RP został przyjęty. 

W sierpniu ���� r. dyskutowano nad modelem składki członkowskiej członków Związku OSP RP, propozycjami 
ustalenia zasad opłacania składek członkowskich, ich wysokości, sposobu uiszczania oraz przeznaczenia. Na podsta-
wie opinii członków Komisji i uwag członków Prezydium ZG ZOSP RP Komisja skierowała wniosek do rozpatrzenia 
przez Komisję ds. Działalności Finansowo-Gospodarczej Zarządu Głównego celem wydania opinii w zakresie możli-
wości finansowo-prawnych pobierania składek od OSP przez poszczególne oddziały Związku OSP RP oraz w kwes�i 
zbadania, jaki zakres usług i produktów może stanowić ofertę Związku dla OSP. 

W październiku ���� r. Komisja przedyskutowała oraz wniosła uwagi i propozycje do „Raportu OSP”, formularz 
z niewielkimi zmianami funkcjonował w Systemie OSP od ���� r. Po opracowaniu znowelizowanej treści „Raport 
OSP” został wraz z innymi drukami na kampanię sprawozdawczą OSP na rok ���� zamieszczony na stronie interne-
towej ZOSP RP i w „Systemie OSP”. 

Odpowiadając na liczne zapytania ze strony działaczy Związku OSP RP, Komisja z własnej inicjatywy zajęła się 
sprawą dystynkcji dla członków honorowych i pracowników administracyjnych ZOSP RP. Dystynkcję dla członków 
honorowych wprowadzono do regulaminu umundurowania jako dystynkcję z krokiewką i obowiązuje ona wszystkich 
członków honorowych. Znajomość zapisów regulaminów i postępowanie zgodnie z nimi powinno być powszechne. 

Odrębna sprawa dotyczyła dystynkcji dla pracowników etatowych biur oddziałów Związku  i Biura ZG. Ko-
misja przedłożyła Prezydium ZG OSP RP propozycję wraz  z projektem uchwały w oparciu o następującą decyzję 
Komisji: pracownicy administracji poszczególnych szczebli oddziałów ZOSP RP  i Zarządu Głównego ZOSP RP za-
chowują dystynkcję tych szczebli z dodatkowo wprowadzoną literką A. Prezydium Zarządu Głównego Związku 
OSP RP w dniu �� lutego ���� r. podjęło uchwałę nr ��/��/����  w sprawie określenia wzorów dystynkcji pra-
cowników etatowych Związku OSP RP. 

Komisja rozpatrzyła również propozycję umieszczania na nakryciach głowy noszonych do munduru emblematu 
„orzełka” zamiast aktualnie stosowanego emblematu „ognika”. 

Na posiedzeniu Zarządu Głównego ZOSP RP w dniu �� września ���� r. został zgłoszony wniosek (przez 
druha E. Grzeszczaka), aby wrócić do przeszłości  i na czapkach członków OSP i działaczy Związku OSP RP 
wprowadzić ponownie emblemat orzełka. Według opinii członków Komisji przedłożona propozycja wymaga 
dopracowania, ponieważ na przestrzeni historii stosowano różne wzory emblematów, tym samym Komisja 
Historyczna Zarządu Głównego ZOSP RP, od której taki wniosek wypłynął, winna odnieść się co do zasadności 
zmiany dotychczasowego emblematu oraz ewentualnego wzoru graficznego, jaki mógłby być pierwowzorem 
do podjęcia dalszej dyskusji w przedmiotowej sprawie. W tej sprawie Komisja skierowała stosowne pismo do 
druha przewodniczącego wymienionej Komisji.  

Dyskusja nad założeniami strategii Związku OSP RP „Florian ����” również znalazła swoje miejsce w pracach 
Komisji. Dyskusję prowadzono na posiedzeniach plenarnych i on-line. Członkowie Komisji weszli w skład Zespołu Za-
daniowego ds. Opracowania Programu Florian ����, powołanego w dniu �� marca ���� r. przez druha Waldemara 
Pawlaka, prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP. 

W roku ���� z powodu pandemii COVID-�� do Komisji nie wpłynęły sprawy, które wymagałyby niezwłocznego podjęcia. 
W roku ���� Komisja podjęła tematy związane z organizacją i przeprowadzeniem kampanii sprawozdawczowy-

borczej w OSP i Związku OSP RP. Przy opiniowaniu „Wytycznych” oraz stosownych projektów uchwał brane były  
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pod uwagę obowiązujące ograniczenia pandemiczne mające zasadniczy wpływ na przeprowadzenie zebrań w ochot-
niczych strażach pożarnych i w następnej kolejności zjazdów oddziałów Związku OSP RP. 

W tymże roku Komisja dokonała analizy wzorów graficznych i podjęła opracowanie regulaminu nowego odzna-
czenia pn. „Krzyż Rycerski za Męstwo, Ratowanie Życia i Ochronę Mienia”, który został ustanowiony przez Zarząd 
Główny Związku OSP RP uchwałą nr ��/XV/���� z dnia �� lipca ���� r. 

Komisja ds. Działalności Organizacyjnej Zarządu Głównego ZOSP RP w okresie minionej kadencji zrealizowała 
zadania przypisane jej przez XIV Zjazd Krajowy oraz wynikające z Uchwały Zarządu Głównego z dnia �� marca ����r. 
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. 

Na posiedzeniu w roku ���� roku Komisja dokonała podsumowania swojej działalności i przyjęła treść niniej-
szego sprawozdania, które to stanowi składową sprawozdania na XV Zjazd Krajowy Związku OSP RP. 

 
Przewodniczący Komisji ds. Działalności Organizacyjnej 
Zarządu Głównego Związku OSP RP 
Janusz Konieczny 

 

Komisja ds. Działalności Ratowniczej 
– Wiesław LEŚNIAKIEWICZ przewodniczący 
– Ryszard DĄBROWA 
– Adam DOMAGAŁA 
– Daniel DURAJ 
– Krzysztof FOJT 
– Józef GALICA 
– Marek KOWALSKI 
– Ireneusz KRÓLIK 
– Dariusz MARCZYŃSKI 
– Adam NOWAK 
– Łukasz SIKORSKI 
– Bronisław SKAŹNIK 
– Karol SZMYTKO 
– Karol WILER 

 
W okresie kadencji skład osobowy Komisji nie uległ zmianie. Komisja działała w oparciu o przyjęty Regulamin 

i Plan Pracy. W okresie kadencji Komisja odbyła � posiedzenia oraz uczestniczyła w szeregu wideokonferencji po-
święconych projektowi ustawy o ochotniczych strażach pożarnych i pandemii zakaźnej choroby COVID-��. 

Korzystając z przysługujących uprawnień, Komisja w swoim regulaminie pracy uszczegółowiła tematykę zadań: 
– doradztwo i opiniowanie w sprawach dotyczących działalności ratowniczej OSP, techniki, szkolenia, infra-

struktury, 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 cha-

rakterze 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 opracowała propozycje przedsięwzięć ZOSP RP do strategii Florian ����, przedstawiając 

jej główne cele w zakresie tematów zbieżnych z kompetencjami Komisji, wyszczególniając następujące działania: 
�. Kreowanie roli Ochotniczych Straży Pożarnych i Związku OSP RP w systemie ochrony ludności. 
�. Promowanie Powszechnego Systemu Ratowniczego otwartego na wszystkie Ochotnicze Straże Pożarne speł-

niające określone kryteria gotowości. 
�. Zwiększenie roli ZOSP RP w realizacji zadań na rzecz prewencji społecznej. 
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�. Inicjowanie badań na rzecz rozwoju OSP i ich roli w systemie bezpieczeństwa powszechnego. 
�. Zwiększenie aktywności ZOSP RP w procesie doskonalenia wiedzy i umiejętności ratowniczej strażaków OSP po-

przez rozwój bazy szkoleniowej. Utworzenie regionalnych ośrodków doskonalenia ratowniczego i ochrony lud-
ności. Budowa mobilnych modułów szkolenia praktycznego. Zbudowanie zespołu ekspertów i praktyków z moż-
liwością ich wykorzystania w procesie doskonalenia dowódców i ratowników OSP. 

�. Udoskonalenie informacyjnego systemu identyfikacji aktywności strażaków ochotników w działaniach na rzecz 
Ochotniczych Straży Pożarnych i społeczności lokalnej. 

�. Zwiększenie aktywności na rzecz tworzenia specjalistycznych jednostek OSP z określeniem zasad działania wy-
magań kwalifikacyjnych i organizacji. 

�. Promowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu nowych technologii w działaniach ratowniczych. 
�. Przygotowanie rozwiązań organizacyjno-prawnych umożliwiających udział jednostek OSP w Unijnym Mechanizmie 

Ochrony Ludności. Aktywacja wydzielonych zasobów Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach na rzecz UMOL. 
��. Przygotowanie i zgłoszenie zespołów eksperckich do Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. 
��. Współpraca międzynarodowa i dzielenie się doświadczeniami Związku OSP RP w tworzeniu społecznych struktur 

i zasobów ratowniczych dedykowanych dla krajów nieposiadających lub budujących tego rodzaju struktury. 
Komisja wiele uwagi poświęciła projektowi zmian regulaminu umundurowania OSP, ze szczególnym uwzględ-

nieniem części dotyczącej dystynkcji umundurowania specjalistycznego. Uczestniczyła w pracach opiniotwórczych 
i konsultacyjnych dotyczących projektu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Ponadto komisja aktywnie 
uczestniczyła w wideokonferencjach poświęconych roli OSP oraz ZOSP RP wobec stanu pandemii zakaźnej choroby 
COVID-�� wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-�. 

 
Przewodniczący Komisji ds. Działalności Ratowniczej 
Zarządu Głównego Związku OSP RP 
Wiesław Leśniakiewicz 

 

Komisja ds. Młodzieży i Sportu 
Komisja ds. Młodzieży i Sportu ZG Związku OSP RP w ramach swoich prac w trakcie XIV kadencji realizowała zadania 
mające na celu wsparcie działalności na rzecz młodzieży i sportu w Związku OSP RP. Zakres działania w upływającej 
kadencji został poszerzony o sprawy związane z powstawaniem i prowadzenia Dziecięcych Drużyn Pożarniczych oraz 
wsparciem powstania i działalności Kolegiów Sędziów Zawodów Strażackich Związku OSP RP. 
Skład Komisji ds. Młodzieży i Sportu 
 Teresa TISZBIEREK    – przewodnicząca 
 Weronika SZULC - KOWOL  – wiceprzewodnicząca 
 Marek DUDA   – wiceprzewodniczący oraz Przewodniczący Zarządu  

        Krajowego Kolegium Sędziów Zawodów Strażackich 
 Franciszek AUGUSTYN 
 Artur BAGIEŃSKI 
 Tomasz BARAŃSKI 
 Anna CIESZYŃSKA 
 Ryszard DĄBROWA 
 Grzegorz GAWĘDA 
 Tomasz GOLASZ 
 Zbigniew GOŁĄBEK 
 Andrzej GWIAZDONIK 
 Mar�n HALASZ 
 Tomasz JAGODZIŃSKI 
 Monika KARŁOWICZ 
 Stanisław KOPEĆ 
 Władysław KUCHARSKI 
 Sebas�an KWOCZAŁA 
 Leon MĄDRY 
 Agnieszka MODRZEJEWSKA 
 Adam NOWAK 
 Andrzej OCHLAK 
 Jan PAC 
 Andrzej PILUCH 
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 Danuta RANIOWSKA 
 Zbigniew SERBIAK 
 Katarzyna SKIBA 
 Tomasz STANOWSKI 
 Artur STERNA 
 Leszek STUBIŃSKI 
 Leszek SZMYT 

W ramach pracy Komisji: 
�. Powywoływano co roku m.in. z członków Komisji Jury: 

 Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego; 
 Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”; 
 Ogólnopolskiego Konkursu „Najlepsi z Najlepszych” na wzorową MDP i jej Opiekuna; 

oraz Sędziów Głównych: 
 Młodzieżowych zawodów sportowo-pożarniczych MDP; 
 Zawodów sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych; 
 Tradycyjnych międzynarodowych zawodów sportowo-pożarniczych CTIF. 

�. Opracowano następujące projekty dokumentów i regulaminów: 
 Regulamin Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego – Uchwała nr ���/��/���� Prezydium ZG 

ZOSP RP z dnia �� grudnia ���� r.; 
 Regulamin zasad przeprowadzania i oceny musztry dla zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i drużyn 

Ochotniczych Straży Pożarnych – Uchwała nr ���/��/���� Prezydium ZG ZOSP RP z dnia �� grudnia ���� r.; 
 Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – edycja ���� „on-

line” - Uchwała nr ���/��/���� Prezydium ZG ZOSP RP z dnia �� października ���� r. 
 Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” - Uchwała nr 

���/��/���� Prezydium ZG ZOSP RP z dnia �� lutego ���� r. 
 Wzorcowy Regulamin Organizacyjny Dziecięcej Drużyny Pożarniczej oraz znaku graficznego Dziecięcej Dru-

żyny Pożarniczej – Uchwała nr ���/��/���� Prezydium ZG ZOSP RP z dnia �� lutego ���� r.; 
 Program Szkolenia Sędziów Zawodów Sportowo-Pożarniczych ���� r.; 
 Regulamin I Międzynarodowej i II Ogólnopolskiej Olimpiady DDP ���� r.; 
 Regulamin III Międzynarodowej Olimpiady DDP ���� r. 
 Kalendarz zawodów strażackich Związku OSP RP na najbliższe lata. 

�. � grudnia ���� r. zostało powołane i odbyło pierwsze posiedzenie Krajowe Kolegium Sędziów Zawodów Strażac-
kich. Posiedzenie miało miejsce w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. W posiedzeniu wzięli udział przed-
stawiciele województw zgłoszeni do udziału w pracach Krajowego Kolegium Sędziów zgodnie z Uchwałą nr 
���/��/���� Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP z dnia �� czerwca ���� r. w sprawie przyjęcia regu-
laminu Kolegium Sędziów Zawodów Strażackich Związku OSP RP. 

�. Przygotowywano zasady udziału i organizację wyjazdu reprezentacji Polski na: 
 XVI Międzynarodową Olimpiadę CTIF i XXI Międzynarodowe Zawody MDP CTIF – Villach ���� (Austria); 
 XXII Międzynarodowe Zawody MDP CTIF – Mar�gny ���� (Szwajcaria); 
 XVIII Międzynarodową Olimpiadę CTIF i XXIII Międzynarodowe Zawody MDP CTIF – Celje ���� (Słowenia). 

�. Opracowywano zasady i podjęto działania organizacyjne: 
 II Ogólnopolskiej i I Międzynarodowej Olimpiady Dziecięcych Drużyn Pożarniczych, która odbyła się �� 

czerwca ���� r. w Wieruszowie – udział wzięło �� dziecięcych drużyn pożarniczych; 
 III Międzynarodowej Olimpiady Dziecięcych Drużyn Pożarniczych, która odbyła się �� czerwca ���� r. w Wie-

ruszowie – udział wzięło �� dziecięcych drużyn pożarniczych. 
�. Przewodnicząca Komisji była pomysłodawczynią i realizatorką wraz z opiekunami DDP (Agnieszka Żurek – Aka-

demia Małego Strażaka, Justyna Popko – DDP Dębinka, Bożena Kochanowska i Jacek Kita – DDP Łęki Dolne, Jo-
anna Szczepańska – DDP Długa Kościelna oraz Andrzej Piluch – DDP Wieruszów) I Webinarium pt. „Jak założyć 
i prowadzić Dziecięcą Drużynę Pożarniczą”. Do udziału w webinarium zgłosiło się prawie ��� osób ze wszystkich 
województw. Webinarium przeprowadzono w ramach dwudniowych szkoleń w trzech terminach (styczeń-ma-
rzec ���� r.) na bazie pla�ormy Google Meet. 

�. Dbano o nadawanie tytułów „Członka Honorowego Zarządu Głównego Związku OSP RP” zgodnie z zapisami Sta-
tutu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej § ��a ust. � po wcześniej złożonej dekla-
racji, potwierdzeniu prawa ubiegania się o członkostwo i Uchwale ZG ZOSP RP szczególnie dla najlepszych 



 �� 

opiekunów zwycięzców w corocznych „Konkursach Najlepsi z Najlepszych na wzorową MDP i jej opiekuna” oraz 
opiekunów zwycięskich drużyn MDP dziewcząt i chłopców w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych 
MDP. 

�. Przewodnicząca Komisji występowała o nadanie „Medali Komisji Edukacji Narodowej” dla opiekunów DDP, MDP 
i osób, które w wybitny sposób wspierały działalność dzieci i młodzieży w Związku OSP RP. W poszczególnych latach 
przyznano medale dla: ���� – � osób; ���� – � osób; ���� – � osób; ���� – �� osób; ���� - �� osób. 

W ramach szerokiej współpracy zagranicznej Przewodnicząca Komisji T. Tiszbierek wraz z Wiceprzewodniczącą W. 
Szulc-Kowol czynnie uczestniczyły w pracach Międzynarodowej Komisji Młodzieży CTIF (Interna�onal Youth Leader 
Commission), w ramach której odpowiedzialne były m.in. za opracowanie tematów i przygotowanie wystąpień na 
organizowanych co dwa lata Międzynarodowych Sympozjach CTIF, organizację i prowadzenie grupy roboczej w ra-
mach CTIF do tworzenia i promowania dziecięcych drużyn pożarniczych w Europie. W kwietniu ���� r. Teresa Ti-
szbierek została wybrana Wiceprzewodniczącą Międzynarodowej Komisji Młodzieży CTIF (Interna�onal Youth 
Leader Commission) jako pierwsza w historii osoba reprezentująca Związek OSP RP w gremiach CTIF. 
W ramach współpracy zagranicznej odbyły się bezpośrednie spotkania i prowadzona była współpraca z: 
 PNWM Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży; 
 Deutsche Jugendfeuerwehr (Niemcy); 
 THW-Jugend (Niemcy); 
 Österreichischer Bundesfeuerwehrverband (Austria); 
 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (Czechy); 
 Sapeurs-pompiers de France (Francja); 
 Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej Republiky (Słowacja); 
 Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (Ukraina). 

Podczas XIV kadencji Komisja ds. Młodzieży i Sportu odbyła posiedzenia w następujących terminach: 
W ���� r. – � grudnia w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie; 
W ���� r. - �� marca oraz � listopada w siedzibie Związku OSP RP w Warszawie; 
W ���� r. - �� lutego, � czerwca, �� lipca, � listopada, �� listopada, � grudnia; 
W ���� r. – �� stycznia, �� stycznia, �� listopada. 

Ze względu na sytuację pandemiczną od � czerwca ���� r. posiedzenia Komisji odbywały się online. 
 

Komisja Historyczna 
Komisja Historyczna, jako organ doradczo-opiniujący Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożar-

nych Rzeczypospolitej Polskiej, wykonywała zadania, których obszar działania obejmował: 
�) popularyzację dorobku historycznego ruchu strażackiego i jego dokumentowanie; 
�) współpracę z placówkami muzealnymi i izbami tradycji, a także historykami w zakresie opracowywania materiałów, 

wydawnictw, wymiany doświadczeń i informacji; 
�) wspieranie działalności kronikarskiej w Ochotniczych Strażach Pożarnych. 

Czasookres powołania Komisji Historycznej określony jest pięcioletnią kadencją naczelnych władz ZOSP RP wy-
branych na XIV Zjeździe Krajowym Związku w dniu � września ���� r. 

Skład osobowy Komisji Historycznej został zatwierdzony na podstawie indywidualnych deklaracji członków Zarządu 
Głównego ZOSP RP i wniosku Prezesa ZG ZOSP RP zaopiniowanego przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP. 

Komisja Historyczna po śmierci jej przewodniczącego ukonstytuowała się formalnie na posiedzeniu w Biurze Zarządu 
Głównego ZOSP RP w Warszawie w dniu ��.��.���� r. z udziałem prezesa druha Waldemara Pawlaka. W okresie sprawozdaw-
czym skład Komisji uległ zmianie: wygasło członkostwo na skutek śmierci � osób (dr. Eugeniusza Walczaka, druha Stefana 
Mikołajczyka i prof. dr. hab. Piotra Matusaka), przybyły � osoby (druh Eugeniusz Grzeszczak i dr Tadeusz Skoczek). Obsługę 
administracyjną i finansowanie działalności Komisji Historycznej zapewniało Biuro Zarządu Głównego ZOSP RP. 
Skład osobowy Komisji Historycznej: 

 
– Stefan MIKOŁAJCZAK   przewodniczący (do ��.��.���� r.) 
– Eugeniusz GRZESZCZAK   przewodniczący (od ��.��.���� r.) 
– dr hab. Władysław TABASZ   wiceprzewodniczący 
– dr Zdzisław Jan ZASADA   wiceprzewodniczący 
– dr Krzysztof Adam LATOCHA   sekretarz 
– dr Janusz GMITRUK   członek prezydium 

– dr Tadeusz SKOCZEK  członek prezydium (od ��.��.���� r. 
– dr hab. Adam DOBROŃSKI 
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– Stanisław GAJEK 
– Ryszard KAMIŃSKI 
– Mateusz KASZYŃSKI 
– Janusz KULAK 
–  
– Marcin PERKA 
– Mirosław PAWLAK 
– Anna PRZYBYLSKA 
– Maria SMOLEŃ 
– Andrzej SZCZYCH 
– Zbigniew TODORSKI 
– dr Zygmunt TOMCZONEK 
–  

(do ��.��.���� r.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(do ��.��.���� r.) 

 

Komisja Historyczna działała w trybie i na zasadach przyjętego ramowego regulaminu pracy z zastrzeżeniem 
ograniczeń i nakazów wprowadzonych w związku z epidemią COVID-��. Ogółem odbyło się � posiedzeń, w tym: 
��.��.���� r. w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie (jako zespół ds. działalności historycznej 
ZOSP RP przed formalnym powołaniem w składzie osobowym z poprzedniej kadencji), ��.��.���� r. i ��.��.���� r. 
w Biurze ZG ZSOP RP w Warszawie, ��.��.���� r. (prezydium) i ��.��.���� r. – w Muzeum Historii Polskiego Ruchu 
Ludowego w Warszawie. 
Tematyka posiedzeń Komisji Historycznej obejmowała następujące zagadnienia i sprawy: 

�) wybór Prezydium Komisji Historycznej; 
�) przyjęcie regulaminu i planów pracy Komisji Historycznej; 
�) realizacja kalendarza imprez programowych ZOSP RP i podział zadań członków Komisji; 
�) finansowanie inicjatyw historycznych ZOSP PR; 
�) przywracanie należytej pamięci i upamiętnianie historyczne polskich pożarników; 
�) przywrócenie historycznych znaków w formie metalowego orzełka i godła strażackiego na czapce roga-

tywce członków Związku OSP RP; 
�) przywrócenie historycznego wizerunku św. Floriana na Znaku Związku OSP RP; 
�) udział członków Komisji Historycznej w pracach nad albumem „ W jedności siła. Bogu na chwałę, ludziom na 

pożytek. W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości” 
�) Ogólnopolski Konkurs Kronik; 
��) konkurs na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP”; 
��) konkurs na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa; 
��) wydawnictwa ZOSP RP – Zeszyty Historyczne Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Pol-

skiej; Rocznik Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej; 
��) „Słownik biograficzny polskich strażaków”; 
��) monografia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej; 
��) wydanie numeru specjalnego czasopisma „Strażak” poświęconego stuletniej działalności Związku; 
��) digitalizacja i publikacja na www.zosprp.pl archiwalnych numerów czasopisma „Strażak”; 
��) katalog on-line zbiorów biblioteki i archiwum ZG ZOSP RP; 
��) współpraca z organizacjami społecznymi i instytucjami badawczymi; 
��) procedura opiniowania wniosków dotyczących rodowodu jednostek ochrony przeciwpożarowej; 
��) Honorowy Komitet Obchodów ���-lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 

Komitet Organizacyjny – powołanie, przyjęcie regulaminu pracy, planu obchodów i promocji jubileuszu; 
��) inicjatywy na stulecie powstania Związku OSP RP: logotyp, identyfikacja wizualna obchodów ���-lecia ZOSP RP, 

ustanowienie i wybicie medali pamiątkowych ���-lecia ZOSP RP, ustanowienie i odsłonięcie okolicznościowej ta-
blicy pamiątkowej lub obelisku, ustanowienie i wydanie okolicznościowych znaczków i kart pocztowych (Poczta 
Polska), ustanowienie i wybicie okolicznościowych monet upamiętniających ���-lecie ZOSP RP (NBP, Mennica Pań-
stwowa), wystąpienie do Sejmu RP i (lub) Senatu RP w sprawie podjęcia uchwały upamiętniającej ���-lecie ZOSP 
RP, wystąpienie o objęcie patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej głównych uroczystości ob-
chodów ���-lecia ZOSP RP w dniach �-� września ���� r. w Warszawie, wydanie przez prezesa Zarządu Głównego 
ZOSP RP odezwy do działaczy ochotniczego pożarnictwa w sprawie aktywnego udziału w obchodach

dr Eugeniusz WALCZAK 

prof. dr hab. Piotr MATUSAK 
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���-lecia ZOSP RP, opracowanie centralnego oraz regionalnych (wojewódzkich, powiatowych, gminnych) kalendarzy 
imprez i wydarzeń upamiętniających ���-lecie ZOSP RP, ich przyjęcie i realizacja, organizacja ogólnopolskiego kon-
kursu wiedzy o historycznych i współczesnych dziejach Związku pn. „Od Chomicza do Pawlaka” (w formie ��� 
pytań na ���-lecie Związku), organizacja uroczystej inauguracji obchodów ���-lecia Związku oraz głównej uroczysto-
ści, połączonej z upamiętnieniem zasłużonych członków i osób wspierających działalność Związku, w tym Ochotnicze 
Straże Pożarne, opracowanie wystawy okolicznościowej pt. „��� lat Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej”, opracowanie oraz wydanie i promocja kroniki obchodów ���-lecia ZOSP RP (po  zakończeniu 
roku obchodów); 
��) organizacja ogólnopolskiej (międzynarodowej) konferencji popularnonaukowej dotyczącej historii pożarnictwa 

i stulecia Związku, w tym wydanie publikacji pokonferencyjnej; 
��) koncepcja ustanowienia nowego odznaczenia korporacyjnego pn. Krzyż św. Floriana; 
��) popularyzacja dziejów i tradycji pożarniczych, ZOSP RP i OSP poprzez film; 
��) Strategia ZOSP RP i „Analizy Strategiczne Florian ����”; 
��) możliwości nagradzania inicjatyw w zakresie historii pożarnictwa w konkursie Floriany; 
��) współpraca z muzeami i izbami tradycji oraz ludźmi nauki w zakresie historii pożarnictwa; 
��) współpraca z komisjami historycznymi ZOSP RP na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym; 
��) współpraca międzynarodowa z Komisją Historyczną CTIF. 

 
Komisja Historyczna, realizując ramowy program w zakresie popularyzowania historii pożarnictwa, w tym ZOSP 

RP i Ochotniczych Straży Pożarnych, prowadziła � główne konkursy historyczne ZOSP RP, tj.: Ogólnopolski Konkurs 
Kronik, Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP” oraz Konkurs na prace popular-
nonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa. W latach ����-���� odbyły się następujące spotkania laurea-
tów ww. konkursów: 
�) ��-�� października ���� r. w Warszawie: 
– XXIV Ogólnopolski Konkurs Kronik, 
– XXIV Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP”, 
– XII Konkurs na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa; 

�) ��-�� września ���� r. w Warszawie: 
– XXV Ogólnopolski Konkurs Kronik, 
– XXV Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP”, 
– XIII Konkurs na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa; 

�) ��-�� października ���� r. w Olsztynie: 
– XXVI Ogólnopolski Konkurs Kronik, 
– XXVI Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP”, 
– XIV Konkurs na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa; 

�) w ���� r. spotkania laureatów zostały odwołane ze względu na pandemię COVID-��; 
�) ��-�� września ���� r. w Toruniu: 
– XXVII Ogólnopolski Konkurs Kronik, 
– XXVII Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP”, 
– XV Konkurs na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa; 

W czasie ww. spotkań przeprowadzono pokazy nagrodzonych kronik, warsztaty dla kronikarzy oraz organizo-
wano sesje historyczne z udziałem członków Komisji Historycznej i jury konkursów. Tematyka sesji popularnonauko-
wych dotyczyła prezentacji dziejów regionu,  w którym zorganizowane było zebranie laureatów konkursu, hi-
storii i dorobku straży oraz ważnych wydarzeń  z życia kraju i ZOSP RP. Referaty przygotowane były przez człon-
ków Komisji Historycznej oraz osoby zaproszone, współpracujące ze Związkiem. Kronikarze mieli możliwość 
skorzystać z warsztatów poprawiających umiejętności w zakresie: tworzenia koncepcji kroniki i jej zakresu pro-
blemowego, poprawnego dokumentowania wydarzeń, wykonywania zapisów autentycznych, racjonalnych 
i obiektywnie przedstawiających zachodzące w środowisku geograficznym i społecznym procesy oraz ich na-
stępstwa, wpływające szczególnie na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych  w państwie i lokalnej spo-
łeczności, a także redakcji tekstów (zwięzłości i jasności tekstu oraz poprawności językowej) oraz edycji  i este-
tyki kronik. Autorzy prac konkursowych mogli bezpośrednio zasięgnąć opinii  i skonsultować z członkami Komisji 
wyniki swojego dzieła. Ponadto laureaci prezentowali swoje prace, dzielili się uwagami ze współpracy ze stra-
żakami w zbieraniu i opracowywaniu materiałów źródłowych. Swoje uwagi zgłaszali również członkowie Komi-
sji, zachęcając do dalszych badań strażackich dziejów . 
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Komisja Historyczna nadzorowała merytoryczną stronę wydawnictw historycznych i okolicznościowych ZOSP 
RP. Jej członkowie byli autorami artykułów oraz zapraszali do współpracy innych historyków, promując dzieje pożar-
nictwa, w tym tradycje i znaczący dorobek naszej organizacji. 

Ogólnopolski Konkurs Kronik odbywał się na podstawie regulaminu przyjętego �� października ���� r. uchwałą nr 
���/��/���� Prezydium ZG ZOSP RP. Na jego mocy ZG ZOSP RP organizuje raz w roku podsumowanie konkursu kronik – 
podczas spotkań laureatów pozostałych konkursów historycznych Związku na poziomie krajowym. Ze względu na wkład 
w historię i historiografię Polski strażacki ruch kronikarski odgrywa szczególną rolę w polityce programowej ZOSP RP. 
Rangę i znaczenie dziejopisów podwyższał fakt objęcia konkursów patronatem honorowym, w tym m.in. przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego (����) i Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (����). 

Jury Ogólnopolskiego Konkursu Kronik stanowili: Anna Przybylska (����-����), Jerzy Przybylski (����-����),  
dr Krzysztof Adam Latocha (����-����), Jadwiga Marcinkiewicz (����), Henryk Marcinkiewicz (����), dr hab. Władysław 
Tabasz (����), dr Mirosława Bednarzak-Libera (����), Jadwiga Marcinkiewicz (����) i Henryk Marcinkiewicz (����). 

Konkurs na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa organizowany jest na podsta-
wie uchwały nr ���/��/���� Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia � lutego ���� r. w sprawie przyjęcia re-
gulaminu konkursu na prace popularnonaukowe dotyczące historii pożarnictwa. Celem konkursu jest zainteresowa-
nie studentów i młodych pracowników nauki badaniami dziejów ZOSP RP, ochrony przeciwpożarowej we wszystkich 
jej dziedzinach oraz szerokim ruchem społecznym skupionym wokół Ochotniczych Straży Pożarnych. Konkurs pro-
muje i aktywizuje ludzi nauki, historyków, studentów i badaczy do publikowania swoich opracowań oraz udostęp-
niania prac magisterskich szerszemu gronu odbiorców, w tym osobom zainteresowanym ustalaniem rodowodów 
własnych Ochotniczych Straży Pożarnych. 

W latach ����-���� do Konkursu na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa oraz Kon-
kurs na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP” zgłoszono łącznie ��� pozycji (�� – ����r., �� – 
���� r., �� – ���� r., �� – ���� r.), w tym prace magisterskie, licencjackie, prace badawcze oraz monografie i inne opra-
cowania. Publikacje wzbogaciły zbiory biblioteczne Izby Tradycji ZOSP RP w siedzibie OSP Warszawa Wesoła. 

W skład jury konkursu wchodzili: prof. dr hab. Piotr Matusak (����, ���� i ����), dr Janusz Gmitruk (��������), 
dr Grażyna Korneć (����-����), dr Mirosława Bednarzak-Libera (����-����), dr Marian Zalewski (���� i ����), 
Monika Marcinkiewicz-Kajzer (����-����) i dr Zdzisław Zasada (����). 

W dniu �� listopada ���� r. w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie odbyło się spotkanie ze-
społu ds. działalności historycznej ZOSP RP, w którym uczestniczyli: dh Stefan Mikołajczak, dh Ryszard Kamiński, dr Janusz 
Gmitruk, dr Grażyna Korneć, dr Krzysztof Adam Latocha, prof. dr hab. Piotr Matusak, Anna Przybylska, dr Zdzisław Jan 
Zasada, dr hab. Adam Czesław Dobroński, Zbigniew Todorski, Leonarda Bogdan, dr Marian Zalewski i Tomasz Poręba. 
Celem spotkania było omówienie zadań w zakresie realizacji „uchwały programowej” XIV Zjazdu Krajowego ZOSP RP 
z dnia � września ���� r., ze szczególnym uwzględnieniem obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości 
i zbliżającego się ���-lecia działalności naszego Związku. Członkowie ustępującej Komisji Historycznej XIII kadencji otrzy-
mali listy gratulacyjne za zaangażowanie i aktywną pracę w Komisji, podpisane osobiście przez prezesa ZG ZOSP RP druha 
Waldemara Pawlaka i przewodniczącego Komisji Historycznej druha Stefana Mikołajczaka. 

W dniu �� kwietnia ���� r. w Sali im. Konstytucji � Maja Sejmu RP odbyła się konferencja naukowa pn. „Rola 
strażaków w odzyskaniu niepodległości Polski” ze znaczącym udziałem Komisji Historycznej. Organizatorem sesji był 
ZG ZOSP RP we współpracy z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie i Muzeum Niepodległości 
w Warszawie. Konferencję otworzył prezes ZG ZOSP RP dh Waldemar Pawlak, a referaty i komunikaty wygłoszone 
zostały m.in. przez członków Komisji Historycznej: dr. Janusza Gmitruka, dr. hab. Adama Czesława Dobrońskiego, dr. 
Tadeusza Skoczka, dr. hab. Władysława Tabasza i dr. Krzysztofa Adama Latochę. 

W dniu � maja ���� r. w Warszawie na Chomiczówce członkowie Komisji Historycznej z prezesem ZG ZOSP RP 
druhem Waldemarem Pawlakiem wzięli udział w uroczystościach zorganizowanych z okazji ���. rocznicy urodzin Bo-
lesława Chomicza w kościele pw. Matki Bożej Wspomożycieli Wiernych. Okolicznościowy wykład wygłosił prof. 
dr hab. Tadeusz Olejnik. 

W maju ���� r. wydany został album „W jedności siła. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. W stulecie odzy-
skania przez Polskę niepodległości”. W jego przygotowaniu uczestniczyli liczni historycy, w tym członkowie Komisji 
Historycznej. Album ukazał się pod honorowym patronatem prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka, we współ-
pracy z Komisją Historyczną oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego; redaktorem naczelnym jest dr Marian 
Zalewski, redakcja naukowa: dr hab. prof. Władysław Tabasz, dr Marian Zalewski, mgr Maria Smoleń. 

W dniu �� lutego ���� r. w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie członkowie Prezydium 
Komisji Historycznej (dh Eugeniusz Grzeszczak, dr Janusz Gmitruk, dr Krzysztof Adam Latocha, dr Zdzisław Zasada 
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i dr hab. Władysław Tabasz) uczestniczyli w spotkaniu wspomnieniowym poświęconym pamięci prof. dr. hab. Józefa 
Ryszarda Szaflika, znanego historyka, badacza dziejów wsi i polskiego ruchu ludowego oraz byłego przewodniczącego 
Komisji Historycznej. Przed spotkaniem przedstawiciele ZG ZOSP RP i Muzeum złożyli kwiaty na grobie Profesora na 
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. 

W dniu �� kwietnia ���� r. członkowie Komisji Historycznej w osobach dh Eugeniusz Grzeszczak, prof. Adam 
Dobroński, dr hab. prof. AHNS Władysław Tabasz, dr Janusz Gmitruk, dr Tadeusz Skoczek, dr Krzysztof Adam Latocha, 
Zbigniew Todorski, dr Zdzisław Zasada wystąpili na konferencji naukowej pt. „Rycerze Św. Floriana – Bogu na chwałę, 
ludziom na pożytek. W stulecie Związku OSP RP”, zorganizowanej przez ZG ZOSP RP we współpracy z Muzeum Nie-
podległości i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Za stronę merytoryczną konferencji odpo-
wiadał dr Marian Zalewski, a obradom od strony naukowej przewodniczył prof. dr hab. Tadeusz Olejnik. Materiały 
i wystąpienia konferencyjne zawarte są w tomie � „Analiz strategicznych Florian ����”. 

W dniu �� maja ���� r. w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie członkowie Komisji Histo-
rycznej odbyli posiedzenie, podczas którego przedstawione zostało sprawozdanie Komisji Historycznej (kadencja 
����-����), rozpatrzono i zaopiniowano projekt nowego Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Kronik Strażackich, 
omówiono obchody ���-lecia ZOSP RP oraz wygłoszono komunikaty i wolne wnioski. Po merytorycznej dyskusji od-
była się uroczysta promocja „Słownika biograficznego polskich strażaków”. 
Z ogólnopolskich ekspozycji z udziałem najwyższych władz ZG ZOSP RP na uwagę zasługują: wystawa malarstwa 
„Rycerze świętego Floriana. W jedności siła” w ���-lecie zjednoczenia ruchu strażackiego i powstania ZOSP RP 
w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie oraz w Muzeum Niepodległości w Warszawie (����). 

W ramach współpracy międzynarodowej sekretarz Komisji Historycznej dr Krzysztof Adam Latocha uczestniczył 
w pracach Komisji Historycznej CTIF (Interna�onal Associa�on for Fire and Rescue Services History Commission), 
jako delegat krajów członkowskich z Polski. Wymiana informacji pomiędzy członkami Komisji odbywała się za po-
mocą środków komunikacji elektronicznej. Posiedzenie on-line prowadzone w języku angielskim i niemieckim przez 
przewodniczącego Geralda Schimpfa z Austrii odbyło się w dniu ��.��.���� r. 

Na szczególne wyróżnienie zasługuje współpraca Komisji Historycznej z prof. dr. hab. Stanisławem Tadeuszem Olej-
nikiem z Wielunia, Członkiem Honorowym Związku, regionalistą, muzealnikiem i nestorem historii polskiego pożarnic-
twa. Podczas licznych imprez i uroczystości korporacyjnych wygłosił on szereg wykładów okolicznościowych, był autorem 
tekstów i artykułów do publikacji ZOSP RP, udzielał licznych merytorycznych konsultacji i opinii w zakresie dziejów pol-
skiego pożarnictwa oraz przewodniczył Radzie Naukowej „Słownika biograficznego polskich strażaków”. 

 
Przewodniczący Komisji Historycznej ZG ZOSP RP  
Eugeniusz Grzeszczak  
Sekretarz Komisji Historycznej ZG ZOSP RP  
Krzysztof Adam Latocha Warszawa, dnia �� maja ���� r. 
 

Rada Programowa „Strażaka” 
– Waldemar PAWLAK przewodniczący 
– Edward FEDKO 
– Rafał GLAJCAR 
– Zbigniew GOŁĄBEK 
– Zbigniew KALISZYK 
– Ryszard KAMIŃSKI 
– Henryk KIEPURA 
– Stanisław MIKULAK 
– 
– Mirosław PAWLAK 
– Danuta RANIOWSKA 
– Władysław TABASZ 
– Marek TROMBSKI 
– Leonarda BOGDAN 

(do �.��.���� r.) 

 

Obszar działalności Rady obejmował merytoryczne wsparcie zespołu redakcyjnego poprzez proponowanie kierun-
ków działania i opiniowanie czasopisma „Strażak”. 

Rafał NEUGEBAUER 



 

 �� 

W kadencji ����-���� Rada Programowa miesięcznika „Strażak” ukonstytuowała się �� czerwca ���� r. 
na pierwszym posiedzeniu. Odbyła � spotkania, na których omawiano sprawy istotne dla działalności redakcji, doty-
czące m.in.: tematów podejmowanych na łamach miesięcznika, poziomu merytorycznego, szaty graficznej, poziomu 
czytelnictwa i wysokości prenumeraty, omawiano kwes�e promocji czasopisma, sprzedaży, jak również licznych wy-
darzeń organizowanych przez redakcję. W pierwszym roku pandemii (����) ze względu na obostrzenia Rada Progra-
mowa się nie zebrała. Natomiast w roku ����, po przyjęciu i przetestowaniu przez Biuro ZG ZOSP RP narzędzi umożli-
wiających prowadzenie konferencji on-line, Rada Programowa odbyła posiedzenie zdalne. W posiedzeniach Rady 
Programowej uczestniczyli członkowie zespołu redakcyjnego z redaktor naczelną Dorotą Pardecką, która pełni tę 
funkcję od � stycznia ���� r. 

 

VII. Sprawozdanie Zarządu Wykonawczego ZOSP RP 
Prezes Zarządu Głównego powołuje zarząd wykonawczy w liczbie od jednego do trzech członków. Tryb powo-

ływania i zakres czynności określa Statut Związku OSP RP w § ��. 
Zarząd Wykonawczy ZOSP RP oraz Zarządy Wykonawcze Oddziałów Związku działają w oparciu i zakresie zatwierdzo-

nego przez prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP Regulaminu Zarządu Wykonawczego z dnia � lipca ���� r. 
Regulamin stanowi, że „Zarząd Wykonawczy prowadzi sprawy Związku w zakresie zwykłego zarządu, niezastrze-

żone do kompetencji innych władz Związku oraz reprezentuje Związek w zakresie czynności wywołujących skutki na 
zewnątrz”. § � art. � stanowi, że „w przypadku Zarządu Wykonawczego wieloosobowego reprezentuje Zarząd Wy-
konawczy i kieruje jego pracami dyrektor Zarządu Wykonawczego”. Uprawnienia dotyczące reprezentacji Związku 
nie uchybiają kompetencjom prezesa Zarządu Głównego. 

Regulamin określa ponadto, że „w przypadku Zarządu Wykonawczego wieloosobowego obowiązki jego człon-
ków 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. 

 
Sprawozdanie Zarządu Wykonawczego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z działal-
ności w latach ����-���� 

 
Zarządy Wykonawcze ZOSP RP w latach pracowały w składzie: 

 
od �� lutego ���� r. do �� lutego ���� r.: 

– Wiesław Golański ‒ dyrektor Zarządu Wykonawczego 
– Krzysztof Szelągowski ‒ zastępca dyrektora Zarządu Wykonawczego 
– Marian Zalewski ‒ zastępca dyrektora Zarządu Wykonawczego 

Uchwałą nr ��/��/���� z dnia �� lutego ���� r. określił podział kompetencji do prowadzenia spraw 
Związku między członków Zarządu Wykonawczego w sposób następujący: 

– Wiesław Golański – działalność gospodarcza, dział księgowości, WUS ZOSP RP w Brzezinach. 
– Krzysztof Szelągowski – działalność organizacyjno-statutowa, Ośrodek Szkoleniowy ZOSP RP w Tura-

wie, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZOSP RP w Kościelisku. 
– Marian Zalewski – działalność programowa i redakcja miesięcznika „Strażak”. 

 
od �� marca ���� r. do � lipca ���� r.: 

– Krzysztof Kowalczyk – dyrektor Zarządu Wykonawczego 
 

od � października ���� r.: 
– Kazimierz Sady – dyrektor Zarządu Wykonawczego 

 
Zgodnie z § �� Statutu Związku OSP RP „Zarząd Wykonawczy podejmuje decyzje w zakresie zwykłego zarządu 

i zarządza majątkiem Związku”. Zarząd Wykonawczy oprócz prowadzenia bieżących spraw Związku realizował po-
wierzone mu do wykonania uchwały Zarządu Głównego ZOSP RP i Prezydium ZG ZOSP RP m.in. w zakresie: 
�. określenia limitu odznaczeń i odznak dla zarządów oddziałów wojewódzkich ZOSP RP, 



 

�� 

�. nadania Medalu „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, 
�. nadania Medalu Honorowego im. B. 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, na budowę i remonty strażnic, zakup 

sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz propagowania bezpieczeń-
stwa przeciwpożarowego, 

�. podziału środków finansowych na realizację zadania publicznego z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, 

�. wysokości dopłat do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, sprzętu, umundurowania oraz obozów 
MDP ze środków MSWiA, 

��. regulaminu �% podatku dla ZOSP RP oraz podziału środków finansowych pozyskanych z �% podatku dla Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
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. 
Przygotowanie budżetów Zarządu Głównego ZOSP RP przedstawiało się następująco: 

 
Rok Uchwała w sprawie zatwierdzenia budżetu ZG ZOSP RP 
���� Uchwała ZG ZOSP RP nr ��/XVI/���� z � marca ���� r. 
���� Uchwała ZG ZOSP RP nr �/III/���� z �� marca ���� r. 
���� Uchwała ZG ZOSP RP nr ��/VII/���� z �� marca ���� r. 
���� Uchwała ZG ZOSP RP nr ��/X/���� z �� czerwca ���� r. 
���� Uchwała ZG ZOSP RP nr ��/XII/���� z �� marca ���� r. 
���� Uchwała ZG ZOSP RP nr ��/XIX/���� z � marca ���� r. 

 
Realizacja wykonania budżetów w latach ����-���� przedstawiała się jak poniżej: 
Realizacja wykonania budżetów ZG ZOSP RP, dochody (w zł) w latach ����-���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizacja wykonania budżetów ZG ZOSP RP, wydatki (w zł) w latach ����-���� 

Rok Wydatki % wykona-
nia 

 Planowane Wykonane  
���� �� ��� ��� �� ��� ��� ���,� 
���� �� ��� ��� �� ��� ��� ���,� 
���� �� ��� ��� �� ��� ��� ���,� 
���� �� ��� ��� �� ��� ��� ��,� 
���� �� ��� ��� �� ��� ��� ���,� 

 
W latach ����-���� 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. 

 
 

� Podano rzeczywiste dochody planowane i uzyskane bez uwzględnienia planowanego i zrealizowanego deficytu. 
� jw. 
� jw. 

 
 

Rok Dochody % wykonania 
 Planowane Wykonane  

���� �� ��� ��� �� ��� ��� ���,� 
���� �� ��� ��� �� ��� ��� ���,� 
����� � ��� ��� �� ��� ��� ���,� 
����� � ��� ��� �� ��� ��� ���,� 
����� � ��� ��� �� ��� ��� ���,� 

 



 

 
�� 

Tabela: Uchwały ZG ZOSP RP zatwierdzające sprawozdania finansowe i wykonania budżetów w latach ����-���� 

Rok Uchwała ZG ZOSP RP w sprawie zatwierdzenia 
wykonania budżetu ZG ZOSP RP 

Uchwała ZG ZOSP RP w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego Związku OSP RP 

���� �/IV/���� z �� maja ���� r. ��/IV/���� z �� maja ���� r. 
���� ��/VII/���� z �� maja ���� r. ��/VII/���� z �� maja ���� r. 
���� ��/X/���� z �� czerwca ���� r. ��/X/���� z �� czerwca ���� r. 
���� ��/XIII/���� z �� maja ���� r. ��/XIII/���� z �� maja ���� r. 
���� ��XX/���� z �� maja ���� r. ��XX/���� z �� maja ���� r. 

 
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. założe-
nie rachunku bankowego, przyjęcie darowizny, zorganizowanie imprez związanych z zaciąganiem zobowiązań, zobowią-
zane są wystąpić do Zarządu Wykonawczego Związku o udzielenie stosownego pełnomocnictwa (§ �� ust. � statutu). 

W latach ����-���� Zarząd Wykonawczy ZOSP RP udzielił następującej liczby pełnomocnictw:  
 

Tabela: Liczba pełnomocnictw udzielonych przez ZW ZOSP RP w latach ����-���� 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zarząd Wykonawczy zatwierdza projekty uchwał przedkładanych Zarządowi Głównemu ZOSP RP i Prezydium 

ZG ZOSP RP. W latach ����-���� przygotowano �� projektów uchwał na �� posiedzeń Zarządu Głównego ZOSP RP� 
i ��� projekty uchwał na �� posiedzeń Prezydium ZG ZOSP RP�. 

Zarząd Wykonawczy prowadzi także bieżące sprawy Związku. Kieruje pracą Biura ZG ZOSP RP, koordynuje prace 
Biur Zarządów Oddziałów Wojewódzkich. 

W związku z wybuchem w roku ���� pandemii koronawirusa Zarząd Wykonawczy wdrożył we władzach 
Związku oraz jego strukturach narzędzie (Google Meet) umożliwiające prowadzenie posiedzeń statutowych władz 
Związku oraz bieżących kontaktów w trybie on-line (wideoposiedzenia). 

Zarząd Wykonawczy do chwili obecnej realizuje cotygodniowe robocze wideospotkania z dyrektorami Zarzą-
dów Wykonawczych Oddziałów Wojewódzkich. 

Zarząd Wykonawczy organizował i nadzorował przedsięwzięcia Związku OSP RP, które wyszczególnione zostały 
w niniejszym „Sprawozdaniu z działalności władz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
w XIV Kadencji w latach ����-����”. 

 
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 
 
Dział Organizacyjno-Prezydialny 

Posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego ZOSP RP 
 

Tabela: Liczba posiedzeń Zarządu Głównego i Prezydium ZG ZOSP RP w okresie XIV 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 

���� � � � �� 
���� � �� �� �� 

 
� do �� maja ���� r. 
� do �� maja ���� r. 
� do �� maja ���� r. 

Rok Liczba wystawionych pełnomocnictw 
���� ��� 
���� ��� 
���� ��� 
���� ��� 
���� ��� 
����� �� 



 

�� 

 
Rok Liczba posie-

dzeń ZG 
ZOSP RP 

Liczba podjętych 
uchwał ZG ZOSP RP 

Liczba posiedzeń Prezy-
dium ZG ZOSP RP 

Liczba uchwał Prezy-
dium ZG ZOSP RP 

���� � �� � �� 
���� � �� �� �� 
���� � �� �� �� 
���� � � � �� 

Razem �� �� �� ��� 
 

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, 
 wewnętrznych regulaminów, 
 potwierdzenia oświadczeń kandydatów na członków honorowych, 
 stanowiska w sprawach istotnych dla Związku OSP RP i Ochotniczych Straży Pożarnych, 
 osobowości prawnej oddziałów Związku OSP RP. 

 
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, 

 regulaminu �% podatku dla ZOSP RP, 
 podziału środków finansowych pozyskanych z �% podatku dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczy-

pospolitej Polskiej, 
 wyrażenia zgody na udzielenie pełnomocnictwa w zakresie przekraczającym zwykły zarząd. 

 
Tabela: Ważniejsze uchwały Zarządu Głównego ZOSP RP 
Rok Data podjęcia Nr uchwały Treść uchwały 
���� �.IX.���� �/I/���� w sprawie określenia liczby członków Prezydium, wyboru jego składu, 

w tym Prezesa i Wiceprezesów 
��.��.���� �/II/���� w sprawie roli i znaczenia ochotniczych straży pożarnych oraz Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w zapewnieniu bezpieczeństwa po-
wszechnego kraju 

���� ��.��.���� �/III/���� w sprawie powołania Komisji Problemowych i powołania zespołów zada-
niowych Zarządu Głównego Związku OSP RP 

�/III/���� w sprawie ogłoszenia roku ���� Rokiem Bolesława Chomicza 
��.��.���� ��/V/���� w sprawie przyjęcia w poczet członków wspierających Pracodawców 

Rzeczypospolitej Polskiej 
��/V/���� w sprawie regulaminu odznaczeń, odznak i wyróżnień Związku Ochotni-

czych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
��/V/���� w sprawie zmiany regulaminu umundurowania Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 

  



 

 
�� 

Rok Data podjęcia Nr uchwały Treść uchwały 
  ��/V/���� w sprawie wprowadzenia subwencji ogólnej na ochronę przeciwpoża-

rową dla gmin oraz zmiany zasad podziału wpływów uzyskanych z ty-
tułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia (inicjatywa ustawodaw-
cza) 

��/V/���� w sprawie udziału Związku OSP RP w obchodach setnej rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości 

���� ��.��.���� ��/VIII/���� w sprawie sprzeciwu wobec działań podejmowanych przez Komen-
danta Głównego Państwowej Straży Pożarnej polegających na narzuceniu 
opisu przedmiotu zamówienia ubrania specjalnego dla OSP 

��.��.���� ��/IX/���� w sprawie regulaminu sztandarów oddziałów Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i ochotniczych straży pożar-
nych 

���� ��.��.���� ��/X/���� w sprawie nadania imienia izbie tradycji ochotniczych straży pożarnych 
i Związku OSP RP w Wesołej 

��.��.���� ��/XI/���� w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej 
przed XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP 

��/XI/���� w sprawie uczczenia ���-lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej 

���� ��.��.���� ��/XII/���� w sprawie uchwalenia budżetu Zarządu Głównego ZOSP RP na ���� rok 
��/XII/���� w sprawie planu pracy na ���� rok 
��/XII/���� w sprawie obchodów Jubileuszu ���-lecia Związku OSP RP 

��.��.���� ��/XIII/���� w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie projektu ustawy o ochotniczej 
straży pożarnej 

��.��.���� ��/XV/���� w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie projektu ustawy o ochotni-
czych strażach pożarnych 

��/XV/���� w sprawie ustanowienia odznaczenia Krzyż Rycerski za Męstwo, Rato-
wanie Życia i Ochronę Mienia 

��.��.���� ��/XVII/���� w sprawie zwołania XV Zjazdu Krajowego Związku OSP RP i określenia 
liczby delegatów na zjazd oraz liczby przedstawicieli wszystkich zarzą-
dów oddziałów wojewódzkich do składu Zarządu Głównego Związku 
OSP RP 

��/XVII/���� w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie projektu ustawy o ochotni-
czych strażach pożarnych 

���� ��.��.���� ��/XIX/���� w sprawie terminu i porządku obrad XV Zjazdu Krajowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 

��.��.���� ��/XX/���� w sprawie Ceremoniału Strażackiego Związku OSP RP 
 

Tabela: Ważniejsze uchwały Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP 
Rok Data podjęcia Nr uchwały Treść uchwały 

���� ��.��.���� �/�/���� w sprawie zmiany regulaminu organizacji i trybu pracy zarządów od-
działów: wojewódzkiego, powiatowego, gminnego oraz prezydiów za-
rządów oddziałów: wojewódzkiego, powiatowego, gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 

�/�/���� w sprawie zmiany regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 
„Zapobiegajmy Pożarom” 

�/�/���� w sprawie zmiany regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” 

�/�/���� w sprawie podjęcia współpracy związanej z tworzeniem Centrum Szkole-
niowo-Logistycznego w Łazach 

���� ��.��.���� ��/�/���� w sprawie limitu odznaczeń i odznak dla ZOW ZOSP RP na lata ����-���� 

��/�/���� w sprawie zgody na ustanowienie i nadawanie przez Oddział Powia-
towy ZOSP RP w Białymstoku odznaki honorowej „Zasłużony dla ratow-
nictwa” 



 �� 

Rok Data podję-
cia 

Nr uchwały Treść uchwały 

  ��/�/���� w sprawie zasad współpracy pomiędzy ZOSP RP Wytwórnią Umunduro-
wania Strażackiego w Brzezinach a jednostkami organizacyjnymi 
Związku OSP RP 

��/�/���� w sprawie udziału Związku OSP RP w obchodach ważnych rocznic przy-
padających w ���� roku 

��.��.���� ��/�/���� w sprawie zgody na ustanowienie i nadawanie odznaki honorowej „Za-
służony dla Pożarnictwa Ziemi Sądeckiej” 

��/�/���� w sprawie zgody na ustanowienie i nadawanie odznaki honorowej 
o  nazwie „Za Zasługi dla Pożarnictwa Powiatu Kwidzyńskiego” 

��/�/���� w sprawie zgody na ustanowienie i nadawanie odznaki honorowej 
o  nazwie „Nordowy Laur Św. Floriana” 

��/�/���� w sprawie zgody na ustanowienie i nadawanie odznaki honorowej 
o nazwie „Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Nowotarskiej” 

��.��.���� ��/�/���� w sprawie upoważnienia Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP do 
opracowania Kodeksu Postępowania Związku OSP RP w sprawie 
ochrony danych osobowych 

��.��.���� ��/��/���� w sprawie zgody na ustanowienie i nadawanie odznaki o nazwie „Za-
służony dla Pożarnictwa Gminy Zagórz” 

��.��.���� ��/��/���� w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej polsko-ukra-
ińskiego projektu pod nazwą „Decentralizacja polityk bezpieczeństwa 
publicznego – poprawa efektywności usług poprzez ponowne ustano-
wienie ochotniczych straży pożarnych w lokalnych społecznościach” 

���� ��.��.���� ��/��/���� w sprawie określenia wzorów dystynkcji pracowników etatowych 
Związku OSP RP 

��/��/���� w sprawie zgody na ustanowienie i nadawanie odznaki o nazwie „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa Powiatu Zawierciańskiego” 

��.��.���� ��/��/���� sprawie zgody na ustanowienie i nadawanie odznaki o nazwie „Zasłu-
żony dla Pożarnictwa Ziemi Oświęcimskiej” 

��.��.���� ��/��/���� w sprawie Programu szkolenia sędziów zawodów sportowo-pożarni-
czych 

��/��/���� w sprawie Regulaminu Mistrzostw Polski Strażaków Ochotników w Ra-
townictwie Wodnym i Powodziowym 

��/��/���� w sprawie zgody na ustanowienie i nadawanie odznaki o nazwie „Za-
służony dla Pożarnictwa Powiatu Suskiego” 

��/��/���� w sprawie limitu odznaczeń i odznak dla zarządów oddziałów wojewódzkich 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 

��.��.���� ��/��/���� w sprawie zgody na ustanowienie i nadawanie odznaki honorowej 
o nazwie „Za Zasługi dla Pożarnictwa Gminy Ogrodzieniec” 

��.��.���� ��/��/���� w sprawie zgody na zawarcie umów z Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń 
na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie i Mentor S.A. z siedzibą w Toruniu 

��.��.���� ���/��/���� w sprawie zgody na ustanowienie i nadawanie odznaki honorowej 
o nazwie „Zasłużony dla Pożarnictwa Województwa Pomorskiego” 

���/��/���� w sprawie zgody na ustanowienie i nadawanie odznaki honorowej 
o nazwie „Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Bocheńskiej” 

���/��/���� w sprawie zgody na ustanowienie i nadawanie odznaki honorowej 
o nazwie „Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Myślenickiej” 

���/��/���� w sprawie zgody na ustanowienie i nadawanie odznaki honorowej 
o nazwie „Zasłużonemu dla Ochrony Przeciwpożarowej Powiatu Kę-
dzierzyńsko-Kozielskiego” 

���/��/���� w sprawie zgody na ustanowienie i nadawanie odznaki honorowej 
o  nazwie „Tarcza Świętego Floriana” 

  



 

 �� 

Rok Data podję-
cia 

Nr uchwały Treść uchwały 

  ���/��/���� w sprawie zgody na ustanowienie i nadawanie odznaki okolicznościo-
wej o nazwie „�� Lat Powstania Oddziału Powiatowego Związku OSP 
RP w Olkuszu” 

���/��/���� w sprawie zmian organizacyjnych dotyczących Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Ośrodka Szkoleniowo-Wy-
poczynkowego w Kirach oraz zmiany uchwały o regulaminie Związku 
OSP RP 

��.��.���� ���/��/���� w sprawie Regulaminu „Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego” 
���/��/���� w sprawie Regulaminu „Zasad przeprowadzania i oceny musztry dla za-

wodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Drużyn Ochotniczych 
Straży Pożarnych” 

���/��/���� w sprawie opublikowania tekstu jednolitego Regulaminu Umunduro-
wania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

���/��/���� w sprawie zgody na ustanowienie i nadawanie odznaki honorowej 
o nazwie „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Województwa 
Łódzkiego” 

���� ��.��.���� ���/��/���� w sprawie limitu odznaczeń i odznak dla zarządów oddziałów woje-
wódzkich ZOSP RP 

��.��.���� ���/��/���� w sprawie podjęcia prewencyjnych działań ze względu na zagrożenie 
epidemiologiczne rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-�� 

��.��.���� ���/��/���� w sprawie sposobu działania władz statutowych Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii 

��.��.���� ���/��/���� w sprawie zgody na realizację projektu Poprawa ochrony ludności 
w połączonych hromadach na Ukrainie – następny krok 

��.��.���� ���/��/���� w sprawie Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu „�% na OSP” 
��.��.���� ���/��/���� w sprawie zgody na ustanowienie i nadawanie odznaki o nazwie „Za-

służony dla Ochrony Przeciwpożarowej Powiatu Radomszczańskiego” 
���/��/���� w sprawie zgody na ustanowienie i nadawanie odznaki honorowej 

o  nazwie „Za Zasługi dla Pożarnictwa Województwa Lubelskiego” 
���/��/���� w sprawie zgody na ustanowienie i nadawanie odznaki honorowej 

o  nazwie „Za Zasługi dla Pożarnictwa Powiatu Będzińskiego” 
��.��.���� ���/��/���� w sprawie udziału ZOSP RP w XVII Mistrzostwach Polski Strażaków 

Ochotników S�hl Timbersports Series 
���/��/���� w sprawie uchwalenia Regulaminu Zdalnego Przeglądu Orkiestr Ochotni-

czych Straży Pożarnych ���� 
��.��.���� ���/��/���� w sprawie wzorów druków na zebrania sprawozdawczo-wyborcze 

w ochotniczych strażach pożarnych i wzorów dokumentów na zjazdy 
oddziałów Związku OSP RP 

���/��/���� w sprawie Regulaminu Konkursu Filmowego „Strażacy dla klimatu” 
���/��/���� w sprawie zasad organizowania posiedzeń kolegialnych władz oraz or-

ganizowania imprez masowych w okresie zagrożenia epidemiologicz-
nego rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem COVID-�� 

��.��.���� ���/��/���� w sprawie przesunięcia terminów kampanii sprawozdawczo-wyborczej 
przed XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP 

���/��/���� w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XV Zjazdem Krajo-
wym Związku OSP RP 

���� ��.��.���� ���/��/���� w sprawie rozpoznania odwołania od uchwały nr ��/IX/���� Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. zachodniopomorskiego z dnia 
�� grudnia ���� r. 

��.��.���� ���/��/���� w sprawie VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Strażaków na Jasną Górę 
��.��.���� ���/��/���� w sprawie limitu odznaczeń i odznak dla zarządów oddziałów wojewódz-

kich Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
 

  



 �� 

Rok Data podję-
cia 

Nr uchwały Treść uchwały 

  ���/��/���� w sprawie zgody na ustanowienie i nadawanie odznaki honorowej 
o nazwie „Strażacka Gwiazda Podkarpacia” 

��.��.���� ���/��/���� w sprawie regulaminu uczestnictwa w Szkole Liderów OSP i innych działa-
niach pomocniczych Projektu „OSP – potencjał młodych” 

��.��.���� ���/��/���� w sprawie rozpoznania odwołania od uchwał nr ��/XII/���� do nr 
��/XII/���� Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. zachodnio-
pomorskiego z dnia � sierpnia ���� r. 

���/��/���� w sprawie uchwalenia Regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – edycja ���� 

��.��.���� ���/��/���� w sprawie rozpoznania odwołania od uchwały nr ���/P/�� Prezydium 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa dolnoślą-
skiego z dnia � lipca ���� r. 

���/��/���� w sprawie zgody na ustanowienie i nadawanie odznaki o nazwie „Za-
służony dla Pożarnictwa Gminy Włoszakowice” 

���� ��.��.���� ���/��/���� w sprawie zobowiązania Zarządu Wykonawczego do podjęcia działań 
w celu zbycia nieruchomości w Płocku 

���/��/���� w sprawie Regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom” 

���/��/���� w sprawie Wzorcowego Regulaminu Dziecięcej Drużyny Pożarniczej 
oraz znaku graficznego Dziecięcej Drużyny Pożarniczej 

��.��.���� ���/��/���� w sprawie rozpoznania odwołania od uchwały nr ��/XIII/���� Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. zachodniopomorskiego z dnia �� 
grudnia ���� r. 

���/��/���� w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Wykonawczemu na zbycie nieru-
chomości w Płocku 

 

Nadanie odznaczeń, odznak i wyróżnień 
 

Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP na posiedzeniu � lutego ���� r. podjęło uchwałę nr ��/�/����, określając 
limity odznaczeń na kadencję dla zarządów oddziałów wojewódzkich Związku OSP RP. 

 
Tabela: Limit odznaczeń i odznak na lata ����-���� 
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�. dolnośląskie �� �� ��� ��� ��� ��� 
�. kujawsko-pomorskie �� �� ��� ��� ��� ��� 
�. lubelskie �� �� ��� � ��� � ��� � ��� 
�. lubuskie �� �� ��� ��� ��� ��� 
�. łódzkie �� �� ��� ��� � ��� � ��� 
�. małopolskie �� �� ��� ��� � ��� � ��� 
�. mazowieckie �� �� ��� � ��� � ��� � ��� 
�. opolskie �� �� ��� ��� ��� ��� 
�. podkarpackie �� �� ��� ��� � ��� � ��� 
��. podlaskie �� �� ��� ��� ��� ��� 
��. pomorskie �� �� ��� ��� ��� ��� 
��. śląskie �� �� ��� ��� ��� ��� 
��. świętokrzyskie �� �� ��� ��� ��� ��� 
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��. warmińsko-mazurskie �� �� ��� ��� ��� ��� 
��. wielkopolskie �� �� ��� � ��� � ��� � ��� 
��. zachodniopomorskie �� �� ��� ��� ��� ��� 

 RAZEM ��� ��� � ��� � ��� �� ��� �� ��� 
 

Na początku ���� r. podjęto działania, których celem było oszacowanie liczby odznaczeń będących w posiadaniu 
oddziałów wojewódzkich Związku, które nie zostały nadane przez prezydia zarządów oddziałów wojewódzkich i powia-
towych. Zgłoszone ilości zostały przyjęte uchwałą Prezydium ZG ZOSP RP nr ��/��/���� dnia �� kwietnia ���� r., co spo-
wodowało zwiększenie liczby odznaczeń możliwych do nadania poprzez elektroniczny Rejestr Odznaczeń. 

 
 

Lp. 
 

Województwo 
Złoty Medal 
za Zasługi 

dla Pożarnictwa 

Srebrny Medal 
za Zasługi 

dla Pożarnictwa 

Brązowy Medal 
za Zasługi 

dla Pożarnictwa 

Wzorowy 
Strażak 

�. dolnośląskie ��� ��� ��� ��� 
�. kujawsko-pomorskie � ��� ��� ��� - 
�. lubelskie ��� ��� ��� - 
�. lubuskie ��� ��� ��� ��� 
�. łódzkie � ��� � ��� ��� - 
�. małopolskie ��� ��� ��� - 
�. mazowieckie ��� � ��� ��� ��� 
�. opolskie ��� �� - - 
�. podkarpackie ��� ��� ��� ��� 
��. podlaskie ��� ��� ��� ��� 
��. śląskie ��� �� - - 
��. świętokrzyskie �� �� �� - 
��. warmińsko-mazurskie ��� ��� ��� ��� 
��. wielkopolskie � ��� � ��� - - 
��. zachodniopomorskie ��� ��� ��� - 

 RAZEM � ��� � ��� � ��� � ��� 

 
W ���� r. na wniosek zarządów oddziałów wojewódzkich Związku OSP RP Prezydium Zarządu Głównego pod-

jęło uchwałę w sprawie zwiększenia limitu odznaczeń i odznak. Uchwała nr ���/��/���� z dnia �� lutego ���� r. 
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�. dolnośląskie �� �� ��� ��� ��� ��� 
�. kujawsko-pomorskie �� �� ��� ��� ��� ��� 
�. lubelskie �� �� ��� � ��� � ��� � ��� 
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�. lubuskie �� �� ��� ��� ��� ��� 
�. łódzkie �� �� ��� ��� � ��� � ��� 
�. małopolskie �� �� ��� ��� � ��� � ��� 
�. mazowieckie �� �� ��� � ��� � ��� � ��� 
�. opolskie �� �� ��� ��� ��� ��� 
�. podkarpackie �� �� ��� ��� � ��� � ��� 
��. podlaskie �� �� ��� ��� ��� ��� 
��. pomorskie �� �� ��� ��� ��� ��� 
��. śląskie �� �� ��� ��� ��� ��� 
��. świętokrzyskie �� �� ��� ��� ��� ��� 
��. warmińsko-mazurskie �� �� ��� ��� ��� ��� 
��. wielkopolskie �� �� ��� � ��� � ��� � ��� 
��. zachodniopomorskie �� �� ��� ��� ��� ��� 

 RAZEM ��� ��� � ��� � ��� �� ��� �� ��� 
 

Kampania sprawozdawczo-wyborcza w ochotniczych strażach pożarnych i Związku OSP RP była okazją do kolej-
nego zwiększenia limitów odznaczeń dla zarządów oddziałów wojewódzkich. Odpowiadając na potrzeby władz wo-
jewódzkich w zakresie najwyższych odznaczeń, Prezydium Zarządu Głównego podjęło �� kwietnia ���� r. uchwałę 
nr ���/��/����, zwiększając liczbę Złotych Znaków Związku i Medali im. Bolesława Chomicza, po jednym na powiat. 

 
Lp. Województwo Powiaty Złoty Znak Związku Medal Honorowy 

im. Bolesława Chomicza 
�. dolnośląskie �� �� �� 
�. kujawsko-pomorskie �� �� �� 
�. lubelskie �� �� �� 
�. lubuskie �� �� �� 
�. łódzkie �� �� �� 
�. małopolskie �� �� �� 
�. mazowieckie �� �� �� 
�. opolskie �� �� �� 
�. podkarpackie �� �� �� 
��. podlaskie �� �� �� 
��. pomorskie �� �� �� 
��. śląskie �� �� �� 
��. świętokrzyskie �� �� �� 
��. warmińsko-mazurskie �� �� �� 
��. wielkopolskie �� �� �� 
��. zachodniopomorskie �� �� �� 

 RAZEM ��� ��� ��� 



 

 �� 

Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP na wnioski Prezydiów Zarządów Oddziałów Wojewódzkich Związku OSP 
RP i z własnej inicjatywy od �� października ���� r. do � lipca ���� r. podjęło ��� uchwały w sprawie nadania Złotych 
Znaków Związku, Medali im. Bolesława Chomicza, medali „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: 

 

rok Medal 
im. B. Chomicza 

Złoty Znak Związku Medale Za Zasługi dla Pożarnictwa 
osoby OSP złoty srebrny brązowy 

���� �� �� � � � � 
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Odznaki własne oddziałów Związku OSP RP i OSP 
Zgodnie z pkt. �� Regulaminu Odznaczeń, Odznak i Wyróżnień: 
�. Zarządy oddziałów Związku OSP RP: wojewódzkiego, powiatowego (równorzędnego), gminnego (równorzęd-
nego) mogą ustanowić odznaki własne. Ustanowienie odznak odbywa się za zgodą Prezydium Zarządu Głównego 
Związku OSP RP. 
�. Odznaki własne mogą mieć charakter odznak pamiątkowych ze względu na ważne lokalne rocznice albo jubi-
leusze Związku lub OSP. 
�. Ochotnicze Straże Pożarne mogą ustanawiać odznaki własne, powiadamiając o tym fakcie Zarząd Główny Związku 
OSP RP w terminie �� dni od podjęcia przedmiotowej uchwały. 
�. Rejestr wymienionych w ppkt � i � odznak prowadzi Biuro Zarządu Głównego Związku OSP RP. Tabela: Odznaki 
własne oddziałów Związku OSP RP i OSP 

 Lp. Oddział/OSP Nazwa odznaki Nr uchwały Data podjęcia 

ZO
W

 ZO
SP

 R
P 

�. Woj. pomorskie Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Po-
żarnictwa Województwa Pomorskiego” 

���/��/���� ��.��.���� r. 

�. Woj. łódzkie Odznaka Honorowa Zasłużony dla 
Ochrony Przeciwpożarowej Wojewódz-
twa Łódzkiego” 

���/��/���� ��.��.���� 

�. Woj. lubelskie Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Po-
żarnictwa Województwa Lubelskiego” 

���/��/���� ��.��.���� 

�. Woj. podkarpackie Odznaka Honorowa „Strażacka 
Gwiazda Podkarpacia” 

���/��/���� ��.��.���� 

ZO
P 

ZO
SP

 R
P 

�. pow. Białystok,  
woj. podlaskie 

Odznaka „Zasłużony dla Ratownictwa” ��/�/���� �.��.���� r. 

�. pow. Nowy Sącz,  
woj. małopolskie 

Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Po-
żarnictwa Ziemi Sądeckiej” 

��/�/���� ��.��.���� r. 

�. pow. Kwidzyn,  
woj. pomorskie 

Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Po-
żarnictwa  
Powiatu Kwidzyńskiego” 

��/�/���� ��.��.���� r. 

�. pow. Puck,  
woj. pomorskie 

Odznaka Honorowa „Laur Świętego Flo-
riana” 

��/�/���� ��.��.���� r. 

�. pow. Nowy Targ,  
woj. małopolskie 

Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Po-
żarnictwa Ziemi Nowotarskiej” 

��/�/���� ��.��.���� r. 

�. pow. Oświęcim,  
woj. małopolskie 

Odznaka „Zasłużony dla Pożarnictwa 
Ziemi Oświęcimskiej” 

��/��/���� ��.��.���� r. 

�. pow. Sucha Beskidzka, 
 woj. małopolskie 

Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Po-
żarnictwa Powiatu Suskiego” 

��/��/���� ��.��.���� r. 



 �� 

 Lp. Oddział/OSP Nazwa odznaki Nr uchwały Data podjęcia 
 �. pow. Bochnia,  

woj. małopolskie 
Odznaka Honorowa „Zasłużony dla 
pożarnictwa Ziemi Bocheńskiej” 

���/��/���� ��.��.���� r. 

� pow. Myślenice, 
 woj. małopolskie 

Odznaka Honorowa „Zasłużony dla 
pożarnictwa Ziemi Myślenickiej” 

���/��/���� ��.��.���� r. 

��. pow. Kędzierzyn Koźle, 
woj. opolskie 

Odznaka Honorowa „Zasłużonemu 
dla Ochrony Przeciwpożarowej Po-
wiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego” 

���/��/���� ��.��.���� r. 

��. pow. Kędzierzyn Koźle, 
woj. opolskie 

Odznaka Honorowa „Tarcza Świę-
tego Floriana” 

���/��/���� ��.��.���� r. 

��. pow. Olkusz,  
woj. małopolskie 

Odznaka okolicznościowa „�� Lat 
Powstania Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Olkuszu” 

���/��/���� ��.��.���� r. 

��. pow. Radomsko (ra-
domszczański) woj. łódz-
kie 

Odznaka „Zasłużony dla Ochrony 
Przeciwpożarowej Powiatu 
Radomszczańskiego” 

���/��/���� ��.��.���� 

��. pow. Będzin  
woj. śląskie 

Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa Powiatu Będzińskiego” 

���/��/���� ��.��.���� 

ZO
G 

ZO
SP

 R
P 

�. gm. Zagórz, pow. sanocki, 
woj. podkarpackie 

Odznaka „Zasłużony dla Pożarnic-
twa Gminy Zagórz” 

��/��/����  

�. gm. Ogrodzieniec,  
pow. zawierciański  
woj. śląskie 

Odznaka „Za Zasługi dla Pożarnic-
twa Gminy Ogrodzieniec” 

��/��/����  

�. gm. Włoszakowice, 
 pow. leszczyński,  
woj. wielko- 
polskie 

Odznaka „Zasłużony dla Pożarnic-
twa Gminy Włoszakowice” 

���/��/����  

 
Strona internetowa Związku OSP RP (zosprp.pl) 

Witryna jest głównym medium służącym do przekazywania informacji ochotniczym strażom pożarnym. Publi-
kowane są na niej aktualizacje dotyczące zmian prawnych, zagrożeń, odbywających się imprez programowych, za-
wodów sportowo-pożarniczych itp. Zawiera regulaminy Związku OSP RP, akty prawne wraz z interpretacjami, wzory 
druków, kompendium wiedzy dla ochotniczych straży pożarnych. 
Strona pełni funkcję Biuletynu Informacji Publicznej. 

Na stronie znajduje się ��� informacji zamieszczonych w okresie od czerwca ���� do końca ���� roku. W tym 
czasie strona została odwiedzona przez ��� tys. użytkowników i wyświetlona niemal �,� miliona. 

 

 
W ���� roku powstała całkiem nowa wersja witryny, która została zbudowana w oparciu o CMS Wordpress 

(system zarządzania treścią). Zaprojektowano nowy design, menu i układ witryny. Przeniesiono niemal całą zawar-
tość ze starej strony do nowej, dodano przy tym nowe poradniki dla OSP z portalu NGO. 
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W latach 2017-2021 Związek uczestniczył w różnych projektach finansowanych ze środków unijnych: z Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych, GIZ czy Rady Państw Morza Bałtyckiego oraz z Funduszy Norweskich. 

Projekt z MSZ lata 2017-2018 pt. „Wspieranie procesu organizacji ukraińskiego wolontariatu ratowniczego na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnej w obwodzie rówieńskim na Ukrainie”. Projekt GIZ lata 2019-
2029 pt. „Wspieranie w procesie tworzenia lokalnych planów zarządzania kryzysowego i ochrona ludności ze szcze-
gólnym naciskiem na tworzenie struktur ochotniczych straży pożarnych, która stanowi dodatek do służby zawodowej 
na Ukrainie”. Projekt ze środków Rady Państw Morza Bałtyckiego: „Wsparcie systemu bezpieczeństwa powszech-
nego poprzez rozwój systemu ochrony straży pożarnych – aktywizacja dzieci i młodzieży na rzecz ratownictwa i wo-
lontariatu” na Litwie i Białorusi. Dotację ze środków FAOO Związek przeznaczył na realizację projektu „Aktywni oby-
watele – Fundusz Krajowy” Program na lata 2021-23. 

Znaczące kwoty Zarząd Główny ZOSP RP otrzymywał do 2017 r. z firm ubezpieczeniowych – 17 790 817 zł.  
W 2017 r. zmieniono zapisy w ustawie o ochronie przeciwpożarowej i środki trafiają obecnie do Komendy Głównej 
PSP z przeznaczeniem dla OSP. Ze środków firm ubezpieczeniowych finansowano organizację imprez programowych, 
zakup odznaczeń oraz szkolenia z KPP dla strażaków ochotników. 

W 2018 r. Związek OSP dokonał sprzedaży udziałów w KZPT w Kaliszu za kwotę 6 150 051 zł.  
W 2021 r. Związek OSP RP otrzymał od firmy KOSMEPOL Sp. z o.o. w darowiźnie żele dezynfekcyjne do rąk  

o wartości 4 112 640 zł w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19 i zwalczania jej skutków. 
W 2021 r. Związek OSP otrzymał z Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych środki ochronne, płyny dezynfeku-

jące, maseczki, kombinezony ochronne, rękawiczki nitrylowe, przyłbice, okulary ochronne oraz termometry bezdo-
tykowe z przeznaczeniem do bezpłatnego przekazania dla ochotniczych straży pożarnych na walkę z pandemią CO-
VID-19 w Narodowym Programie Szczepień o wartości szacunkowej powyżej 10 mln zł. 
 
W latach 2017-2021 Związek OSP RP przeznaczył na zakup odznaczeń i ich obszycie oraz zakup legitymacji do odzna-
czeń kwotę 2 991 752 zł. Poniższa tabela przedstawia kwoty w zł: 
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Premiera nowej witryny odbyła się � lutego ����. Od tego momentu stronę odwiedziło ��� tys. użytkowników, 
którzy wykonali ��� tys. odsłon (stan na ��.��.����). Ciekawostką jest fakt, że ponad połowa wyświetleń odbywa 
się z telefonów komórkowych, z tego względu strona została dostosowana również do mobilnych wyświetlaczy. 

 
System OSP / Ochotnik OSP 

 

System statystyczny „Ochotnik OSP” służy Związkowi OSP na wszystkich jego szczeblach do pozyskiwania pod-
stawowych informacji o ochotniczych strażach pożarnych oraz w sprawnej koordynacji procesu wyborczego i spra-
wozdawczego w organizacji zrzeszającej ponad �� tys. stowarzyszeń OSP. 

W ���� roku wprowadzono znaczną modyfikację Raportu OSP. Zaprzestano gromadzenia najmniej potrzebnych 
danych w celu ułatwienia i przyśpieszenia wprowadzania danych statystycznych. (Zrezygnowano ze stanu osobo- 
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W latach 2017-2021 Związek uczestniczył w różnych projektach finansowanych ze środków unijnych: z Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych, GIZ czy Rady Państw Morza Bałtyckiego oraz z Funduszy Norweskich. 

Projekt z MSZ lata 2017-2018 pt. „Wspieranie procesu organizacji ukraińskiego wolontariatu ratowniczego na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnej w obwodzie rówieńskim na Ukrainie”. Projekt GIZ lata 2019-
2029 pt. „Wspieranie w procesie tworzenia lokalnych planów zarządzania kryzysowego i ochrona ludności ze szcze-
gólnym naciskiem na tworzenie struktur ochotniczych straży pożarnych, która stanowi dodatek do służby zawodowej 
na Ukrainie”. Projekt ze środków Rady Państw Morza Bałtyckiego: „Wsparcie systemu bezpieczeństwa powszech-
nego poprzez rozwój systemu ochrony straży pożarnych – aktywizacja dzieci i młodzieży na rzecz ratownictwa i wo-
lontariatu” na Litwie i Białorusi. Dotację ze środków FAOO Związek przeznaczył na realizację projektu „Aktywni oby-
watele – Fundusz Krajowy” Program na lata 2021-23. 

Znaczące kwoty Zarząd Główny ZOSP RP otrzymywał do 2017 r. z firm ubezpieczeniowych – 17 790 817 zł.  
W 2017 r. zmieniono zapisy w ustawie o ochronie przeciwpożarowej i środki trafiają obecnie do Komendy Głównej 
PSP z przeznaczeniem dla OSP. Ze środków firm ubezpieczeniowych finansowano organizację imprez programowych, 
zakup odznaczeń oraz szkolenia z KPP dla strażaków ochotników. 

W 2018 r. Związek OSP dokonał sprzedaży udziałów w KZPT w Kaliszu za kwotę 6 150 051 zł.  
W 2021 r. Związek OSP RP otrzymał od firmy KOSMEPOL Sp. z o.o. w darowiźnie żele dezynfekcyjne do rąk  

o wartości 4 112 640 zł w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19 i zwalczania jej skutków. 
W 2021 r. Związek OSP otrzymał z Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych środki ochronne, płyny dezynfeku-

jące, maseczki, kombinezony ochronne, rękawiczki nitrylowe, przyłbice, okulary ochronne oraz termometry bezdo-
tykowe z przeznaczeniem do bezpłatnego przekazania dla ochotniczych straży pożarnych na walkę z pandemią CO-
VID-19 w Narodowym Programie Szczepień o wartości szacunkowej powyżej 10 mln zł. 
 
W latach 2017-2021 Związek OSP RP przeznaczył na zakup odznaczeń i ich obszycie oraz zakup legitymacji do odzna-
czeń kwotę 2 991 752 zł. Poniższa tabela przedstawia kwoty w zł: 
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 �� 

wego JOT, puntu alarmowania, GCZK, rodzaju ogrzewania strażnicy, sprzętu warsztatowego, ofiar śmiertelnych stra-
żaków ratowników. Znaczącą zredukowano dane dot. zawodów sportowo-pożarniczych). Dodano � kategorie wy-
szkolenia strażaków ochotników. W części finansowej informacja o wydatkach poniesionych na zabezpieczenie dzia-
łalności ratowniczej OSP została zastąpiona rozdziałem o pozyskanych dotacjach z podziałem na działalność bieżącą 
i wydatki inwestycyjne. 

W ���� powstała nowa wersja Systemu OSP. Zmieniona została przy tam nazwa na „Ochotnik OSP”, w związku 
z dalszymi planami rozbudowy aplikacji o moduły do administracji ochotniczymi strażami pożarnymi. 

O ile druk raportu OSP nie uległ zmianie, zmienił się interfejs aplikacji oraz struktura formularza, który został 
podzielony na �� etapów. 

 

 
Szczegółowa lista pozostałych zmian: 
 Połączenie danych z różnych lat; możliwość m.in. porównywania danych z różnych lat 
 Rozbudowane zarządzanie użytkownikami na każdym z poziomów 
 Zakładanie kont dla ochotniczych straży pożarnych 
 System ról i uprawnień dla użytkowników 
 Każda organizacja (oddział lub OSP) może posiadać wielu użytkowników 
 Użytkownik może być przyporządkowany do wielu organizacji 
 Nowa zakładka „Walne zebrania OSP” 
 OSP muszą być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 
 Możliwość dezaktywacji niedziałającej OSP zamiast jej usuwania (z podaniem przyczyny). 
 Filtry umożliwiające zaawansowaną analizę danych 
 Paski postępu wprowadzania danych na niższych szczeblach 

 
Serwer darmowych stron internetowych dla OSP (usługa hostingu) 

Jest to zestaw usług (PHP, MySQL, FTP, konto pocztowe) na serwerach Związku OSP RP umożliwiających ochotni-
czym strażom pożarnym prowadzenie własnych, niezależnych witryn internetowych. Usługa działa od ���� roku. 

Na początku ���� roku z powodu braku kompatybilności wstecznej i możliwości aktualizacji oprogramowania 
został wyłączony starszy z dwóch serwerów. Użytkownicy otrzymali możliwość rejestracji nowych stron ze swoimi 
samymi adresami URL. 
Zachowano przy tym dotychczasowe zasady działania: 
 Usługa jest całkowicie darmowa i pozbawiona reklam. 
 Rejestracja oraz weryfikacja danych są zautomatyzowane. 
 OSP otrzymuje CMS Wordpress (system zarządzania treścią), którym samodzielnie administruje oraz wykorzy-

stuje do budowy strony internetowej. 
 Strony internetowe mają podobny adres o nazwie *.osp.org.pl i są zebrane w jednym katalogu co ułatwia ich 

odnalezienie oraz podnosi PR (page rank). 
Obecnie z usługi hos�ngu korzysta ��� OSP. 



 

 �� 

Dział Programowo-Szkoleniowy 
Amatorski ruch artystyczny OSP 

Ochotnicze straże pożarne i Związek OSP RP kontynuowały tradycje związane  z rozwijaniem i upo-
wszechnianiem kultury poprzez działalność orkiestr oraz zespołów artystycznych. Są one istotnym elemen-
tem aktywności statutowej podtrzymującej tradycje narodowe, p ielęgnującej polskość oraz rozwój świado-
mości narodowej. Przez pokolenia przenosiły polską kulturę  i obyczaje, 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 XIV kadencji Zarząd Główny organizował przeglądy,  festiwale, koncerty, w trakcie których orkiestry 
i zespoły mogły zaprezentować swój dorobek artystyczny, wymienić się doświadczeniami.  

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, stanowią-
cym załącznik do Uchwały nr ���/��/���� Prezydium ZG ZOSP RP z � lutego ���� r., Zarząd Główny organizował co 
dwa lata Ogólnopolski Fes�wal i regionalne przeglądy orkiestr OSP. Każde województwo zgłaszało do przeglądu re-
gionalnego ��% funkcjonujących w danym województwie orkiestr, wyłonionych drogą konkursu. Regionalne poprze-
dzają wojewódzkie przeglądy, których organizacją zajmują się oddziały wojewódzkie Związku. 

Zespoły artystyczne działające przy OSP prezentują tradycję i folklor wszystkich regionów kulturowych Polski. 
W trakcie przeglądów i fes�wali zespoły amatorskie OSP mają możliwość ukazania swojego dorobku teatralnego, 
muzycznego, wokalnego, tanecznego. Jednocześnie kierownicy i wykonawcy poszczególnych zespołów w trakcie 
prowadzonych metodycznych warsztatów przez członków jury otrzymują fachową, warsztatową pomoc dotyczącą 
doboru repertuaru, sposobu jego realizacji scenicznej, muzycznej czy choreograficznej. Wszystkie zespoły występu-
jące w przeglądach i fes�walach strażackich prezentują na scenie barwne stroje regionalne, rekwizyty i przedmioty 
tradycyjnej kultury ludowej, dawne instrumenty muzyczne oraz mundury strażackie. OSP prócz walki z ogniem i klę-
skami żywiołowymi nadal utrwalają i rozwijają amatorski ruch artystyczny na terenie całego kraju. Poprzez działal-
ność artystyczną przyciągają dzieci i młodzież, kultywują tradycję regionalną, przez co wzbogacają życie kulturalne 
środowiska lokalnego. Istotne jest również to, iż tradycja kulturalno-oświatowej aktywności przechodzi – w licznych 
strażackich rodzinach – z pokolenia na pokolenie. Grupy artystyczne funkcjonujące w strukturach OSP spełniają dla 
ich członków, jak również odbiorców ważne funkcje kulturowe, estetyczne, wychowawcze i społeczne. Ochotnicza 
straż pożarna, ze względu na swoją społeczną solidarność, niesioną ofiarność i pomoc wobec zagrożeń, poszanowa-
nie tradycji, nadal ma duży autorytet w środowisku lokalnym. 
 
W XIV kadencji w ramach przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego ochotniczych straży 
pożarnych przeprowadzone zostały: 

�. Ogólnopolskie Fes�wale Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych 
Szczególne miejsce – z uwagi na ich liczebność i skalę w środowisku – zajmują orkiestry strażackie. Zapewniają 

oprawę muzyczną imprez na różnych szczeblach, rywalizują systematycznie z innymi na różnych szczeblach eliminacji, 
do fes�walu ogólnopolskiego. Organizowany co dwa lata Ogólnopolski Fes�wal Orkiestr na stałe wpisał się 
w tradycję amatorskiego ruchu artystycznego OSP. W imprezie udział biorą najlepsze orkiestry strażackie z całej Pol-
ski. Za każdym razem jest to dwudniowe święto młodości i muzyki. Znaczną część orkiestr stanowią grupy złożone 
w większości z młodzieży i dzieci. Najważniejszymi wydarzeniami fes�walowymi są występy konkursowe, w tym: 
konkurs muzyczny (w którym orkiestry prezentują � wybrane utwory, obowiązkowo jeden kompozytora polskiego), 
ocena przemarszu z prezentacją gry w ruchu oraz konkurs parady marszowej. Tradycją fes�walową stały się koncerty 
otwarcia i finałowy, w trakcie których orkiestry prezentowały się we wspólnym wykonaniu kilku popularnych i zna-
nych utworów. Gościnnie na fes�walach występowały orkiestry, które zwyciężyły we wcześniejszych edycjach. 

XXV Ogólnopolski Fes�wal Orkiestr OSP odbył się w Białymstoku w dniach ��-�� czerwca ���� r. pod Patro-
natem Honorowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W konkursach udział wzięło �� orkiestr OSP. 
Grand Prix Fes�walu zdobyła Orkiestra OSP Mykanów, woj. śląskie. 
Ocena ogólna – koncert + przemarsz: 
 I miejsce – Młodzieżowa Orkiestra OSP Mykanów, woj. śląskie 
 II miejsce – Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin, woj. świętokrzyskie 
 III miejsce – Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Mońki, woj. podlaskie 



 �� 

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

 
�. Regionalne Przeglądy Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych 

Regionalne przeglądy orkiestr organizowane są przez Zarząd Główny w różnych częściach kraju, w kilku termi-
nach, tak aby umożliwić jak największej liczbie orkiestr udział w konkursach. Orkiestry wybierały miejscowość prze-
glądu regionalnego dowolnie. Imprezy były z założenia jednodniowe, program przeglądów uzależniony był od spe-
cyfiki miejscowości, w której się odbywał. Związek zapewniał orkiestrom materiał nutowy do wspólnego wykonania 
utworów. Współorganizatorami i gospodarzami przeglądów były władze samorządowe, strażacy OSP oraz oddziały 
Związku OSP RP. 

XXV Regionalne Przeglądy Orkiestr OSP. �� Orkiestr OSP wzięło udział w jubileuszowej edycji Regionalnych 
Przeglądów Orkiestr OSP. Cykl przeglądów trwał od �� maja do �� sierpnia w � miejscowościach: 
�� maja – Krynica-Zdrój, woj. małopolskie �� maja – Polanica-Zdrój, woj. dolnośląskie 
� czerwca – Połczyn-Zdrój, woj. zachodniopomorskie 
� czerwca – Ciechocinek, woj. kujawsko-pomorskie �� czerwca – Opatów, woj. świętokrzyskie 
�� czerwca – Suwałki, woj. podlaskie 
�� czerwca – Ciechanów, woj. mazowieckie 
�� sierpnia – Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie 

Regionalne przeglądy Orkiestr OSP były ostatnim etapem eliminacji do Ogólnopolskiego Fes�walu Orkiestr 
OSP w ���� r. Razem z niższymi szczeblami eliminacji stanowią największy konkurs orkiestr dętych w Polsce 

Czołówka z Ogólnopolskiego Rankingu Orkiestr OSP ���� po Regionalnych Przeglądach. Kategoria główna (kon-
cert + przemarsz): 

�. Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Mykanów 
�. Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin 
�. Orkiestra Dęta OSP Ropczyce 
�. Orkiestra Dęta OSP Żurowa 
�. Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Gozdowo 
�. Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Mońki 
�. Orkiestra Dęta OSP Besko 
�. Orkiestra Dęta OSP Milówka 
�. Orkiestra Dęta OSP Jaćmierz 
��. Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Suchowola 
W kategorii Parada Marszowa (podzielonej na trzy rodzaje prezentacji): 

– musztra paradna w wykonaniu orkiestry – Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP-ZHP z Uniejowa 
– parada orkiestry z udziałem grupy dziewczęcej – Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Mykanowa z mażoret-

kami „Presto” 
– pokaz grupy dziewczęcej przy akompaniamencie orkiestry – Mażoretki „Fanaberia” przy akompaniamencie 

Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Kłomnice 
 

Zdalny Przegląd Orkiestr OSP. W miejsce zawieszonych w ���� r. Regionalnych Przeglądów Orkiestr OSP odbył 
się Zdalny Przegląd Orkiestr OSP. Zdalny Przegląd nie stanowił eliminacji do ogólnopolskiego fes�walu Orkiestr OSP. 
Orkiestry wykonały program konkursowy w swoim środowisku lokalnym, nagrały i przesłały materiał do oceny. 
Uprawnione do udziału w konkursie były wszystkie strażackie orkiestry dęte. Przesłuchanych zostało �� orkiestr. 
Przegląd, który organizowany był w formie zdalnej w miejsce tradycyjnych regionalnych przeglądów orkiestr OSP, 
zmieniał podejście do rywalizacji i celów muzykowania. Kultura, co było widać podczas ograniczeń w czasie epidemii, 
była „zamykana” jako pierwsza, a „otwierana” jako ostatnia. Zdalny Przegląd Orkiestr OSP był motywacją dla Orkiestr 
do pokazania, że też istnieją, poszukują możliwości działania, rozwijania swoich członków. Projekt podtrzymał moty-
wację i rozwój Orkiestr podczas ograniczeń związanych z epidemią. Był jednym z nielicznych wydarzeń w Polsce 
w ���� r. pozwalających na prezentację dorobku artystycznego amatorskich orkiestr OSP. Konkurs promował ideę 
funkcjonowania amatorskich Orkiestr OSP, propagował korzyści społeczne płynące z ich istnienia. Projekt dofinan-
sowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Jury 
przyznało nagrody w dwóch sekcjach konkursowych: „występ koncertowy” i „Kreatywna Orkiestra”.  
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Nagrody dla laureatów Konkursu Głównego i Kreatywnej Orkiestry zostały zakupione ze środków finansowych 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach realizacji zadania 
Zdalny Przegląd Orkiestr OSP”. Faktycznymi zwycięzcami są wszystkie zespoły, które mimo trudności podtrzymały 
swoją działalność w tak trudnym okresie. 
Najlepsze Orkiestry – Złote Pasmo: Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin (I miejsce), Orkiestra Dęta OSP Po-
lanka Wielka (II miejsce). 
Srebrne Pasmo plus: Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Niedrzwica Kościelna (III miejsce), Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta OSP Kłomnice (IV miejsce ex aequo), Orkiestra Dęta OSP Rejowiec (IV miejsce ex aequo). 
Srebrne Pasmo (w kolejności alfabetycznej): Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Bodzentyn, Orkiestra Dęta OSP Dale-
szyce, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Kamieńsk, Orkiestra Uczniów Orkiestry OSP Krasocin, Orkiestra OSP Lubar-
tów, Orkiestra Dęta OSP Mszana Dolna, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Rajsko, Orkiestra Dęta OSP Siewierz, Or-
kiestra Dęta OSP Słupca, Orkiestra Dęta OSP Rzepiennik Strzyżewski, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Suchowola, 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Śmiłowice. 
Brązowe Pasmo (w kolejności alfabetycznej): Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Dobromierz, Orkiestra Dęta OSP 
Gąbin, Orkiestra Dęta OSP Hajnówka, Orkiestra Dęta OSP Iwanowice, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Lidzbark, 
Orkiestra Siedlice Gorzów Wielkopolski, Orkiestra OSP Sokołów Podlaski. 
Kreatywna Orkiestra: Orkiestra Dęta OSP Ciechanów, Orkiestra Dęta OSP Daleszyce, Orkiestra Dęta OSP Hajnówka, 
Orkiestra Dęta OSP Jeziora Wielkie, Orkiestra Dęta OSP Polanka Wielka, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Rajsko, 
Orkiestra Dęta OSP Słupca, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Suchowola. 
Udział (nadesłanie materiałów): Orkiestra Dęta OSP Grajewo, Orkiestra Dęta Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Glinojecku, Orkiestra Dęta OSP Maków, Orkiestra Quantum Rychwał, Orkiestra Dęta OSP Skalbmierz. 
 
�. Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych OSP 

Sprawdzoną formą prezentacji dorobku amatorskich zespołów artystycznych działających pod patronatem 
ochotniczych straży pożarnych są spotkania, przeglądy i fes�wale. Odbywały się one zgodnie z przyjętymi na każdy 
rok kalendarzami imprez programowych. Ogólnopolskie Spotkania Zespołów odbywają się cyklicznie co dwa lata. 
W XIV kadencji były to imprezy dwudniowe. Główną część programów stanowiły prezentacje konkursowe zespołów. 
Nieodłącznym elementem imprezy były koncerty otwarcia, w trakcie których zespoły przedstawiały publiczności re-
pertuar związany z ich regionami, natomiast w koncertach finałowych występowały najlepsze zespoły, z najciekaw-
szymi elementami repertuaru. 

XX Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych OSP. Jubileuszowe Spotkania Zespołów Artystycznych 
odbyły się w dniach ��-�� sierpnia ���� r. w Bielsku Podlaskim. W spotkaniach udział wzięło �� zespołów artystycz-
nych działających pod patronatem ochotniczych straży pożarnych. Zespoły zaprezentowały swój dorobek wokalno-
muzyczny, folklorystyczny i teatralny. Nagrodzonych zostało � najlepszych zespołów: 

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

 
�. Regionalne Spotkania Zespołów Artystycznych OSP 

Regionalne spotkania to imprezy jednodniowe, organizowane przez Zarząd Główny zwykle przy dużym zaangażo-
waniu 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 założe-
niami programowo-organizacyjnymi prezentowały programy dowolne i piosenkę strażacką. Regionalne Spotkania Zespo-
łów Artystycznych są szczeblem eliminacyjnym do Ogólnopolskich Spotkań Zespołów Artystycznych oraz do  Fes�walu 
Piosenki Strażackiej, które odbywają się przemiennie, co dwa lata. 

W ramach XXI Regionalnych Spotkań Zespołów Artystycznych w ���� r. zorganizowanych zostało � spotkań. 
Uczestniczyło w nich łącznie �� zespołów reprezentujących �� województw. Przeglądy odbyły się w następujących 
miejscach i terminach: 

�� maja – Polanica-Zdrój, woj. dolnośląskie 
� czerwca – Ciechocinek, woj. kujawsko-pomorskie  
�� lipca – Płośnica, woj. warmińsko-mazurskie 
�� sierpnia – Giżyn, woj. zachodniopomorskie 
�� sierpnia – Warszawa Powsin, woj. mazowieckie  
� września – Opatów, woj. świętokrzyskie 
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�. Fes�wale Piosenki Strażackiej w Ciechocinku 
Piosenka strażacka zagościła w Ciechocinku pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Od początku ce-

lem fes�walu była popularyzacja utworów o tematyce strażackiej. Co dwa lata w trakcie dwóch dni fes�walowych 
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. 

XVI Fes�wal Piosenki Strażackiej odbył się w dniach �-� czerwca ���� roku. Do udziału w Fes�walu zaproszone 
zostały zespoły, które uzyskały najwyższe oceny podczas XX Regionalnych Spotkań Zespołów Artystycznych OSP prze-
prowadzonych w ���� r. za wykonanie piosenek strażackich. W konkursie wzięło udział � zespołów: 

– Zespół Folklorystyczny NIEZAPOMINAJKI z Jastrzębia-Szerokiej 
– Teatrzyk Dziecięcy KRUSZYNKA z Kruszyna 
– Zespół WESOŁA GROMADKA z Tychnów 
– Kapela Podwórkowa CZY SIĘ WALI CZY SIĘ PALI z Przemyśla 
– Zespół MIRANA z Kisielic 
– Zespół Ludowy PODZAMCZE z Mełgwi 
– Zespół OGNISTA DRUŻYNA z Czermina 

 
�. Wydarzenia z udziałem orkiestr i zespołów artystycznych OSP 

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 ���� r., od tego czasu odbywa się co dwa lata. Głównym punktem zlotów 
była msza św. przed cudownym obrazem Matki Bożej Licheńskiej oraz uroczysty koncert na schodach prowadzących 
do świątyni w wykonaniu połączonych orkiestr dętych z towarzyszeniem zespołów artystycznych OSP i chórów. Każ-
dorazowo 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. 

VIII Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr „ŚWIĘTEMU JANOWI PAWŁOWI II W HOŁDZIE” odbył się w dniu �� maja 
���� r. Organizatorami byli: Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej i Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Z orga-
nizacji wycofał się Polski Związek Chórów i Orkiestr. Łącznie udział w wydarzeniu wzięło około ���� wykonawców, 
w tym �� orkiestry i �� chórów i zespołów wokalnych. Uroczystości prowadził ks. Kazimierz Szymonik, dyrygował Marian 
Chmielewski. 

Europarada Orkiestr Dętych w Centrum Europy w Suchowoli jest to międzynarodowy przegląd amatorskich 
młodzieżowych orkiestr dętych, który odbywa się co roku. Celem Europarady jest popularyzacja muzyki, a także in-
tegracja młodzieży z różnych państw europejskich. Idea jego powstania i realizacji wywodzi się z wieloletniej tradycji 
muzyki orkiestrowej prezentowanej od ponad �� lat przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Suchowoli. Uczestnictwo 
w imprezie służy nawiązywaniu kontaktów zagranicznych, wymianie doświadczeń młodzieży muzykującej wielu kra-
jów. Na bogaty program Europarady składają się: koncerty estradowe orkiestr, przemarsze ulicami miasta, pokazy 
musztry paradnej, koncert euroorkiestry. Pierwszą Europaradę Orkiestr Dętych zorganizowano w Suchowoli 
w ����r., od tamtej pory spotkania orkiestr odbywają się co roku. Gospodarzami imprezy są: burmistrz Suchowoli, 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Suchowoli, Orkiestra OSP Suchowola i strażacy. W ���� r. odbędzie 
się jubileuszowa XX Europarada. W latach ����-���� uczestnikami byli m.in.: Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Kra-
socin, Młodzieżowa Orkiestra OSP Suchowola. 
 
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” to jedna z najstarszych imprez orga-
nizowanych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 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 szeroko rozumianego ratownictwa oraz 
wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, zmian klimatycznych, a także historii i tradycji ruchu strażackiego. 



 

 

�� 

W Turnieju uczestniczą dzieci i młodzież – uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. OTWP prze-
prowadzany jest we wszystkich województwach, od szczebla lokalnego do ogólnopolskiego, w trzech grupach wie-
kowych. Turniej organizowany jest corocznie na terenie całego kraju. Eliminacje przeprowadzane są w formie testu 
pisemnego, zadań praktycznych i finału ustnego. Finałem eliminacji niższego szczebla jest finał centralny, w którym 
uczestniczą reprezentanci wszystkich województw. Eliminacje OTWP w edycji ���� i ���� przeprowadzone zostały 
zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Prezydium ZG ZOSP RP Uchwałą nr ��/���/���� z �� grudnia ���� r. 
Uczestnicy startowali w trzech grupach: szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne. W paź-
dzierniku ���� r. regulamin Turnieju został dostosowany do nowego systemu edukacji, wprowadzającego klasy VII 
i VIII. Uczniowie szkół podstawowych do klasy VI włącznie startowali w I grupie, uczniowie gimnazjów i klas VII i VIII 
– w II grupie, a uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (a w przyszłości – po rozwiązaniu gimnazjów – ponadpodstawo-
wych) – w grupie III. ��. finał OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom” – edycja ���� został przeprowadzony zgodnie 
z Regulaminem zatwierdzonym przez Prezydium ZG ZOSP RP Uchwałą nr ���/��/���� z �� października ���� r. 
i miał formę zdalną. Uczestnicy startowali w � grupach: szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. Od ���� r. 
obowiązuje regulamin zatwierdzony przez Prezydium ZG ZOSP RP Uchwałą nr ���/��/���� z ��.��.���� r. Uczestnicy 
starują w � grupach: szkoły podstawowe klasy I-IV, szkoły podstawowe klasy V-VIII i szkoły ponadpodstawowe. 

��. finał centralny OTWP. Turniej odbył się w dniach �-� czerwca ���� r. w Świdwinie, woj. zachodniopomorskie pod 
Patronatem Honorowym Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zachodniopomorskiego Kura-
tora Oświaty. OTWP było współfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

��. finał centralny OTWP. Turniej odbył się w dniach �� maja – � czerwca ���� r. w Zespole Szkół im. Włady-
sława Szafera w Złotym Potoku (powiat częstochowski, województwo śląskie). W Finale wzięło udział �� laureatów 
eliminacji wojewódzkich (po � osoby w trzech grupach wiekowych), � zwycięzca finału krajowego z ubiegłego roku. 
Uczestnikom towarzyszyli opiekunowie reprezentacji, nauczyciele, rodzice (łącznie około ��� osób). OTWP było 
współfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

��. finał centralny OTWP. W ���� r. Turniej został przeprowadzony w dniach �-�� grudnia. Ze względu na sy-
tuację epidemiczną odbył się w formie zdalnej. W turnieju wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpod-
stawowych w � grupach wiekowych. OTWP składał się z � etapów. Eliminacje pisemne zostały przeprowadzone na 
pla�ormie konkursowej NOTi Contest dla II grupy �� grudnia dla I grupy �� grudnia. W eliminacjach powszechnych 
wzięło udział ���� uczestników. Na etapie eliminacji uczestnicy rozwiązywali test on-line składający się z �� pytań. 
Do finału ustnego zakwalifikowało się �� uczestników z obu grup wiekowych, którzy uzyskali najwyższą liczbę punk-
tów w eliminacjach powszechnych. Finał on-line dla obu grup odbył się �� grudnia. Każdy z uczestników finału odpo-
wiadał na � pytań jury. W finale zostali wyłonieni zwycięzcy I, II, III miejsca w obu grupach wiekowych. OTWP było 
współfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

��. finał centralny OTWP. Turniej odbył się w dniach ��-�� czerwca ���� r. w Miliczu w województwie dolno-
śląskim, w Technikum Leśnym im. prof. Władysława Jedlińskiego, pod Patronatem Honorowym Ministra Klimatu 
i Środowiska i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. OTWP było współfinansowane ze środków Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 
Wykaz laureatów ogólnopolskich finałów OTWP w latach ����‒���� 
��. finał OTWP – ����, Świdwin 
Miejsce Grupa I 

szkoły podstawowe 
Grupa II 
szkoły gimnazjalne i kl. VI-VII 

Grupa III 
szkoły ponadgimnazjalne 

I Konrad Kozdrański, 
woj. podkarpackie 

Marek Regdosz, 
woj. wielkopolskie 

Kamil Krauz, 
woj. podkarpackie 

II Szymon Marczak, 
woj. mazowieckie 

Miłosz Mesjasz, woj. lubuskie Patryk Filipczyk, woj. śląskie 

III Wiktor Wojsa, 
woj. świętokrzyskie 

Dawid Cybulski, woj. łódzkie Michał Pawłowski, 
woj. lubelskie 

��. finał OTWP – ����, Złoty Potok 
Miejsce Grupa I 

szkoły podstawowe 
Grupa II 
szkoły gimnazjalne i kl. VII-VIII 

Grupa III 
szkoły ponadgimnazjalne 

I Julia Marcinkiewicz, 
woj. podlaskie 

Zuzanna Goldberg, woj. opolskie Marek Regdosz, 
woj. wielkopolskie 

II Klaudiusz Orzechowski, 
woj. podkarpackie 

Miłosz Mesjasz, woj. lubuskie Kamil Krauz, woj. podkarpackie 

III Marcin Wilkus, woj. podkarpackie Jakub Kulawiński, woj. łódzkie Patrycja Sobantka, woj. łódzkie 



 �� 

��. finał – ����, edycja zdalna 
Miej
sce 

Grupa I 
szkoły podstawowe 

Grupa II 
szkoły ponadpodstawowe 

- 

I Jakub Szpernoga, 
woj. małopolskie 

Miłosz Mesjasz, 
woj. dolnośląskie 

- 

II Emilia Szczepaniak, woj. opolskie Kamil Strzelczyk, woj. łódzkie - 
III Mikołaj Grzegorz Cieśla, woj. ma- 

łopolskie 
Mateusz Kuś, woj. małopolskie - 

��. finał – ����, Milicz 
Miej
sce 

Grupa I ‒ szkoły podstawowe  
kl. I-IV 

Grupa II – szkoły podstawowe 
 kl. V-VIII 

Grupa III ‒  
szkoły ponadpodstawowe 

I Michał Wilk, woj. śląskie Nicola Barczyk, woj. małopolskie Teofil Łaszewski, 
woj. mazowieckie 

II Hubert Krzemiński, 
woj. małopolskie 

Piotr Zalewski, woj. opolskie Jakub Hybel, woj. małopolskie 

III Rafał Majecki, 
woj. świętokrzyskie 

Marta Walasik, woj. łódzkie Miłosz Mesjasz, 
woj. dolnośląskie 

 
Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny 

Konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży oraz twórców nieprofesjonalnych zagadnieniami zwią-
zanymi z ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz pro-
pagowaniem pozytywnych postaw społecznych, a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych. Cały konkurs 
składa się z kilku etapów, w trakcie których wyłaniani są autorzy najciekawszych projektów. Komisja konkursowa 
bierze pod uwagę ich zgodność z tematem, estetykę wykonania oraz wykorzystaną technikę plastyczną. Artyści mogą 
wykonać prace w technikach dowolnych, w tematach związanych z udziałem straży pożarnych w akcjach ratowniczo-
gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kul-
turalnej i związanej z historią pożarnictwa. Do końca lutego każdego roku oddziały wojewódzkie przesyłały najlepsze 
prace wybrane spośród zgłoszonych do eliminacji wojewódzkich. Wojewódzkie mogły być poprzedzone etapami niż-
szego szczebla. Uczestnicy rywalizowali w sześciu grupach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe klasy I‒III 
i IV‒VI, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne, osoby dorosłe zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu Pla-
stycznego „Młodzież Zapobiega Pożarom” stanowiącego załącznik do Uchwały nr ��/�/���� Prezydium ZG ZOSP RP 
z �� grudnia ���� r. W październiku ���� r. regulamin konkursu został dostosowany do nowego systemu edukacji, 
wprowadzającego klasy VII i VIII. Uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII i uczniowie gimnazjów startowali w IV 
grupie, a uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (a w przyszłości – po rozwiązaniu gimnazjów – ponadpodstawowych) 
– w grupie V. 

Od ���� r. uczestnicy konkursu startują w � grupach: przedszkola, szkoły podstawowe klasy I-III, szkoły podsta-
wowe klasy IV-VIII, szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiego Strażackiego 
Konkursu Plastycznego zatwierdzonego przez Prezydium ZG ZOSP RP Uchwałą nr ���/��/���� z ��.��.���� r. 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. Finalistów kon-
kursu zapraszano na warsztaty artystyczne, które były formą nagrody oraz możliwością aktywnego wypoczynku 
w trakcie wakacji. Młodzież uczestniczyła w zajęciach z rysunku, malarstwa, grafiki, ba�ku, muzyki, brała udział 
w wielu wycieczkach, zajęciach plenerowych i sportowych. Na zakończenie warsztatów co roku odbywała się wy-
stawa prac młodych artystów. 
 
Liczba prac plastycznych zgłoszonych do udziału w etapie ogólnopolskim konkursu w latach ����-����: 
 ���� ���� ���� ���� ���� 

Liczba prac plastycznych ��� ��� ��� ��� ��� 
 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom” ����. Do konkursu wpłynęło ��� prac z �� elimi-
nacji wojewódzkich. Wyróżniono i nagrodzono �� prace w � grupach wiekowych. Spotkanie laureatów odbyło się �� 
kwietnia ���� r. w Międzypokoleniowym Centrum Edukacji w Wilanowie. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac 
i przedstawienie Teatru Królewskiego w Wilanowie „Historya miłości Jana i Marysieńki kuchnią przeplatana”. Uczest-
nicy konkursu plastycznego zostali zaproszeni do udziału w letnich warsztatach artystycznych. Warsztaty  
„Z głową w chmurach” odbyły się w dniach �-�� sierpnia ���� r. w Ośrodku Szkoleniowym ZOSP RP „Kirowy 
Gościniec” w Kirach k. Zakopanego. Tematem przewodnim obozu były chmury i niekorzystne zjawiska klimatyczne 
wywołane przez działalność człowieka. Duży nacisk położono na zdobycie umiejętności rozpoznawania zagrożenia 



 

 �� 

oraz na naukę bezpiecznych zachowań w sytuacjach powodujących zagrożenie (np. gwałtowna zmiana pogody w gó-
rach). Omawianym tematem był również smog, szczególnie mechanizmy jego powstawania i sposoby przeciwdziała-
nia. Warsztaty zostały dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury. 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom” ����. Do konkursu wpłynęło ��� prac z �� elimi-
nacji wojewódzkich. Wyróżniono i nagrodzono �� prac w � grupach wiekowych. Spotkanie laureatów odbyło się �� 
maja br. w Mateczniku, siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego 
„MAZOWSZE” w Karolinie – Otrębusach. W programie był przejazd zabytkowymi samochodami do MUZEUM 
MOTORYZACJI i TECHNIKI oraz występ Zespołu „MAZOWSZE”. 

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny ����. Do konkursu wpłynęło ��� prac z �� eliminacji wojewódzkich. 
Wyróżniono i nagrodzono �� prac w � grupach wiekowych. Wykaz laureatów konkursu w latach ����‒���� 

���� 
Miejsce I grupa – przedszkola II grupa – klasy I-III III grupa – klasy IV-VI 

I Oliwia Lonczak, 
woj. podkarpackie 

Miłosz Kot, woj. podkarpackie Dominik Kondziołka, 
woj. podkarpackie 

II Emma Kwarta, 
woj. podkarpackie 

Oliwia Deresińska, 
woj. warmińsko-mazurskie 

Magdalena Ćwika, 
woj. podkarpackie 
Alicja Pasieka, woj. lubelskie 

III Otylia Wójcik, woj. lubelskie Natalia Pawłowska, 
woj. podkarpackie 

Zuzanna Szymiczek,  
woj. śląskie 

 
IV grupa – klasy VII, gimnazjum V grupa – 

szkoły ponadgimnazjalne VI grupa – osoby dorosłe 

I Franciszek Rzeszutek, 
woj. podkarpackie 

Anna Krajewska, 
woj. warmińsko-mazurskie 

Teresa Jurkiewicz, 
woj. zachodniopomorskie 

II Karolina Sorochman, 
woj. podkarpackie 

Olivia Szymaniec, woj. opolskie Regina Śmiechowska, 
woj. mazowieckie 

III Jakub Bucior, woj. lubelskie Małgorzata Hładoniuk, 
woj. zachodniopomorskie 

Iwona Kaczyńska, 
woj. podlaskie 

���� 
Miejsce I grupa – przedszkola II grupa – klasy I-III III grupa – klasy IV-VI 

I Łukasz Grzeszczuk, 
woj. podlaskie 

Zofia Chmura, 
woj. podkarpackie 
Magdalena Zubczyńska, 
woj. podlaskie 

Aleksandra Sypek, 
woj. podkarpackie 

II Wiktoria Rudź, 
woj. warmińsko-mazurskie 

Gabriela Rydzewska, 
woj. podlaskie 

Maja Brejnak, 
woj. warmińsko-mazurskie 
Zuzanna Szymiczek, woj. śląskie 

III Sonia Pietruszka, woj. opolskie 
Amelia Gluza, 
woj. podkarpackie 

Maksymilian Żuk, 
woj. warmińsko-mazurskie 

Karol Zarzycki, woj. lubelskie 

 IV grupa – klasy VII-VIII, gimna- 
zjum 

V grupa – 
szkoły ponadgimnazjalne VI grupa – osoby dorosłe 

I Natalia Duszkiewicz, 
woj. podkarpackie 

Aleksandra Hamala, 
woj. podkarpackie 

Adam Kmita, 
woj. zachodniopomorskie 

II Agata Bartczak, 
woj. kujawsko-pomorskie 

Małgorzata Hładoniuk, 
woj. zachodniopomorskie 

Marta Rytych, woj. łódzkie,  
Lucyna Roman, 
woj. podkarpackie 

III Martyna Chudzik, 
woj. podkarpackie 

Karolina Sorochman, 
woj. podkarpackie 

Krzysztof Famulski, Tomasz Stę-
pień, woj. łódzkie, 
Mirosława Łukowska, 
woj. kujawsko-pomorskie 

 

 



 �� 

���� 
Miejsce I grupa – przedszkola II grupa – klasy I-III III grupa – klasy IV-VI 

I Maja Szymborska, 
woj. podlaskie 

Lena Bebkiewicz, 
 woj. lubelskie 

Mateusz Kadłubowski, 
woj. podlaskie 

II Aleksander Wyszomirski, woj. 
podlaskie 
Maja Patryn, woj. podkarpackie 

Zuzanna Kordul-
ska, 
woj. podlaskie 
Karolina Tararuj, woj. podla-
skie 

Agata Klara, woj. Podkarpackie 
 Natalia Paluch, 
woj. dolnośląskie 

III Agata Bączek, woj. warmińsko-
mazurskie 
Alan Fabryczny, woj. śląskie 

Emilia Wystę-
pek, woj. pod-
karpackie 

Justyna Rybak,  
woj. podkarpackie 

 
IV grupa – kl. VII-VIII V grupa – 

szkoły ponadpodstawowe VI grupa – osoby dorosłe 

I Aurelia Węglarz, 
woj. podkarpackie 

Julia Stanisz, woj. podkar-
packie 

Aneta Śniadecka, Tomasz 
Urbaniak, Michał Piątek, woj. 
zachodniopomorskie 

II Zuzanna Szymiczek, woj. śląskie 
Roksana Paszek, 
woj. podkarpackie 

Karolina Sokołow-
ska, woj. podla-
skie 

Maciej Wierzbicki, 
woj. kujawsko-pomorskie 

III Zofia Litwin, woj. podkarpackie Małgorzata Hładoniuk, 
woj. zachodniopomorskie 

Wanda Sawicka, woj. łódzkie 

 
Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny ����. Z okazji przypadającego w tym roku ���-lecia Związku Ochot-

niczych Straży Pożarnych ogólnopolski strażacki konkurs plastyczny odbył się pod hasłem „��� lat Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wierni tradycji w służbie drugiemu człowiekowi”. Konkurs adreso-
wany był do dzieci, młodzieży oraz twórców amatorów, w pięciu kategoriach wiekowych (przedszkola, kl. I-IV i kl. 
VVIII szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe). Do konkursu wpłynęło ��� prac 
z �� województw. Wyróżniono i nagrodzono �� prac w � grupach wiekowych. Konkurs po raz pierwszy odbył się wg 
nowego regulaminu opracowanego przez Komisję ds. Młodzieży i Sportu ZG ZOSP RP, a przyjętego Uchwałą 
nr ���/��/���� Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP z dnia �� grudnia ���� r. Uczestnicy konkursu, stosując 
najróżniejsze techniki plastyczne, przedstawili własne wyobrażenia udziału straży pożarnych w akcjach ratowniczo-
gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i eko-
logicznych oraz ratownictwa specjalistycznego, jak również ćwiczeniach, szkoleniach, zawodach, działalności pre-
wencyjnej, wychowawczej, kulturalnej, historycznej itp. Spotkanie laureatów odbyło się �� czerwca ���� r. 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach. W programie spotkania laureatów odbył się występ Orkiestry Dętej OSP 
Kłomnice, spektakl teatralny „Pchła Szachrajka” w wykonaniu teatru DRATWA oraz na zakończenie wyjazd autoka-
rowy do Olsztyna i zwiedzanie ruin Zamku Królewskiego. 

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny ����. Do konkursu ogółem wpłynęło ���� prac. Prace były oceniane 
etapowo od środowiskowego przez gminny, miejski/powiatowy, wojewódzki i centralny. Eliminacje wojewódzkie od-
były się w �� województwach. Wyróżniono �� prac. Do finału Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego 
przekazano ��� prac po eliminacjach wojewódzkich. Prace plastyczne były inspirowane zagadnieniami ochrony prze-
ciwpożarowej, działalnością straży pożarnych, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz propagowaniem pozytyw-
nych postaw społecznych. Uczestnicy konkursu, stosując najróżniejsze techniki, przedstawili własne wyobrażenia 
udziału straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom, 
zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa specjalistycznego, jak również 
ćwiczeniach, szkoleniach, zawodach, działalności prewencyjnej, wychowawczej, kulturalnej, historycznej itp. Spotkanie 
laureatów konkursu odbyło się w Uniejowie, woj. łódzkie, � czerwca ���� r. Współorganizatorem spotkania był Oddział 
Wojewódzki ZOSP RP woj. łódzkiego oraz burmistrz Uniejowa. 
 
Wykaz laureatów konkursu w latach ����‒���� 
 ���� ���� 

Miejsce I grupa – przedszkola I grupa – przedszkola 
I Bartosz Kozioł, woj. podkarpackie; 

Aleksandra Dereń, woj. podkarpackie 
Hanna Porowska, woj. podlaskie; 
Julita Moczydłowska, woj. podlaskie 

II Olga Legawiec, woj. opolskie; 
Klaudiusz Barnaś, woj. podkarpackie 

Jagoda Zielińska, woj. podkarpackie;  
Laura Żelazowska, woj. lubuskie; 
Kajetan Kubera, woj. lubuskie 



 

 �� 

III Maksymilian Glubka, woj. wielkopolskie Jan Chudzik, woj. lubelskie; 
Gabrysia Augustyn, woj. podkarpackie 

 II grupa – szkoły podstawowe, klasy I-IV II grupa – szkoły podstawowe, klasy I-IV 
I Zofia Chmura, woj. podkarpackie Nadia Strzelczyk, woj. podkarpackie 
II Patrycja Kwiatkowska, woj. podkarpackie Maja Łukaszyk, woj. małopolskie; 

Maja Dereń, woj. podkarpackie 
III Aleksandra Kalla, woj. opolskie Jakub Pieniążek, woj. podkarpackie; 

Szymon Dziedzic, woj. podkarpackie 
 III grupa – szkoły podstawowe, klasy V-VIII III grupa – szkoły podstawowe, klasy V-VIII 

I Emilia Łukasik, woj. lubelskie Patrycja Kwiatkowska, woj. podkarpackie 
II Miłosz Brożyna, woj. podkarpackie;  

Justyna Rybak, woj. podkarpackie 
Ewa Kłosowska, woj. dolnośląskie; 
Aleksandra Kłosowska, woj. dolnośląskie 

III Lena Domagalska, woj. dolnośląskie Kinga Gut, woj. podlaskie; 
Weronika Tur, woj. lubelskie 

 IV grupa – szkoły ponadpodstawowe IV grupa – szkoły ponadpodstawowe –  
wyróżnienia 

I Weronika Kopacz, woj. podkarpackie; 
Natalia Rokoszak, woj. podkarpackie 

Julita Zabłocka, woj. kujawsko-pomorskie; 
Beata Tyszkiewicz, woj. lubelskie; 
Julia Bieniek, woj. podkarpackie; 
Marta Karpus, woj. kujawsko-pomorskie; 
Julia Stanisz, woj. podkarpackie; 
Katarzyna Misiewicz, woj. podkarpackie 

II Julia Stanisz, woj. podkarpackie 
III Kinga Grabowska, woj. kujawsko-pomorskie 

 V grupa – osoby dorosłe V grupa – osoby dorosłe 
I Barbara Marecka, woj. łódzkie Tomasz Stępień, woj. łódzkie 
II Grzegorz Jopek, woj. pomorskie Bartłomiej Balcerzak, woj. łódzkie 
III Piotr Smagłowski, woj. lubelskie Katarzyna Sommerfeld, woj. wielkopolskie; 

Barbara Marecka, woj. łódzkie 
 

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 wyłonie-

nie najbardziej aktywnej i wyróżniającej się MDP, której praca przyczynia się do popularyzowania ochrony przeciw-
pożarowej i zasad bezpieczeństwa, tradycji ruchu strażackiego, jak również promowania idei wspólnej pracy na róż-
nych płaszczyznach (kulturalnej, sportowej, społecznej, informacyjnej itp.). Organizatorem konkursu jest Komisja ds. 
Młodzieży ZG ZOSP RP. W konkursie mogą uczestniczyć młodzieżowe drużyny pożarnicze działające przy ochotni-
czych 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 pla-
cówki. Ocenie podlega: 
- podnoszenie wiedzy i umiejętności członków MDP z zakresu zapobiegania pożarom i innym miejscowym za-

grożeniom, 
- 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 
kryteriów. Pod uwagę brane są osiągnięcia drużyny i jej opiekuna za miniony rok kalendarzowy. Drużyna, która zwycięży w da-
nym 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. 

IX Konkurs – ����. Do konkursu zgłoszono �� prac dokumentujących działalność MDP w ���� r. z �� woje-
wództw. Wzorową Młodzieżową Drużyną Pożarniczą została Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Dziergowice, woj. 
opolskie, a najlepszymi Opiekunami Sebas�an Kwoczała i Piotr Garbas. Wyróżniono Młodzieżową Drużynę Pożarni-
czą OSP Porąbka, woj. śląskie. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się �� kwietnia ���� r. w Muzeum 
Sportu i Turystyki w Warszawie. 



 �� 

X Konkurs – ����. Do konkursu zgłoszono �� prace dokumentujące działalność MDP w ���� r. z �� województw. 
Za wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą jury uznało Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP Świderki, woj. lubel-
skie, a za najlepszego Opiekuna Magdalenę Żentałę. Wyróżniono Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP Ruszów, woj. 
dolnośląskie. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się � czerwca ���� r. w Złotym Potoku. 

XI Konkurs – ����. Do konkursu zgłoszono �� prac dokumentujących działalność MDP w ���� r. z �� województw. 
Za wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą jury uznało Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP Ruszów, woj. dolnoślą-
skie, a tytuł najlepszych Opiekunów otrzymali Rafał Mesjasz i Aneta Dobrzańska. Ponadto jury wyróżniło Młodzieżową 
Drużynę Pożarniczą OSP Samborowice, woj. śląskie. Spotkanie laureatów Konkursu „Najlepsi z Najlepszych” na wzorową 
Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna odbyło się �� września ���� r. w Muzeum Niepodległości w Pałacu Prze-
bendowskich/Radziwiłłów w Warszawie. W związku z troską o bezpieczeństwo dzieci i ciągle utrzymujące się duże zagro-
żenie epidemiczne związane z koronawirusem zrezygnowano z tradycyjnego podsumowania i spotkania ze wszystkimi 
drużynami. 

XII Konkurs – ����. Do konkursu zgłoszono �� prace dokumentujące działalność MDP w ���� r. z �� woje-
wództw. Wzorową Młodzieżową Drużyną Pożarniczą została Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Samborowice, 
woj. śląskie, a najlepszymi Opiekunami Michaela Pośpiech i Roman Pośpiech. Drużyna zdobyła największa liczbę 
punktów, podjęła wiele aktywności, również w zakresie działań promujących bezpieczeństwo w czasie pandemii. 
Wyróżniono Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP Warmątowice Sienkiewiczowskie, woj. dolnośląskie i opiekunkę 
Justynę Jaszczyszyn, za nowatorskie działania w dobie pandemii. Podsumowanie odbyło się �� września ���� r. 
w Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej przy ul. Marcinkowskiego � w Warszawie. W programie 
były zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz zapoznanie się ze specyfiką działalności jednostek specjalistycz-
nych KM PSP m.st. Warszawy. 

XII Konkurs – ����. Do konkursu zgłoszono �� prac dokumentujących działalność MDP w ���� r. z �� woje-
wództw. Wzorową Młodzieżową Drużyną Pożarniczą została Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza im. druha Roberta 
Boryszewskiego Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieliszewie z województwa mazowieckiego, najlepszymi Opieku-
nami: Paweł Kuna i Kamil Reda. Drużyna podjęła wiele zadań, m.in. aktywne pozyskiwanie środków. Na szczególne 
uznanie zasługuje szacunek dla regulaminów objawiający się w każdej formie podejmowanych aktywności. Działal-
ność drużyny i opiekunów wyróżniała się na tle pozostałych zgłoszonych drużyn. Wyróżniono Młodzieżową Drużynę 
Pożarniczą OSP Warmątowice Sienkiewiczowskie z województwa dolnośląskiego i opiekunkę Justynę Jaszczyszyn za 
działania promocyjne. Uroczyste wręczenie pucharu i nagród odbyło się � czerwca w Uniejowie, woj. łódzkie. 
 
Zawody Sportowo-Pożarnicze 

Zawody są formą intensywnego szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowni-
czych. 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. 

 
Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 

Konin – Licheń Stary ����. W dniach �� sierpnia – � września ���� r. odbyły się Ogólnopolskie Zawody Spor-
towo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W zawodach rywalizowało �� drużyn dziewcząt i �� drużyn 
chłopców z całego kraju. Młodzież startowała w konkurencjach: ćwiczenie bojowe i sztafeta pożarnicza. Dodatko-
wym elementem zawodów była musztra i prezentacje województw. Wśród drużyn dziewcząt najlepsza okazała się 
MDP Racławówka, wśród chłopców – MDP Krzeszów. Obie drużyny pochodzą z województwa podkarpackiego. Za-
wody były rozgrywane zgodnie z Regulaminem MDP �/����. Zawody były współfinansowane ze środków Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 
grupa drużyn dziewczęcych grupa drużyn chłopięcych 
� miejsce ‒ MDP Racławówka, woj. podkarpackie 
� miejsce ‒ MDP Przytkowice, woj. małopolskie 
� miejsce ‒ MDP Żdżary, woj. wielkopolskie 

� miejsce ‒ MDP Krzeszów, woj. podkarpackie 
� miejsce ‒ MDP Głuchów, woj. wielkopolskie 
� miejsce ‒ MDP Przytkowice, woj. małopolskie 



 

 �� 

Konin ����. Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych odbyły się 
w �� sierpnia ���� r. na stadionie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. W eliminacjach do Olimpiady 
Strażackiej CTIF ���� w Słowenii rywalizowały �� młodzieżowe drużyny pożarnicze, w tym �� dziewczęcych i �� chło-
pięcych. Zawody rozegrane zostały w konkurencjach ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza wg Regulaminu Mło-
dzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych MDP-�/����. Zawody zostały przeprowadzone w ścisłym reżimie sani-
tarnym zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi. Przy organizacji zawodów pomagali 
strażacy ochotnicy z województwa wielkopolskiego, którzy zabezpieczali zawody w zakresie organizacyjno-technicz-
nym, jak również medycznym. Zawody dofinansowane zostały ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji. 

 
grupa drużyn dziewczęcych grupa drużyn chłopięcych 
� miejsce ‒ MDP Przytkowice, woj. małopolskie 
� miejsce ‒ MDP Żdżary, woj. wielkopolskie 
� miejsce ‒ MDP Miejsce Odrzańskie, woj. opolskie 

� miejsce ‒ MDP Wysokienice, woj. łódzkie 
� miejsce ‒ MDP Zalesie Śląskie, woj. opolskie 
� miejsce ‒ MDP Przytkowice, woj. małopolskie 

 
Zawody sportowo-pożarnicze OSP i KDP 

XIV Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP Polanica-Zdrój ����. W dniach �� sierpnia – � września ����r. 
na Stadionie Miejskim w Polanicy-Zdroju odbyły się Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Po-
żarnych. W zawodach wzięło udział �� drużyn, w tym �� drużyn kobiecych i �� męskich. Zawody były rozgrywane 
zgodnie z Regulaminem OSP �/����. Konkurencje zawodów: ćwiczenie bojowe, sztafeta pożarnicza � x �� m z prze-
szkodami. W klasyfikacji generalnej zwyciężyli: 

 
męskie drużyny pożarnicze OSP kobiece drużyny pożarnicze 
� miejsce ‒ OSP Janiszew, woj. wielkopolskie 
� miejsce ‒ OSP Brudzów, woj. świętokrzyskie 
� miejsce ‒ OSP Dobrów, woj. wielkopolskie 

� miejsce ‒ KDP Kalinowa, woj. wielkopolskie 
� miejsce ‒ KDP Krempachy, woj. małopolskie 
� miejsce ‒ KDP Dobrów, woj. wielkopolskie 

 
Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP, KDP 

Konin ����. Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze CTIF przeprowadzone zostały �� sierpnia ���� r. 
na stadionie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. W zawodach wzięły udział �� drużyny, w tym: 
- �� drużyn kobiecych, z czego �� startujących w klasie „A” i � startujących w klasie „B” 
- �� drużyn męskich, z czego �� startujących w klasie „A” i �� w klasie „B” 
- � drużyn Państwowej Straży Pożarnej, z czego � startujące w klasie „A” i � startujące w klasie „B” 

Zawody rozegrane zostały w konkurencjach ćwiczenia bojowe i sztafeta pożarnicza wg Regulaminu Tradycyj-
nych Międzynarodowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, wydanie �/����. W klasyfikacji generalnej zawodów 
pierwsze � miejsca w grupach zajęły drużyny: 

 
 

Kobiece Drużyny Pożarnicze „A” Kobiece Drużyny Pożarnicze „B” 
� miejsce ‒ KDP Głuchów, woj. wielkopolskie 
� miejsce ‒ KDP Raszowa, woj. opolskie 
� miejsce ‒ KDP Lądek, woj. wielkopolskie 

� miejsce ‒ KDP Lądek, woj. wielkopolskie 
� miejsce ‒ KDP Raszowa, woj. opolskie 
� miejsce ‒ KDP Niechobrz, woj. podkarpackie 

 
 

drużyny męskie Ochotniczych Straży Pożarnych „A” drużyny męskie Ochotniczych Straży Pożarnych „B” 
� miejsce ‒ OSP Raszowa, woj. opolskie 
� miejsce ‒ OSP Milanów, woj. lubelskie 
� miejsce ‒ OSP Głuchów, woj. wielkopolskie 

� miejsce ‒ OSP Niechobrz, woj. podkarpackie 
� miejsce ‒ OSP Lądek, woj. wielkopolskie 
� miejsce ‒ OSP Raszowa, woj. opolskie 

 
 

drużyny Państwowej Straży Pożarnej „A” drużyny Państwowej Straży Pożarnej „B” 
� miejsce ‒ PSP Kościan 
� miejsce ‒ PSP Pleszew 
� miejsce ‒ PSP Będzin 

� miejsce ‒ KM PSP Siedlce 
� miejsce ‒ KM PSP Nowy Sącz 



 �� 

Dokumentowanie działalności ochotniczych straży pożarnych i Związku OSP RP Ogólno-
polskie Konkursy Kronik OSP i konkursy historyczne 

Przebieg konkursu kronik porządkuje regulamin przyjęty �� października ���� r. Uchwałą nr ���/��/���� Pre-
zydium ZG ZOSP RP. Według przyjętych reguł Zarząd Główny Związku OSP RP organizuje raz w roku podsumowanie 
konkursu kronik na poziomie krajowym, na który kroniki powinny zgłaszać oddziały wojewódzkie, po przeprowadzo-
nych na swoim terenie eliminacjach niższego szczebla. W XIV kadencji podsumowania konkursów historycznych or-
ganizowane były wspólnie z konkursami kronik. Według przyjętych założeń konkursy służą m.in.: 
 doskonaleniu warsztatu, podnoszeniu umiejętności dokumentowania działalności przez kronikarzy, 
 wymianie doświadczeń między autorami kronik, 
 nawiązywaniu i rozszerzaniu zakresu współpracy z placówkami naukowymi, uczelniami i historykami, 
 popularyzacji ruchu kronikarskiego w środowisku pożarniczym. 
 
W XIV kadencji odbyły się konkursy kronik: 
XXIV Konkurs ‒ ��-�� października ���� r. w Warszawie, 
XXV Konkurs ‒ ��-�� października ���� r. w Warszawie, 
XXVI Konkurs ‒ ��-�� września ���� r. w Olsztynie, 
XXVII Konkurs ‒ ��-�� września ���� r. w Toruniu. 

W programie corocznych spotkań kronikarzy najważniejszym punktem były sesje popularnonaukowe przygoto-
wane 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 skorzy-
stać z warsztatów poprawiających umiejętności w zakresie: 
�. tworzenia koncepcji kroniki, jej zakresu problemowego, 
�. poprawnego dokumentowania wydarzeń, robienia zapisów autentycznych, racjonalnych i obiektywnie przedsta-

wiających zachodzące w środowisku geograficznym i społecznym procesy oraz ich następstwa, wpływające szcze-
gólnie na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w państwie i lokalnej społeczności, 

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

Spotkaniom towarzyszyły tradycyjnie wystawy najlepszych kronik. Kronikarze i zaproszeni goście mogli osobi-
ście zapoznać się z osiągnięciami kolegów z innych OSP. Wymiana doświadczeń, konsultacje z historykami – człon-
kami Komisji Historycznej ZG ZOSP RP miały na celu poprawę jakości kronik. 

Najliczniejszą grupę zgłoszonych kronik stanowiły prace dokumentujące działalność ochotniczych straży pożar-
nych. Pojedyncze kroniki zgłaszały zarządy oddziałów Związku OSP RP, orkiestr i zespołów artystycznych OSP, mło-
dzieżowych drużyn pożarniczych, obozów MDP, a także grup medycznych, honorowych dawców krwi, klubów kroni-
karzy, pielgrzymek. 
 
Liczba zgłoszonych kronik oraz wyniki oceny jury Ogólnopolskich Konkursów Kronik OSP w latach ����‒���� 
 Warszawa 

���� 
Warszawa 

���� 
Olsztyn 

���� 
Toruń 
���� 

liczba zgłoszonych kronik �� �� �� �� 
liczba tomów ��� ��� ��� ��� 
liczba kronik wzorowych �� �� �� �� 
liczba kronik wyróżniających �� �� �� �� 
liczba kronik poprawnych �� �� �� �� 
liczba kronik niezgodnych  
z Regulaminem konkursu 

 
� 

 
� 

 
� 

 
- 

 
Konkurs na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa oraz konkurs 
na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP” 

Regulamin konkursu przyjęto � lutego ���� r. Uchwałą nr ���/��/���� Prezydium ZG ZOSP RP. Celem konkursu 
jest zainteresowanie studentów i młodych pracowników nauki badaniami dziejów Związku, ochrony przeciwpożaro-
wej we wszystkich jej dziedzinach oraz szerokim ruchem społecznym skupionym wokół Ochotniczych Straży Pożar-
nych. Konkurs jest zachętą dla młodych historyków i studentów do publikowania swoich opracowań oraz udostęp-
niania prac magisterskich szerszemu gronu odbiorców, w tym osobom zainteresowanym tworzeniem rodowodów 
własnych OSP. 



 

 �� 

W zakresie kontynuowania tradycji i historii dużą uwagę Związek przykłada do propagowania dokumentowania dzie-
jów pożarnictwa i opracowań historycznych. W latach ����-���� do Konkursów zgłoszono łącznie ��� pozycji, w tym prace 
magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace badawcze oraz monografie, albumy, informatory, pamiętniki, 
opracowania. Publikacje wzbogaciły zbiory Izby Tradycji Związku OSP RP w siedzibie OSP Warszawa Wesoła. 

Liczba zgłoszonych prac: 
XXIV Konkurs „Z dziejów OSP” i XII konkurs na prace ‒ �� 
XXV Konkurs „Z dziejów OSP” i XIII konkurs na prace ‒ �� 
XXVI Konkurs „Z dziejów OSP” i XIV konkurs na prace ‒ �� 
XXVII Konkurs„Z dziejów OSP” i XV konkurs na prace ‒ �� Lista najlepszych autorów: 
I nagroda w ���� roku 
– Wiesław Harczuk „Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniewie w latach ����-����”, Wiśniew ���� 
– Grzegorz Jan Matczyński, Władysław Maria Świeczkowski „Ochotnicza służba strażacka w powiecie olsztyńskim 

(����-����). Historia, tradycja, organizacja”, Olsztyn ���� 
I nagroda w ���� roku 
– Piotr Szczurek „Ochotnicze Straże Ogniowe w powiecie zamojskim ����-����”, Zamość 
– Sylwester Augustyniak „Ochotnicza Straż Pożarna w Piątku ����-����”, Piątek ���� 
– Józef Witek „��� lat Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie mieleckim ����-����”, Mielec ���� 
I nagroda w ���� roku 
– Rafał Dmowski, Andrzej Celiński, Daria Lipińska, Zbigniew Todorski, Kamila Woźnica, Grzegorz Welik, Piotr Szczu-

rek 
– „Ochotnicze Straże Pożarne w powiecie siedleckim – przeszłość i współczesność”, Kotuń ���� 
– Jacek Tomaszczyk „Historia Motoryzacji OSP powiatu bielskiego”, Bielsko-Biała ���� 
– Wojciech Wąsowski, Stanisław Czajka, Andrzej Nowik, Urszula Grabowska, Edyta Karczewska-Brzost „Jędrzejów 

Nowy i Stary. Historia. Szkoła. OSP”, Jędrzejów Nowy ���� 
– Paweł Rochala, Tadeusz Olejnik, Paweł Karol Gąsiorczyk, Hubert Koler, Daruisz Falecki „Strażacka Niepodległa 

(����-����). Udział strażaków w walkach o odzyskanie niepodległości Polski po I wojnie światowej”, Warszawa 
���� I nagroda w ���� roku 

– Piotr Gołdyn „Ochotnicze Straże Pożarne powiatu konińskiego w latach ����-����. Studium historyczne na pod-
stawie Głosu Konińskiego”, Kalisz ���� 

– Krys�an Owczarek „Ochotnicza Straż Pożarna w Bolesławcu (����-����)”, Wieluń ���� 
 
Inne zawody 
�. XII Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym odbyły się ��-�� czerwca 

���� r. w Licheniu Starym nad Jeziorem Licheńskim. O puchar Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP rywalizowały �� 
załogi strażaków ochotników. Współorganizatorami Mistrzostw byli: Powiat Koniński, Gmina Ślesin oraz OSP Licheń 
Stary. Partnerem Strategicznym XII Mistrzostw Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodzio-
wym była firma Aries Power Equipment Sp. z o.o. Generalny Przedstawiciel Honda Marine w Polsce. Patronat hono-
rowy nad mistrzostwami objęli: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych oraz Marszalek Województwa Wielkopolskiego. 

Rywalizacja odbyła się w � konkurencjach: budowa wału przeciwpowodziowego, rzuty ratownicze 
kołem i rzutką ratunkową, podejmowanie zagrożonego przez powódź przy użyciu łodzi motorowej, wyścig łodzi 
wiosłowych, holowanie łodzi wiosłowej łodzią motorową wraz z manewrowaniem, podejmowanie tonącego 
z wody do łodzi wiosłowej, manewrowanie łodzią motorową – slalom, konkurencja specjalna Waterfighter, która 
jest niespodzianką organizatora dla uczestników przygotowaną przez Partnera Strategicznego. 
Klasyfikacja generalna: I miejsce – OSP Licheń Stary I, II miejsce – OSP Opoczno, III miejsce – OSP Licheń Stary. 

 
�. Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników S�hl®Timbersports®Series. Zawody STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES 

odbywają się na poziomie krajowym oraz na poziomie międzynarodowym. Indywidualne i drużynowe mistrzo-
stwa świata stanowią punkt kulminacyjny sezonu. 

Timbersports ����. Olbrzymim sukcesem zespołu z Polski zakończyły się Mistrzostwa Świata STIHL Timber-
sports w kategorii drużynowej. Na odbywających się w dniach �-� listopada ���� r. mistrzostwach w norweskim 
Lillehammer polska drużyna złożona ze strażaków ochotników startująca w składzie: Arkadiusz Drozdek, Jacek 
Groenwald, Krys�an Kaczmarek wywalczyła tytuł Drużynowych Wicemistrzów Świata. Tytuł mistrzowski przy-
padł zespołowi z Nowej Zelandii, a na trzecim miejscu zawody ukończyła drużyna z Australii. 



 �� 

Timbersports ����. Arkadiusz Drozdek z OSP Urzuty po raz dziesiąty stanął na podium jako mistrz Polski S�hl 
Timbersport ����. Padły � nowe rekordy Polski. Zawody strażaków ochotników w sportowym cięciu i piłowaniu 
drewna odbyły się �� sierpnia w zespole parkowo-pałacowym w Koszęcinie na Śląsku, siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca 
Śląsk. Do rywalizacji o tytuł mistrza Polski stanęło �� zawodników. 
 

�. 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 ���� r. Strażacy startują zazwy-
czaj na dystansie mini w trzech kategoriach: kobiet „open” oraz mężczyzn w wieku do ��. roku życia i powyżej �� lat. 
Zawodnicy OSP co roku walczą o Puchar Prezesa ZG ZOSP RP w kategoriach wyścigów. 

�� maja ���� r. Gdańsk. Mistrzostwa Polski Ochotniczych Straży Pożarnych w maratonie rowerowym 
podczas Vienna Life LANGTEAM. Strażacy startowali na dystansie mini  w trzech kategoriach: Kobiet „open” 
oraz mężczyzn w wieku do ��. roku życia oraz powyżej �� lat. 
I miejsce (kobiety) – KULLING Monika z OSP Chłapowo, woj. pomorskie (do �� lat) I miejsce (do �� lat) – 
BADURA Patryk z OSP Michelin, woj. warmińsko-mazurskie I miejsce (powyżej �� lat) – JARZĄBEK Tomasz 
z OSP Górki, woj. pomorskie 
 

�. Barbórkowy Turniej Strażaków i Ratowników „Kopalnia Soli Wieliczka”. Turniej ma na celu popularyzowanie dba-
łości o rozwój fizyczny i kondycję wśród czynnych strażaków ratowników oraz propagowanie zasad bezpieczeństwa 
podczas pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych stosowanych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Startują 
drużyny ochotniczych i zawodowych straży pożarnych, a także ratowników z Kopalni Soli w Wieliczce. 

IX Turniej, ���� rok. Do rywalizacji przystąpiło ��� drużyn z Polski, Czech i Francji. Strażacy-zawodnicy, jak co 
roku w trzyosobowych zespołach (w pełnym uzbrojeniu ok. �� kg), mieli za zadanie pokonać ��� metrów, �� pode-
stów i ��� schodów w Szybie Daniłowicza. Starty poszczególnych drużyn odbywały się co � minuty. Różnica pozio-
mów, ograniczona przestrzeń, trudne warunki oraz niesiony ciężar powodowały u zawodników ogromne zmęczenie 
i stres, które w dużej mierze oddają trudne warunki, w jakich przychodzi strażakom działać w trakcie prawdziwych 
działań ratowniczych. Turniej odbył się pod Honorowym Patronatem Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP, 
który był fundatorem nagród dla drużyn ochotniczych straży pożarnych. Organizatorami turnieju, jak co roku, była 
Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie, Komenda Powiatowa PSP w Wieliczce, Kopalnia Soli w Wieliczce przy współ-
pracy z Komendami Miejskimi PSP w Warszawie i Krakowie. 

W kategorii jednostek OSP zwycięzcami zostali: I miejsce – OSP Pcim, II miejsce – OSP Węgrzce Wielkie, III miej-
sce – OSP Brzeszcze. W kategorii kobiet: II miejsce – OSP Giedlarowa, III miejsce – OSP Piszczac 

X Turniej, ���� rok. I miejsce: OSP Węgrzce Wielkie, małopolskie, wielicki, II miejsce: OSP Gwoźnica Górna, 
podkarpackie, strzyżowski, III miejsce: OSP Święcany, podkarpackie, jasielski. 

XI Turniej, ���� rok. Komisja sędziowska pod przewodnictwem sędziego głównego bryg. mgr inż. Wiesława 
Drosio w dniu �� grudnia ���� r. ustaliła ranking w kategorii jednostek ochotniczej straży pożarnej: I miejsce – Ochot-
nicza Straż Pożarna Węgrzce Wielkie, II miejsce – Ochotnicza Straż Pożarna Pcim, III miejsce – Ochotnicza Straż Po-
żarna Bełżyce I. W kategorii drużyna kobieca poszczególne miejsca zajęły: I miejsce – Ochotnicza Straż Pożarna Gie-
dlarowa, II miejsce – Ochotnicza Straż Pożarna Szymbark, III miejsce – Ochotnicza Straż Pożarna Pcim. 
 
Realizacja porozumień na wybrane przedsięwzięcia kalendarza imprez programowych 
�. Projekt „Pracownia Liderów Orkiestrowych”, Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – umowa z Mi-

nisterstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
„Pracownia Liderów Orkiestrowych” to projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Oby-

watelskich. Przyznana dotacja wyniosła ��� ��� zł. Okres realizacji: marzec ����-listopad ���� roku. Zadanie polegało 
na objęciu opieką merytoryczną liderów strażackich orkiestr dętych: kapelmistrzów (dyrygentów), zastępców kapel-
mistrzów, choreografów, kierowników, innych „członków zarządu” (w tej grupie są formalni członkowie zarządów 
OSP opiekujący się orkiestrami bądź nieformalni: opiekunowie, bibliotekarze, kronikarze, gospodarze itd.) oraz mło-
dych liderów orkiestrowych (to młode osoby do ��. roku życia zaangażowane w działalność orkiestr). Głównym ce-
lem projektu było podniesienie jakości prowadzenia orkiestr dętych Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce 
w szczególności poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności liderów strażackich orkiestr dętych oraz nowoczesne 
sieciowanie orkiestr. Główne działania projektu polegały na organizacji warsztatów i szkoleń z zakresu: dyrygowania, 
metodyki pracy z orkiestrą, choreograficzne, zarządzania w orkiestrze, pozyskiwania środków na działalność, komu-
nikacji ze środowiskiem lokalnym, wizytach studyjnych: we wzorowych orkiestrach dętych w kraju i za granicą, na 
przeglądach i fes�walach orkiestr, opracowaniu i wdrożeniu narzędzia komunikacji między orkiestrami na bazie 
strony internetowej Związku OSP RP. 



 

 �� 

�. Projekt „Pracownia Orkiestry Strażackiej” Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – umowa z Narodowym 
Instytutem Wolności 
Projekt „Pracownia Orkiestry Strażackiej” polegał na wsparciu strażackich Orkiestr Dętych w Polsce poprzez 

stworzenie na bazie Związku OSP RP sieci orkiestr dętych oraz objęcie opieką szkoleniową i doradczą ich kadry arty-
stycznej i organizacyjnej. Głównym celem projektu było zwiększenie efektywności pracy w orkiestrach strażackich 
poprzez wsparcie liderów orkiestr w budowaniu zespołu zarządzającego i artystycznego, podnoszenie umiejętności 
artystycznych, zarządczych i liderskich kadry orkiestr oraz mul�plikowanie dobrych praktyk w orkiestrach. Głównymi 
działaniami projektu były warsztaty i szkolenia (panel artystyczny, panel z zarządzania), które były uzupełnione ma-
teriałami szkoleniowymi oraz ewaluacją projektu. Projekt trwał od kwietnia ���� do listopada ���� r. 

W warsztatach, szkoleniach, w tym on-line, wzięło udział ��� przedstawicieli kadr ��� amatorskich orkiestr dę-
tych, którzy podnieśli swoje umiejętności w zakresie efektywnego prowadzenia swoich zespołów. W ���� r. przepro-
wadzono warsztaty stacjonarne (Warszawa, panel zarządzania) oraz � webinariów. 

Dla orkiestr biorących udział w projekcie zakupiono wersje elektroniczne kilku podręczników dotyczących funk-
cjonowania organizacji pozarządowych. Skomponowane zostały utwory szkoleniowe dla orkiestr. Zaaranżowany na 
orkiestrę został przez Mariusza Dziubkę patriotyczny utwór „Uwierz Polsko”. Przygotowany i wydany został również 
poradnik/podręcznik dla kadr orkiestr pn. „Jak prowadzić Orkiestrę Dętą”, opracowany przez � współautorów po-
szczególnych tematów. Dodatkowo zakupiono również do biblioteki projektu dwa podręczniki dotyczące praw au-
torskich – w instytucjach kultury oraz w muzyce. Zakupione zostały dla orkiestr bony/vouchery na zakup nut w PWM 
(Biblioteka Orkiestr Dętych) oraz nuty.eu, w zależności od indywidualnych potrzeb danej orkiestry. 

Projekt „Pracownia Orkiestry Strażackiej” finansowany był przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Roz-
woju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata ����-����. 
�. Projekt „OSP potencjał młodych”. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Kra-

jowy, finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 
„OSP potencjał młodych” to nowatorski projekt Związku OSP RP realizowany w partnerstwie ze 
Stowarzyszeniem Klon/Jawor, umożlwiający zdobycie profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania 
OSP, pozwalający nawiązać nowe znajomości oraz pokazujący, jak ważne jest aktywizowanie mło-
dzieży w działaniach lokalnej społeczności. W projekcie podjęto próbę rozwiązania problemu, jakim 

jest niedostateczny udział ludzi młodych w zarządzaniu jednostkami OSP. Działania skierowane były w szczególności 
do młodzieży w OSP, osób pracujących z młodzieżą oraz wszystkich tych, którzy zarządzają jednostkami bądź w przy-
szłości chcieliby to robić. Główne działania polegały na organizacji pilotażowego programu edukacyjnego dla mło-
dzieżowych liderów i osób pracujących z młodzieżą pn. „Szkoła liderów OSP” (��� osób z �� OSP) wspartego o orga-
nizację wizyt studyjnych oraz eksperckich. Pozostałe działania to: przeprowadzenie badania OSP ze szczególnym 
uwzględnieniem sytuacji młodzieży, poradnictwo formalnoprawne oraz przebudowa strony internetowej Związku 
OSP RP. Okres realizacji: marzec ���� – sierpień ����. 

Działania w latach ����-���� w ramach projektu: 
– przebudowa strony internetowej Związku OSP RP 
– został zmodernizowany system OSP „Ochotnik” 
– przeprowadzono nabór do Szkoły Liderów OSP, przeprowadzono � zjazdy Szkoły Liderów 
– badanie środowiska OSP, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, powstał raport z badań 
– poradnictwo formalno-prawne dla OSP (partner) 
– teksty poradnicze, � film, � infografika, � tekstów o ustawie o OSP, uruchomiony został poradnik dla OSP w portalu ngo.pl 
�. Serial „OSP. Na ratunek!” 

W ścisłej programowej współpracy z ZG ZOSP RP – pod patronatem honorowym prezesa ZG ZOSP RP Walde-
mara Pawlaka, w latach ���� – ���� w telewizji FOKUS TV emitowane były � edycje serialu „OSP. Na ratunek!”. Serial 
pokazuje kulisy codziennej pracy strażaków ochotników, którzy zmagają się z wieloma przeciwnościami losu, a po-
nadto ryzykują życie i zdrowie, ratując ludzi i ich dobytek. W kolejnych odcinkach prezentowane były spektakularne 
akcje ratunkowe, a także przebieg przygotowań do wyjazdu na akcje. Twórcy programu wyjaśniają również aspekty 
techniczne, posługując się grafiką komputerową, i zwracają uwagę na wyzwania stojące przed ruszającymi do pożaru 
czy wypadku strażakami. Pozwala to widzom poznać zarówno specyfikę tej służby, jak i strukturę Ochotniczej Straży 
Pożarnej oraz formy jej działania w Polsce. 

„OSP. Na Ratunek!” sezon � – � były najchętniej wybieraną pozycją przez widzów stacji FOKUS TV oraz jedną 
z najchętniej oglądanych w ramówce jesiennej. Serial dokumentalny zdobył również ogromną popularność w sieci. 
Z kolei na profilach stacji FOKUS TV w social mediach posty związane z „OSP. Na Ratunek!” notowały rekordowe 
interakcje i cieszyły się niesłabnącym zainteresowaniem. Dzięki tej produkcji telewizja FOKUS TV i ZOSP RP osiągnęły 
wspólne cele, przede wszystkim szerokiej widowni telewizyjnej pokazano trud, z którym mierzą się strażacy na co 



 �� 

dzień. Uświadomiono także ludziom, że strażacy nie są wzywani tylko do pożarów, lecz ratują życie i dbają o bezpie-
czeństwo również w wielu innych sytuacjach; postawa oraz zaangażowanie. Serial przyczynia się do promocji stra-
żackiej służby, upowszechnienia wiedzy o Ochotniczych Strażach Pożarnych i ich Związku oraz zachęca kolejne poko-
lenia do wstępowania w nasze szeregi. 

Szkolenia w zakresie działalności programowej 
Szkolenia w ramach projektu pn. „Pracownia liderów orkiestrowych” współfinansowanego ze środków Fundu-

szu Inicjatyw Obywatelskich w latach ����/����. Podstawowymi działaniami projektu były warsztaty, szkolenia, wi-
zyty studyjne. Wsparcie w ramach projektu otrzymali m.in. kapelmistrzowie, choreografowie, kierownicy, opiekuno-
wie oraz aktywni młodzi działacze w orkiestrach. Zrealizowane działania: 
– �� września – � października ���� r., Warszawa. Szkolenie z aspektów formalnoprawnych funkcjonowania Or-

kiestr dętych OSP, prowadzące: Katarzyna Standerska i Małgorzata Bugaj; Promocja i komunikacja w Orkiestrze, 
prowadzący: Roman Głowacki. 

– �-� października ���� r., Mykanów. Warsztaty dla kadr instruktorskich Orkiestr – praca z dziećmi i młodzieżą, 
prowadzący: instruktorzy Orkiestry OSP Mykanów, Krzysztof Witczak, Barbara Zamożniewicz. 

– ��-�� października ���� r., Nadarzyn. Warsztaty dla tamburmajorów Orkiestr OSP, prowadzący: Mirosław Chil-
manowicz. 

– ��-�� listopada ���� r., Kraków. Pozyskiwanie środków finansowych, prowadzące: Małgorzata Bugaj, Katarzyna 
Standerska. 

– ��-�� listopada ���� r., Kraków. Dyrygowanie w Orkiestrach OSP, prowadzący: Sebas�an Perłowski. 
– �� listopada ���� r., Warszawa. Praktyczne warsztaty z przygotowania musztry Orkiestry, prowadzący: Mirosław 

Chilmanowicz. 
– ��-�� czerwca ���� r. – wizyty studyjna. Ogólnopolski Fes�wal Orkiestr OSP w Częstochowie. 
– ��-�� sierpnia ���� r. – wizyty studyjna. Międzynarodowy Fes�wal Orkiestr Dętych w Karlovych Varach (Czechy) 
– �� października ���� r. – wizyta studyjna. Fes�wal „Echo Trombity” w Nowym Sączu. 
– �� października ���� r. – wizyta studyjna. Parafialno-Gminna Orkiestra z Sobolowa, gospodarz: Stanisław 

Chmielek 
– ��-�� listopada ���� r. – wizyta studyjna. Mażoretki Miasta Leszna, gospodarz: Katarzyna Czyżak. 
– �� listopada ���� r. – wizyta studyjna. Wilanowska Orkiestra Dęta, gospodarz: Robert Woźniak. 
 

SZKOŁA LIDERÓW OSP w ramach projektu „OSP potencjał młodych” realizowanego z dotacji programu Aktywni 
Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 
– ��-�� marca ���� Falenty. Warsztaty z zakresu wspierania i rozwoju umiejętności liderskich. Zespół, lider, ja: 

motywacja, relacje, komunikacja, samoświadomość, zaangażowanie, trenerzy: Grzegorz Idziak, Piotr Bachoński, 
Marta Cielińska-Idziak. 

– ��-�� maja ���� Podlesice. Warsztaty z zakresu wspierania i rozwoju umiejętności liderskich. Zarządzanie i ko-
munikacja w zespole OSP, trenerzy: Monika Makowiecka, Bohdan Skrzypczak, Teresa Jankowska. 



 

 �� 

Współpraca z zagranicznymi organizacjami strażackimi 
 
�. Zawody Sportowo-Pożarnicze CTIF 

XXII Międzynarodowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF Mar�gny, Szwajcaria ����. Odbyły 
się w dniach od �� do �� lipca ���� r. Polskę na zawodach reprezentowały młodzieżowe drużyny pożarnicze działa-
jące przy OSP Krzeszów (woj. podkarpackie), Racławówka (woj. podkarpackie), Przytkowice (woj. małopolskie). 
Głównym punktem tzw. „małej olimpiady” były zawody wg międzynarodowego regulaminu. Kwalifikacje reprezen-
tantów kraju do zawodów międzynarodowych miały miejsce w dniach ��.��-�.��.���� r. w Licheniu Starym (woj. 
wielkopolskie). W zawodach międzynarodowych w Mar�gny udział wzięły w sumie �� państwa (�� drużyny). Zawody 
odbyły się w dniu �� lipca ���� r. i poprzedzone zostały startami treningowymi. Kolejność zajętych miejsc przez mło-
dzieżowe drużyny pożarnicze przedstawia się następująco: w kategorii drużyn dziewczęcych: MDP Przytkowice – � 
miejsce, MDP Racławówka – � miejsce, w kategorii drużyn chłopięcych: MDP Krzeszów – �� miejsce. 

Program „małej olimpiady” składał się również z elementów integrujących międzynarodową młodzież oraz da-
jących możliwość zaprezentowania krajów pochodzenia, co również było oceniane. W rywalizacji międzynarodowej 
młodzieżowe drużyny pożarnicze reprezentujące Polskę odniosły duże sukcesy. MDP Przytkowice zajęła I miejsce 
w „Miejskiej grze terenowej”, natomiast występ w ramach „Prezentacji narodów” naszych polskich drużyn zdobył 
uznanie międzynarodowego jury i przyznano naszej młodzieży III miejsce spośród wszystkich �� państw. 

W skład międzynarodowej ekipy sędziowskiej powołani zostali również sędziowie reprezentujący Krajowe Ko-
legium Sędziów Zawodów Strażackich dh Marek Duda i dh Jarosław Pasik. 
 

XVII Międzynarodowe Zawody Sportowo-Pożarnicze CTIF i XXIII Międzynarodowe Zawody Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych CTIF Celje, Słowenia ����. Polskę na zawodach CTIF reprezentowało �� drużyn pożarniczych 
ochotniczych straży pożarnych, w tym � młodzieżowe drużyny pożarnicze oraz � drużyny Państwowej Straży Po-
żarnej. Zawody rozgrywane są wg międzynarodowego regulaminu CTIF, wg którego rozgrywane były również eli-
minacje krajowe zorganizowane przez Związek OSP, kwalifikujące reprezentantów kraju do olimpiady  w ���� r. 
W zawodach międzynarodowych w Celje udział wzięło �� państw. Międzynarodowa Olimpiada CTIF to najbardziej 
prestiżowe zawody dla strażaków na całym świecie. Wydarzenie organizowane jest co � lata, podczas którego 
odbywają się Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, Tradycyjne Międzynarodowe Zawody Pożarnicze, Za-
wody w sporcie pożarniczym OSP i PSP oraz „Wystawa narodów” – wystawa promująca kraj i drużyny oraz re-
giony, z których pochodzą, „Prezentacja narodów” – program artystyczny przygotowany przez młodzież (uczest-
ników spotkania) dla gości i mieszkańców miasta, Olimpiada Obozowa dla młodzieży – turniej polegający na rozegra-
niu konkurencji zwinnościowych i sprawnościowych, wymagających zespołowego współdziałania – która służy inte-
gracji uczestników spotkania. 
 
Klasyfikacja generalna: 
 
Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (ćwiczenie bojowe, sztafeta z przeszkodami ��� m):  
W kategorii drużyn dziewczęcych: MDP Przytkowice – � miejsce 
W kategorii drużyn chłopięcych/mix: MDP Wysokienice – � miejsce, MDP Zalesie Śląskie – �� miejsce  
Tradycyjne zawody sportowo-pożarnicze (ćwiczenie bojowe, sztafeta pożarnicza z przeszkodami):  
Ochotnicze straże pożarne: 
Kobiety CTIF grupa A: KDP OSP Głuchów – � miejsce, KDP OSP Raszowa – �� miejsce  
Kobiety CTIF grupa B: KDP OSP Lądek – � miejsce 
Mężczyźni CTIF grupa A: OSP Głuchów – �� miejsce, OSP Drohiczyn – �� miejsce, OSP Milanów – �� miejsce,  
OSP Raszowa – �� miejsce, OSP Dobieszowice – �� miejsce 
Mężczyźni CTIF grupa B: OSP Lądek – � miejsce, OSP Niechobrz – �� miejsce, OSP Raszowa – �� miejsce Olimpiada 
Obozowa – MDP Wysokienice III miejsce 
 

W czasie Olimpiady tradycyjnie odbywa swoje posiedzenie Międzynarodowa Komisja Młodzieży CTIF (Interna-
�onal Youth Leader Commission). Komisja wybrała jednogłośnie nowe władze na kolejną kadencję, m.in.: przewod-
niczącego Jörn-Hendrik Kuinke (Niemcy) oraz wiceprzewodniczącą Teresę Tiszbierek – po raz pierwszy w historii 
funkcja ta została powierzona przedstawicielowi z Polski. Komisja zajmuje się m.in. organizacją Międzynarodowych 
Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, organizacją Międzynarodowych Sympozjów CTIF, działalnością opie-
kunów dzieci i młodzieży w krajowych związkach ochotniczych straży pożarnych itp. 



 �� 

�. Polsko-niemiecka współpraca młodzieży 
��. Polsko-niemieckie seminarium dla opiekunów MDP. W dniach ��-�� października ���� r. w Ośrodku Szkole-

niowo-Wypoczynkowym ZOSP RP „Strażak” w Turawie, woj. opolskie odbyło się ��. Polsko-niemieckie seminarium dla 
opiekunów MDP. Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie z niemiecką organizacją Deutsche Jugendfeuerwehr. 
Tematem przewodnim była różnorodność. W seminarium wzięło udział �� osób. Program przewidywał zajęcia z za-
kresu pedagogiki przeżyć, różnego rodzaju warsztaty, spotkania w organizacjach i instytucjach związanych z kulturą 
i historią regionu, wymianę doświadczeń na temat działania ochotniczych straży pożarnych w Polsce i w Niemczech 
oraz finansowania pracy z młodzieżą, w tym wymiany międzynarodowej. Zadanie zostało dofinansowane ze środków 
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i Samorządu Województwa Opolskiego. 

Polsko-niemieckie spotkanie opiekunów MDP i THW-Jugend. W dniach ��-�� listopada ���� r. w Pruszczu 
Gdańskim odbyło się pierwsze polsko-niemieckie spotkanie opiekunów młodzieży skupionej w Młodzieżowych Dru-
żynach Pożarniczych i w organizacji Technisches Hilfswerk-Jugend. Jego celem było poznanie specyfiki działania obu 
organizacji, znalezienie partnera do współpracy, wymiana doświadczeń. Spotkanie było wynikiem podpisania 
w sierpniu ���� r. porozumienia o współpracy pomiędzy Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Technisches 
Hilfswerk-Jugend. Projekt odbył się przy wsparciu Niemieckiej Współpracy Młodzieży. 

��. Polsko-niemieckie seminarium dla opiekunów MDP. W dniach ��-�� października ���� r. w Dreźnie odbyło 
się ��. Polsko-niemieckie seminarium dla opiekunów MDP – ostatnie w XIV kadencji spotkanie w formule stacjonar-
nej. Hasło spotkania brzmiało „Zmiany klimatyczne i strukturalne w pracy z młodzieżą”. Gospodarzem seminarium 
był niemiecki związek skupiający MDP w Saksonii (Jugendfeuerwehr Sachsen im Landesfeuerwehrverband Sachsen 
e.V.). Głównym celem spotkania było nawiązanie nowych kontaktów, wymiana doświadczeń w obszarze pracy z mło-
dzieżą, refleksja nad potrzebą zrównoważonego rozwoju w różnych dziedzinach życia, w tym w pracy z MDP. Te-
mat zrównoważonego rozwoju był motywem przewodnim gry miejskiej, warsztatów oraz zwiedzania kopalni od-
krywkowej i elektrowni w Boxberg. Ponadto uczestnicy mogli poznać metody prowadzenia zajęć z dziećmi wykorzy-
stywane przez straż pożarną w Dreźnie. 

Kolejne polsko-niemieckie seminarium dla opiekunów MDP zaplanowano na II połowę października ���� r. 
w Augustowie, jednak ze względu na pandemię zostało ono odwołane. 

W czasie pandemii nastąpiła diametralna zmiana w potrzebach OSP, które organizowały wymianę polsko-nie-
miecką i korzystały ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Główną formą działalności Związku OSP 
RP jako jednostki centralnej PNWM stało się doradztwo i działalność informacyjna. Doradztwo zmieniło się zarówno 
pod względem treści, jak i przeznaczanego na niego czasu. Głównymi kanałami przekazywania informacji były naj-
częściej rozmowy telefoniczne, komunikatory, pla�ormy on-line, strony internetowe i media społecznościowe 
Związku i innych organizacji (np. Witryna Wiejska) oraz czasopismo „Strażak”. Działalność doradcza dotyczyła przede 
wszystkim technicznych i merytorycznych możliwości organizacji spotkań zdalnie, metod do wykorzystania w akty-
wizacji młodych ludzi, finansowania spotkań zdalnych, hybrydowych i stacjonarnych, informacji na temat opracowa-
nych przez PNWM materiałów szkoleniowych i scenariuszy spotkań, organizowanych przez PNWM szkoleń i spotkań 
informacyjnych, różnych pla�orm do organizacji spotkań zdalnych. 

W grudniu ���� r. zostało zorganizowane dwudniowe szkolenie z zakresu obsługi pla�ormy Zoom oraz prak-
tycznych możliwości jej wykorzystania do spotkań z młodzieżą. Do udziału w szkoleniu zostały zaproszone również 
ośrodki szkolenia Związku, które potencjalnie mogłyby być organizatorami spotkań hybrydowych lub wspomóc wnio-
skodawców w obsłudze technicznej spotkań zdalnych. 

W portalach społecznościowych, na stronach internetowych i w miesięczniku „Strażak” na bieżąco były publi-
kowane artykuły o nowościach PNWM. 

W ���� r. zwiększyło się zainteresowanie spotkaniami specjalistycznymi, które pozwalały na spotkania doro-
słych, bez udziału młodzieży, oraz formatem „�x�” (realizacja projektów jednostronnych). 

Ponadto została opracowana nowa koncepcja docierania do obecnych i potencjalnych wnioskodawców, której czę-
ścią jest stworzenie społeczności osób zainteresowanych tematyką spotkań polsko-niemieckich. Ważnym elementem sie-
ciowania było informowanie wnioskodawców o ofercie szkoleniowej PNWM i wspólny udział w tych wydarzeniach. 

Ponadto w dniach ��-�� lipca ���� r. w Berlinie zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami władz 
Deutsche Jugendfeuerwehr, podczas którego omówiono trudności wynikające z pandemii oraz zaplanowano 
wspólne działania, których celem jest aktywizacja środowiska. Została podjęta próba organizacji spotkania specjali-
stycznego on-line dla osób zainteresowanych współpracą, jednak ze względu na brak wystarczającej liczby niemiec-
kich uczestników nie doszło ono do skutku. 

Wnioski PNWM w liczbach. W latach ����-���� zostały złożone �� wnioski: �� na spotkania w Polsce, �� na 
spotkania w Niemczech. Przekazano dofinansowanie w łącznej wysokości ��� ���,�� zł (z czego w ���� r. w kwocie 
��� ���,�� zł). W ���� r. do rozpatrzenia wpłynęło � wniosków: � na spotkania w Polsce i � na spotkania w Niem-
czech (stan na ��.��.���� r.). Wpływ wniosków odbywa się w trybie ciągłym. 



 

 �� 

STATUTOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
 
Dział Handlowo-Administracyjny 

Związek OSP RP prowadzi zarobkową działalność gospodarczą realizowaną przez dział Handlowo-Administracyjny Biura ZG 
ZOSP RP. Podstawową i jednocześnie najbardziej rentowną gałęzią działalności jest sprzedaż wyrobów służących zapewnieniu 
bezpieczeństwa pożarowego, publicznego, ochronie zdrowia, życia, mienia itp. 

W celu zapewnienia najwyższego poziomu technicznego, jakościowego dystrybuowanych wyrobów oraz wyne-
gocjowania najkorzystniejszych cen Związek OSP RP podejmuje następujące działania: 
 negocjacje z producentami i przedstawicielami producentów sprzętu przeciwpożarowego, dzięki którym ofero-

wane ceny są konkurencyjne w stosunku do cen detalicznych, 
 intensywne zbieranie ofert i docieranie do producentów sprzętu przeciwpożarowego innowacyjnego i o jak naj-

wyższej jakości, co pozwala na stałe rozszerzanie oferty handlowej, 
 uzgadnianie warunków gwarancyjnych z producentami i dostawcami w ramach zakupywanego sprzętu wykorzy-

stywanego w ochotniczych strażach pożarnych, które określają karty gwarancyjne dostarczane wraz z kupowa-
nym wyrobem, 

 doradztwo techniczne dotyczące wymagań sprzętowych i dokumentacji, tj. świadectwa CNBOP, dokumenty CE itp., 
 bieżącą analizę (prowadzoną drogą elektroniczną) wykazu wydanych przez CNBOP świadectw dopuszczenia, 
 bieżące przekazywanie informacji o nowych ofertach handlowych i promocjach cenowych, 
 zapraszanie przedstawicieli firm do prezentowania swoich wyrobów podczas organizowanych spotkań i seminariów, 
 uczestnictwo w targach producentów sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego, 
 wydawanie gazetek produktowych. 
 

 
Wykres: Wyniki finansowe sprzedaży pośredniej w latach ����-���� 
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Od września ���� r. w budynku ZOSP RP przy ul. Oboźnej � uruchomiona została sprzedaż bezpośrednia 
w sklepie ZOSP RP. Wyniki finansowe sprzedaży bezpośredniej w latach ����-����: 

 

 
Obok przychodu ze sprzedaży Związek OSP RP pozyskuje środki z wynajmu lokali w budynku ZOSP RP. Wszystkie 

podejmowanie działania mają na celu pozyskanie środków na realizację działań statutowych. 
W ���� r. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP podjął współpracę z Volkswagen Financial Services Polska, 

w wyniku czego do ochotniczych straży pożarnych trafiło w użyczenie �� samochodów VW Transporter z napędem 
na cztery koła. Do samochodów zostały wydane karty paliwowe z limitem ���� zł miesięcznie. Ze swej strony Związek 
OSP RP wyposażył pojazdy w środki dezynfekujące oraz ochronne do działań związanych z pandemią. Łącznie do po-
jazdów trafiło odpowiednio: 

 
asortyment liczba jm 

Maseczki medyczne �� ��� szt. 
Kombinezony ochronne PNEN ����� �� szt. 
Rękawiczki nitrylowe � ��� par 
Płyn antybakteryjny do rąk ��� ml �� szt. 
Opryskiwacz ciśnieniowy �� szt. 
Płyn do dezynfekcji powierzchni ��� litrów 

 
Umowy użyczenia sporządzone zostały na okres sześciu miesięcy, jednak ze względu na przedłużającą się pan-

demię przedłużono okres użyczenia do dwunastu miesięcy. Po okresie użyczenia przygotowana została oferta spe-
cjalna na wykup aut, z czego skorzystała duża część OSP. Z uwagi na duże zainteresowanie projektem współpraca 
jest kontynuowana i kolejne dwadzieścia samochodów jest użytkowanych przez ochotnicze straże pożarne. W wy-
niku tego dziesięć Transporterów i tyle samo VW Caddy jest do dyspozycji OSP zaangażowanych w pomoc związaną 
z kryzysem w Ukrainie. Projekt uwypuklił potrzebę posiadania w OSP pojazdu do celów gospodarczych. 

Dział Handlowo-Administracyjny w latach ����-���� kontynuował produkcję i dystrybucję kalendarzy ZOSP RP. 
Obok tradycyjnie produkowanych kalendarzy tłoczonych oraz kartkowych z Instrukcją przeciwpożarową w latach 
����-���� wydany został kalendarz trójdzielny. Przy projektowaniu kalendarza trójdzielnego na rok ���� uwzględ-
niono fakt jubileuszu ZOSP RP. Opracowany znak ���-lecia ZOSP RP umieszczony na kalendarzu stał się oficjalnym 
logo jubileuszu i był z powodzeniem używany przez wszystkie struktury ZOSP RP, podkreślając tym samym jedność 
struktur organizacji. 

Wartość ne�o obrotu w latach ����-���� 
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Ze względu na trudności z dostawami półproduktu do wy-
twarzania kalendarzy tłoczonych w ���� r. popyt przewyż-
szył podaż. Łącznie w latach ����-���� ZOSP RP rozdystry-
buował ��� ��� kalendarze promujące ideę zjednoczenia 
ochotniczych straży pożarnych. 

W ramach promocji projektowane i produkowane 
były również gadżety ZOSP RP w postaci długopisów, smy-
czy, kalkulatorów, notesów, zestawów piśmiennych, para-
soli, plecaków, toreb podróżnych, magnesów na lodówkę, 
latarek, scyzoryków i innych. 

We współpracy z Calberg Polska uruchomiony został 
projekt pn. „Rezerwa Natychmiastowa”, dzięki któremu 

OSP mogły ubiegać się o sprzęt niezbędny do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. W wyniku prowadzenia 
projektu zakupiono i przekazano sprzęt i ochrony osobistej w postaci pił, motopomp, agregatów prądotwór-
czych, latarek, najaśnic, węży i różnego rodzaju armatury oraz ubrań specjalnych, hełmów, butów.  Sprzęt został 
przekazany nieodpłatnie. 

ZOSP RP przekazał do OSP ��� ��� szt. żeli dezynfekcyjnych do rąk o wartości � ��� ��� zł w ramach darowizny 
otrzymanej od firmy Kosmepol Sp. z o.o. 
 
Redakcja „Strażaka” 

Miesięcznik „Strażak” Pismo Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej towarzyszy 
ochotniczym strażom pożarnym w codziennej działalności i w chwilach uroczystych, a także w momentach trudnych. 
Z zaangażowaniem i pasją członków zespołu oraz współpracowników Redakcji spełnia rolę, jaką wyznacza jej Statut 
Związku OSP RP, jest łącznikiem pomiędzy Związkiem i jego członkami – ochotniczymi strażami pożarnymi. Redakcja 
„Strażaka” jest nie tylko przekazicielem informacji, ale również partnerem, współpracuje z ochotniczymi strażami 
pożarnymi, zabiega o to, by działalność strażaków ochotników oraz Związku była w należny sposób ceniona i dostrze-
gana, czemu służą rozmaite i liczne inicjatywy podejmowane przez zespół redakcyjny oraz współpraca z innymi me-
diami. Obok artykułów informujących o sprawach ważnych dla strażaków ochotników i ich stowarzyszeń, specjali-
stycznych i edukacyjnych, reportaży oraz relacji z akcji, zawodów sportowo-pożarniczych, manewrów, tekstów praw-
niczych czy prezentujących szeroką społeczną działalność OSP, „Strażak” publikuje cykle artykułów problemowych 
i programowych, inicjuje rozmaite akcje i wydarzenia. 

W minionej kadencji Redakcja podjęła wiele inicjatyw służących integracji środowiska strażackiego, pielęgno-
waniu jego historii i tradycji, promowaniu działalności strażaków ochotników oraz Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zespół tworzący „Strażaka” organizował konkursy i wydarzenia inicjujące i wspie-
rające szeroką, także pozaratowniczą aktywność ochotniczych straży pożarnych, w tym pracę z młodzieżą oraz zada-
nia wymuszane nowymi okolicznościami i warunkami klimatycznymi. 

W numerze styczniowym (�/����) rok ���� ogłoszony został rokiem Bolesława Chomicza, była to inicjatywa 
Redakcji z okazji ���. rocznicy urodzin wielkiego patrioty, społecznika, twórcy zjednoczonego ruchu strażackiego 
i jednego ogólnopolskiego Związku. Od tego numeru przez cały rok ukazywała się specjalna rubryka poświęcona 
działaniom i przemyśleniom naszego patrona. Redakcja inspirowała i zachęcała ochotnicze straże pożarne do aktyw-
nego i pomysłowego świętowania wielkiej rocznicy ���-lecia niepodległości Polski, które obchodziliśmy w ���� r. 
Z tej okazji Redakcja przygotowała też dodatkowe, ponad ��-stronicowe, specjalne wydanie „Strażaka” zawierające 
sugerowane scenariusze strażackich uroczystości upamiętniających odzyskanie przez Polskę niepodległości, które 
ukazało się w październiku ���� r. Zaprezentowaliśmy w nim ważną i bliską współpracę samorządu terytorialnego 
z ochotniczymi strażami pożarnymi. 

Zespół redakcyjny w latach ����, ���� oraz ���� organizował Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla 
Społeczności Lokalnych z Udziałem OSP i Samorządów FLORIANY oraz wielkie gale, podczas których wręczano statu-
etki zwane strażackimi oscarami. Członkom redakcji udało się zdobyć znaczące zewnętrzne środki finansowe na prze-
prowadzenie tych imprez. W roku ���� redaktorzy pozyskali rekordowo blisko ��� ��� zł na organizację gali oraz 
nagrody warte ponad �� ��� zł, czyli łącznie ponad ��� ��� zł. W roku ���� zespół zdobył łączne zewnętrzne dofi-
nansowanie w kwocie ponad �� ��� zł, w tym ponad �� ��� zł to wartość nagród. Redakcja zaangażowana była 
również w program „Ratujemy i Uczymy Ratować” (RUR) koordynowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy 
oraz Związek OSP RP, a realizowany w szkołach przez strażaków ochotników, który stanowił jedną z kategorii kon-
kursowych FLORIANÓW. Wraz z prezesem Waldemarem Pawlakiem, strażakami ochotnikami i członkami MDP „Stra-
żak” uczestniczył w corocznych, prowadzonych przez Jurka Owsiaka, Finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

  



 �� 

W latach ����-���� powstało wiele publikacji mających na celu obronę niezależności, samorządności i praw 
ochotniczych straży pożarnych oraz Związku OSP RP przed zapędami władz państwa. Także artykuły komentujące 
sposób przedstawiania przez rząd i kierownictwo Państwowej Straży Pożarnej kwes�i finansowania ochotniczych 
straży pożarnych. „Strażak” z troską pisał o pracach prowadzonych w tajemnicy nad ustawą o OSP. Miesięcznik ana-
lizował i informował o niekorzystnych następstwach zapisów ujawnianych w kolejnych wersjach ww. ustawy, które 
nie były konsultowane ze Związkiem ani ochotniczym środowiskiem strażaków. Relacjonował na swoich łamach prze-
prowadzone przez ZOSP RP szerokie konsultacje społeczne oraz przebieg prac parlamentarnych nad wadliwą ustawą. 
Sporo miejsca poświęcono również problemom, z jakimi zmagały się samorządy, ale także sukcesom gmin. 

W mijającej kadencji pojawiły się nowe rubryki, np.: historyczna poświęcona ���-leciu zjednoczenia ruchu stra-
żackiego w jeden Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, którego tradycje i działalność konty-
nuuje Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, kolejna pod hasłem #���drzewNa���lat inspirująca OSP i MDP 
do sadzenia drzew dla uczczenia ���-lecia Związku OSP RP. Innymi przykładami są: rubryka prezentująca psich ratow-
ników i ich opiekunów oraz „rubryka fotopstryka”, w której publikowane są najciekawsze strażackie zdjęcia ukazujące 
się w Internecie. 

Miesięcznik ostrzegał strażaków ochotników przed zagrożeniem, jakie spadło na świat  w ���� r. wraz 
z pandemią koronawirusa. „Strażak” szeroko promował wielką pomoc, jakiej OSP udzielały samorządom, lud-
ności cywilnej oraz medykom w tym ciężkim okresie (aprowizacja/zakupy dla mieszkańców  w okresie rygory-
stycznej kwarantanny, regularne zbiórki artykułów i asortymentu dla pracowników szpitali i placówek medycz-
nych, w tym akcja #StrażacyMedykom, dezynfekcja przestrzeni publicznej, transport osób na szczepienia). 
Wiele miejsca poświęcił także prezentowaniu aktywności Związku, który  z dużym sukcesem natychmiast rozpo-
czął organizowanie środków ochronnych i dezynfekcyjnych oraz środków transportu dla strażaków ochotników  
w całej Polsce. 

Gdy �� kwietnia ���� r. wybuchł wielki pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym, Redakcja „Strażaka” rozpo-
częła zaangażowaną serię licznych publikacji poświęconych problemowi braku wody, zanieczyszczenia powietrza 
i zmiany klimatu. Były to wywiady, felietony i artykuły publicystyczne zgłębiające problem, wskazujące konieczne do 
podjęcia działania oraz nowe zadania i wyzwania dla ochotniczych straży pożarnych oraz Związku. Wskazywaliśmy, 
jakie kroki może podjąć każdy z nas prywatnie, by przyczynić się do zmiany złych nawyków i ograniczenia czy spo-
wolnienia niekorzystnych skutków zmiany klimatu. 

Aby zaktywizować, zwłaszcza strażacką młodzież zamkniętą w domach podczas pandemii, Redakcja „Strażaka” 
zapowiedziała w numerze sierpniowym (�/����), a ogłosiła we wrześniowym (�/����) konkurs „Strażacy dla kli-
matu” adresowany do OSP i MDP. Zadaniami konkursowymi były krótkie filmiki pokazujące sposoby dbania o klimat, 
jak oszczędzać i dbać o wodę oraz o tereny zielone. Cały konkurs został zrealizowany i przeprowadzony zdalnie. Zwy-
cięzcy (I, II, III miejsce, nagroda internautów, specjalne wyróżnienie „Strażaka”) otrzymali atrakcyjne nagrody: ka-
mery GoPro, termowizyjne i inny sprzęt. Wyniki zostały ogłoszone w mediach społecznościowych w grudniu ����r., 
a w „Strażaku” w numerze styczniowym ���� roku (�/����). Wszystkie koszty konkursu poniósł partner, którym była 
fundacja Purpose z siedzibą w Nowym Jorku. 

Kontynuując tematykę związaną z ochroną klimatu w rozmaitych publikacjach, Redakcja połączyła ją rów-
nież z pomysłem sadzenia drzew z okazji ���-lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Cykl artykułów zachęcających OSP i MDP do udziału w akcji #���drzewNa���lat rozpoczął się w numerze 
marcowym ���� roku (�/����) i trwać będzie do XV Zjazdu Krajowego Związku OSP RP, na którym uroczyście 
podsumowane zostaną obchody ���. rocznicy ZOSP RP. Ideą było aby każda OSP  i MDP posadziła po ��� drzew 
z tej okazji. Na łamach „Strażaka” prezentowane były OSP  i MDP, które przyłączyły się do tej akcji. 

Od ���� r. Redakcja bardzo mocno zaangażowała się w promowanie programu First Responder – „Pierwszy 
Ratownik”, który jest ważnym elementem strategii Związku p.n. Florian ����. Powstaje gęsta sieć pierwszych ratow-
ników, których zadaniem będzie dotarcie do poszkodowanego i w ciągu � do � minut od zdarzenia przystąpienie do 
udzielania mu pierwszej pomocy. Głównym celem jest szybkie przystąpienie do resuscytacji krążeniowo-oddechowej 
i podtrzymanie funkcji życiowych do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. To nowe zadanie, do 
podjęcia którego miesięcznik szeroko zachęca strażaków ochotników. Zwłaszcza włączenie się słabszych, małych OSP 
to doskonała dla nich droga rozwoju i udziału w działaniach ratowniczych. 

Również w roku ���� dobra współpraca redaktorów „Strażaka” z Wydawnictwem Polska Press (PP), posia-
dającym �� gazet codziennych w �� województwach oraz kilkaset lokalnych portali informacyjnych  w całym 
kraju, umożliwiła całkowicie nieodpłatną promocję Związku oraz ochotniczych straży pożarnych  z okazji ���-
lecia ZOSP RP. Na portalach PP „Nasze Miasto” w całej Polsce ukazały się artykuły i informacje na temat Związku 
i OSP oraz Konkursu FLORIANY. Ponadto zespół „Strażaka” wspólnie z Polską Press przygotował ��-stronicowe 
papierowe wydanie okolicznościowe z okazji ���-lecia ZOSP RP, które ukazało się w �� województwach jako 
dodatek specjalny do dzienników regionalnych. 

  



 

 �� 

 
W roku ���� wiele publikacji poświęconych zostało wojnie w Ukrainie, która w wyniku niebywałej agresji Rosji 

i bes�alstwa rosyjskich żołnierzy zmusiła do opuszczenia kraju wielu naszych sąsiadów, głównie kobiet z dziećmi. 
„Strażak” prezentuje ogrom zaangażowania, jakim od początku wykazał się Związek OSP RP i ochotnicze straże po-
żarne. Gazeta relacjonuje bezpośrednią współpracę przedstawicieli Zarządu Głównego ZOSP RP z kierownictwem 
Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, organizowanie przez władze Związku pomocy zagranicznej 
płynącej szerokim strumieniem do strażaków w Ukrainie oraz koordynowanie jej transportu przez Polskę, przyjmo-
wanie i utrzymywanie przez ośrodki szkoleniowe ZOSP RP ukraińskich rodzin z dziećmi czy obsługę zagranicznych 
misji przybywających z pomocą uchodźcom. 

Bardzo dużo miejsca w latach ����‒���� zespół redakcyjny poświęcił strażackiej młodzieży oraz pomysłom 
i inspiracjom dla opiekunów młodzieżowych drużyn pożarniczych. Promocji treści zamieszczanych na łamach „Stra-
żaka” oraz podejmowanych przez Redakcję inicjatyw służy fanpage na Facebooku. Informacje o nich zamieszczane 
są również na stronie internetowej Związku oraz przez media, z którymi współpracuje zespół „Strażaka”. 

 
DZIAŁALNOŚĆ EKONOMICZNO-FINANSOWA 
 
Dział Ekonomiczno-Finansowy 
Finanse Związku OSP RP 
�. Źródła finansowania 

Głównym źródłem finansowania ochotniczych straży pożarnych są budżety gmin. Ustawa o ochronie przeciw-
pożarowej zobowiązuje gminy do ponoszenia kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia goto-
wości bojowej OSP, bezpłatnego umundurowania członków OSP, ubezpieczenia, ponoszenia kosztów okresowych 
badań lekarskich. Wydatki te powinny być ponoszone bezpośrednio z budżetu gminy. Corocznie ochotnicze straże 
pożarne najwyższe dofinansowania otrzymują z budżetów gmin. 

Ochotnicze straże pożarne mogą również otrzymywać środki finansowe na podstawie umów zawieranych bez-
pośrednio z komendami powiatowymi PSP (środki MSWiA i środki z firm ubezpieczeniowych) i z Narodowym Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu przeciwpożarowego, umundu-
rowania bojowego oraz samochodów pożarniczych, jak również na remonty remiz OSP. 

Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową ochotniczych straży pożarnych i Związku było cią-
głym zadaniem dla działaczy i pracowników ochotniczego pożarnictwa. 
 
Wysokość środków finansowych z dotacji uzyskanych przez Zarząd Główny w latach ����-���� przedstawia tabela 
(kwoty w zł): 
 ���� ���� ���� ���� ���� Razem 

Dotacje MSWiA � ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 
Firmy Ubezpieczeniowe �� ��� ��� � � � � �� ��� ��� 
Polsko-Niemiecka  
Współpraca Młodzieży 

��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� �� ��� ��� ��� 

MSZ/GIZ/RPMB  
(środki unijne) 

��� ��� ��� ��� � ��� ��� ��� ��� ��� ��� � ��� ��� 

Fundusz Inicjatyw  
Obywatelskich 

�� ��� � �� ��� �� ��� � ��� ��� 

PZU S.A. ��� ��� � � � � ��� ��� 
Urząd Marszałkowski � ��� �� ��� �� ��� � � �� ��� 
Ministerstwo Kultury � ��� ��� � �� ��� � ��� ��� 
Centrum Projektów 
Europejskich 

�� ��� � ��� � � � �� ��� 

�% podatku � ��� ��� � ��� ��� � ��� ��� � ��� ��� � ��� ��� �� ��� ��� 
Darowizny na konkursy �� ��� �� ��� ��� ��� � ��� �� ��� ��� ��� 

 
Najwięcej środków finansowych uzyskano z �% podatku. W latach ����-���� środki te stanowiły kwotę �� ��� ��� zł. 
Środki z MSWiA Związek przeznaczył na Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, zakup sprzętu pomiarowego 

oraz organizację zawodów sportowo-pożarniczych. 



 �� 

Zakup odznaczeń i legitymcji w zł 
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W latach ����-���� Związek uczestniczył w różnych projektach finansowanych ze środków unijnych: z Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, GIZ czy Rady Państw Morza Bałtyckiego oraz z Funduszy Norweskich. 

Projekt z MSZ lata ����-���� pt. „Wspieranie procesu organizacji ukraińskiego wolontariatu ratowniczego na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnej w obwodzie rówieńskim na Ukrainie”. Projekt GIZ lata 
�������� pt. „Wspieranie w procesie tworzenia lokalnych planów zarządzania kryzysowego i ochrona ludności ze 
szczególnym naciskiem na tworzenie struktur ochotniczych straży pożarnych, która stanowi dodatek do służby zawo-
dowej na Ukrainie”. Projekt ze środków Rady Państw Morza Bałtyckiego: „Wsparcie systemu bezpieczeństwa po-
wszechnego poprzez rozwój systemu ochrony straży pożarnych – aktywizacja dzieci i młodzieży na rzecz ratownictwa 
i wolontariatu” na Litwie i Białorusi. Dotację ze środków FAOO Związek przeznaczył na realizację projektu „Aktywni 
obywatele – Fundusz Krajowy” Program na lata ����-��. 

Znaczące kwoty Zarząd Główny ZOSP RP otrzymywał do ���� r. z firm ubezpieczeniowych – �� ��� ��� zł. 
W ���� r. zmieniono zapisy w ustawie o ochronie przeciwpożarowej i środki trafiają obecnie do Komendy Głównej 
PSP z przeznaczeniem dla OSP. Ze środków firm ubezpieczeniowych finansowano organizację imprez programowych, 
zakup odznaczeń oraz szkolenia z KPP dla strażaków ochotników. 
W ���� r. Związek OSP dokonał sprzedaży udziałów w KZPT w Kaliszu za kwotę � ��� ��� zł. 

W ���� r. Związek OSP RP otrzymał od firmy KOSMEPOL Sp. z o.o. w darowiźnie żele dezynfekcyjne do rąk 
o wartości � ��� ��� zł w celu przeciwdziałania pandemii COVID-�� i zwalczania jej skutków. 

W ���� r. Związek OSP otrzymał z Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych środki ochronne, płyny dezynfeku-
jące, maseczki, kombinezony ochronne, rękawiczki nitrylowe, przyłbice, okulary ochronne oraz termometry bezdo-
tykowe z przeznaczeniem do bezpłatnego przekazania dla ochotniczych straży pożarnych na walkę z pandemią 
COVID-�� w Narodowym Programie Szczepień o wartości szacunkowej powyżej �� mln zł. 
 
W latach ����-���� Związek OSP RP przeznaczył na zakup odznaczeń i ich obszycie oraz zakup legitymacji do odzna-
czeń kwotę � ��� ��� zł. Poniższa tabela przedstawia kwoty w zł: 
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W latach 2017-2021 Związek uczestniczył w różnych projektach finansowanych ze środków unijnych: z Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych, GIZ czy Rady Państw Morza Bałtyckiego oraz z Funduszy Norweskich. 

Projekt z MSZ lata 2017-2018 pt. „Wspieranie procesu organizacji ukraińskiego wolontariatu ratowniczego na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnej w obwodzie rówieńskim na Ukrainie”. Projekt GIZ lata 2019-
2029 pt. „Wspieranie w procesie tworzenia lokalnych planów zarządzania kryzysowego i ochrona ludności ze szcze-
gólnym naciskiem na tworzenie struktur ochotniczych straży pożarnych, która stanowi dodatek do służby zawodowej 
na Ukrainie”. Projekt ze środków Rady Państw Morza Bałtyckiego: „Wsparcie systemu bezpieczeństwa powszech-
nego poprzez rozwój systemu ochrony straży pożarnych – aktywizacja dzieci i młodzieży na rzecz ratownictwa i wo-
lontariatu” na Litwie i Białorusi. Dotację ze środków FAOO Związek przeznaczył na realizację projektu „Aktywni oby-
watele – Fundusz Krajowy” Program na lata 2021-23. 

Znaczące kwoty Zarząd Główny ZOSP RP otrzymywał do 2017 r. z firm ubezpieczeniowych – 17 790 817 zł.  
W 2017 r. zmieniono zapisy w ustawie o ochronie przeciwpożarowej i środki trafiają obecnie do Komendy Głównej 
PSP z przeznaczeniem dla OSP. Ze środków firm ubezpieczeniowych finansowano organizację imprez programowych, 
zakup odznaczeń oraz szkolenia z KPP dla strażaków ochotników. 

W 2018 r. Związek OSP dokonał sprzedaży udziałów w KZPT w Kaliszu za kwotę 6 150 051 zł.  
W 2021 r. Związek OSP RP otrzymał od firmy KOSMEPOL Sp. z o.o. w darowiźnie żele dezynfekcyjne do rąk  

o wartości 4 112 640 zł w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19 i zwalczania jej skutków. 
W 2021 r. Związek OSP otrzymał z Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych środki ochronne, płyny dezynfeku-

jące, maseczki, kombinezony ochronne, rękawiczki nitrylowe, przyłbice, okulary ochronne oraz termometry bezdo-
tykowe z przeznaczeniem do bezpłatnego przekazania dla ochotniczych straży pożarnych na walkę z pandemią CO-
VID-19 w Narodowym Programie Szczepień o wartości szacunkowej powyżej 10 mln zł. 
 
W latach 2017-2021 Związek OSP RP przeznaczył na zakup odznaczeń i ich obszycie oraz zakup legitymacji do odzna-
czeń kwotę 2 991 752 zł. Poniższa tabela przedstawia kwoty w zł: 
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W ���� roku ze środków z firmy Carlsberg utworzono Fundusz Natychmiastowy, z którego został zakupiony 
sprzęt dla OSP, które najbardziej ucierpiały podczas kataklizmów pogodowych (OSP Nowa Biała, Kaniów, Głogoczów, 
Łąck, Kiernozia Witusza itd.). 
 

�. Związek jako organizacja pożytku publicznego 
Związek od �� września ���� r., po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym, uzyskał status organizacji 

pożytku publicznego. Związek w KRS wpisany jest pod numerem ����������. Status organizacji pożytku publicznego 
pozwala Związkowi OSP RP pozyskiwać między innymi wpłaty z tytułu �% podatku dochodowego od osób fizycznych. 
W ramach tej działalności Związek OSP RP wyodrębnił rachunkowo i księgowo działalność pożytku publicznego. 

W dniu �� września ���� r. Uchwałą nr ��/��/���� Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RR zatwierdziło 
nowy regulamin �% podatku dla Związku OSP RP. Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym lub ko-
rekcie może zadeklarować kwotę �% podatku wynikającą z zeznania podatkowego na cel szczegółowy, podając 
w „informacji uzupełniającej”: 
– wskazaną jednostkę OSP, w tym celu należy podać skróconą nazwę OSP i jej dokładny adres, 
– członka OSP lub członka jego rodziny, w tym celu należy podać imię i nazwisko oraz PESEL członka OSP lub jego 

rodziny. Podopiecznych zgłasza dana OSP na wniosku potwierdzonym przez naczelnika/prezesa OSP, zaopinio-
wanym przez właściwy terytorialnie oddział wojewódzki ZOSP RP. Wniosek winien być złożony do Związku 
do dnia �� listopada roku poprzedzającego rok, w którym podatnicy składają roczne zeznania podatkowe. 

Środki z �% podatku mogą być przeznaczone na ochronę przeciwpożarową i propagowanie bezpieczeństwa przeciw-
pożarowego, w tym: 

– remonty i budowy strażnic, 
– zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego, 
– zakup umundurowania i odzieży ochronnej, 
– szkolenia i stwarzanie warunków dla szkoleń członków OSP i MDP, 
– organizację obozów i stwarzanie warunków i zimowisk dla MDP, 
– organizację OTWP, 
– organizację zawodów sportowo-pożarniczych, 
– wydawnictwa propagujące ochronę przeciwpożarową, 
– działalność kulturalną OSP, 
– inne. 
Środki z �% podatku przeznaczone na pomoc członkom OSP i ich rodzin mogą być wydatkowane na: 
– koszty leczenia, rehabilitacji, operacji, 
– zakupy sprzętu rehabilitacyjnego, 
– zakupy 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. 
 
�. Środki pozyskane z �% w latach ����-���� 

Zdecydowany wzrost kwot, jakie Związek pozyskał w latach ����-���� z tytułu �% należnego podatku dochodo-
wego, możemy zaobserwować na poniższym wykresie. 

 

���
� Wpłaty z �% podatku w tys. zł 
���
� ���� 

���� ���� 
���
� 

���� 
���� 

���
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W latach 2017-2021 Związek uczestniczył w różnych projektach finansowanych ze środków unijnych: z Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych, GIZ czy Rady Państw Morza Bałtyckiego oraz z Funduszy Norweskich. 

Projekt z MSZ lata 2017-2018 pt. „Wspieranie procesu organizacji ukraińskiego wolontariatu ratowniczego na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnej w obwodzie rówieńskim na Ukrainie”. Projekt GIZ lata 2019-
2029 pt. „Wspieranie w procesie tworzenia lokalnych planów zarządzania kryzysowego i ochrona ludności ze szcze-
gólnym naciskiem na tworzenie struktur ochotniczych straży pożarnych, która stanowi dodatek do służby zawodowej 
na Ukrainie”. Projekt ze środków Rady Państw Morza Bałtyckiego: „Wsparcie systemu bezpieczeństwa powszech-
nego poprzez rozwój systemu ochrony straży pożarnych – aktywizacja dzieci i młodzieży na rzecz ratownictwa i wo-
lontariatu” na Litwie i Białorusi. Dotację ze środków FAOO Związek przeznaczył na realizację projektu „Aktywni oby-
watele – Fundusz Krajowy” Program na lata 2021-23. 

Znaczące kwoty Zarząd Główny ZOSP RP otrzymywał do 2017 r. z firm ubezpieczeniowych – 17 790 817 zł.  
W 2017 r. zmieniono zapisy w ustawie o ochronie przeciwpożarowej i środki trafiają obecnie do Komendy Głównej 
PSP z przeznaczeniem dla OSP. Ze środków firm ubezpieczeniowych finansowano organizację imprez programowych, 
zakup odznaczeń oraz szkolenia z KPP dla strażaków ochotników. 

W 2018 r. Związek OSP dokonał sprzedaży udziałów w KZPT w Kaliszu za kwotę 6 150 051 zł.  
W 2021 r. Związek OSP RP otrzymał od firmy KOSMEPOL Sp. z o.o. w darowiźnie żele dezynfekcyjne do rąk  

o wartości 4 112 640 zł w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19 i zwalczania jej skutków. 
W 2021 r. Związek OSP otrzymał z Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych środki ochronne, płyny dezynfeku-

jące, maseczki, kombinezony ochronne, rękawiczki nitrylowe, przyłbice, okulary ochronne oraz termometry bezdo-
tykowe z przeznaczeniem do bezpłatnego przekazania dla ochotniczych straży pożarnych na walkę z pandemią CO-
VID-19 w Narodowym Programie Szczepień o wartości szacunkowej powyżej 10 mln zł. 
 
W latach 2017-2021 Związek OSP RP przeznaczył na zakup odznaczeń i ich obszycie oraz zakup legitymacji do odzna-
czeń kwotę 2 991 752 zł. Poniższa tabela przedstawia kwoty w zł: 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2017 2018 2019 2020 2021

Dotacje na zadania statutowe w tys. zł.

Dotacja MSWiA PNWM Unijne Darowizny na konkursy Inne

928001

126097 93569

1727763

118322

0
200000
400000
600000
800000

1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
2000000

2017 2018 2019 2020 2021

Zakup odznaczeń i legitymcji w zł
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Zbiorcze zestawienie środków finansowych z wpłat �% podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 
��������, pozyskanych w latach ����-���� i przekazanych do oddziałów wojewódzkich ZOSP RP zgodnie z wolą dar-
czyńców na rzecz OSP. 
 
Tabela: kwoty w zł 

Lp. Oddział Wojewódzki ZOSP RP 
woj. 

���� r. ���� r. ���� r. ���� r. ���� r. 

� dolnośląskiego ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

� kujawsko-pomorskiego ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

� lubelskiego ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

� lubuskiego ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

� łódzkiego ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

� małopolskiego ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� 

� mazowieckiego ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

� opolskiego ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� 

� podkarpackiego ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

�� podlaskiego ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� �� ��� 

�� pomorskiego ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

�� śląskiego ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

�� świętokrzyskiego ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

�� warmińsko-mazurskiego ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

�� wielkopolskiego ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� � ��� ��� 

�� zachodniopomorskiego ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

�� OS Turawa - �� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� 

�� OWS Kościelisko - - ��� ��� - - 

�� ZG ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

 Razem � ��� ��� � ��� ��� � ��� ��� � ��� ��� � ��� ��� 

 
Liczba podatników, którzy w zeznaniach za lata podatkowe ����-���� złożyli wniosek o przekazanie �% należ-

nego podatku na rzecz Związku OSP RP wg wykazu Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego 
w Warszawie również sukcesywnie wzrosła. 

Z roku na rok obserwujemy również wzrost liczby wskazanych jednostek OSP. Poniższe zestawienie i wykres 
pokazuje liczbę darczyńców według wykazów otrzymanych z Ministerstwa Finansów. 

 
Lp. Za rok podatkowy/ 

w roku 
Liczba wpłat 

�. ����/���� �� ��� 
�. ����/���� �� ��� 
�. ����/���� �� ��� 
�. ����/���� �� ��� 
�. ����/���� �� ��� 



 

 �� 

 
 

Zaktualizowany, zgodnie z art. ��a ust � oraz �a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wy-
kaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania �% podatku dochodowego od osób fizycznych liczy 
obecnie ���� organizacji. 

Według danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów w wykazie �� organizacji, które otrzymały 
w ����r. (z rozliczeń za rok ����) najwyższe kwoty w skali całego kraju, Związek uplasował się na ��. miejscu. Pierwsze 
miejsce zajęła Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” z kwotą ponad ��� mln. 

Najwięcej darczyńców miała Fundacja „Serce dla maluszka”, bo ��� ��� podatników, natomiast na Związek 
OSP przekazało swój �% ��� ��� podatników. 

Zbiorcze zestawienie wykorzystanych w latach ����-���� środków finansowych pozyskanych z wpłat z �% po-
datku dochodowego od osób fizycznych za lata podatkowe ����-���� pokazuje poniższa tabela (kwoty w zł). 

 
 

rok 
Budowy 

i remonty 
strażnic OSP 

Sprzęt 
pożarniczy 

Mundury i odzież 
ochronna 

Szkolenia 
i obozy MDP 

 
OTWP 

Pozostała  
działalność  
statutowa 

(w tym zapomogi) 
���� ��� ��� ��� ��� � ��� ��� �� ��� �� ��� ��� ��� 
���� ��� ��� ��� �� � ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� 
���� ��� ��� � ��� ��� � ��� ��� �� ��� �� ��� ��� ��� 
���� ��� ��� � ��� ��� � ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� 
���� ��� ��� � ��� ��� � ��� ��� ��� ��� � ��� � ��� ��� 
Razem � ��� ��� � ��� ��� � ��� ��� ��� ��� ��� ��� � ��� ��� 

Liczba wpłat wg wykazów z MF Liniowy (Liczba wpłat wg wykazów z MF) 
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Środki finansowe pozyskane z tytułu wpłat �% podatku były wydatkowane w ��% na zakup umundurowania 
i środków ochrony indywidualnej. 

Związek sporządził roczne sprawozdania merytoryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu składa-
nia sprawozdań przez fundacje i stowarzyszenia. Sprawozdania merytoryczne i finansowe za lata ����-���� sporzą-
dzane były w terminach i składane na stronie Instytutu Wolności, publikowane na stronie www.pozytek.gov.pl oraz 
na stronie Związku OSP RP www.zosprp.pl. 

Na stronie internetowej Związku oraz w czasopiśmie „Strażak” zamieszczane były rokrocznie informacje doty-
czące „kampanii �%”: plakaty, ulotki, sposoby przekazywania �% podatku na rzecz danej OSP oraz program do rozli-
czania PIT-ów. 

Wydano ulotki i kalendarze oraz informacyjne zawieszki odblaskowe wspierające i propagujące „Kampanię �%”. 
Wymienione wydawnictwa były kolportowane podczas posiedzeń, narad czy też imprez programowych oraz z wy-
syłką życzeń świątecznych. 

Od ���� r. w zeznaniach podatkowych również emeryci i renciści mogą przekazywać swój �% na dowolną orga-
nizację pożytku publicznego, wystarczy, że złożą stosowne oświadczenie w swoim Urzędzie Skarbowym, bez koniecz-
ności rozliczania się (PIT-OP). 
 
�. Środki z działalności gospodarczej przeznaczane na działalność statutową 

Podstawowym celem prowadzenia przez Związek OSP RP działalności gospodarczej jest pozyskiwanie środków 
na realizację zadań statutowych. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat podjęte zostały różne inicjatywy zmierzające do 
rozwinięcia działalności handlowej prowadzonej przez Biuro Zarządu Głównego, jak również poszczególne biura od-
działów wojewódzkich Związku OSP RP. Zaliczyć można do nich negocjowanie z producentami i przedstawicielami 
producentów sprzętu przeciwpożarowego najwyższej jakości, dzięki którym ceny oferowane przez Związek OSP RP 
są bardziej konkurencyjne. 

 
Dochody pozyskane z działalności gospodarczej w latach ����-���� zaprezentowano w poniższej tabeli: 

 
 

ROK 

Dochody  
OWS 

w Kirach 
Kościelisku 

Wynajem  
pokoi 

gościnnych 

 

Czynsze 
Działalność 

marketingowa 

 
Działalność 
handlowa 

Wpłata  
statutowa + 

odsetki  
bankowe 

Dochody 
czasopisma 
"Strażak" 

���� - �� ��� ��� ��� ��� ��� � ��� ��� � ��� ��� ��� ��� 
���� - �� ��� ��� ��� ��� ��� � ��� ��� � ��� ��� ��� ��� 
���� - �� ��� ��� ��� ��� ��� � ��� ��� ��� ��� ��� ��� 
���� ��� ��� � ��� ��� ��� ��� ��� � ��� ��� ��� ��� ��� ��� 
���� ��� ��� � ��� ��� ��� ��� ��� � ��� ��� ��� ��� ��� ��� 
Razem ��� ��� �� ��� � ��� ��� � ��� ��� � ��� ��� � ��� ��� � ��� ��� 

Cele wydatkowania środków 
z �% 

�% ��% �% 

�% 

��% 

��% 

Budowy i remonty 
Strażnic 
Sprzęt pożarniczy 

Umundurowanie 

Szkolenia i obozy MDP 

TWP 

Pozostałe cele 
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W latach ����-���� głównymi dochodami z działalności gospodarczej były dochody z działalności handlowej, które 
stanowiły ��% ogólnych dochodów. 

 
Kadry 
Tabela: Zatrudnienie średnioroczne w etatach w ZOSP RP w latach ����-���� 

 ���� ����  ���� ���� ���� 
Biuro ZG ��,�� ��,�� ��,�� ��,�� ��,�� 
Biura OW ���,�� ��,�� ��,�� ��,�� ��,�� 
WUS Brzeziny ��,�� ��,�� ��,�� ��,�� ��,�� 
Ośrodek Szkoleniowo- 
Wypoczynkowy w Kirach 

�,�� �,�� �,�� - - 

 
Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy „Kirowy Gościniec” 

Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy „Kirowy Gościniec” znajduje się ok. ��� metrów 
od wejścia do Doliny Kościeliskiej, uznawanej za jedną ca znajduje się też Dolina Chocho-
łowska. Ośrodek od kilkunastu lat prowadzi profesjonalne kursy dla strażaków w zakre-
sie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Posiada najwyższej klasy sprzęt szkoleniowy oraz 

wyspecjalizowaną kadrą instruktorską. Ośrodek prowadzi również inne kursy, w zależności od potrzeb gości. Szkolenia or-
ganizowane głównie dla strażaków ochotników zapewniają im fachową wiedzę z dziedziny ratownictwa medycznego, 
udzielania pomocy w trudnych warunkach (studnie, wypadki samochodowe, ciasne przestrzenie). Kursy w Ośrodku przy-
gotowują do państwowego egzaminu umożliwiającego otrzymanie tytułu ratownika. 

Prezydium Zarządu Głównego na posiedzeniu �� września ���� r. uchwałą nr ���/��/���� w sprawie zmian 
organizacyjnych dotyczących ZOSP RP Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Kirach oraz zmiany uchwały o re-
gulaminie Związku OSP RP określiło nowy sposób zarządzania ośrodkiem, który przeszedł pod bezpośredni zarząd 
Zarządu Wykonawczego ZOSP RP. Księgowość oraz sprawy pracownicze przejęło Biuro ZG ZOSP RP. Ośrodek zmienił 
również swój profil działalności i ukierunkował się głównie na obsługę turystyczną odchodząc od szkoleń KPP i recer-
tyfikacyjnych finansowanych przez Biuro ZG. 

Ośrodek przeszedł modernizację i drobne remonty, które pozwoliły na szersze wykorzystanie bazy noclegowej. 
Wprowadzono standaryzację pokoi. W ofercie Kirowego Gościńca są apartamenty –  przestronne dwupokojowe 
z widokiem na Tatry. Apartamenty oferowane są w dwóch standardach: z aneksem kuchennym lub bez. Gościom 
tych pokoi przysługuje darmowy dostęp do sauny. Pokoje hotelowe – eleganckie, komfortowe z łazienkami zlokalizo-
wane w przytulnych góralskich domkach. W każdym pokoju znajduje się telewizor, a w każdym domku do  dyspozycji 
gości przeznaczona jest niewielka kuchnia.  

  

Dochody z działalności gospo-
darczej 
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wpłata statu-
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 �� 

Najwięcej uwagi poświęcono odnowieniu budynku A, w którym wstawiono nowe okna i odnowiono pokoje 
tworząc w ten sposób pokoje ekonomiczne z łazienkami na korytarzu przeznaczone dla osób zainteresowanych gór-
skimi wycieczkami oraz grup zorganizowanych. Do dyspozycji gości są: sauna dostępna całodobowo dla wszystkich 
gości jako dodatkowa atrakcja lub w pakiecie z apartamentem, siłownia wyposażona sala treningowa, siłownia dla 
gości jest darmowa, PlayStay�on � z pakietem gier i zestawem VR, stół bilardowy. Ośrodek dysponuje dwiema 
w pełni wyposażonymi salami konferencyjnymi, na których zorganizować można zarówno spotkania jak i szkolenia. 
Obie sale konferencyjne mogą służyć także jako sale kinowe. Do dyspozycji gości wyznaczone są miejsca do zorgani-
zowania ogniska albo grilla. 

Pandemia COVID-�� miała negatywny wpływ na funkcjonowanie ośrodka, z dnia na dzień odwołano wszelkie 
rezerwacje i zaprzestano działalności. Pracownicy pozostali bez pracy, a ośrodek bez dochodów. Ciężar utrzymania 
ośrodka i jego kadry spadł na Biuro ZG. Okresy gdy przepisy covidowe zakazywały pracy ośrodkom turystycznym, 
pracownicy Kirowego Gościńca wykorzystali na samodzielnie przeprowadzenie drobnych prac remontowych oraz 
odświeżenie większości pokoi. Ośrodek podejmował działalność w miesiącach, w których zmieniano obostrzenia sa-
nitarne, co niestety nie wpływało na poprawę kondycji finansowej. 

W związku z wybuchem wojny na Ukrainie, � marca Ośrodek przyjął �� osoby – dziesięć kobiet i trzynaścioro 
dzieci którzy przybyli z zachodniej Ukrainy, przeważnie ze Lwowa i okolic. Zapewniono im noclegi pokojach gościn-
nych, wyżywienie – � posiłki dziennie, oraz podstawowe środki higieniczne. 

W roku ���� Ośrodek wyposażono w instalację fotowoltaiczną mającą radykalnie obniżyć koszty zużywanej 
energii elektrycznej. 

Obecnie ośrodek przyjmuje gości, organizuje obozy. 
 



 

 �� 

VIII. Jednostki Organizacyjne ZOSP RP 

ZOSP RP Wytwórnia Umundurowania Strażackiego w Brzezinach 
ZOSP RP Wytwórnia Umundurowania Strażackiego w Brzezinach zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Są-

dowego (Rejestr Przedsiębiorców) jest jednostką organizacyjną Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie produkcji odzieży roboczej i ochronnej (środków 
ochrony indywidualnej), umundurowania i odzieży wierzchniej, bielizny i innej. Swoje wyroby firma głównie dostar-
cza na rynek strażacki. 

ZOSP RP WUS nie posiada odrębnej osobowości prawnej, jest jednostką samobilansującą się oraz samodzielnie 
rozliczającą się z podatku VAT, ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest pracodawcą zatrudniającym 
na dzień �� kwietnia ���� r. �� osoby. 
 
�. Projekty unijne 

ZOSP RP WUS jest w trakcie realizacji projektu unijnego: „Opracowanie ubrania strażackiego ochronnego, spe-
cjalnego o wysokim komforcie użytkowania z uwzględnieniem parametrów użytkowych, zapewniającego bezpie-
czeństwo strażaka w warunkach akcji ratowniczo-gaśniczej i długotrwałe użytkowanie”. 

Główny celem projektu jest stworzenie nowego ubrania ochronnego: zakup usługi badawczej, materiałów do 
odszycia wzorów, koszty certyfikacji, świadectwo dopuszczenia, zakup maszyn (overloc �-nitkowy, overloki  
�-nitkowe, dwuigłówka, ryglówka, guzikarka), zakup innowacyjnego systemu komputerowego (oprogramowania) 
z modułem umożliwiającym tworzenie parametrycznych konstrukcji szablonów odzieżowych na podstawie indywi-
dualnych wymiarów człowieka. Całkowita kwota projektu ��� ���,�� zł (w tym kwota VAT podlegająca odliczeniu). 
Kwota dofinansowania ��� ���,�� zł 

Do dnia ��.��.���� r. WUS otrzymała kwotę ��� ���,�� zł, wniosek o płatność końcową jest w trakcie oceny 
przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. 
 
�. Dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy 

ZOSP RP WUS otrzymała dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych 
wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wy-
stąpienia COVID-�� – dofinansowanie do kosztów na dzień ��.��.���� r. wyniosło ��� ���,�� zł. 

W okresie od stycznia ���� r. do kwietnia ���� r. ZOSP RP WUS uzyskała dofinansowanie na szkolenia pra-
cowników w kwocie �� ���,�� zł, a na prace interwencyjne �� ���,�� zł.  

Najważniejsze działania i osiągnięcia w latach ����-���� 
 

ROK Działania i osiągnięcia 
����  Otrzymanie �� Certyfikatów Oceny Typu WE na środki ochrony indywidualnej przeznaczone na ry-

nek pożarniczy i górniczy 
 Otrzymanie � Świadectw Dopuszczenia na środki ochrony indywidualnej dla strażaków 
 Uzyskanie Certyfikatu ISO na zgodność Systemu Zarzadzania Jakością z normą ISO ���� : ����-�� 
 Pozytywny audyt odnowienia AQAP ����:���� – zmiana jednostki certyfikującej 
 Opracowanie nowych wzorów dla Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie 
 Ekspozycja wyrobów WUS podczas wszystkich zjazdów wojewódzkich i krajowego ZOSP RP oraz 

gali finałowej „FLORIANY ����” 
����  Otrzymanie nagrody GRAND PRIX i Złotego Medalu SAWO ���� w kategorii: Środki ochrony indywi-

dualnej, zbiorowej za Zestaw odzieży ochronnej i bielizny o właściwościach termoregulacyjnych dla 
ratowników górniczych w ramach konsorcjum, w skład którego wchodziła ZOSP RP WUS wspólnie 
z CIOPPIB i CSRG w Bytomiu 

 Współpraca z ITB „MORATEX” w zakresie projektu „AWATAR” – „Indywidualizacja konstrukcji zaa-
wansowanej odzieży ochronnej dla osób pracujących w środowisku o wysokim zagrożeniu życia 
i zdrowia” 

 Otrzymanie � Certyfikatów Badania typu UE na ubrania specjalne przeznaczone dla strażaków  
i � Certyfikatu Oceny typu WE na kominiarkę strażacką 

 Otrzymanie � Świadectw Dopuszczenia (w tym � przedłużenia) na środki ochrony indywidualnej dla 
strażaków 

 Pozytywny audyt nadzoru Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO ���� : ����-�� 

  



 �� 

ROK Działania i osiągnięcia 
  Pozytywny audyt nadzoru AQAP ����:���� 

 Opracowanie ubrania do przestrzeni otwartych (zgodnego z PN-EN �����), � nowych modeli �-częścio-
wych ubrań specjalnych dla PSP według przepisów prawnych opublikowanych w ���� roku 

 Opracowanie modelu ubrania specjalnego do przetargu w Serbii (realizacja przetargu) 
 Wygranie �� przetargów krajowych na umundurowanie i środki ochrony indywidualnej głównie dla 

straży (w tym � dużych przetargów dla PSP na ubrania specjalne �-częściowe) 
 Ekspozycja wyrobów WUS podczas zawodów sportowo-pożarniczych wojewódzkich i krajowych 

ZOSP RP oraz gali finałowej „FLORIANY ����” 
 Udział w obchodach ���-lecia niepodległości Polski organizowanych przez ZOSP RP 

����  Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach projektu pt. „Opracowanie ubrania strażackiego 
ochronnego, specjalnego o wysokim komforcie użytkowania z uwzględnieniem parametrów użytko-
wych, zapewniającego bezpieczeństwo strażaka w warunkach akcji ratowniczo-gaśniczej i długo-
trwałe użytkowanie” (wartość projektu ��� ���,�� zł, kwota dofinansowania ��� ���,�� zł) 

 Organizacja obchodów ��-lecia powstania Wytwórni Umundurowania Strażackiego 
 Przekazanie na rzecz Związku OSP RP � ��� ��� zł (wpłata statutowa, nagrody rzeczowe, reklama 

w czasopismach strażackich, aktualizacja oprogramowania Sage Symfonia ERP Handel), udzielone ra-
baty � ��� ��� zł 

 Otrzymanie � Certyfikatów badania typu UE na ŚOI kat. III i II, w tym na „Odzież ochronną chroniącą 
przed czynnikami gorącymi i płomieniem, antyelektrostatyczna RESCLO” 

 Uzyskanie i aktualizacja � Świadectw Dopuszczenia dla kominiarek 
 Pozytywne kontrole nadzoru nad wyrobem: CNBOP dotycząca wydanych świadectw dopuszczenia; ITB 

MORATEX dotycząca wydanych certyfikatów dla kominiarek: Zakładu Certyfikacji TEXTILCERT Sieci Ba-
dawczej Łukasiewicz – INSTYTUTU WŁÓKIENNICTWA dotycząca wydanych certyfikatów dla ubrań specjal-
nych 

 Pozytywny audyt nadzoru PCBC nad Systemem Zarządzania Jakością ISO obowiązującym w WUS i AQAP 
 �� wygranych przetargów w ramach ustawy PZP 
 Udział WUS jako wystawcy w targach: Kielce IFRE – EXPO ���� oraz Ptak Warsaw Expo ���� w Nada-

rzynie 
 Udział przedstawicieli WUS w gali „FLORIANY ����” w Otrębusach i w innych ogólnopolskich, woje-

wódzkich i powiatowych imprezach strażackich, m.in. Mistrzostwach Polski Strażaków Ochotni-
ków w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym w Licheniu Starym, I Międzynarodowej i II Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Dziecięcych Drużyn Pożarniczych WIERUSZÓW ����, XVI Mistrzostwach Polski Stra-
żaków Ochotników STIHL TIMBERSPORTS®, XI Mazowieckich Zawodach Sikawek Strażackich w Pila-
wie, Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Szczecinku i Świebodzinie, obchodach Dnia 
Strażaka Województwa Łódzkiego w Uniejowie, spotkaniach świąteczno-noworocznych ZG ZOSP RP 
i Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Łódzkiego i wielu innych 

����  Pozyskanie pierwszej transzy środków – �� ���,�� zł w ramach umowy o dofinansowanie projektu pt. 
„Opracowanie ubrania strażackiego ochronnego, specjalnego o wysokim komforcie użytkowania 
z uwzględnieniem parametrów użytkowych, zapewniającego bezpieczeństwo strażaka w warun-
kach akcji ratowniczo-gaśniczej i długotrwałe użytkowanie” (wartość projektu ��� ���,�� zł, kwota 
dofinansowania ��� ���,�� zł) 

 Pozyskanie dofinansowania w ramach tarczy antykryzysowej do kosztów wynagrodzeń w wysokości 
��� ���,�� zł 

 Przekazanie na rzecz Związku OSP RP ��� ��� zł (wpłata statutowa, nagrody rzeczowe, reklama w cza-
sopismach strażackich, aktualizacja oprogramowania Sage Symfonia ERP Handel), udzielone rabaty 
� ��� ��� zł 

 Otrzymanie Certyfikatu badania typu UE na ŚOI kat. III na kominiarkę strażacką, dwuwarstwową – 
model �. Aktualizacja Świadectwa dopuszczenia dla kominiarki strażackiej, dwuwarstwowej – model 
�. Pozytywne kontrole nadzoru nad wyrobem: CNBOP dotycząca świadectw dopuszczenia, ITB 
MORATEX dotycząca wydanych certyfikatów na kominiarki, Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut 
Włókiennictwa dotycząca certyfikatów dla ubrań specjalnych 

 Wzrost exportu (sprzedaż wyrobów gotowych i usług przeszycia dla zagranicznych kontrahentów) 
w ���� roku o ��,��% w porównaniu do ���� roku 

 �� wygranych przetargów w ramach ustawy PZP 

  



 

 �� 

ROK Działania i osiągnięcia 
  Pozytywny audyt certyfikujący Systemu Zarządzania Jakością – uzyskanie certyfikatów: Certyfi-

kat Nr J-���/�/���� potwierdzający spełnienie wymagań PN-EN ISO ����:����-�� w zakresie: 
projektowanie, produkcja, sprzedaż, serwis umundurowania i środków ochrony indywidualnej 
– odzieży ochronnej (specjalnej) wydany przez PCBC S.A. oraz Certyfikat Nr A-��/�/���� po-
twierdzający spełnienie wymagań AQAP ����:���� w zakresie: projektowanie, produkcja, sprze-
daż, serwis umundurowania i środków ochrony indywidualnej – odzieży ochronnej (specjalnej) 
wydany przez PCBC S.A. 

 Wprowadzenie do produkcji kapeluszy GPR i kurtki typu sztormiak 
 Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (negocjacje i podpisanie umowy z TFI ALIANZ 

w imieniu Związku OSP RP) 
����  Pozyskanie kolejnej transzy środków – ����,�� zł w ramach umowy o dofinansowanie projektu pt. 

„Opracowanie ubrania strażackiego ochronnego, specjalnego o wysokim komforcie użytko-
wania z uwzględnieniem parametrów użytkowych, zapewniającego bezpieczeństwo strażaka 
w warunkach akcji ratowniczo-gaśniczej i długotrwałe użytkowanie” (wartość projektu ��� 
���,�� zł, kwota dofinansowania ��� ���,�� zł) oraz opracowanie w III kwartale kompletu do-
kumentów, aby obronić wnioski o płatność dotyczące badań, które składane były do Centrum 
Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi w ���� r. (płatność na początku ���� r. – ��� ���,�� zł) 

 Uzyskanie certyfikatu badania Typu UE i świadectwa dopuszczenia dla ubrań ochronnych spe-
cjalnych ARAMIX EXTRA, które powstały w ramach projektu pt. „Opracowanie ubrania strażac-
kiego ochronnego, specjalnego o wysokim komforcie użytkowania z uwzględnieniem parame-
trów użytkowych, zapewniającego bezpieczeństwo strażaka w warunkach akcji ratowniczo-ga-
śniczej i długotrwałe użytkowanie” 

 Przekazanie na rzecz Związku OSP RP �� ���,�� zł (nagrody rzeczowe, reklama w czasopismach 
strażackich, aktualizacja oprogramowania Sage Symfonia ERP Handel), udzielone rabaty � ��� 
���,�� zł 

 �� wygranych przetargów w ramach ustawy PZP (w tym: KM PSP Łódź – wartość zamó-
wienia ��� ���,�� zł, KM PSP Gdańsk ��� ���,�� zł) 

 Pozytywny audyt nadzoru Systemu Zarządzania Jakością w ramach certyfikatów: Certy-
fikat Nr J-���/�/���� potwierdzający spełnienie wymagań PN-EN ISO ����:����-�� w zakresie: 
projektowanie, produkcja, sprzedaż, serwis umundurowania i środków ochrony indywidualnej 
– odzieży ochronnej (specjalnej) wydany przez PCBC S.A. oraz Certyfikat Nr A-��/�/���� po-
twierdzający spełnienie wymagań AQAP ����:���� w zakresie: projektowanie, produkcja, sprze-
daż, serwis umundurowania i środków ochrony indywidualnej – odzieży ochronnej (specjalnej) 
wydany przez PCBC S.A. 

 Uzyskanie certyfikatu badania typu UE i Świadectwa Dopuszczenia dla ubrania ochronnego, 
specjalnego ARAMIX – aktualizacja 
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 �� 

�. 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 pożar-
nicze, zakładowe straże pożarne (np. „ORLEN”) urzędy gmin i inne instytucje, np. Metro Warszawskie, Port Lotniczy 
Łódź, ANWIL S.A, �� Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku, Politechnika Rzeszowska, FRANK-CARS, Michelin 
Polska Sp. z o.o., Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Polska Fundacja Sportu, Kultury i Sztuki „Mali ludzie – Wiel-
kie zmiany” (sprzedaż w kwietniu ���� r. ��� kompletów ubrań ochronnych z przeznaczeniem na pomoc dla ukraiń-
skich strażaków), a także dostarcza środki ochrony indywidualnej na rynek górniczy. 
 
�. Eksport 

W latach ����-���� ZOSP RP WUS eksportowała swoje wyroby bezpośrednio do Litwy, Portugalii, Niemiec oraz 
Czech. Dla kontrahenta z Holandii Wytwórnia świadczyła usługę uszycia ubrań z materiałów powierzonych przez 
klienta. 
Sprzedaż od stycznia ���� r. do kwietnia ���� r.: 
 Litwa – ��� ���,�� zł 
 Holandia – ��� ���,�� zł 
 Portugalia – ��� ���,�� zł 
 Niemcy – ��� ���,�� zł 
 Czechy – � ���,�� zł 

Razem � ��� ���,�� zł 
 
�. Struktura sprzedaży 

ZOSP RP WUS zaopatruje OSP w umundurowanie wyjściowe i środki ochrony indywidualnej głównie za pośrednic-
twem jednostek organizacyjnych ZOSP RP (biur OW ZOSP RP i ich fili oraz biur terenowych), ��% wartości sprzedaży 
w okresie od styczeń ���� r. do kwiecień ���� r. stanowiła sprzedaż do jednostek Związku OSP RP. Ogółem w tym okresie 
ZOSP RP WUS osiągnęła blisko �� mln zł przychodów z tytułu sprzedaży, w tym ponad �� mln zł ze sprzedaży ubrań 
ochronnych, ��,� mln  zł ze sprzedaży mundurów wyjściowych strażaka oraz mundurów służbowych, �,� mln zł ze sprzed-
aży ubrań koszarowych, �,� mln zł ze sprzedaży czapek rogatywek, kapeluszy, czapek dżokejek i beretów, �,� mln zł ze 
sprzedaży koszul OSP i PSP. 

 

Struktura sprzedaży 
w okresie od stycznia ���� roku  

do kwietnia ���� roku 

��% 

��% 

Związkek OSP RP Pozostali odbiorcy 



 �� 

Struktura sprzedaży asortymentu WUS 
od stycznia ����r. do kwietnia ����r. 

�,��% ubrania ochronne 

�,��% mundury strażaka wyjściowe i służbowe 

ubrania koszarowe 
�,��% 

��,��
% 

�,��% 
czapki rogatywki, kapelusze, czapki dżokejki,berety 

�,��% 

kominiarki �,��% 

sznury do koszuli i munduru 

��,��% 

koszulki POLO i podkoszulki 

pozostały asortyment 

 
nazwa asortymentu 

kwota przychodu w zł 
w okresie od ��.��.���� 

do ��.��.���� 
ubrania ochronne �� ��� ���,�� 
mundury strażaka wyjściowe i służbowe �� ��� ���,�� 
ubrania koszarowe � ��� ���,�� 
czapki rogatywki, kapelusze, czapki dżokejki, berety � ��� ���,�� 
koszule OSP i PSP � ��� ���,�� 
kurtki: wyjściowe, ortalionowe, Camela, typu sho�shell, PSP, GPR, 
płaszcze, bluzy polarowe 

� ��� ���,�� 

kominiarki � ��� ���,�� 
sznury do koszuli i munduru � ��� ���,�� 
pagony do koszul i do kurtek ��� ���,�� 
koszulki POLO i podkoszulki ��� ���,�� 
pozostały asortyment � ��� ���,�� 
razem �� ��� ���,�� 

koszule OSP i PSP 

kurtki: wyjściowe, ortalionowe, Camela, typu 
sho�shell, PSP, GPR, płaszcze, bluzy polarowe 

pagony do koszul i do kurtekz 

�,��% 
�,��% 

�,��% 
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�. WUS a Związek OSP RP 

 
rodzaj wsparcia ���� rok ���� rok ���� rok ���� rok ���� rok 

Wpłata statutowa z podatkiem ��� ���,�� ��� ���,�� � ��� ���,�� ��� ���,�� � ���,�� 
Nagrody pieniężne (sprzedaż premiowana, TIMBERSPORT) �� ���,�� �� ���,�� � ���,�� �� ���,�� � ���,�� 
Nagrody rzeczowe na zawodach pożarniczych – wyroby WUS 
o wartości: 

�� ���,�� �� ���,�� �� ���,�� �� ���,�� �� ���,�� * 

Reklama w pismach strażackich i kalendarzach �� ���,�� �� ���,�� �� ���,�� �� ���,�� �� ���,�� 
Szkolenia i narady, posiedzenia - - - - - 
Aktualizacja oprogramowania Sage Symfonia ERP Handel dla 
Zarządu Głównego i zarządów oddziałów wojewódzkich 
Związku OSP RP 

�� ���,�� �� ���,�� �� ���,�� �� ���,�� �� ���,��** 

Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla całego Związku 
OSP RP 

- �� ���,�� - - - 

Prowizja dla oddziałów wojewódzkich ZOSP RP z tytułu sprze-
daży bezpośredniej na rynek OSP przez ZOSP RP WUS 

- � ���,�� � ���,�� � ���,�� ���,�� 

Udzielone rabaty � ��� ���,�� � ��� ���,�� � ��� ���,�� � ��� ���,�� � ��� ���,�� 
razem � ��� ���,�� � ��� ���,�� � ��� ���,�� � ��� ���,�� � ��� ���,�� 

* w tym Zawody w Koninie � ���,�� zł 
** ok. ��% refaktury na ZOSP RP, tj. �� ���,�� zł 



 �� 

Ośrodek Szkoleniowy „Strażak” w Turawie 
Ośrodek wybudowano w latach siedemdziesiątych wspólnym wysiłkiem strażaków ochotników i strażaków PSP 

z przeznaczeniem na zadania szkoleniowe związane z ochroną przeciwpożarową i ratownictwem. 
W roku ���� Ośrodek został wpisany do rejestru wojewody mazowieckiego i uzyskał zgodę na prowadzenie 

szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. 
W latach ����-���� przeszkolono w nim z zakresu ratownictwa medycznego łącznie ���� strażaków ochotni-

ków z terenu całego kraju. Uzyskali bądź odnowili tytuł ratownika. 
Jest to główna działalność Ośrodka obok organizacji w sezonie letnim obozów szkoleniowo-wypoczynkowych 

młodzieżowych drużyn pożarniczych lub młodzieży strażackiej. W latach ����-���� zorganizowano w Ośrodku �� 
obozów dla � ��� dzieci i młodzieży. 

Od ���� r. przez blisko � lata panującej w Polsce i na świecie pandemii Ośrodek wciąż działał i organizował 
szkolenia z ratownictwa. 

Przez ostatnie � lat pozyskano również wielu zewnętrznych klientów, poza strażakami ochotnikami były 
to głównie: gminy, urzędy, instytucje państwowe i prywatne firmy. Otwartość i zaangażowanie kadry zarządzającej 
Ośrodka oraz własna, smaczna kuchnia powoduje, że klienci wracają. 

Kadrę instruktorską Ośrodka stanowią wykwalifikowani pielęgniarze, ratownicy i lekarze systemu Państwowe 
Ratownictwo Medyczne, osoby z kilkunastoletnim doświadczeniem, którzy nieprzerwanie pracują w zespołach ra-
townictwa medycznego oraz na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Ośrodek na stałe współpracuje z lekarzem me-
dycyny ratunkowej, doktorem nauk medycznych i nauk o zdrowiu, pielęgniarzem ratunkowym, a także z ratownikami 
systemu, z którym realizuje szereg projektów ze środków budżetu marszałkowskiego woj. opolskiego, np. w latach 
����-���� dwie edycje Europejskiego Budżetu Obywatelskiego (planuje się, że do końca ���� r. łącznie ��� osób 
uzyska tytuł ratownika). 

 

Zdjęcie: basen Ośrodka „Strażak” w Turawie 
 

W latach ����-���� przeprowadzono w Ośrodku szereg modernizacji i inwestycji. Począwszy od remontu kapi-
talnego instalacji elektrycznej na obu piętrach, poprzez remont sali wykładowej, jadalni, doprowadzenie wody 
z wodociągu (do roku ���� funkcjonowała tu studnia i własna oczyszczalnia wody), kończąc w roku ���� na kom-
pleksowej termomodernizacji budynku Ośrodka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata ����-���� 
województwa opolskiego, dzięki któremu docieplono ściany i oba stropodachy, zamontowano powietrzną pompę 
ciepła oraz fotowoltaikę na wysokim dachu budynku. 

Trwający blisko rok remont termomodernizacyjny przyczyni się w kolejnych latach do znacznego obniżenia 
kosztów ogrzewania budynku, a zatem do wzrostu przychodów (dotychczas funkcjonował kocioł olejowy). Dzięki 
instalacji paneli fotowoltaicznych będzie też możliwe sezonowe podgrzewanie wody w basenie, co pozwoli na jego 
wykorzystanie np. podczas szkoleń z ratownictwa wodnego. 

Dodatkowo wyremontowano balkony wraz z barierkami, co wpłynęło na zwiększenie bezpieczeństwa pobytu 
w Ośrodku zarówno dla strażaków jak i dla dzieci przebywających na obozach, zielonych szkołach i wycieczkach. 



 

 �� 

Zamontowano wiatę ogrodową oraz siłownię zewnętrzną jako dodatkowe atrakcje na �,�-hektarowym terenie 
Ośrodka „Strażak”. 

 

Zdjęcie: budynek Ośrodka „Strażak” w Turawie 
 
 

IX. Jubileusz ���-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości 

� kwietnia ���� r. uchwalono Ustawę o Narodowych Obchodach Setnej rocz-
nicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Na jej podstawie 
powołano Komitet Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP 
z udziałem prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka. Związek OSP RP aktywnie 
włączył się w  obchody Jubileuszu. �� września ���� r. Uroczystości inauguru-
jące strażackie obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski pod 
Honorowym Patronatem Jego Eminencji Księdza Kardynała Kazimierza Nycza, 
Metropolity Warszawskiego. Uroczystości rozpoczęła msza święta w Świątyni 
Opatrzności Bożej – wotum narodu Polskiego, celebrowana przez Jego Eks-
celencję ks. bp. Wiesława Lechowicza.  

  



 �� 

 

Po jej zakończeniu na schodach Świątyni rozpoczął się koncert Orkiestr i Zespołów Wokalnych pod hasłem „Bogu 
na chwałę, ludziom na pożytek”. W koncercie wystąpiło ���� wykonawców z �� orkiestr strażackich oraz �� 
zespołów artystycznych z całego kraju. Prowadzącym koncert był ks. prof. Kazimierz Szymonik, dyrygentem koncertu 
orkiestr był druh Marian Chmielewski – Członek Zarządu Głównego Związku OSP RP, zespołami artystycznymi 
i chórami dyrygował Pan Bolesław Kurek, natomiast układy taneczne przygotowała Pani Dorota Spandel. 

 

Po koncercie zespoły artystyczne przemaszerowały do Pałacu Wilanowskiego gdzie odbył się kolejny koncert. 

 
W dniu �� listopada ���� r. w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie odbyło się spotkanie ze-

społu ds. działalności historycznej ZOSP RP, w którym uczestniczyli: dh Stefan Mikołajczak, dh Ryszard Kamiński, dr Janusz 
Gmitruk, dr Grażyna Korneć, dr Krzysztof Adam Latocha, prof. dr hab. Piotr Matusak, Anna Przybylska, dr Zdzisław Jan 
Zasada, dr hab. Adam Czesław Dobroński, Zbigniew Todorski, Leonarda Bogdan, dr Marian Zalewski i Tomasz Poręba. Ce-
lem spotkania było omówienie zadań w zakresie realizacji „uchwały programowej” XIV Zjazdu Krajowego ZOSP RP z dnia 
� września ���� r., ze szczególnym uwzględnieniem obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości i zbliżają-
cego się ���-lecia działalności naszego Związku. Członkowie ustępującej Komisji Historycznej XIII kadencji otrzymali listy 
gratulacyjne za zaangażowanie i aktywną pracę w komisji, podpisane osobiście przez Prezesa ZG ZOSP RP druha Walde-
mara Pawlaka i przewodniczącego Komisji Historycznej druha Stefana Mikołajczaka. 

�� kwietnia ���� r. W Sali im. Konstytucji � Maja Sejmu RP odbyła się konferencja naukowa pn. „Rola strażaków w od-
zyskaniu niepodległości Polski” ze znaczącym udziałem Komisji Historycznej. Organizatorem sesji był ZG ZOSP RP we współ-
pracy z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie i Muzeum Niepodległości w Warszawie. Konferencję otwo-
rzył prezes ZG ZOSP RP dh Waldemar Pawlak, a referaty i komunikaty wygłoszone zostały m.in. przez historyków ruchu stra-
żackiego: prof. Tadeusza Olejnika, prof. Adama Czesława Dobrońskiego, dr. Janusza Gmitruka, dr. Tadeusza Skoczka, dr. hab. 
Władysława Tabasza, dr. Krzysztofa Adama Latochę, dr. Mariana Zalewskiego. 



 

 �� 

 
 

� maja ���� r. Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyły się uroczyste obchody Ogólnopolskiego Dnia Stra-
żaka „Ruch strażacki – ��� lat dla Niepodległej” zorganizowane przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rze-
czypospolitej Polskiej. „Dziś, w ���-lecie niepodległości wspominamy tych wielkich patriotów, których odnajdujemy 
tu, pod tymi sztandarami Ochotniczych Straży Pożarnych, które w symboliczny sposób pokazują rolę strażaków 
ochotników w odzyskaniu niepodległości. (…) Straże tworzyły wspólnoty, które dawały oparcie nie tylko przed ży-
wiołami, ale także dawały nadzieję na niepodległość…” – mówił do obecnych Prezes Zarządu Głównego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP druh Waldemar Pawlak. Podczas uroczystości Złotym Znakiem Związku OSP RP 
odznaczono �� jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, które świętowały ���-lecie swojego istnienia. Zaproszenie 
na Ogólnopolski Dzień Strażaka przyjęli: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński, Marszałek 
Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, poseł na Sejm Zbigniew Sosnowski oraz Wiceprzewodniczący Związku 
Gmin Wiejskich Stanisław Jastrzębski. Równocześnie od godziny ��:�� na Placu Zamkowym odbywał się piknik stra-
żacki, podczas którego na uczestników czekały liczne strażackie atrakcje. Z koncertem wystąpiła Orkiestra Dęta OSP 
Płośnica. Warszawiacy i turyści mogli spróbować swych sił na ściance wspinaczkowej, przyglądać się pokazom psów 
ratowniczych z OSP Modlin, obejrzeć wystawę zabytkowych pojazdów strażackich, zwiedzić stoiska z zabytkowymi 
hełmami oraz dopingować licznym występom i pokazom umiejętności Akademii Małego Strażaka. 

 



 �� 

W dniu � maja ���� r. w Warszawie na Chomiczówce członkowie Komisji Historycznej z prezesem ZG ZOSP RP 
druhem Waldemarem Pawlakiem wzięli udział w uroczystościach zorganizowanych z okazji ���. rocznicy urodzin Bole-
sława Chomicza w kościele pw. Matki Bożej Wspomożycieli Wiernych. Okolicznościowy wykład wygłosił prof. dr hab. 
Tadeusz Olejnik. Mszę w kościele Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce w Warszawie celebrowali: 
ks. bp Piotr Jarecki i ks. prałat Jan Szubka. 

 

Album „W jedności siła”. W maju ���� r. na ���-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości Zarząd Główny 
Związku OSP RP wydał monografię „W jedności siła. Bogu na chwałę ludziom na pożytek”. Setna rocznica odzyskania przez 
Polskę niepodległości była wyjątkowym momentem dla zobrazowania wkładu ruchu strażackiego w kultywowanie trady-
cji, ojczystej mowy i wiary, w czasie zniewolenia Rzeczpospolitej przez trzech zaborców, udziału w walkach i odbudowie 
wolnej Polski w latach ���� – ����. Była to także okazja zaprezentowania roli jaką odegrał w minionym stuleciu nasz Zwią-
zek ogromadzający Ochotnicze Straże Pożarne. W przygotowaniu publikacji uczestniczyli liczni historycy, w tym członkowie 
Komisji Historycznej. Album ukazał się pod honorowym patronatem prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka, we współ-
pracy z Komisją Historyczną oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego; redaktorem naczelnym jest dr Marian Za-
lewski, zaś redakcja naukowa: dr hab. prof. Władysław Tabasz, dr Marian Zalewski, mgr Maria Smoleń. Na ��� stronach 
zaprezentowano blisko trzy tysiące zdjęć, dokumentów oraz liczne opracowania wybitnych autorów. To fundamentalne 
dla ruchu strażackiego dzieło o historii i dniu dzisiejszym Związku i ochotniczych straży pożarnych. 



 

 �� 

�� listopada ���� r. Zarząd Główny ZOSP RP dla upamiętnienia ���. rocznicy odzyskania niepodległości zwrócił 
się do Ochotniczych Straży Pożarnych o zorganizowanie w październiku i listopadzie okazjonalnych, uroczystych zbió-
rek OSP i przeprowadzenie uroczystego Apelu Niepodległości. Zaapelowano o złożenie hołdu założycielom Ochotni-
czych Straży Pożarnych, pokoleniom strażaków, twórcom Związków pożarniczych w uznaniu ich doniosłej roli w obro-
nie polskości, mowy, kultury i obyczajów oraz w walce o niepodległą Ojczyznę. Strażacy w istotny sposób przyczynili 
się do odzyskania i umocnienia niepodległości Polski w latach ���� – ����. Zachęcono Oddziały Związku do podejmo-
wania i wspierania inicjatyw lokalnych w zakresie oddania hołdu pokoleniom strażaków walczących o wolną, samo-
rządną i niepodległą Ojczyznę. Przekazano do wykorzystania scenariusze robocze uroczystych zbiórek i apeli, które 
można było adoptować do potrzeb organizatorów obchodów ���. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
zgodnie z lokalnymi potrzebami i oczekiwaniami. Biuro Programu „Niepodległa” zaprosiła do współtworzenia wyjąt-
kowej akcji: „Niepodległa do Hymnu”. Inicjatywy, której podstawowym celem jest zaangażowanie Polek i Polaków do 
wspólnego zaśpiewania hymnu �� listopada dokładnie o godzinie ��:��. O wskazanej godzinie stacje radiowe w całej 
Polsce wyemitowały hymn narodowy. W akcji wspólnego odśpiewania hymnu na apel prezesa ZG ZOSP RP Walde-
mara Pawlaka uczestniczyli strażacy ochotnicy z całego kraju. 

�� listopada ���� r. Koncert okolicznościowy w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. 
Koncert został zorganizowany z okazji ���. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz w ��. rocznicę 

wyboru Papieża – Polaka. Mszę św. koncelebrował ks. kardynał Kazimierz Nycz wraz z kapelanami strażackimi. 
Uczestniczyli w niej członkowie władz Związku OSP RP na czele z prezesem ZG Waldemarem Pawlakiem. Oprawę 
muzyczną mszy świętej zapewniły orkiestry strażackie oraz chóry. Po zakończeniu mszy św. odegrano Polski Hymn 
Narodowy oraz Hymn Związku OSP RP. Następnie odbył się koncert okolicznościowy „Myśląc Ojczyzna” z udziałem 
solistów oraz obecnych chórów i orkiestr OSP. W repertuarze znalazły się między innymi utwory: Bogurodzica,  
Ojczyzna, Modlitwa o pokój, Rota, Marsz strażaków. 

 

Rano delegacje strażaków ze wszystkich województw złożyły kwiaty na grobach wybitnych Polaków oraz gro-
bach strażackich. Ks. kardynał Kazimierz Nycz oraz prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak złożyli wieniec przed grobem 
Nieznanego Żołnierza oraz przed grobami Prymasów Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz kardynała Józefa 
Glempa. W panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej kwiaty złożono na grobie prezydenta Ryszarda 
Kaczorowskiego. 

Delegacja druhów z woj. pomorskiego złożyła kwiaty pod Kwaterą Smoleńską. Powązki – Cmentarz Wojskowy, 
druhowie z woj. mazowieckiego złożyli kwiaty na Powązkach. Cmentarz Wojskowy IIB��. Strażacki Ruch Oporu 



 �� 

„Skała”, delegacja druhów z woj. łódzkiego w Katedrze św. Floriana złożyła kwiaty pod tablicą pamiątkową poświę-
coną poległym strażakom, delegacja druhów z woj. podkarpackiego złożyła kwiaty na Grobie Bolesława Chomicza, 
delegacja druhów z woj. świętokrzyskiego złożyła kwiaty pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego, delegacja dru-
hów z woj. podlaskiego złożyła kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, delegacja druhów z woj. opolskiego zło-
żyła kwiaty pod pomnikiem Ignacego Jana Paderewskiego. Delegacja druhów z woj. małopolskiego złożyła kwiaty 
pod pomnikiem kardynała Stefana Wyszyńskiego na Krakowskim Przedmieściu przed Kościołem Wizytek. Ponadto 
złożono kwiaty w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela, przed pomnikiem Romana Dmowskiego, Wincen-
tego Witosa, Józefa Piłsudskiego. 

�� – �� września ���� r. W Warszawie odbyło się posumowanie konkursów historycznych: XXV Ogólnopolski 
Konkurs Kronik, XXV Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, opracowania i relacje „Z dziejów Ochotniczych Straży Po-
żarnych”, XIII Konkurs na prace popularno-naukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa. Kronikarze i historycy 
otrzymali medal pamiątkowy wybity na stulecie odzyskania niepodległości. 

 

Konkurs „Sto pomysłów na stulecie”. Konkurs na inicjatywy zrealizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne 
w roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Nadesłane prace cechowała duża różnorodność zre-
alizowanych inicjatyw, których zadaniem było m.in. uhonorowanie poprzedników, oddanie hołdu bojownikom 
o wolną ojczyznę, wychowanie patriotyczne najmłodszych pokoleń. Jury postanowiło wyróżnić wszystkie inicjatywy. 
Lista uczestników konkursu, którzy przesłali informacje o realizowanych działaniach w ���� roku: 

OSP Bieńkowice, woj. małopolskie  
OSP Brzozie, woj. kujawsko-pomorskie 
OSP Czerniec, woj. małopolskie 
OSP Dachnów, woj. Podkarpackie 
OSP Dębnowola, woj. Mazowieckie 
OSP Kłobuczyn, woj. Dolnośląskie 
OSP Kramsk, woj. wielkopolskie  
OSP Łomnica, woj. Dolnośląskie 
OSP Modliszew, woj. wielkopolskie 
OSP Moszczenica – Klub Honorowych Dawców Krwi, woj. małopolskie  
OSP Papowo Biskupie, woj. kujawsko-pomorskie 
OSP Przelewice, woj. zachodniopomorskie  
OSP Rossoszyca, woj. łódzkie 
OSP Rudniki, woj. śląskie 
OSP Ruszów, woj. dolnośląskie  
OSP Rybarzowice, woj. śląskie 
OSP Rychłowice, woj. łódzkie  
OSP Turze Rogi, woj. lubelskie  
OSP Tymbark, woj. małopolskie  
OSP Uników, woj. łódzkie 
OSP Uszew, woj. małopolskie  
OSP Wężewo, woj. mazowieckie 
ZOP ZOSPRP w Nowym Sączu, woj. małopolskie  
ZOP ZOSPRP w Rypinie, woj. kujawsko-pomorskie  
ZOP ZOSPRP w Słupcy, woj. wielkopolskie 



 

 ��� 

Uroczystości poświęcone setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz roli strażaków w jej odro-
dzeniu odbywały się we wszystkich województwach. Towarzyszyły temu relacje filmowe, relacje prasowe oraz tema-
tyczne wydawnictwa. Takim przykładem jest wydana w ���� r. pozycja „Rola Ochotniczych Straży Pożarnej powiatu 
słupeckiego w dziele odzyskania Niepodległości” autorstwa Mariusza Rogi. 
 

X. Jubileusz ���-lecia Związku OSP RP 
W ramach obchodów ���-lecia Związku OSP RP w związku z propozycjami Komisji Historycznej oraz aktywno-

ścią jej członków i ustaleniami władz Związku (Prezydium i Zarządu Głównego we wrześniu ���� r. oraz Prezydium 
ZG ZOSP RP w ���� r.) zrealizowano w szczególności następujące przedsięwzięcia: 

 

 
 

 
�. Logotyp identyfikacji wizualnej obchodów ���-lecia ZOSP RP. Opracowano wzór logotypu, który stał się podsta-

wowym elementem identyfikacji wizualnej na papierach firmowych oraz wydawnictwach związkowych. 
�. Na wniosek Komisji Historycznej ustalono jednolity wzór okolicznościowej flagi i baneru związanego z jubileuszem 

stulecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jako elementów identyfikacji wizualnej 
do ekspozycji w remizach, u strażaków w domach. 

�. Komisja zarekomendowała przeprowadzenie na poziomie centralnym oraz regionalnych (wojewódzkich, powia-
towych, gminnych) imprez i wydarzeń upamiętniających ���-lecie ZOSP RP. Jednocześnie Komisja sugerowała 
przesunięcie terminu obchodów jubileuszowych do ���� r. (do Zjazdu Krajowego) z uwzględnieniem obowiązu-
jących regulacji prawnych tzw. antycowidowych. Zostało to zaakceptowane. Uroczystości centralne z okazji ���-
lecia Związku odbyły się w Warszawie � września ���� r. 

 



 ��� 

Uroczyste zakończenie obchodów ���-lecia Związku OSP RP odbędzie się � października ���� r. w trakcie 
Zjazdu Krajowego Związku. W województwach, powiatach, gminach i OSP odbyły się z tej okazji stosowne uroczysto-
ści i wydarzenia. 

 
�. Medal okolicznościowy. Związek zgodnie z rekomendacjami Komisji Historycznej wydał okolicznościowy medal 

„W jedności siła ����-����. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Medal wręczano w trakcie uroczystości zwią-
zanych z setną rocznicą Związku. 

 

 
�. Moneta okolicznościowa. Narodowy Bank Polski z dniem � grudnia ���� r. wprowadził do obiegu srebrną mo-

netę o wartości nominalnej �� zł, upamiętniającą ���-lecie powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP. Ze stosownym wnioskiem do prezesa NBP wystąpił prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak. Konsultantem me-
rytorycznym NBP ze strony Związku wydanej monety był dr Marian Zalewski. Moneta została wybita w nakładzie 
�� ��� egzemplarzy. 



 

 ��� 

 

�. Odznaczenie korporacyjne p.n. Krzyż Rycerski Św. Floriana. Zarząd Główny ZOSP RP ustanowił �� lipca ���� r. 
Krzyż Rycerski Świętego Floriana za Męstwo, Ratowanie Życia i Ochronę Mienia. Autorem zaakceptowanego pro-
jektu jest medalier Piotr Andrzej Gorol. 

 

 
�. Organizacja ogólnopolskiej konferencji popularnonaukowej dotyczącej historii pożarnictwa i stulecia Związku, 

w tym wydanie publikacji pokonferencyjnej. �� kwietnia ���� r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie pod 
honorowym patronatem prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka oraz marszałka województwa mazowieckiego 
Adama Struzika odbyła się konferencja naukowa „Rycerze św. Floriana. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. 
W stulecie Związku OSP RP”. Pod przewodnictwem prof. dr. hab. Tadeusza Olejnika w wydarzeniu uczestniczyło 
wielu wybitnych ekspertów, naukowców, samorządowców, liderów ruchu strażackiego. Na konferencji omó-
wiono historyczny dorobek ruchu strażackiego i Związku w stulecie jego powstania. Dorobek Konferencji został 
przedstawiony w czwartym tomie „Analiz Strategicznych”. Konferencja została zorganizowana we współpracy 
z Muzeum Niepodległości oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. 



 ��� 

Konferencji towarzyszyła wystawa malarstwa „Rycerze świętego Floriana”. Została ona otwarta � marca ���� r. 
w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Była to wystawa zorganizowana przez ZOSP RP, Mu-
zeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Muzeum Niepodległości pod patronatem honorowym Prezesa Zarządu 
Głównego ZOSP RP druha Waldemara Pawlaka. W ramach Galerii Malarstwa Historycznego wystawa była prezen-
towana w dniach � marca – �� kwietnia ���� r. w siedzibie MHPRL, a następnie w dniach �� kwietnia – � maja 
���� r. w Sali Janusza Radziwiłła Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów Muzeum Niepodległości. Na wystawie pre-
zentowane były �� obrazy �� artystów. 
�. Słownik biograficzny polskich strażaków. Z rekomendacji Komisji Historycznej pod honorowym patronatem pre-

zesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka został opracowany „Słownik biograficzny polskich strażaków”. Tom pierw-
szy „Słownika” zawiera ��� biogramy wybitnych strażaków, założycieli OSP oraz Związku przygotowanych przez 
�� autorów. Autorami są przede wszystkim strażaccy historycy, w tym członkowie Komisji Historycznej ZG ZOSP 
RP. Nad stroną merytoryczną wydawnictwa czuwała Rada Naukowa z prof. Tadeuszem Olejnikiem na czele. Za 
sprawy organizacyjne i redakcyjne odpowiadał zespół z dr. Marianem Zalewskim na czele. 

 



 

 ��� 

�. Ogólnopolski Konkurs Kronik. W ramach cyklu centralnych wydarzeń z okazji setnej rocznicy powstania Związku 
OSP RP w Toruniu z udziałem prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka i wicemarszałka woj. kujawsko-pomor-
skiego Zbigniewa Sosnowskiego spotkali się w dniach ��-�� września ���� r. kronikarze i laureaci ogólnopolskich 
konkursów historycznych. Przeprowadzono warsztaty dla kronikarzy oraz zorganizowano sesję historyczną. Pod-
sumowano ogólnopolski konkurs kronik, konkurs na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów 
OSP” oraz konkurs na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa. 

 

 
��. Monografia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Podjęto prace zmierzające 

do wydania monografii obejmującej historię Związku na poziomie tak centralnym, jak i regionalnym (we wszyst-
kich województwach). Monografie regionalne obejmą historię Związku OSP RP włącznie ze zjazdami wojewódz-
kimi w ���� r. Historia centralna obejmie XV Zjazd Krajowy Związku, który odbędzie się � października ���� 
r. W prace nad poszczególnymi rozdziałami monografii zaangażowani są członkowie Komisji Historycznej 
Związku. 

��. Strategia Związku i „Analizy Strategiczne Florian ����”. W pracach nad strategią Związku OSP RP oraz wyda-
wanym półrocznikiem „Analizy Strategiczne” (wydano � tomów) w szerokim zakresie podejmowana jest historia 
Związku oraz występują jako autorzy prac m.in. członkowie komisji problemowych ZG ZOSP RP. Tom drugi „Ana-
liz” poświęcony był kronikarzom i kronikom. W opublikowanym w tomie � „Analiz” Zarysie Strategii Związku 
w celach szczegółowych ujęte są między innymi tematy: badań naukowych i dokumentowania dziejów polskiego 
pożarnictwa, rozwoju kronikarstwa i izb pamięci w OSP. 

 

 
��. Problematykę jubileuszową podejmowano w miesięczniku Związku „Strażak”. 

 
 
 

XI. Udział Związku OSP RP w pracach nad ustawą o ochotniczych stra-
żach pożarnych 

�� kwietnia ���� r. przekazano władzom Związku dokument o nazwie projekt ustawy o ochotniczej straży po-
żarnej, który został potraktowany jako dowód prac Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w ramach uregu-
lowań § ��aa uchwały Nr ��� Rady Ministrów z dnia �� października ���� r. Regulamin pracy Rady Ministrów (tj. 
z dnia �� października ���� r. M.P. z ���� r. poz. ���� z póź. zm.), czyli coś co odpowiada z przeszłości założeniom 
do ustawy (projektu projektu). Prawnie nie był to projekt ustawy, ponieważ nie zostały spełnione wymogi § �� 
uchwały Rady Ministrów. Została ona ogłoszona w domenie gov.pl � maja ���� r. 

Zarówno nie było projektu ustawy w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, jak również 
w wykazie rządowego procesu legislacyjnego na stronie Rządowego Centrum Legislacji. 
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Konsultacje projektu dokumentu prowadzone przez PSP należało traktować jako przeprowadzanie konsultacji projektu 
ustawy o ochotniczej straży pożarnej. Na stronie KG PSP (gov.pl) nie było uzasadnienia projektu ustawy. W dokumentach 
przesłanych do Związku był tylko projekt tego uzasadnienia. Potem pojawiło się zmienione uzasadnienie. 

Projekt ustawy przewidywał m.in., że ochotnicze straże pożarne, które utworzą jednostki ratowniczo-gaśnicze 
OSP będą jednostkami ochrony przeciwpożarowej (art. � ust. �). Inne OSP, które nie będą w stanie utworzyć JRG OSP 
przestaną być jednostkami ochrony przeciwpożarowej i nie będą mogły brać udziału w działaniach ratowniczo-ga-
śniczych. Będą mogły funkcjonować na zasadach określonych wyłącznie w Prawie o stowarzyszeniach, tak jak działają 
np. stowarzyszenia kulturalne, edukacyjne, numizmatyczne, czytelnicze. 

Związek OSP RP, realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów ochotniczych straży pożar-
nych, zorganizował natychmiast konsultacje społeczne. Pomysłodawcy projektu przeznaczyli na konsultacje tylko 
kilka dni. Tym niemniej Związkowi udało się przeprowadzić publiczne transparentne konsultacje, wykorzystując 
do tego pla�ormę internetową. 

Konsultacje zostały przeprowadzone w � blokach tematycznych, w dniach ��-�� maja ���� r.: �. Organizacja 
systemu ratowniczego; �. Sprawy organizacyjne OSP, mundur, statut; �.OSP – finansowanie, nadzór, kontrola; 
�. Działalność społeczna OSP–orkiestry, MDP; �. Dodatki do emerytury i inne świadczenia osobowe. 

Przed konsultacjami Związek zamieszczał na stronie internetowej materiały do dyskusji, a zwłaszcza prezento-
wany był aktualny stan prawny oraz propozycje zawarte w projekcie ustawy i zagadnienia do rozstrzygnięcia. Wszy-
scy zainteresowani mogli także wypowiedzieć się. Donośnie wybrzmiewał głos troski o przyszłość samorządnych, sa-
modzielnych i dobrowolnych OSP. Była to ważna dyskusja związana z bezpieczeństwem powszechnym i ochroną lud-
ności. 

W efekcie szerokich konsultacji �� maja ���� r. Zarząd Główny ZOSP RP przyjął uchwałę dotyczącą zajęcia 
stanowiska w sprawie ustawy o ochotniczej straży pożarnej. Z uznaniem odniósł się do zapowiedzi zmiany sta-
nowiska rządu w sprawie dodatków do emerytur dla strażaków ochotników zawartej  w projekcie ustawy o OSP. 
Negatywnie zaś zaopiniował proponowane w projekcie ustawy rozwiązania dotyczące ochrony przeciwpożaro-
wej oraz organizacji i zakresu działania OSP. Zdaniem Związku rozwiązania systemowe powinny być zawarte  
w ustawie o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawie o ochronie ludności. W międzyczasie zagadnienia doty-
czące proponowanych zmian były przedmiotem publicznej dyskusji,  w tym na zebraniach w ochotniczych stra-
żach pożarnych, w mediach. Swój głos zaprezentował Związek Gmin Wiejskich RP  a także władze samorządowe. 
W szczególności �� czerwca ���� r. podczas XXXII Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Sejmik zajął sta-
nowisko w sprawie projektu ustawy o OSP. Szeroka krytyczna ocena proponowanych rozwiązań prawnych przy-
czyniła się do modyfikacji wcześniej lansowanego projektu. � lipca ���� r. Zarząd Główny ZOSP RP otrzymał 
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji kolejny projekt ustawy  o ochotniczych strażach pożarnych 
z prośbą o wypowiedź w terminie �� dni. 

ZOSP RP nie widział potrzeby uchwalania odrębnej ustawy, która dotyczyć będzie wyłącznie ochotniczych 
straży pożarnych. Wymagane byłoby jedynie uchwalenie ustawy  o dodatku do emerytur dla strażaków OSP, 
które to projekty ustaw były już w parlamencie. Dotychczasowe umiejscowienie uregulowań dotyczących OSP  
w ustawie z dnia �� sierpnia ���� r. o ochronie przeciwpożarowej uważał za optymalne. Potwierdzał to ��. letni 
okres obowiązywania tego aktu normatywnego oraz pozytywna ocena skutków jego działania. Związek stał na 
stanowisku, że wskazanym jest dokonywanie odpowiednich modyfikacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej 
w sytuacjach, gdy jest to konieczne, a nie tworzenie odrębnej ustawy. Za takim stanowiskiem przemawiał także 
fakt, że projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej w dużej części stanowił przeniesienie wielu rozwiązań do-
tyczących OSP i ich członków z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Stanowisko to zostało wyrażone w oficjal-
nych dokumentach Związku, w tym w uchwale Zarządu Głównego z �� lipca ���� r. 

Szeroki rezonans społeczny nowych rozwiązań w odniesieniu do OSP pokazał różne punkty widzenia na rolę 
strażaków ochotników, szanse i zagrożenia ochotniczego ruchu strażackiego. Władze Związku wyrażały konsekwent-
nie nadzieję, że racjonalna rozmowa, przy rosnącym zagrożeniu dla bezpieczeństwa ludności, a zarazem piętrzeniu 
się nowych zadań dla strażaków ochotników, umożliwi realizację inicjatyw, które pomogą w dalszym rozwoju samo-
dzielnego, samorządnego, ochotniczego pożarnictwa. Związkowa dyskusja, w tym przebieg publicznych konsultacji 
w odniesieniu do projektów zmian legislacyjnych oraz stanowiska Związku OSP RP ujęte zostały w tomie czwartym 
Analiz strategicznych Florian ����. 

Projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej bardzo krytycznie został oceniony także przez przedstawicieli 
Rządu, co sprawiło, że zaprzestano prac nad tym dokumentem. 

Powstał nowy projekt, tym razem o Ochotniczych Strażach Pożarnych (później w nazwie zmieniono wielkie li-
tery na małe). Związek miał możliwość zapoznać się z jego wersją z �� września ���� r. Następnie powstała wersja 
z �� października ���� r. Postęp w stosunku do poprzedniego dokumentu polegał głównie na tym, że przestał on sta-
nowić zagrożenie dla istnienia wielu OSP. 



 

 ��� 

Zarząd Główny Związku zajął stanowisko co do projektu ustawy w formie uchwały �� listopada ���� r., w której 
negatywnie ocenił rządowy projekt ustawy o ochotniczych strażach pożarnych wniesiony do Sejmu � listopada ����r. 
(EW-���-���/��), który z jednej strony powielał wiele dotychczasowych rozwiązań z ustawy o ochronie przeciwpo-
żarowej, a z drugiej wprowadzał rozwiązania, które ograniczały samodzielność ochotniczych straży pożarnych, pod-
dając je pod kontrolę Państwowej Straży Pożarnej, zmniejszając uprawnienia strażaków ochotników w zakresie: 
ochrony prawnej, prawa do ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu, prawa do świadczeń od-
szkodowawczych i rekompensaty pieniężnej za utratę zdrowia. Zarząd Główny przyjął z zadowoleniem zmianę do-
tychczasowego stanowiska Rządu w sprawie dodatków do emerytur dla strażaków ochotników zawartą w pierwot-
nym projekcie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Zarząd Główny podtrzymał dotychczasowe stanowisko 
ZOSP RP, że dla osiągnięcia założonego celu w postaci zwiększenia efektywności działania ochotniczych straży pożar-
nych najlepszym rozwiązaniem byłaby stosowna nowelizacja ustawy z dnia �� sierpnia ���� r. o ochronie przeciwpo-
żarowej. Odrębnej regulacji wymaga tylko kwes�a dodatków do emerytur dla strażaków OSP. 

Przedstawiciele Związku brali udział w pracach komisji sejmowych i senackiej pracujących nad projektem 
ustawy. Udało się doprowadzić do usunięcia największych błędów i wad projektu ustawy. Niestety wiele propozycji 
zgłaszanych z inicjatywy Związku było odrzucanych przez większość sejmową. Stąd nie udało się poprawić wielu wad, 
które objawiły się później, w pierwszym roku obowiązywania uchwalonej ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. 

�� grudnia ���� r. Sejm przyjął Ustawę o ochotniczych strażach pożarnych. Związkowi udało się doprowadzić 
do wykreślenia z projektu ustawy zapisu (art. ��), który mówił o nowym obowiązku jakim miała być „realizacja zadań 
na potrzeby obrony państwa”. Udało się ochronić obowiązujące obecnie przepisy dotyczące należnych strażakom 
ochotnikom: wszelkiego rodzaju zasiłków, rekompensat, odszkodowań za utratę zdrowia, ekwiwalentu, ochrony 
prawnej jako funkcjonariuszom publicznym. Twórcy projektu nowej ustawy rządowej chcieli natomiast aby prawo 
do tych świadczeń przysługiwało strażakom ochotnikom tylko w przypadku, gdy będą dysponowani do działań przez 
PSP. W przypadku wyjazdu z dyspozycji gminy lub własnej OSP wymienione świadczenia nie przysługiwałyby druhom, 
a więc nie byliby oni chronieni. Ustawodawcy przewidują też ekwiwalent dla strażaków ochotników za wyjazd 
o charakterze prewencyjnym z dyspozycji Państwowej Straży Pożarnej, ale odmawiają go ochotnikom, gdy do wy-
jazdu związanego z prewencją zadysponuje ich wójt, burmistrz, prezydent lub sama OSP. Nie udało się zmienić zapisu 
nowej ustawy mówiącego o tym, że w sytuacji likwidacji OSP o przejęciu jej majątku współfinansowanego ze środków 
publicznych OSP nie będzie miała swobody. W ocenie Związku jest to niezgodne z Konstytucją. Do tej pory OSP same 
decydowały o tym, komu przekażą swój sprzęt. 

Spośród niekorzystnych zapisów jakie znalazły się w nowej ustawie należy wskazać obowiązek podpisywania 
umów między gminami a ochotniczymi strażami, bez wskazania jak winny one wyglądać. Do tej pory relacje między 
OSP a gminami były kształtowane przede wszystkim przepisami rangi ustawowej. 

Pierwsze miesiące obowiązywania ustawy  o ochotniczych strażach pożarnych ujawniły szereg jej niedo-
statków. Dlatego też po zebraniu licznych uwag zgłaszanych  w trakcie kampanii sprawozdawczo wyborczej 
Związku OSP RP, w tym konsultacji z delegatami na Zjazd Krajowy. Związek wypracował stanowisko  w sprawie 
koniecznych zmian prawnych związanych z ww. ustawą. Związek OSP RP stoi na stanowisku, iż należy jak naj-
szybciej podjąć prace nowelizacyjne ustawy o ochotniczych strażach pożarnych by usunąć jej wady, które w ne-
gatywny sposób oddziałują na działalność ochotniczych straży pożarnych  i strażaków OSP. Konieczne zmiany 
odnoszą się w szczególności do rozwiązań związanych  z ekwiwalentem za udział w działaniach ratowniczych, 
akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Związek zaproponował nowe brzmienie art. �� ustawy  w brzmieniu: 
„�. Strażak OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, zapobieganiu powstawania  i roz-
przestrzeniania się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia szkoleniu lub ćwiczeniu, otrzy-
muje, niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia, ekwiwalent pieniężny.”. Nowej redakcji wymaga także 
unormowanie formalne zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym OSP, sytuacji dotyczącej od-
mowy potwierdzenia oświadczenia świadków – w postępowaniu dotyczącym przyznania strażakom OSP świad-
czenia ratowniczego – przez komendanta powiatowego PSP, weryfikacji oświadczeń świadków na użytek po-
wyższego świadczenia. Występują problemy z interpretacją skierowania strażaka OSP na badania lekarskie oraz 
ubezpieczenie strażaka OSP. Uregulowania wymaga kwestia zwolnienia strażaka OSP od pracy  w sytuacji gdy 
osoba ubiega się o status strażaka ratownika OSP i w tym czasie powinna odbyć szkolenia z zakresu BHP oraz 
szkolenia podstawowego (pracodawca w dzisiejszym porządku prawnym nie musi danej osoby udzielać zwol-
nienia z pracy). Swoje propozycje Związek ogłosił na stronie internetowej www.zosprp.pl �� sierpnia ���� r. 
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Województwo 1998 1999 2000 2001 Razem 
podkarpackie 4 5 9 9 27 
podlaskie 2 7 4 3 16 
pomorskie 3 6 14 9 32 
śląskie 5 16 18 6 45 
świętokrzyskie 1 5 8 6 20 
warmińsko-mazurskie 2 4 3 3 12 
wielkopolskie 4 9 15 13 41 
zachodniopomorskie 2 2 4 3 11 
Razem 51 120 160 106 437 

 
Art. 29 Ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej wprowadził generalną zasadę, iż koszty funk-

cjonowania 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. 

Stosując się do tego zapisu prawnego, Zarząd Główny ZOSP RP w finansowaniu zakupu lekkich samochodów 
pożarniczych korzystał ze środków: MSWiA, NFOŚiGW, WFOŚiGW, firm ubezpieczeniowych, sponsorów, środków 
własnych OSP i samorządów terytorialnych. Zestawienie źródeł finansowania wraz z kwotami biorącymi udział  
w programie w poszczególnych latach przedstawia zamieszczona poniżej tabela i wykres. 

 
Lata MSWiA Firmy ubezpiecze-

niowe 
WFOŚiGW NFOŚiGW środki własne 

OSP 
1998 0 zł 2 277 150,00 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
1999 1 500 000,00 zł 0 zł 315 000,00 zł 0 zł 3 969 000,00 zł 
2000 1 664 000,00 zł 1 476 000,00 zł 500 000,00 zł 1 082 400,00 zł 3 149 600,00 zł 
2001 1 500 000,00 zł 1 524 860,00 zł 474 600,00 zł 0 zł 2 972 400,00 zł 
Razem   4 664 000,00 zł      5 278 010,00 zł  1 289 600,00 zł   1 082 400,00 zł 10 091 000,00 zł 

 

 
Program karosacji samochodów pożarniczych (prowadzony przez Zarząd Główny ZOSP RP od 1994 r.) był kon-

tynuowany. W latach 1997-2001 wykonano 1551 samochodów pożarniczych różnych typów i rodzajów za łączną 
kwotę 66 037 594 zł. Program karosacji wspierany był środkami finansowymi pochodzącymi z dotacji MSWiA, 
NFOŚiGW, firm ubezpieczeniowych oraz środków własnych Zarządu Głównego ZOSP RP, OSP i urzędów gmin w pro-
porcjach wykazanych na poniższym wykresie. 
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XII. Związek OSP RP w czasie pandemii COVID-�� 
� marca ���� r. w Polsce wykryto pierwszy przypadek zakażenia SARS-CoV-�. �� marca ���� r. ogłoszony został 

stan epidemii. Od �� maja ���� r. obowiązujący w Polsce stan epidemii został zastąpiony stanem zagrożenia epide-
micznego. Na dzień ��.��.���� r. potwierdzono w naszym kraju ponad � mln przypadków zachorowań, ��� tys. osób 
zmarło na COVID, podano �� ��� ��� szczepionek. Na świecie w czasie pandemii infekcje wirusem SARS –CoV � 
stwierdzono u ���,� mln ludzi spośród których zmarło ponad �,� mln osób. Okres pandemii zapisał się w sposób 
szczególny w życiu mieszkańców naszego globu. Piętno pandemii dotknęło miliony rodzin. Dla naszej cywilizacji stała 
się ona katastrofą porównywalną do wojny. 

Było to szczególne wyzwanie dla ludzi ratujących życie. Także dla strażaków ochotników  i ich Związku. 
Do działań związanych ze zwalczaniem epidemii koronawirusa SARS-CoV-� oprócz służb medycznych i wojska 
włączona została także straż pożarna, zarówno państwowa, jak  i ochotnicza. Do dotychczasowej aktywności 
doszła pomoc chorym, objętym kwarantanną oraz przebywającym  w izolacji. Ogłoszony w marcu stan epidemii 
COVID-�� wymógł na służbach ratowniczych wyznaczenie nowych zadań i podjęcie działań związanych ze zwal-
czaniem epidemii koronawirusa SARS-CoV-�. Nawet najmniejsze OSP stały się istotnym wsparciem mieszkań-
ców. Do dotychczasowej aktywności doszła pomoc osobom chorym, objętym kwarantanną oraz przebywa jącym 
w izolacji. Związek OSP RP błyskawicznie przeorganizował swoją działalność. Realizowaliśmy zadania progra-
mowe. Jednak najważniejsze było bieżące wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych – od logistycznego po 
pomoc prawną. Tam, gdzie to było możliwe i potrzebne, interweniowaliśmy i wspieraliśmy, zwłaszcza w poszu-
kiwaniu środków finansowych na zakup środków ochrony osobistej, tak potrzebnych strażakom ochotnikom. 
Pomagając innym, ochotnicy byli nie tylko  w stanie stresu, ale także zagrożenia życia. W walce współpracowa-
liśmy ze strażakami PSP, wspierali nas tradycyjnie samorządowcy.  W czasie pandemii Związek znakomicie zdał 
swój egzamin. Zdecydowała aktywność władz Związku  i aktywność nielicznej kadry zatrudnionej  w biurach, 
w centrali w Warszawie i oddziałach wojewódzkich. Dotyczy to w szczególności pierwszej połowy ���� r. Do-
brze ustawiona praca była skutecznie kontynuowana  w ���� i ���� r. 
 
Kalendarium wydarzeń pierwszego roku pandemii. 

� marca ���� r. pierwszy przypadek COVID-�� wykryto w Polsce. W tym czasie Związek realizował swą działal-
ność zaplanowaną na ���� r. �� lutego ���� r. na posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego przyjęto plan aktywności 
Związku i ochotniczych straży pożarnych. Szereg tradycyjnych przedsięwzięć było w realizacji. W szczególności przyj-
mowano zgłoszenia młodzieżowych drużyn pożarniczych do Ogólnopolskiego Konkursu „Najlepsi z Najlepszych” na 
wzorową młodzieżową drużynę pożarniczą i jej opiekuna, koordynowano organizację Ogólnopolskiego Konkursu Pla-
stycznego „Zapobiegajmy Pożarom”, ruszyła IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społecz-
ności Lokalnych z udziałem OSP i samorządów „Floriany”. Trwały konsultacje w ramach prac nad strategią Związku 
„Florian ����”. Właśnie ukazał się tom pierwszy „Analiz strategicznych Florian ����”. Tradycyjnie bardzo aktywnie 
Związek wspierał ��. Finał WOŚP Jurka Owsiaka. Nieprzewidywalna sytuacja gruntownie zweryfikowała możliwości 
realizacji programu Związku OSP RP. Czas jednak pokazał, jak wiele udało się zrobić i z jaką determinacją Związek 
walczył o strażackie sprawy. 

�� marca ���� r. na posiedzeniu Prezydium ZG ZOSP RP zapadły ustalenia co do pracy Związku oraz rekomen-
dacji dla OSP. Stosownie do obowiązującego reżimu prawnego odwołano posiedzenia władz Związku oraz jego od-
działów. Tego dnia dyrektor ZW Związku OSP RP wystosował do biur wojewódzkich pismo odwołujące wszelkie im-
prezy masowe konkursy, turnieje, obozy i zawody sportowo-pożarnicze. Zarekomendował jednocześnie ochotni-
czym strażom pożarnym, aby postąpiły analogicznie oraz zobowiązał do szerokiego rozpropagowania wśród OSP in-
formacji dotyczących zasad postępowania w związku z działaniami przeciwepidemicznymi i zapobiegawczymi 
w celu eliminowania źródeł rozprzestrzeniania się wirusa i przecięcia dróg szerzenia się zakażenia. Od początku pan-
demii kierownictwa i biura ZG ZOSP RP oraz Państwowej Straży Pożarnej poszerzały pola współpracy, zwłaszcza in-
formacyjnej. Na stronie Związku zamieszczono materiały odnoszące się do zasad działania w zakresie wspomagają-
cym działania służb odpowiedzialnych za ochronę zdrowia publicznego, zasad postępowania w przypadku podejrze-
nia zagrożenia chorobami szczególnie niebezpiecznymi, takimi jak COVID-�� oraz szereg innych ważnych komunika-
tów. Na stronach Związku publikowano także komunikaty KG PSP i władz Związku dotyczące działań realizowanych 
przy zagrożeniu koronawirusem i inne ogłoszenia. Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności 
przy Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej opracowało i udostępniło aplikację na bieżąco gromadzącą 
i prezentującą działania PSP i OSP w związku z COVID-��, obejmującą codzienne raporty z przejść granicznych, polo-
wych izb przyjęć oraz innych działań związanych z epidemią. Dramatycznie rozwijająca się pandemia wymuszała 
wprowadzenie szeregu regulacji prawnych, mających z jednej strony zatrzymać i zwalczać wirusa, a z drugiej umoż-
liwiać sprawność działania służb, wspierając rozwiązywanie szeregu problemów. Łączyło to  w działaniach służby wal-
czące z pandemią na pierwszej linii, od służb medycznych po policję i straż pożarną.  
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Województwo 1998 1999 2000 2001 Razem 
podkarpackie 4 5 9 9 27 
podlaskie 2 7 4 3 16 
pomorskie 3 6 14 9 32 
śląskie 5 16 18 6 45 
świętokrzyskie 1 5 8 6 20 
warmińsko-mazurskie 2 4 3 3 12 
wielkopolskie 4 9 15 13 41 
zachodniopomorskie 2 2 4 3 11 
Razem 51 120 160 106 437 

 
Art. 29 Ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej wprowadził generalną zasadę, iż koszty funk-

cjonowania 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. 

Stosując się do tego zapisu prawnego, Zarząd Główny ZOSP RP w finansowaniu zakupu lekkich samochodów 
pożarniczych korzystał ze środków: MSWiA, NFOŚiGW, WFOŚiGW, firm ubezpieczeniowych, sponsorów, środków 
własnych OSP i samorządów terytorialnych. Zestawienie źródeł finansowania wraz z kwotami biorącymi udział  
w programie w poszczególnych latach przedstawia zamieszczona poniżej tabela i wykres. 

 
Lata MSWiA Firmy ubezpiecze-

niowe 
WFOŚiGW NFOŚiGW środki własne 

OSP 
1998 0 zł 2 277 150,00 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
1999 1 500 000,00 zł 0 zł 315 000,00 zł 0 zł 3 969 000,00 zł 
2000 1 664 000,00 zł 1 476 000,00 zł 500 000,00 zł 1 082 400,00 zł 3 149 600,00 zł 
2001 1 500 000,00 zł 1 524 860,00 zł 474 600,00 zł 0 zł 2 972 400,00 zł 
Razem   4 664 000,00 zł      5 278 010,00 zł  1 289 600,00 zł   1 082 400,00 zł 10 091 000,00 zł 

 

 
Program karosacji samochodów pożarniczych (prowadzony przez Zarząd Główny ZOSP RP od 1994 r.) był kon-

tynuowany. W latach 1997-2001 wykonano 1551 samochodów pożarniczych różnych typów i rodzajów za łączną 
kwotę 66 037 594 zł. Program karosacji wspierany był środkami finansowymi pochodzącymi z dotacji MSWiA, 
NFOŚiGW, firm ubezpieczeniowych oraz środków własnych Zarządu Głównego ZOSP RP, OSP i urzędów gmin w pro-
porcjach wykazanych na poniższym wykresie. 
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Niestety, błędy i chaos organizacyjny, który pojawił się w wielu krajach, dotyczył także Polski. Związany on był 
przede wszystkim z brakiem ogólnie dostępnych środków ochrony indywidualnej, co narażało wszystkich, zwłaszcza 
służby ratujące życie i zdrowie, na możliwość bezpośredniego zarażenia się wirusem. Należy zauważyć, że dokumenty 
ogłaszane przez strażackie władze były zasadniczo ze sobą skorelowane. Dla ochotniczego pożarnictwa istotne były 
zwłaszcza wytyczne ogłoszone przez komendanta KG PSP i prezesa ZG ZOSP RP. 

�� marca ���� r. Wytyczne komendanta głównego PSP nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka dla OSP włączonych 
do KSRG dotyczące działań realizowanych przy zagrożeniu koronawirusem. 

�� marca ���� r. Wytyczne prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka o udziale OSP w działaniach związanych 
z pandemią SARS CoV-�. Odnosiły się one do całego ochotniczego ruchu. Prezes wyraźnie stwierdził, że „co do zasady 
OSP prowadzą działania zabezpieczające, wspierające i prewencyjne”. A „bezpośredni udział w akcjach jednostki OSP 
podejmują w sytuacji dysponowania środkami ochrony osobistej na wyraźną dyspozycję właściwego stanowiska kie-
rowania PSP. Ochotnicy w działaniach biorą udział z własnej woli, zaś obowiązkiem dysponenta do takich działań jest 
zapewnienie odpowiednich środków ochrony osobistej”. W początkowym okresie różnie było z realizacją wytycz-
nych w konkretnych działaniach. Zdarzało się, że wyjazdy ochotników traktowane były przez PSP jako gospodarcze, 
a nie działania ratownicze. Ochotnicy spoza KSRG słusznie oburzali się, że wytyczne KG PSP nie obejmowały ich w za-
kresie zabezpieczenia ochrony osobistej. Tymczasem kierowani do działań, narażają się tak samo i powinni mieć takie 
same prawa, jak koledzy z KSRG. Po konsultacjach ze Związkiem, zgłaszającym potrzeby jednostek ochrony przeciw-
pożarowej, w połowie marca komendant główny PSP podjął decyzję o dofinansowaniu działań związanych z prze-
ciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa ze środków pochodzących ze składek z tytułu obowiązkowego 
ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeniowe. Wysokość środków została ustalona na 
kwotę � ��� ��� zł pozostającą w dyspozycji komendanta głównego PSP oraz do �� ��� zł w dyspozycji komendan-
tów wojewódzkich PSP. Wyżej wymienione środki przeznaczono na zakup i uzupełnienie zasobów środków ochrony 
indywidualnej oraz środków odkażających. Założono, że jeśli potrzeby będą rosły, kwoty te mogą zostać zwiększone. 
Współpraca pomiędzy PSP a Związkiem w następnych miesiącach stała się rzeczowa. 

�� marca ���� r. Z upoważnienia prezesa ZG ZOSP RP powołano w biurze ZG ZOSP RP sześcioosobowy zespół 
ds. monitorowania oraz wspomagania OSP w działaniach związanych z koronawirusem SARS-CoV-�, na czele z dy-
rektorem ZW ZOSP RP Krzysztofem Kowalczykiem (w składzie: Zbigniew Kaliszyk, Krzysztof Szelągowski, Marian Za-
lewski, Nina Mirgos-Kilanowska oraz Iwona Legędź, redakcja czasopisma „Strażak”. Zespół we współpracy z fachow-
cami oraz kompetentnymi instytucjami realizuje zadania polegające na wsparciu informacyjnym, organizacyjnym 
i technicznym jednostek OSP w całej Polsce podczas działań związanych z COVID-��. Codzienne komunikaty informa-
cyjne, dane statystyczne, przegląd mediów, instrukcje, porady prawne, bieżąca współpraca z KG PSP i urzędami cen-
tralnymi – to nieliczne z zadań realizowanych przez Zespół w trybie ciągłym. Komunikaty zawierające codzienny prze-
gląd mediów oraz wszelkich danych i statystyk dotyczących pandemii i działań z nią związanych zespół wydaje od 
samego początku. Są przesyłane do prezesa i członków Prezydium ZOSP RP zaangażowanych w działania związane 
z COVID-��, oddziałów wojewódzkich ZOSP RP oraz rzecznika prasowego KG PSP. Zakres komunikatów został podzie-
lony na bloki tematyczne, które mogą okazać się przydatne w codziennych działaniach epidemicznych jednostek OSP, 
członków ZOSP RP i miesięcznika „Strażak”. Niejednokrotnie z komunikatów zespołu korzystały sztaby zarządzania 
kryzysowego w urzędach gmin, miast i powiatów w Polsce. W komunikatach ujmowane są następujące informacje: 
dane dobowe COVID-�� podawane przez Ministerstwo Zdrowia, dane dobowe COVID-�� podawane przez WHO, sta-
tystyki dobowe działań OSP i PSP według danych KG PSP, informacje urzędów centralnych i ministerstw oraz transmi-
sje obrad Sejmu RP, wykaz aktów prawnych, serwis Polskiej Agencji Prasowej, przegląd mediów i serwisów informa-
cyjnych, informacje z województw podawane przez urzędy wojewódzkie i urzędy marszałkowskie. 

�� marca ���� r. Prezes ZG ZOSP RP zwrócił się do prezydenta RP z prośbą o rozważenie zgody na skorzystanie 
z zapasów strategicznych, by doposażyć strażaków OSP w środki higieny i ochrony indywidualnej. Prezes ZG ZOSP 
RP zwrócił uwagę, że OSP nie dysponują środkami ochrony indywidualnej ani nie przechodziły odpowiednich szko-
leń, które zapewniłyby ich członkom bezpieczeństwo przy kontaktach z osobami, które mogą być zarażone korona-
wirusem. Dotąd nie przewidywano udziału OSP w działaniach wobec osób, o których wiadomo, że mogą być nosi-
cielami tego wirusa. W działaniach, w których mogłoby dojść do kontaktu z osobami chorymi na COVID-��, co do 
zasady uczestniczyć powinni odpowiednio wyszkoleni i wyposażeni strażacy PSP. Polecenia wojewodów zmieniły 
całkowicie ten stan rzeczy. W takim wypadku strażakom ochotnikom powinny zostać zapewnione takie same środki 
ochrony indywidualnej, jak strażakom PSP – akcentował prezes Pawlak. Z zasobów Rządowej Agencji Rezerw Stra-
tegicznych Związek OSP RP pozyskał bezpłatnie pakiety ochron osobistych, które przekazał do OSP, na podstawie 
zgłoszonego zapotrzebowania. W zestawach znalazły się: rękawiczki nitrylowe ��� ��� szt., maseczki – ��� ��� 
szt., maseczki FFP�/FFP� – ��� ��� szt., okulary/gogle – �� ��� szt., przyłbice – �� ��� szt., kombinezony jednora-
zowe – �� ��� szt. termometry bezdotykowe – � ��� szt., oraz płyny do dezynfekcji: do rąk – �� ��� l,   



 ��� 

do powierzchni – ��� ��� l. Szacowana wartość przekazanych pakietów stanowiła kwotę ok. �� mln zł. Do końca 
marca ���� roku środki trafiły do odbiorców. 

Waldemar Pawlak zareagował także na niepokojące sygnały o próbach wymuszania przez lokalne władze na straża-
kach ochotnikach zgody na wykorzystywanie strażnic OSP do celów związanych z COVID-�� – na przykład do przygotowania 
pomieszczeń dla osób odbywających kwarantannę. Prezes uznał, że uleganie takim naciskom i wyrażanie zgody na działa-
nia ryzykowne, jak wymienione powyżej, może na pewien czas zakłócić działalność OSP i realizację zadań na rzecz ratow-
nictwa i bezpieczeństwa mieszkańców. Przypomniał, że podstawowym zadaniem jednostki OSP jest prowadzenie działań 
ratowniczych, np. zwalczanie pożarów, katastrof i innych miejscowych zagrożeń, do których jednostka może być dyspono-
wana, oraz realizacja zadań stawianych w ramach KSRG. Podkreślił, że członkowie OSP nie powinni podejmować działań 
mogących w konsekwencji sparaliżować możliwość wykonywania działań ratowniczych. 

�� marca ���� r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-�� (druk nr ���), w której to wprowadzono przepis umożliwiający 
podejmowanie kwalifikowanej pierwszej pomocy ratownikom posiadającym m.in. zaświadczenie o ukończeniu kursu w za-
kresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika. Termin upływa w okresie od dnia ogłoszenia stanu za-
grożenia epidemicznego lub stanu epidemii do �� dni od dnia odwołania tego stanu. Tym samym osoby spełniające m.in. 
wyżej wymienione wymagania mogły w dalszym ciągu udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy. Umożliwiło to zachowanie 
ciągłości działania jednostek OSP w trudnym i jak się okazuje długim okresie pandemii. 

� kwietnia ���� r. Posiedzenie Prezydium ZG ZOSP RP, w trakcie którego członkowie Prezydium zreferowali sytuację 
w poszczególnych województwach oraz zakres działań, do których dysponowane są OSP w związku ze stanem epidemii. 
Są to głównie zadania pomocnicze, sprowadzające się do opieki nad potrzebującymi (zdrowymi), dowozu żywności dla 
osób potencjalnie zagrożonych wirusem SARS-Cov-� objętych kwarantanną, bądź wywozu śmieci z mieszkań osób na kwa-
rantannie. Prezes Zarządu OW ZOSP RP woj. lubuskiego poinformował o inicjatywie zarządu województwa, który przyznał 
dofinansowanie na pomoc lubuskim seniorom. Pomogą im OSP, kupując artykuły spożywcze i środki higieny osobistej i do-
starczając je do domu. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał środki na zakup dla OSP środków ochronnych nie-
zbędnych do przeciwdziałania COVID-��. Wskazano także na konieczność utrzymywania przez biura zarządów wojewódz-
kich ZOSP RP stałego kontaktu telefonicznego z OSP. Prezydium ZG ZOSP RP podjęło uchwałę nr ���/��/���� w sprawie 
sposobu działania władz statutowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w okresie stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Zalecono władzom ZOSP RP i władzom jego oddziałów obradowanie oraz 
podejmowanie uchwał poza posiedzeniami, w trybie pisemnym (poczta zwykła, elektroniczna, telefaks itp.) lub przy wy-
korzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, nie dłużej jednak niż do upływu �� dni od dnia 
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. To samo zarekomendowano ochotniczym strażom po-
żarnym. Dzięki możliwości odbywania zdalnych posiedzeń władz Związku w samym ���� r. odbyto ich znacznie więcej niż 
w poprzednim roku. Do grudnia ���� r. osiem posiedzeń Prezydium (��.��.����, ��.��.����, �.��.����, ��.��.����, 
��.��.����, ��.��.����, ��.��.����, ��.��.���� oraz trzy posiedzenia Zarządu Głównego ZOSP RP (��.��.����, 
��.��.���� i ��.��.����). Zgodnie z planem odbywały się posiedzenia w następnych latach (����-����). 

�� kwietnia ���� r. List do strażaków. W wielkanocnym liście z �� kwietnia skierowanym do strażaków ochotników 
prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak podkreślił swoją jedność ze strażacką społecznością. Podziękował za opiekę nad 
mieszkańcami, za ogromne wsparcie, jakie strażacy dają lekarzom, ratownikom medycznym i medycznemu personelowi 
pomocniczemu – ludziom, którzy walczą o zdrowie i życie na pierwszej linii, najbardziej narażając się na zakażenia. Zazna-
czył, że szybko rozwijająca się akcja #strażacymedykom, godna najwyższego uznania, pokazuje mądrość i doskonałe przy-
gotowanie strażaków ochotników nawet na sytuacje, na które trudno być gotowym. 

„Każdy dzień pokazuje, że ochotnicze straże pożarne są największą i najbardziej mobilną organizacją w Polsce, zrze-
szającą ludzi odważnych, myślących, kreatywnych i dobrze przygotowanych do swojej roli. Dziś zwłaszcza widać, jak dobrze 
jesteście zorganizowani i oddani swojej ratowniczej misji. Słowo »ratownik« zawsze miało moc i wyjątkowy wydźwięk, dziś 
nabrało jeszcze bardziej szczególnego znaczenia, które Wy potwierdzacie swoimi czynami. Solidarność, jaką okazujecie 
obywatelom, którymi opiekujecie się na swoim terenie, oraz członkom personelu medycznego jest wielka i bardzo ważna. 
Nie tylko z uwagi na fizyczną pomoc, ale także ze względu na wyższy wymiar, który zwłaszcza w chwilach grozy umacnia 
wiarę w drugiego człowieka i niewątpliwie niesie pocieszenie. Szczególnie tym, którzy w szpitalach pracują dziś ponad siły 
i często nie widują swych rodzin, aby ich nie narażać na niebezpieczeństwo zakażenia. Jesteście bardzo ważni i bardzo po-
trzebni” – napisał prezes Waldemar Pawlak. Zwrócił się również z prośbą, aby strażacy, myśląc o innych i niosąc im pomoc, 
pamiętali także o bezpieczeństwie swoim i swoich rodzin. „Macie wiedzę, doświadczenie i odpowiednie przeszkolenie, 
które nauczyły Was, że ratownik musi być odpowiednio zabezpieczony, wiem też jednak, że wielu z Was, myśląc o innych, 
niekiedy zapomina o sobie. Jesteście bohaterami, ale też ludźmi szczególnie narażonymi na zagrożenie, gdy niesiecie po-
moc innym. Dbajcie o siebie i o swoich bliskich, którym przekazuję szczególne podziękowania za wyrozumiałość, jaką oka-
zują Waszej trudnej służbie, i wsparcie, które Wam dają” 
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� maja ���� r. Dzień Strażaka w cieniu pandemii. Dzień Strażaka był szczególny. Pandemia zmieniła obraz co-
dzienności. Tysiące strażaków organizowało wsparcie dla obywateli, inni uczestniczyli w akcjach ratowniczych. W li-
ście otwartym do strażaków prezes Waldemar Pawlak, zaakcentował „Nie ulega wątpliwości, że bez strażaków ochot-
ników i wolontariuszy, którzy w całym kraju ruszyli do działania, Polska w tej sytuacji nie byłaby w stanie sobie pora-
dzić”. Słowa podziękowania za współpracę i życzenia bezpiecznej służby skierował także do strażaków z PSP. Ob-
chody Dnia Strażaka tradycyjnie, chociaż z zachowaniem reżimu sanitarnego, rozpoczęły się uroczystą mszą świętą 
w intencji strażaków i ich rodzin w bazylice katedralnej diecezji warszawsko-praskiej, gdzie znajdują się relikwie pa-
trona strażaków, św. Floriana. W uroczystości brała udział kadra kierownicza ZOSP RP oraz PSP. Po mszy Waldemar 
Pawlak oraz komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak w asyście strażaków uroczyście złożyli wieniec przy 
tablicy upamiętniającej strażaków poległych w walkach o niepodległość ojczyzny oraz tych, którzy zginęli w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych. Następnie wzięli udział w uroczystym złożeniu wieńców przed Grobem Nieznanego Żołnierza 
w Warszawie. 

� czerwca ���� r. Posiedzenie Zarządu Głównego przeprowadzono w trybie wideokonferencji z wykorzystaniem 
aplikacji Google Meet. Członkowie Zarządu, korzystając z własnych urządzeń mobilnych, aktywnie uczestniczyli w dys-
kusji nad poszczególnymi projektami uchwał. W szczególności omówiono aktywność Związku w czasie rozwijającej się 
pandemii, podjęto zagadnienia planu pracy i budżetu na ���� r. oraz wykonania budżetu i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Związku OSP RP za ���� r. 

�� sierpnia ���� r. Apel o honorowe oddawanie krwi. Interwencje i wystąpienia prezesa Związku to wybrane 
przykłady troski Związku w sprawach ważnych dla ruchu strażackiego, ale i bezpieczeństwa nas wszystkich. Wynika 
to z prostego faktu: zdrowy, bezpieczny strażak to i nasze bezpieczeństwo. Zwracaliśmy się także do strażaków 
ochotników, aby w związku z wyjątkową sytuacją związaną z epidemią i wzrastającą liczbą osób hospitalizowanych 
przyłączali się do honorowego oddawania krwi. �� sierpnia zaapelował o to Waldemar Pawlak. „To czas mądrych 
wyborów i decyzji. Dlatego zwracam się do was, Rycerze Świętego Floriana, abyście po raz kolejny wsparli służby 
medyczne w walce z COVID-��. (…) Namawiam też do organizowania lokalnych zbiórek krwi we współpracy z najbliż-
szym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, które oferuje przyjazd mobilnego punktu pobierania krwi 
w uzgodnionym terminie i miejscu”. 

�� października ���� r. Robocze spotkanie w Komendzie Głównej PSP poświęconego sprawom bieżącym oraz 
formie i zakresowi wspólnych działań OSP i PSP związanych z zagrożeniem i transmisją koronawirusa COVID-��. 
Ze strony PSP udział w spotkaniu wzięli komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak wraz z zastępcami – 
nadbryg. Krzysztofem Hejdukiem i nadbryg. Adamem Koniecznym. Związek OSP RP reprezentowali Waldemar Paw-
lak – prezes Zarządu Głównego, Adam Nowak oraz Krzysztof Kowalczyk – dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP. 

�� września ���� r. Na zdalnym posiedzeniu Prezydium ZG ZOSP RP podjęto uchwałę nr ���/��/���� w spra-
wie zasad organizowania posiedzeń kolegialnych władz oraz organizowania imprez masowych w okresie zagrożenia 
epidemiologicznego rozprzestrzeniania się zakażeń COVID-��. Zalecono odbywanie posiedzeń przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej. W drodze wyjątku możliwe są posiedzenia z fizycznym udziałem zebranych na 
terenie powiatu znajdującego się w obszarze zielonym, pod warunkiem zachowania wymagań sanitarnych. Dopusz-
cza się możliwość organizowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego niektórych imprez – pod warunkiem ist-
nienia ważnej przyczyny uzasadniającej ich zorganizowanie, stosowania się do zaleceń odpowiednich władz państwo-
wych i samorządowych związanych z organizacją tego typu imprez oraz odbywania się imprezy wyłącznie na terenie 
powiatu znajdującego się na terenie zielonym. Za pośrednictwem strony internetowej do druhów zrzeszonych w OSP 
skierowano instrukcję zdalnej organizacji statutowych spotkań, wraz ze wskazaniem ważności i podstawy prawnej 
wykorzystania środków komunikacji elektronicznej do prowadzenia posiedzeń i zebrań. Jako rekomendowane wska-
zano rozwiązanie, które Google stworzył do prowadzania spotkań on-line w formie konferencji wideo – aplikacji Goo-
gle Meet, dostępnej w Google Workspace. 

�� października ���� r. Posiedzenie Zarządu Głównego. Realizując statutowe działania ZOSP RP oraz dostoso-
wując się do obowiązujących w okresie pandemii zasad, prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak po-
prowadził w formie telekonferencji posiedzenie Zarządu Głównego ZOSP RP. Podczas posiedzenia ustalono, że kam-
pania sprawozdawczo-wyborcza przed XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP przebiegała będzie w latach ����–
����. W kolejnej uchwale ZG ZOSP RP złożył hołd założycielom OSP, którzy ponad ��� lat temu w myśl hasła „W jed-
ności siła” podjęli trudne dzieło budowania wspólnot, by w potrzebie nieść pomoc drugiemu człowiekowi, a także 
twórcom Głównego Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu ich doniosłej roli w zjednoczeniu 
wszystkich związków straży pożarnych w Polsce w jednolitą organizację. Wyrażono podziękowanie wszystkim człon-
kom OSP, działaczom i pracownikom Związku oraz przyjaciołom pożarnictwa – za zaangażowanie, trud oraz pomoc 
w realizacji zadań na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska naturalnego przed pożarami, klęskami żywio-
łowymi i innymi zagrożeniami. Zarząd Główny ZOSP RP postanowił uhonorować OSP i poszczególne osoby za działal-
ność na rzecz umacniania społecznej pozycji Związku i upowszechniania humanitarnych wartości służby pożarniczej 
wśród lokalnych społeczności. Zobowiązał również oddziały i działaczy Związku, aby prezentowały tradycję, dorobek 
���-lecia i obecną działalność Związku i OSP w środowiskach społeczności lokalnych w ramach uroczystości realizo-
wanych w ���� r.  



 ��� 

Na zakończenie posiedzenia omówiono także sprawy bieżące, związane m.in. z trwającą epidemią COVID-�� oraz 
współpracą OSP i PSP w działaniach pomocowych. Przedstawiono stan prac nad strategią Florian ���� oraz wydawa-
nymi pozycjami książkowymi. 

�� listopada ���� r. Ogłoszono „Instrukcję Zarządu Głównego ZOSP RP dla OSP uczestniczących w działaniach 
związanych z koronawirusem SARS-CoV-�”. Dokument ten został opracowany na wzór procedur zgodnych z syste-
mem zarządzania jakością ISO ����. Podzielono go na bloki tematyczne, które były aktualizowane na bieżąco, w za-
leżności od dynamicznie zmieniających się wytycznych organów centralnych oraz obowiązujących aktów prawnych. 
Oprócz aktualnych zasad i ograniczeń obowiązujących w RP, do których powinni stosować się wszyscy obywatele 
naszego kraju, instrukcja zawierała wytyczne dla jednostek OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych i po-
mocniczych związanych z COVID-�� oraz zalecenia ZOSP RP w sprawie odbywania walnych zebrań członków ochot-
niczych straży pożarnych 

�� grudnia ���� r. Uroczyste posiedzenie Prezydium i Zarządu Głównego ZOSP RP. W posiedzeniu (on-line) 
wzięli między innymi udział: marszałek Senatu Tomasz Grodzki, biskup polowy Wojska Polskiego gen. bryg. dr Józef 
Guzdek i komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak. Tego samego dnia w siedzibie ZOSP RP odbyło się 
uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy dotyczącej realizowania Narodowego Programu 
Szczepień pomiędzy Kancelarią Premiera Rady Ministrów (list podpisał Michał Dworczyk, minister − członek Rady 
Ministrów, szef KPRM), Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (podpis złożył prezes ZG 
Waldemar Pawlak) i Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej (podpisał nadbryg. Andrzej Bartkowiak, komen-
dant główny PSP). Zarząd Główny Związku OSP RP zadeklarował włączenie się w proces komunikacji i edukacji pu-
blicznej mający na celu budowanie zaufania wobec strategii szczepień, dostępu do szczepień i samej szczepionki. 
Dbając o bezpieczeństwo wspólne ZG OSP RP zadeklarował także zaangażowanie jednostek ochotniczych straży po-
żarnych w proces szczepień i motywowanie społeczeństwa do podjęcia decyzji o dobrowolnym przystąpieniu do pro-
gramu. Zobowiązał się pomóc obywatelom w zapewnieniu dowozu do punktu szczepień oraz bezpiecznego powrotu 
do domu. Kancelaria Premiera Rady Ministrów zobowiązała się do przekazania Związkowi OSP RP środków ochron-
nych niezbędnych do realizacji procesu szczepień. Podpisany list intencyjny gwarantował uprawnionym strażakom-
ratownikom ochotniczych straży pożarnych wzięcie udziału w szczepieniach w etapie � Narodowego Programu Szcze-
pień, wraz z innymi służbami mundurowymi. 

Związek na pierwszej linii – wsparcie, interwencje, pomoc prawna. Pierwsze miesiące pandemii to czas, w któ-
rym kierownictwo Związku podejmowało wysiłki na rzecz poprawy zabezpieczenia i ochrony strażaków ochotników 
oraz szybkiej zmiany prawa tam, gdzie było to konieczne dla bezpieczeństwa ich i ludności. Przede wszystkim doty-
czyło to wystąpień prezesa ZG Waldemara Pawlaka i działań Biura ZG ZOSP RP. Nie pozostawiliśmy OSP samym sobie. 
Pomagaliśmy w ramach możliwości. Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak, zwracając się do druhów ochotników, 
wielokrotnie podkreślał, że sytuacja w naszym kraju przedstawia się bardzo poważnie, a w związku z zagrożeniem 
pandemią koronawirusa SARS-CoV-� niezwykle istotne jest, aby każdy wykonywał swoje obowiązki z najwyższą sta-
rannością. Bezpośredni udział w akcjach jednostki OSP podejmują wówczas, gdy dysponują odpowiednimi środkami 
ochrony osobistej, na wyraźną dyspozycję właściwego stanowiska kierowania PSP. Zaznaczał jednak, że gdyby zaist-
niał stan nadzwyczajnej konieczności – katastrofa, wypadek, pożar, gdy zagrożone byłoby życie wielu ludzi, należy 
bezwarunkowo przystąpić do akcji ratowniczej, nie zważając na ryzyka i zagrożenia związane z możliwością zachoro-
wania. Szybko okazało się, że potrzeba dostosowywania się do rzeczywistości wymuszała zmiany w funkcjonowaniu 
jednostek i modyfikację istniejącego prawa. Związek stał się autorem szeregu postulatów i inicjatyw. Jedną z waż-
niejszych spraw okazały się badania okresowe. Z jednej strony wymogi prawne, z drugiej niemożność ich spełnienia. 
Wynikało to z utrudnień w dostępie do lekarzy oraz zaangażowania służb medycznych w walkę z koronawirusem. 
W związku z tym �� marca Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP wystąpił do ministra spraw wewnętrznych 
i administracji z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do czasowego zawieszenia obowiązku posia-
dania przez członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych aktualnych badań lekarskich wy-
maganych w art. �� ust. �c ustawy z dnia �� sierpnia ���� r. o ochronie przeciwpożarowej. Każdego miesiąca ponad 
���� ratowników OSP powinno poddać się ponownym okresowym badaniom lekarskim, w przeciwnym wypadku 
utraci uprawnienia do udziału w akcjach, co mogło uniemożliwić w tak trudnym czasie uczestnictwo w działaniach 
ratowniczych. Zaproponowano, aby zawieszenie takie obowiązywało przynajmniej do czasu odwołania na obszarze 
kraju stanu zagrożenia epidemicznego. To zostało zrealizowane. Kolejnym adresatem interwencji był minister zdro-
wia. ZOSP RP wystąpił o czasowe zawieszenie obowiązku przystąpienia do egzaminu weryfikacyjnego przez członków 
OSP posiadających zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu 
ratownika (unormowanie w art. � w ust. � pkt � rozporządzenia ministra zdrowia z �� marca ���� r. w sprawie kursu 
w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy). Można przyjąć, że każdego miesiąca ponad ���� ratowników OSP po-
winno przystąpić do egzaminu weryfikacyjnego, w przeciwnym wypadku utraci uprawnienia do udzielania kwalifiko-
wanej pierwszej pomocy. Słusznie przewidywaliśmy, że wkrótce każdy ratownik będzie nieodzowny. Nie można było 
dopuścić do zablokowania udziału w akcjach ratowniczych wykwalifikowanej kadry ratowniczej OSP z przyczyn czysto 
formalnych. Kolejny postulat został uwzględniony.  
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Dziesiątki spraw natury interwencyjnej, informacyjnej i prawnej wyjaśniało biuro Związku w Warszawie oraz 
biura w oddziałach wojewódzkich. Szczególnie istotne były zagadnienia prawne. Zmieniające się od wiosny przepisy 
rodziły szereg wątpliwości i interpretacji. W imieniu ZG ZOSP RP mecenas Krzysztof Miazga na bieżąco analizował 
i wyjaśniał ich zmiany. Porady i wyjaśnienia publikowane są na stronie www.zosprp.pl oraz na profilach Związku 
w social mediach. Zapytania kierowane do ZOSP RP i odpowiedzi mecenasa niejednokrotnie wspomogły OSP w dzia-
łaniach związanych z COVID-��. 

Zabezpieczenie w maseczki. WUS Brzeziny. Czas pokazał, że podstawą ochrony przed niebezpiecznym wirusem 
były proste zasady: dystans społeczny, maseczki zakrywające usta i nos oraz higiena osobista. Największym proble-
mem w marcu, kwietniu i maju ���� r. był brak maseczek. Pojawił się wręcz chaos w zakupach. Rząd nie potrafił 
opanować sytuacji. Ludzie starali się więc ratować, szyjąc maseczki domowym sposobem. Szyto je zwłaszcza w ro-
dzinach strażackich. Chodziło o bezpieczeństwo strażaków w akcji, spieszących na ratunek. Nasze bezpieczeństwo 
w dużej mierze zależy od dobrze wyposażonych, kompetentnych, ale przede wszystkim zdrowych służb. Tu wiele 
zrobiliśmy. Poczynając od uruchomienia produkcji własnej w ZOSP RP Wytwórni Umundurowania Strażackiego 
w Brzezinach. Już w marcu załoga w WUS Brzezinach rozpoczęła produkcję osłonek (maseczek). W okresie marzec – 
maj wyprodukowała łącznie ��,� tys. osłonek tróji dwuwarstwowych typu maseczki higieniczne. Wprowadziła też do 
produkcji kombinezony i fartuchy jednorazowe z włókniny. Część z nich przekazywano nieodpłatnie. W kwietniu WUS 
– poruszona informacją o dużej liczbie zachorowań – przekazała osłonki (maseczki) Szkole Głównej Służby Pożarni-
czej w Warszawie oraz klasztorowi sióstr bernardynek w Brzezinach. W pierwszej fazie epidemii ZOSP RP WUS, dba-
jąc o bezpieczeństwo współpracowników, przekazała ��� osłonek dla struktur ZOSP RP. Związek oraz WUS w Brzezi-
nach odpowiedziały na apel Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza 
w Pruszkowie, które borykało się z olbrzymim problemem wynikającym ze stanu zaopatrzenia w środki ochrony oso-
bistej i inne materiały potrzebne w codziennym funkcjonowaniu szpitala. Przekazano w maju ���� jednorazowych 
osłonek ochronnych (maseczek), które posłużyły pracownikom szpitala w codziennym funkcjonowaniu jako środki 
ochrony osobistej. Wszyscy pracownicy WUS zostali wyposażeni w środki ochrony indywidualnej – otrzymali osłonki 
trójwarstwowe. W sumie w pierwszej fazie epidemii przekazano im około ���� osłonek, w okresie jesiennozimowym 
blisko ����. Jednocześnie, aby zwiększyć bezpieczeństwo strażaków, do umundurowania i ubrań specjalnych WUS 
dodaje maseczki za � gr. Wprowadziła również do produkcji maseczki z logo Związku OSP RP i młodzieżowych drużyn 
pożarniczych, dostępne w zarządach oddziałów wojewódzkich ZOSP RP i w sklepie internetowym WUS. Przekazane 
osłonki trójwarstwowe zostały wyprodukowane przez WUS z materiałów używanych przy produkcji maseczek me-
dycznych zgodnych z normą PN-EN �� ���, wewnętrzna warstwa osłonek posiada badania na przenikanie bakterii 
Instytutu Centexbel. Również materiały użyte do produkcji osłonek dwuwarstwowych spełniają najwyższe standardy 
– są bezpieczne w kontakcie ze skórą (nie zawierają szkodliwych substancji), pozwalają na swobodne oddychanie 
i mają certyfikat Oeko-Tex®. 

Volkswagen wpiera strażaków ochotników. Konkretny przykład pomocy dla OSP stanowi współpraca 
Związku z firmą Volkswagen Financial Services Polska Sp.  z o.o. (dalej: VWFS). ZOSP RP zawarł  z VWFS poro-
zumienie, którego celem jest wsparcie działalności ZOSP RP  i OSP związanej ze zwalczaniem skutków epide-
mii COVID-�� oraz z zapobieganiem i walką z suszą i zagrożeniem pożarowym w określonych regionach w Pol-
sce. W czerwcu ���� r. VWFS przekazał �� Volkswagenów Transporterów OSP z całej Polski, by wesprzeć 
działalność operacyjną tych jednostek związaną ze zwalczaniem skutków epidemii COVID -�� oraz z zapobie-
ganiem zagrożeniom pożarowym i suszy oraz walką z nimi. Przekazane pojazdy zarejestrowane są na VWFS,  
z ważnym w okresie użyczenia przeglądem technicznym  i ubezpieczeniem (OC, AC). Do każdego pojazdu do-
łączona została karta paliwowa z limitem ���� km/miesiąc (limit kwotowy  w wysokości ���� zł/miesiąc) do 
wykorzystania na stacjach paliw BP. Okres użyczenia wynosi minimum sześć miesięcy, z możliwością przedłu-
żenia. Dodatkowo ZOSP RP wyposażył każdy pojazd w: maseczki medyczne jednorazowe trójwarstwowe �� 
szt. – �� opak., kombinezon zgodny  z normą PNEN ����� – � szt., rękawiczki nitrylowe ��� szt. – � opak., płyn 
odkażający etanol do rąk – � szt., opryskiwacz ręczny ciśnieniowy naramienny – � kpl., płyn do dezynfekcji 
powierzchni � l – � szt. Bezpłatnie użyczone OSP przez Volkswagen Financial Services samochody były ubez-
pieczone i objęte obsługą serwisową. Do końca czerwca wszystkie Volkswageny trafiły do wytypowanych OSP 
we wszystkich województwach. Większość z ponad tysiąca interwencji z użyciem przekazanych samochodów 
dotyczyła walki ze skutkami epidemii: strażacy dostarczali środki dezynfekcyjne  i ochronne, dowozili zaopa-
trzenie do izolowanych osób i instytucji, odkażali i ozonowali obiekty publiczne, a także przewozili próbki do 
badań wirusologicznych i osoby podejrzane o zakażenie. Nierzadko wyjeżdżali również do pożarów,  a w ra-
mach przeciwdziałania skutkom suszy kontrolowali poziom zagrożenia oraz zbiorniki  z wodą i drogi pożarowe 
w lasach. Usuwali też skutki nawałnic i wichur, wypadków samochodowych, a w sezonie wakacyjnym wspierali akcje 
związane z bezpieczeństwem nad wodą. Ta współpraca jest kontynuowana w następnych latach. 
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Razem z samorządem na dobre i złe czasy. Trudny czas pandemii dowiódł trwałości wieloletnich rozwiązań 
prawnych i doświadczeń we współpracy z samorządem. To pozwoliło na uruchomienie wielomilionowych środków 
na bezwzględnie potrzebną pomoc OSP, zwłaszcza w zabezpieczeniu ochotników w środki ochrony osobistej. Bez 
nadzwyczajnych działań właśnie w bliskości z władzami samorządowymi tysiące OSP nie mogłoby w pierwszych mie-
siącach ratować ludzi, wspierać w działaniach związanych z pandemią. Zwłaszcza w niewielkich miejscowościach, 
z dala od centrów miejskich i gminnych, z dala od jednostek KSRG, nie mówiąc o PSP. Tam, gdzie często działa jedynie 
OSP. W każdym województwie rozgrywała się swoista bitwa, której stawką było zdrowie i życie ratowników, straża-
ków. Ważne były pieniądze, ale najważniejszy – czas. Obrazują to przykłady z wybranych województw. 

Mazowsze wspiera strażaków ochotników. Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa 
mazowieckiego Antoni Jan Tarczyński zwrócił się już �� marca ���� r. do marszałka województwa mazowieckiego 
Adama Struzika z prośbą o wyasygnowanie środków finansowych z budżetu województwa na doposażenie OSP na 
Mazowszu w środki ochrony indywidualnej (OI) chroniące przed pandemią. Odpowiedź była pozytywna. Wyasygno-
wano na ten cel � mln zł bru�o. Aby zakupiony asortyment OI spełniał swoją rolę, również co do liczby sztuk zaku-
pionego asortymentu, do „obdarowania” wytypowano wszystkie ��� OSP – tyle, ile było na dzień �� marca ���� r. 
jednostek z terenu Mazowsza działających w ramach KSRG. Dalsze działania z Urzędem Marszałkowskim, m.in. tech-
niczny nadzór nad realizacją zamówienia ze strony ZOSP RP, przejął ZG ZOSP RP. Prezydium Zarządu Głównego 
w dniu � kwietnia ���� roku podjęło uchwałę nr ���/��/���� w sprawie porozumienia z Województwem Mazo-
wieckim na podstawie którego ZOSP RP zobowiązało się do dokonania w imieniu i na rzecz Województwa Mazowiec-
kiego zakupu środków ochronnych niezbędnych dla przeciwdziałania COVID-�� z przeznaczeniem dla ochotniczych 
straży pożarnych z terenu województwa mazowieckiego i zapewnienia dostarczenia ich odbiorcom. Projekt został 
w krótkim czasie zrealizowany dzięki współpracy ZOSP RP i Kaliskich Zakładów Przemysłu Terenowego w Kaliszu SA, 
które zgromadziły potrzebne ochrony osobiste, tj. maski jednorazowe, rękawice nitrylowe, płyny dezynfekcyjne, 
worki na odpady medyczne, komplet ubrań specjalnych – jednorazowych kombinezonów, odpowiednio je zapako-
wały i dostarczyły bezpośrednio pod wskazane adresy, do odbiorców końcowych, w dwóch dostawach. Zrealizowany 
projekt zapewnił strażakom ochotnikom poczucie bezpieczeństwa podczas podejmowanych działań ratowniczo-po-
mocniczych w okresie pandemii, oszczędził im czasu na poszukiwanie kompleksowych zestawów ŚOI, które w po-
czątkowym okresie były niedostępne, a także dał możliwość pozyskania środków w postaci ubrań specjalnych lek-
kich, hełmów lekkich, które wykorzystają również po okresie pandemii, zdecydowanie poprawiając swój komfort 
pracy. To nie jedyny projekt wsparcia strażaków ochotników w ���� r. Łącznie na doposażenie strażaków ochotni-
ków i remonty strażnic przeznaczone zostało ponad �� mln zł. Podsumował to marszałek województwa Adam Struzik: 
„Bardzo konsekwentnie wspieramy ochotnicze straże pożarne. Dotyczy to zarówno zakupu samochodów ratowniczo-
gaśniczych, jak i sprzętu czy odzieży ochronnej. To wszystko jest niezbędne, aby strażacy mieli odpowiednie warunki 
pracy i czuli się bezpiecznie”. 

Opolskie przeciw COVID-��. Dobra współpraca Związku z Opolskim Urzędem Marszałkowskim zaowocowała 
szeroko zakrojoną pomocą potrzebującym OSP. Zakupione zostały środki ochrony osobistej dla wszystkich ��� jed-
nostek OSP w województwie. Na ten cel przekazano � mln zł z unijnego budżetu. Każda OSP otrzymała pakiet – ze-
staw środków ochrony osobistej. W zestawach kupionych w ramach projektu znajdowały się m.in.: maseczki i półma-
ski filtrujące, rękawice, kombinezony ochronne wraz z butami, gogle ochronne, płyny do dezynfekcji, przyłbice, opry-
skiwacz. To jeden z elementów projektu unijnego „Opolskie przeciw COVID-��”, realizowanego przez Urząd Marszał-
kowski. Przekazanie sprzętu miało miejsce we wszystkich jedenastu powiatach woj. opolskiego. Korzystano również 
ze środków unijnych. Strażacy ��� jednostek OSP z województwa �� października odebrali sprzęt przeznaczony do 
walki z COVID-�� wartości �,� mln zł, zakupiony w ramach projektu unijnego realizowanego przez Urząd Marszał-
kowski we współpracy z Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Opolskiego. W ramach 
tego projektu zakupiono m.in.: �� namiotów pneumatycznych z wyposażeniem, �� fumigatorów z płynem, osiem 
opryskiwaczy spalinowych, kombinezony ochronne, ubrania specjalne i koszarowe, buty ochronne, generatory prądu 
i zestawy ochrony osobistej. „Zawsze możemy liczyć na pomoc strażaków ochotników, w każdej, nawet najtrudniej-
szej sytuacji. A dzisiaj to Urząd Marszałkowski pomaga wszystkim jednostkom OSP w regionie. Z funduszy unijnych 
mamy dla nich pakiety ze środkami ochrony osobistej dla każdego ochotnika, by niosąc pomoc, także byli bezpieczni” 
– powiedział Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego. „Zakupiony sprzęt jest niezbędny dla strażaków. Zre-
alizowaliśmy zakupy bardzo szybko. Zostały one sfinansowane w pełni przez Urząd Marszałkowski. Kiedy planowali-
śmy zakup namiotów, nie wiedzieliśmy, że będą potrzebne dziś w trakcie powodzi. Strażacy mówią, że jadą już jutro 
je rozstawiać w miejscach akcji przeciwpowodziowej i przed szpitalami” – mówił z kolei Andrzej Borowski, prezes 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. 

Europejski Fundusz Regionalny wspiera lubuskich strażaków. Strażacy woj. lubuskiego od lat współpracują z sa-
morządem we wspólnym pozyskiwaniu środków unijnych na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.  
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W czerwcu zakończony został kolejny już projekt: „Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, 
powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w średnie samochody ratowniczo-gaśnicze i specjali-
styczny sprzęt ratowniczy – etap II”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie ����, Oś � – Środowisko i Kultura, Działanie 
�.� – Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom. Przedmiotem projektu jest inwestycja służąca stworze-
niu i wsparciu systemu przeciwdziałania katastrofom naturalnym na terenie woj. lubuskiego (w szczególności prze-
ciwdziałania zagrożeniom związanym z powodziami). Cel główny projektu stanowi wsparcie jednostek OSP w woj. lu-
buskim w zakresie ratownictwa przeciwpowodziowego oraz innych zagrożeń nadzwyczajnych poprzez doposażenie 
w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof. Wartość ogólna projektu – �� ��� ��� zł, 
dofinansowanie z UE – �� ��� ��� zł. W ramach projektu zakupiono �� średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych 
dla OSP, doposażonych w specjalistyczny sprzęt ratowniczy do działań w zakresie ratownictwa powodziowego: 
pompy pływające, pompy szlamowe, skafandry do pracy w wodzie i zapory przeciwpowodziowe. Jest to projekt part-
nerski – partnerzy to �� gmin z terenu woj. lubuskiego. Te projekty stanowią efekt wieloletniej współpracy samorządu 
lubuskiego na czele z marszałkiem Elżbietą Anną Polak oraz władz lubuskich strażaków z prezesem ZOW Edwardem 
Fedko i dyrektorem ZW ZOSP RP Elżbietą Polak. Lubuscy strażacy od lat współpracują z partnerami unijnymi. Nie 
tylko ze strażakami zza Odry, ale także z Francji. 

Wsparcie w walce z COVID-�� dla zachodniopomorskich strażaków. Województwo zachodniopomorskie to ko-
lejny przykład konkretnej współpracy Urzędu Marszałkowskiego oraz strażaków ochotników. W ramach tej współ-
pracy środki z Europejskiego Funduszu Społecznego wspierają region i strażacką wspólnotę. W dniu �� sierpnia ���� 
roku Prezydium ZG ZOSP RP uchwały nr ���/��/���� upoważniło Zarząd Wykonawczy Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP Województwa Zachodniopomorskiego do realizacji projektu pn. „Wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych 
w województwie zachodniopomorskim poprzez zakup wyposażenia przeznaczonego do walki i zapobieganiu COVID 
– ��”. Na realizację projektu przeznaczono � mln zł. Wyposażenie trafiło do ��� jednostek, z których ��� zostały 
wyznaczone do walki z COVID-�� jako priorytetowe. �� października podpisana została umowa pomiędzy Związkiem 
a Urzędem Marszałkowskim, dzięki czemu możliwe stało się zaopatrzenie w niezbędny sprzęt i środki ochrony jed-
nostek OSP z przeznaczeniem do działań epidemiologicznych związanych z walką z COVID-��. Kombinezony, ręka-
wice oraz gogle stanowią środki ochrony osobistej strażaków. Są to środki ochronne stosowane w sytuacjach epide-
miologicznych. Nie należą do standardowego wyposażenia OSP. Aparaty oddechowe zabezpieczają strażaków prze-
prowadzających dezynfekcje. Opryskiwacze spalinowe oraz ozonatory będą służyły do dezynfekcji pomieszczeń oraz 
pojazdów. Namioty pneumatyczne, lampy namiotowe oraz agregaty prądotwórcze zostaną przeznaczone do utwo-
rzenia polowych punktów pobrań lub izb przyjęć. 

Nowa jakość pracy programowej Związku. Pandemia niczym wojna spowodowała ogromne straty w wielu ob-
szarach życia społecznego i gospodarczego wszystkich krajów świata. Wiele zmieniła w życiu naszej organizacji. Z jed-
nej strony jednostki OSP mają jeszcze więcej interwencji, co łączy się z większym stresem i zagrożeniem dla życia 
i zdrowia. Z drugiej niemożność spotykania się uniemożliwia realizację wielu celów programowych. Dotyczy to spo-
tkań artystycznych, Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, obozów szkoleniowo-wypoczynkowych, zawodów 
sportowo-pożarniczych. Musieliśmy z miesiąca na miesiąc zmienić dotychczasowe spojrzenie i odnaleźć się w no-
wym podejściu, wciąż jednak integrującym środowisko strażackie – od MDP po weteranów, nie uronić wielopokole-
niowego dorobku. Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny ���� udało się na początku marca rozstrzygnąć. Zgło-
szonych zostało ��� prac. Także w marcu rozstrzygnęliśmy XI Konkurs „Najlepsi z Najlepszych” na wzorową MDP i jej 
opiekuna. Ogłosiliśmy I edycję Ogólnopolskiego Konkursu „�% na OSP” na najlepszy spot filmowy propagujący 
ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo pożarowe, zachęcający do przekazania �% podatku na OSP. Poszerzali-
śmy pola współpracy, między innymi podpisując porozumienie o współdziałaniu Związku OSP RP ze Stowarzyszeniem 
Dziennikarzy im. Władysława Reymonta. Symbolicznym ciągłym sygnałem syren na remizach w całej Polsce � sierp-
nia uczciliśmy pamięć bohaterów powstania warszawskiego. W tej sprawie prezes Waldemar Pawlak wystosował list 
do strażaków, a �� listopada zaapelował, aby wzorem minionych lat uczestniczyć w akcji „Niepodległa do hymnu”, 
zainicjowanej przez Biuro Niepodległa. Punktualnie o ��.��, śpiewając hymn narodowy, łączyliśmy się w jednej 
biało-czerwonej drużynie. Redakcja miesięcznika „Strażak” podejmowała bieżące zagadnienia funkcjonowania 
Związku i aktywności OSP, promowała nowe inicjatywy, takie jak „Strażacy dla klimatu”. To kilka przykładów z wielu. 

E-praca instancji Związku. Przedłużeniem aktywności Zarządu Głównego była działalność instancji wojewódz-
kich, powiatowych i gminnych Związku. Jesienią, wraz nową falą epidemii, rozpoczęliśmy przygotowania do budo-
wania programu Związku na ���� r. To będzie e-rok, rok kontaktów zdalnych. Przygotowując się do niego, organizu-
jemy szkolenia dla koordynatorów wojewódzkich i powiatowych z pla�ormy Google Suite (Meet), w celu propago-
wania przeprowadzania w formie telekonferencji (zdalnie) zebrań i zjazdów sprawozdawczo-wyborczych. Propagu-
jemy zakładanie kont Google Suite do codziennego użytku, jako narzędzia komunikacji i pracy zespołowej. Przepro-
wadzamy szkolenia dla opiekunów MDP z pla�ormy Zoom w ramach dofinansowania PNWM. 
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Pracują komisje ZG ZOSP RP W ���� r., wykorzystując możliwości zdalnego komunikowania się (w formie online 
za pośrednictwem Google Meet), pracowały komisje problemowe ZG ZOSP RP. Dwukrotnie zbierała się Komisja ds. 
Młodzieży i Sportu ZG ZOSP RP��. Najważniejszym punktem posiedzenia �� lipca było nawiązanie połączenia 
z remizą OSP Ruszów w woj. dolnośląskim i zaproszenie do udziału w nim przez przewodniczącą komisji dh. Teresę 
Tiszbierek, wiceprezes ZG ZOSP RP, członków młodzieżowej drużyny pożarniczej przy OSP Ruszów wraz z opiekunami 
Rafałem Mesjaszem i Anetą Dobrzańską – zwycięzcami XI edycji konkursu „Najlepsi z Najlepszych” na wzorową MDP 
i jej opiekuna oraz prezesem OSP dh. Januszem Drosiem. Minutą ciszy uczczono śp. Rafała Neugebauera, członka 
komisji ds. młodzieży i sportu ZG ZOSP RP oraz komisji ZOW ZOSP RP woj. opolskiego, zmarłego � lipca. W trakcie 
posiedzenia omawiano również sprawy związane z eliminacjami wojewódzkimi oraz zawodami krajowymi MDP 
i OSP CTIF stanowiącymi eliminacje do Międzynarodowej Olimpiady CTIF w Celje w Słowenii, która z powodu pande-
mii przesunięta została z ���� r. na ���� r. Ustalono również plan pracy komisji na drugą połowę ���� r., a szczególnie 
kwes�e związane z regulaminem umundurowania dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych. Pracowali 
członkowie Komisji Historycznej. Tradycyjnie ogłoszono konkursy historyczne na prace popularnonaukowe i badaw-
cze dotyczące historii pożarnictwa oraz konkurs na pamiętniki, wspomnienia, opracowania i relacje „Z dziejów ochot-
niczych straży pożarnych”. Ogólnopolski Konkurs Kronik został przełożony na ���� r. Mimo zawansowania prac or-
ganizacyjnych (w tym roku finał miał się odbyć w Tomaszowie Mazowieckim, woj. łódzkie) trzeba było go odwołać, 
w związku z rygorami prawnymi obowiązującymi w czasie pandemii. Niemniej jednak szeroka rzesza kronikarzy zo-
stała zaprezentowana w tomie drugim „Analiz strategicznych Florian ����”, przez artykuły, wspomnienia, wypowie-
dzi z oprawą zdjęciową. Historycy aktywnie uczestniczą w pracach Związku nad upamiętnianiem historii, m.in. nad 
powstaniem monografii Związku oraz w tworzeniu „Słownika biograficznego polskich strażaków”, w przygotowywa-
niu uroczystych obchodów jubileuszu Związku. Spotkanie kronikarzy i historyków wraz z rozstrzygnięciem konkursów 
odbyło się z udziałem prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka w Toruniu we wrześniu ���� r. Pomimo pandemii 
swoje zadania wykonywały pozostałe komisje ZG ZOSP RP: Komisja Kultury, Komisja Organizacyjna, Komisja Tech-
niczna oraz Komisja Finansów. 

Trwają prace nad strategią. Prace nad strategią to przede wszystkim rozmowy w wielu środowiskach i wypra-
cowywanie stanowisk. To dziesiątki spotkań z naukowcami, działaczami i ekspertami strażackimi, samorządowymi. 
Pandemia w pierwszych miesiącach uniemożliwiła organizację spotkań w dotychczasowych bezpośrednich formach, 
bo to zagrażało zdrowiu, a nawet życiu. Na szczęście dobrze ustawiona wcześniej praca owocuje. Dzięki kilkudziesię-
cioosobowej Radzie Programowo-Naukowej Analiz Strategicznych Florian ���� i nowym technologiom (praca 
zdalna) nie zmniejszyliśmy tempa. Półrocznik Analizy strategiczne Florian ���� został wydany w czerwcu, z udziałem 
kilkudziesięciu autorów (!). Zamieściliśmy go na stronie internetowej Związku www.zosprp.pl w zakładce Strategia 
Florian ����. Wszyscy zainteresowani mają do dyspozycji dwa tomy analiz, diagnozy i rekomendacje do dalszych 
konsultacji i prac. �� sierpnia ���� r. w siedzibie Związku OSP RP odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Strategii Związku 
OSP RP Florian ����. Uczestnicy przeanalizowali dotychczasowe prace nad strategią. Uzgodniono następne działania 
związane z pracami a w szczególności przygotowaniem kolejnych tomów. W okresie sprawozdawczym łącznie wy-
dano � tomów. Ostatni w czerwcu ���� r. Dwukrotnie (w ���� i ����) przedstawiono władzom Związku kolejne pro-
jekty strategii. 

Strażackie orkiestry nadal grają. Pandemia bardzo utrudnia pracę, ale jej nie uniemożliwia. Niestety nie można 
było przeprowadzić tradycyjnych regionalnych przeglądów orkiestr. W ich miejsce zorganizowany został jednak 
zdalny Przegląd Orkiestr OSP. Orkiestry wykonują program konkursowy w swoim środowisku lokalnym, nagrywają 
swoje wykonanie i przesyłają materiał do oceny przez jury. Uprawnione do udziału w konkursie są wszystkie strażackie 
orkiestry dęte. W kategorii obowiązkowej orkiestra wykonuje dwa utwory – jeden listy utworów do wyboru (lub 
nową kompozycję na orkiestrę dętą), drugi – dowolny. Odzew zespołów dętych był znakomity, muzycy zrobili 
wszystko, aby bezpiecznie i skutecznie podtrzymywać edukacyjną oraz kulturalną działalność w swoich środowiskach 
– często wykorzystując do tego narzędzia interaktywne. Materiały ocenia jury: dr Mariusz Dziubek, dr Karol Pyka oraz 
Krzysztof Witczak. 

„Pracownia Orkiestry Strażackiej”. Tak jak w ���� r. Związek realizował projekt „Pracownia Orkiestry Strażac-
kiej” finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata ����-����. W jego ramach powstał poradnik „Jak prowadzić or-
kiestrę dętą” dla kapelmistrzów i osób zarządzających w strażackich orkiestrach dętych. Ponadto zorganizowane zo-
stały szkolenia: „Prawo autorskie w orkiestrze dętej” (obejmujące takie zagadnienia, jak prawa i obowiązki związane 
z zamawianiem i/lub zakupem kompozycji i aranży utworów na orkiestrę, wykorzystywanie twórczości innych, w tym 
materiałów internetowych do pracy w orkiestrze, obowiązki orkiestry w stosunku do ZAiKS), „Musztra paradna w or-
kiestrze dętej”. Przeprowadzono także w formie webinariów szkolenia: „Dotacje administracji publicznej dla orkiestry 
dętej”, „Fundraising w orkiestrze dętej – zdobywanie funduszy” i „Działalność odpłatna w orkiestrze dętej”. Elektro-
niczne pla�ormy komunikacji i webinaria to nowa jakość, ale z wielką przyszłością. Dzięki szkoleniom kadra kierow-
nicza orkiestr dętych mogła pozyskać wiedzę niezwykle potrzebną do prowadzenia zespołów. 



 

 ��� 

Najlepsi z Najlepszych. Z zachowaniem obostrzeń sanitarnych �� września ���� r. w Muzeum Niepodległości 
w Warszawie odbyło się spotkanie laureatów XI Konkursu „Najlepsi z Najlepszych” na wzorową MDP i jej opiekuna. 
Zgłoszono �� prac dokumenujących działalność MDP w ���� r. z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomor-
skiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, pomor-
skiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego. W podsumowaniu konkursu uczestniczyły: zwycięska 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP w Ruszowie z woj. dolnośląskiego z najlepszymi opiekunami Rafałem Mesja-
szem i Anetą Dobrzańską oraz wyróżniona Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Samborowice, woj. śląskie, której 
opiekunem jest Roman Pośpiech. Podczas spotkania laureaci zaprezentowali swoją działalność w prezentacji mul�-
medialnej, uzupełnionej obszernym komentarzem członków drużyny. W ���� oraz ���� r. z zachowaniem rygorów 
sanitarnych także odbyły się spotkania laureatów kolejnych konkursów „Najlepsi z najlepszych” (szersze informacje 
w Sprawozdaniu). 

Ośrodek ZOSP RP w Turawie szkoli strażaków. Od lat szkoli się tu strażaków ochotników, w szczególności 
przeprowadza kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy. Aż przyszedł ���� r.  I zdawać by się mogło, że wywrócił 
wszystko do góry nogami. Marzec to początek pandemii koronowirusa SARS -CoV-�. Co robić, gdy narodowy 
lockdown spowodował, że znakomicie funkcjonujący Ośrodek ZOSP RP  w Turawie, który przez ostatnie � lat 
wyszkolił blisko ���� nowych strażaków ratowników, nagle nie może robić nic? Jak przetrwać? Jakie zadania 
realizować? Czy można pomóc w jakiś sposób systemowi opieki zdrowotnej w Polsce? Chwila trwogi, szukanie 
nowych rozwiązań, pomysłów i programów. Ośrodek ma znakomitą kadrę. Personel medyczny Opolszczyzny, 
ratownicy i pielęgniarze/pielęgniarki Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego  w Opolu to od wielu lat 
współpracownicy ośrodka, instruktorzy kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dzięki nim udaje się  z sukce-
sami szkolić strażaków ochotników z terenu całego kraju. To wielokrotni mistrzowie Polski  w zawodach ratow-
nictwa medycznego. To praktycy, którzy do chorych  i wypadków jeżdżą już ��-�� lat. Nie nowicjusze, lecz do-
świadczeni medycy. To oni podczas tzw. pierwszej fali pandemii zostali rzuceni na pierwszy front walki. Nagle 
sygnały karetek towarzyszyły mieszkańcom Opolszczyzny niemal całą dobę, tak jak  i w całym kraju. A zmęczeni 
ratownicy, pełni obaw o swe rodziny, z dyżuru na dyżur coraz bardziej zestresowani, nie mieli gdzie odpocząć, 
nabrać sił czy zwyczajnie wyspać się. W ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opol-
skiego zrealizowano tzw. mały grant – zadanie publiczne pn. „Wasz Drugi Dom”, którego celem było zapewnie-
nie możliwości pobytu w ośrodku personelu medycznego OCRM Opole podczas pandemii koronawirusa. Ośro-
dek zapewnił możliwość izolacji większości personelu medycznego ze stacji pogotowia ratu nkowego w Opolu, 
tak aby nie narażali oni swych rodzin i czas pomiędzy dyżurami spędzali w ośrodku. Skorzystało z tej propozycji 
�� ratowników medycznych i pielęgniarzy, na co dzień instruktorów ośrodka na kursach kwalifikowanej pierw-
szej pomocy. Dopiero potem zaczęły powstawać tzw. izolatornie, miejsca odpoczynku. Miasto przeznaczyło 
podlegające mu jednostki OSP na stacje wyczekiwania  i stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego. Ze-
społy przestały się mieszać między sobą,  a i komfort pracy nieco się polepszył. Miesiące letnie, zazwyczaj tak 
oblegane przez turystów, ale i młodzież strażacką, w tym roku nie były dla ośrodka w Turawie łaskawe. Obo-
strzenia, które wydało MZ i GIS oraz wytyczne dla organizatorów obozów i wypoczynku dzieci i młodzieży od-
straszyły trzy czwarte organizatorów. Odwołali obozy lub drastycznie zmniejszyli liczbę ich uczestników. Trady-
cyjne obozy MDP nie odbyły się wcale. Najliczniejszy obóz pod namiotami to �� uczestników plus kadra. Ośro-
dek pracował. Obóz dla młodzieży z OSP Pustków z pomocą gminy Ozimek, rodziców, przy zachowaniu najwyż-
szych standardów czystości doszedł do skutku. Drugi, mniej liczny, to obóz szkoleniowy pływacko -ratunkowy 
opolskiego OSP ORW. Zorganizowanych zostało też kilka turnusów �� -osobowych półkolonii z elementami 
pierwszej pomocy. Udało się. „Naszą misją jest szkolenie strażaków-ratowników, zawsze, a szczególnie dzisiaj 
tak potrzebnych. I dlatego we wrześniu i październiku ruszyliśmy ze szkoleniami pełną parą. Strażacy pragnęli 
się szkolić. Ciągle wierzyliśmy i nadal wierzymy, że nasza praca w obecnej sytuacji jest tym bardziej niezbędna. 
Wysyłamy w świat kolejne grupy strażaków-ratowników, którzy mogą i jeżdżą już do zdarzeń” – mówi kierownik 
ośrodka Aleksandra Ambros-Dorota. W związku z obostrzeniami w listopadzie odbył się tylko jeden kurs, ale to 
zawsze �� nowych ratowników! Przeszkoleni zostali strażacy ochotnicy  z gminy Kruszyna, woj. śląskie. Wszystko 
przebiegło zgodnie z planem. W dniu przyjazdu w ośrodku sprawdzana jest druhom temperatura, wypełniają 
ankietę, a zajęcia praktyczne prowadzone są w sześciu różnych salach w grupach pięcioosobowych. Trwają 
nieco dłużej niż zwykle, przerwy to przede wszystkim wietrzenie sal, dezynfekcja sprzętu,  a druhowie na zajęcia 
mają obowiązek zakładać maseczki i rękawiczki jednorazowe. Wiąże się to z koniecznością zatrudnienia więk-
szej liczby instruktorów, kadry medycznej, z którą – jak wiadomo – jest problem w czasie pandemii. Ale ośrodek 
poradził sobie. 

Warto przy tym przypomnieć, że osoby mające status ratownika przed wprowadzeniem na terenie kraju stanu 
epidemii zachowują go nadal, aż do �� dni po zniesieniu stanu epidemii, nawet jeśli ich zaświadczenie utraciło waż-
ność. Przepis ten został wprowadzony po to, aby w warunkach zagrożenia epidemicznego nie organizować egzami-
nów recertyfikacyjnych kursów KPP. Jednocześnie w ramach określonych rygorów mogły być organizowane wyłącz-
nie takie szkolenia, które w warunkach deficytu ratowników pozwalają na wyszkolenie dodatkowych osób. Ośrodek 
„Strażak” wprowadził dodatkowo do zajęć naukę właściwego zakładania kombinezonów z pakietów ochronnych dla 
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strażaków OSP. Te zajęcia naprawdę są bardzo potrzebne. Strażacy ochotnicy są obdarowywani przez różne instytucje 
i firmy kombinezonami, środkami ochrony osobistej, goglami, rękawicami, lecz nikt nie szkoli ich ani nie pokazuje im 
nawet, jak prawidłowo przygotować się do tzw. wyjazdu covidowego. Turawa to robi. Łącznie na kursach w ���� r. 
wyszkoliło się blisko ��� nowych ratowników. To mniej niż w latach ubiegłych, ale nie zawieszono działalności. 
W dobie pandemii to właśnie takie ośrodki jak Turawa, z dala od miejskiego zgiełku, w lesie, z własną dobrą kuchnią 
i zapleczem noclegowym, mają rację bytu. To właśnie im powinno się teraz pomagać i sprawić, by kolejne grupy 
ratowników wracały z certyfikatami ratownika do swych jednostek w kraju. Dziś pogotowie, PSP a jutro OSP będą tą 
grupą, która pierwsza pomoże nawet covidowemu pacjentowi. Wspaniała kadra ośrodka w Turawie ma nadzieję, że 
pandemia, a z nią niepewność i strach odejdą raz na zawsze, a ośrodek nadal będzie szkolił i nie poprzestanie na ���, 
��� druhach rocznie. To dzisiaj najlepszy w kraju ośrodek Związku w dziedzinie kursów KPP. 

Rekord świata na Mistrzostwach Polski STIHL Timbersports®! � września ���� r. w Poznaniu zorganizowano 
cieszące się od lat ogromnym zainteresowaniem XVII Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników STIHL Timber-
sports®, które jak zawsze znakomicie prowadził Wiesław Golański. Dziesiątka najlepszych, najsilniejszych i najbar-
dziej precyzyjnych w kraju drwali z OSP walczyła o zwycięstwo z niezwykłą zaciętością do ostatniego cięcia w zawo-
dach. Wygrał Michał Dubicki. Drugie miejsce wywalczył Jacek Groenwald. Na najniższym stopniu podium stanął Ar-
kadiusz Drozdek, historycznie najbardziej utytułowany polski zawodnik. W Poznaniu padł nowy rekord świata 
w konkurencji stock saw, ustanowiony przez Marcina Juskowskiego. Dzięki bezpłatnej internetowej transmisji za-
wodników wirtualnie dopingowały tysiące widzów. W grudniu ���� r. Michał Dubicki został mistrzem Europy w spor-
towym cięciu i rąbaniu drewna. Dwukrotny Mistrz Polski wyprzedził reprezentanta Belgii Koena Martensa oraz Cze-
cha Mar�na Komárka. 

Pielgrzymowanie Bogu na chwałę. Planowana pielgrzymka strażaków na Jasną Górę została przez organizato-
rów odwołana. Z powodu pandemii, a w także wojny na Ukrainie w ���� r, nie odbyła się także w następnych latach. 
W wielu regionach lokalne pielgrzymki z uwagi na zaostrzone rygory i bezpieczeństwo uczestników także zostały 
przełożone. Kilka pielgrzymek odbyło się przy zachowaniu nadzwyczajnych środków ostrożności i w mniejszym gro-
nie. Tak zorganizowano pielgrzymkę strażaków woj. łódzkiego w ���. rocznicę bitwy warszawskiej połączoną 
z ���. rocznicą urodzin św. Jana Pawła II oraz pielgrzymkę diecezji łódzkiej. �� września ���� r. strażacy pielgrzymo-
wali do Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Łodzi. Mszę koncelebrowali ks. st. bryg. dr Jan Krynicki – krajowy 
kapelan strażaków, ks. Adam Stańdo – kapelan wojewódzki oraz kapelani powiatowi. W ograniczonej skali odbyła się 
także �� października ���� r. XIX Pielgrzymka Strażaków do Łagiewnik. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił 
ks. Zbigniew Bielas, kustosz łagiewnickiego sanktuarium. W następnych latach pielgrzymki regionalne były wzna-
wiane z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa. 

 

XIII. Współpraca międzynarodowa. Pomoc Ukrainie 
Współpraca międzynarodowa Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i jego ogniw 

w kadencji ���� – ���� była wielokierunkowa. Poza kontynuacją dotychczas wypracowanych form pojawiły się nowe. 
Poczynając od ���� r kontakty międzynarodowe, w szczególności wymiana bezpośrednia młodzieży były ograni-
czone z powodu pandemii COVID – ��. Poza oficjalną współpracą w ramach Międzynarodowego Komitetu Prewencji 
i Zwalczania Pożarów (CTIF), uczestniczenia w międzynarodowych konferencjach oraz targach, takich jak 
INTERSCHUTZ, bardzo ważną rolę pełni wymiana bezpośrednia organizowana przez OSP i ogniwa Związku. Godną 
podkreślenia jest współpraca w ramach Unii Europejskiej oraz transgraniczna ze strażami naszych sąsiadów. Bardzo 
ważną jest bezpośrednia współpraca transgraniczna ochotniczych straży pożarnych i oddziałów Związku. Dotyczy to 
kontaktów młodzieżowych, sportowych i kulturalnych. Rok ���� zapisze się w historii bezprecedensową współpracą 
strażaków polskich ze strażakami Ukrainy i innych państw w ramach pomocy Ukrainie w związku z agresją zbrojną 
Rosji. Współpraca z Ukrainą ma wieloletnią tradycję tak na szczeblu centralnym (spotkania i wspólne konferencje, 
seminaria) jak i lokalnym pomiędzy samorządami oraz strażakami. O działaniach Związku na rzecz Ukrainy Związek 
informował poprzez miesięcznik „Strażak” oraz wydawnictwo „Analizy strategiczne Florian ���� tom �” wydane 
w czerwcu ���� r. 
 
Udział członków władz Związku OSP RP w międzynarodowych konferencjach, spotkaniach, zjazdach. 
 � września ���� roku w siedzibie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP prezes Zarządu Głównego ZOSP RP 

Waldemar Pawlak podpisał porozumienie o współpracy i nawiązywaniu kontaktów pomiędzy kadrą i młodzieżą 
pożarniczą z Tiborem Dobsonem, prezydentem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Węgier. Podpisanie aktu 
odbyło się w obecności prezydenta Chorwackiego Związku Straży Pożarnych Ante Sanadera, komendanta CHZSP 
Željko Popovića i sekretarza CHZSP Mario Starčevića oraz reprezentantów Związku Straży Pożarnych Austrii: pre-
zydenta Alberta Kerna i sekretarza generalnego Markusa Ebnera. Uroczystemu podpisaniu towarzyszyli też wice-
prezesi ZOSP RP prof. Marek Trombski i Janusz Konieczny oraz dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP Wie-
sław Golański. 
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 W dniach ��-�� kwietnia ���� roku Związek OSP RP gościł delegację władz Deutsche Jugendfeuerwehr. Była to 
pierwsza wizyta w Warszawie nowego szefa DJF Chris�ana Patzelta. Towarzyszyli mu Jörn-Hendrik Kuinke, wice-
szef DJF i przewodniczący Komisji Młodzieży CTIF oraz Antje Koch z berlińskiego Biura DJF. Wizyta była kolejnym 
spotkaniem w ramach realizacji porozumienia między Związkiem OSP RP i Deutsche Jugendfeuerwehr. Goście 
spotkali się z prezesem ZG ZOSP RP Waldemarem Pawlakiem, wiceprezes Teresą Tiszbierek, członkiem Prezydium 
Adamem Nowakiem oraz Weroniką Szulc, członkiem Komisji ds. Młodzieży i Sportu ZG ZOSP RP. 

 W pierwszej połowie kwietnia ���� roku w Budapeszcie miało miejsce spotkanie Prezesa Związku OSP RP Wal-
demara Pawlaka oraz Pana Tibora Dobsona Prezesa Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Węgier (Magyar 
Tűzoltó Szövetség). Spotkanie odbyło się w ramach przypadającym w tym czasie Dniu Przyjaźni Polsko-Węgier-
skiej. Zaproszenie i zorganizowana wizyta była pokłosiem podpisanego � września ���� r. pomiędzy Związkami 
Ochotniczych Straży Pożarnych Polski i Węgier porozumienia o wzajemnej współpracy. 

 �� listopada ���� roku, siedzibę Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej odwiedziła grupa gruzińskich wolontariuszy przebywająca w Polsce z wizytą studyjną w ramach projektu 

„Ochotnicze Straże Pożarne jako forma doraź-
nego reagowania kryzysowego” zorganizowa-
nego przez Fundację Solidarności Międzynaro-
dowej (FSM) i Fundację Liderzy Przemian (FLP) 
przy patronacie Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych RP. Projekt dotyczył grupy wolontariuszy, 
stanowiących prototyp jednostki OSP w Bor-
dżomi (Gruzja), która jest dopiero tworzona, na 
fundamencie własnej lokalnej, obywatelskiej 
inicjatywy. Grupa funkcjonuje od roku i można 
w wielkim uproszczeniu nazwać jej powstanie 
eksperymentem, który został uruchomiony 
w wyniku skutków katastrofalnych pożarów la-
sów w Bordżomi latem ���� roku. Gruzini po-

siadają bardzo ważną cechę dla tego przedsięwzięcia – mają wysoką chęć pomagania innym. Podczas spotkania 
w imieniu Prezesa ZG ZOSP RP gości przywitała Druhna Teresa Tiszbierek Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP. 

 �� październik ���� roku. Zgromadzenie Delegatów CTIF. Po raz pierwszy w historii Zgromadzenie Delegatów 
CTIF odbyło się w przestrzeni wirtualnej za pomocą aplikacji ZOOM. Podczas posiedzenia m.in. wybrano nowego 
prezydenta CTIF i trzech wiceprezydentów. W Zgromadzeniu Delegatów razem z przedstawicielami �� państw 
uczestniczyli również przedstawiciele Polski ze Związku OSP RP w osobach m.in. Waldemar Pawlak, prezes ZG 
ZOSP RP oraz z ramienia KG PSP nadbrg. Adam Konieczny – zastępca komendanta głównego PSP. Pierwsze wir-
tualne Zgromadzenie Delegatów CTIF zakończyło się pomyślnie! Językiem obrad był język angielski. Spotkaniu 
przewodniczył Sekretariat Generalny CTIF znajdujący się w Lublanie, podczas gdy ustępujący prezydent popro-
wadził swoją część ze Szwecji. 

  W dniach ��-�� stycznia ���� roku w siedzibie Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odbył 
się panel dyskusyjny z przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych Litwy, 
Białorusi i Niemiec. Spotkanie z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną zrea-
lizowane zostało online. W trakcie telekonferencji zaprezentowana została działal-
ność ratownicza oraz struktura Ochotniczych Straży Pożarnych w RP. Partnerzy 
z Litwy i Białorusi zapoznali się także z działalnością społeczną oraz funkcjonowa-
niem Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Spotkanie zrealizowane zostało w ra-
mach realizacji projektu PSF ����/� pn. „Wsparcie systemu bezpieczeństwa po-
wszechnego poprzez rozwój systemu ochotniczych straży pożarnych – aktywizacja 
dzieci i młodzieży na rzecz ratownictwa i wolontariatu”. Założeniem projektu było 
utworzenie modelowej jednostki OSP na Litwie i Białorusi. 
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 �� lutego ���� roku. W związku z ogłoszonym stanem wojennym na terenie Ukrainy Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją ak-
tywnie wspierającą instytucje i służby koordynujące dzia-
łania niosące pomoc obywatelom Ukrainy. Strażacy 
Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów przygranicz-
nych województw lubelskiego i podkarpackiego na bieżąco 
współpracują z lokalnymi i wojewódzkimi sztabami kryzy-
sowymi. Prezes jest w stałym kontakcie z Komendantem 
Głównym Państwowej Straży Pożarnej oraz Ministrem 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 �� marca ���� roku zostało podpisane Memorandum o współpracy pomiędzy Związkiem Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemara 
Pawlaka i Państwową Służbą Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych reprezentowaną przez Gen. Serhiya Kruka. 
W marcu prezes Waldemar Pawlak skierował za pośrednictwem CTIF prośbę do wszystkich krajów członkowskich 
o pomoc strażakom na Ukrainie. 

 � kwietnia ���� r. odbyło się posiedzenie CTIF. Prezes Waldemar Pawlak omówił działania pomocowe prowa-
dzone przez Związek oraz bezpośrednio przez OSP na rzecz strażaków ukraińskich oraz uchodźców z Ukrainy. 
Z poparciem Polski Ukraina została członkiem CTIF. 

 �� kwietnia ���� roku odbyła się kolejna wideokonferencja, w której uczestniczyło kierownictwo Państwowej 
Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych DSUNS oraz przedstawiciele Zarządu Głównego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP. Gen. Serhiy Kruk przekazał podziękowania za dotychczasową pomoc jaką strona pol-
ska skierowała od początku wojny dla Ukrainy. Szczególne podziękowania skierował na ręce prezesa Zarządu 
Głównego Związku OSP RP Waldemara Pawlaka, Wiceprezesa Związku OSP RP gen. brygadiera w st. spoczynku 
Wiesława Leśniakiewicza oraz prezesa Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa zachodniopomorskiego 
nadbrygadiera Marka Kowalskiego. 

 �� kwietnia ���� roku Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP druh Waldemar Pawlak, wiceprezes ZG ZOSP RP gen. 
brygadier w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz oraz dr Marian Zalewski wzięli udział w wideokonferencji 
z przedstawicielami kierownictwa Straży Pożarno-Ratowniczej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Li-
tewskiej (FRD). Stronę litewską reprezentowali: komendant główny PSP Litwy generał Saulius Greičius, zastępca 
komendanta głównego PSP Litwy pułkownik Gierdius Sakaliskas, główny doradca komendanta głównego PSP Li-
twy Vladislav Zapolskij oraz kierownik Oddziału Stosunków Międzynarodowych Komendy Głównej PSP Litwy Mo-
nika Jankuvienè. 

 Zgodnie z długoletnią litewską tradycją, � maja ���� roku w Wilnie odbyły się uroczyste obchody Dnia Świętego 
Floriana. W wydarzeniu brali udział przedstawiciele kierownictwa straży pożarnych Litwy, Łotwy, Estonii i Polski. 
Związek OSP RP reprezentował prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak oraz wiceprezes ZG 
Związku OSP RP gen. brygadier w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie ��.�� 
Mszą Świętą w intencji strażaków i ich rodzin w Bazylice archikatedralnej św. Stanisława Biskupa i św. Władysława 
w Wilnie. Następnie na Placu Katedralnym odśpiewano hymn Litwy i uczczono minutą ciszy ukraińskich strażaków 
poległych podczas wojny. Prezydent Republiki Litewskiej Gitanas Nausėda oraz minister spraw wewnętrznych 
Litwy Agnė Bilotaitė podziękowali za szlachetną służbę litewskim strażakom oraz złożyli życzenia z okazji święta 
ich patrona. Zwieńczeniem obchodów Dnia Strażaka w Wilnie było uroczyste podpisanie Umowy o Współpracy 
pomiędzy Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Departamentem Ochrony 
Przeciwpożarowej i Ratownictwa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej. 
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 W poniedziałek, � maja ���� roku Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP druh Waldemar Pawlak, wiceprezes Za-
rządu Głównego ZOSP RP gen. brygadier w st. spocz. dr h.c. Wiesław Leśniakiewicz oraz Dyrektor Zarządu Wyko-
nawczego ZOSP RP druh Kazimierz Sady wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Delegatury Generalnego 
Inspektoratu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii. Stronę moł-
dawską reprezentowali: generał Mihail Harabagiu – przewodniczący Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożar-
nych Mołdawii oraz przedstawiciele kierownictwa Głównego Inspektoratu ds. Sytuacji Kryzysowych Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych Mołdawii (IGSU): płk. Sergiu Junea, płk. Duca Eugen, ppłk. Zaharia Vasile oraz mjr. lejtnat 
Bucsa Octavian. W spotkaniu uczestniczył również Amb. Krzysztof Paturej – Prezes i inicjator Międzynarodowego 
Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego w Polsce (ICCSS). Spotkanie było kontynuacją współpracy z Republiką 
Mołdawii rozpoczętej w czerwcu ���� roku podczas kilkudniowej wizyty studyjnej mającej na celu wzmocnienie 
współpracy z polską ochotniczą strażą pożarną. Zwieńczeniem wizyty było uroczyste podpisanie umowy o współ-
pracy pomiędzy Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Asocia�a Pompeliero 
Volontari Mołdawii. 
 

 � czerwca ���� roku wiceprezes ZG ZOSP RP gen. brygadier w st. spocz. dr h.c. Wiesław Leśniakiewicz, członek Prezy-
dium ZG ZOSP RP Zbigniew Kaliszyk, dr Marian Zalewski, 
mgr inż. Krzysztof Szelągowski oraz amb. Krzysztof Paturej, 
prezes i inicjator Międzynarodowego Centrum Bezpieczeń-
stwa Chemicznego w Polsce (ICCSS) wzięli udział w spotka-
niu z przedstawicielami Delegatury Generalnego Inspekto-
ratu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych Republiki Mołdawii. Stronę mołdawską repre-
zentowali: generał Mihail Harabagiu – szef Głównego In-
spektoratu ds. Sytuacji Kryzysowych Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych Mołdawii (IGSU) oraz przedstawiciele kie-
rownictwa resortu: Pan Dorin Matveev, Pan Ghenadie Cu-
ciuc i Pan Sergiu Junea. 
 

 
Strażacki Polsko-Niemiecki Most Pomocy dla Ukrainy 

Związek OSP RP od marca br. wspiera Niemiecki Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w organizacji pomocy huma-
nitarnej dla strażaków Ukrainy. Już po raz siódmy w dniach ��-�� lipca br. byliśmy partnerami w organizacji Konwoju 
Humanitarnego Niemieckiego Związku Straży Pożarnych dla strażaków Ukrainy. Konwój pomocy tym razem składał się 

z �� samochodów strażackich (w tym � samochodów 
przekazanych dla strażaków na Ukrainie), �� straża-
ków oraz �� palet sprzętu strażackiego i pomocy hu-
manitarnej. �� palet nowego sprzętu strażackiego 
zostało przekazanych w sobotę w habie prowadzo-
nym przez PSP w JRG nr � w Rzeszowie, natomiast sa-
mochody strażackie zostały dostarczone do Ośrodka 
Szkolenia PSP w Nisku. Od marca dzięki wspieranemu 

przez Związek OSP RP „Strażackiemu Polsko-Niemieckiemu Mostowi Pomocnicy dla Ukrainy” przekazano łącznie ��� 
palet sprzętu strażackiego, odzieży ochronnej oraz �� pojazdy pożarnicze. Od początku wojny pomagamy również po-
szkodowanym przez wojnę strażakom, służbom ratowniczym, ich rodzinom oraz cywilom.   



 ��� 

Wsparcia w przeprowadzeniu konwojów przez Polskę udzielał Związek OSP RP w szczególności w osobach: Te-
resa Tiszbierek wiceprezes ZG ZOSP RP, Edward Szlichta dyrektor ZW OW ZOSP RP woj. podkarpackiego, Marek 
Rączka wójta gminy Żyraków, członkowie OSP Zalesie Śląskie i OSP Straszęcin. Szczególny wkład w organizację 
konwojów po stronie niemieckiej mieli strażacy z Brandenburgii i Bawarii. 
 
Centralne projekty wsparcia ruchu strażackiego na Ukrainie w latach ����-����. 

Związek od lat udziela pomocy ruchowi strażackiemu na Ukrainie. Podkreślenia wymagają dwa projekty reali-
zowane przez Związek w latach ���� – ����. 

W ���� r. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP przystąpił do realizacji projektu „Wspieranie procesu or-
ganizowania ukraińskiego wolontariatu ratowniczego na rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnej 
w obwodzie rówieńskim”, dofinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Partnerem Związku po 
stronie ukraińskiej był Zarząd Główny Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Obwodzie Rówieńskim i trzy 
gminy (hromady) w tym obwodzie. Projekt ten wypełniał lukę, jaką był brak odpowiedniego przygotowania zasobów 
ludzkich i sprzętowych zdolnych do prowadzenia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych u naszego wschodniego 
sąsiada. Projekt został podzielony na dwa moduły: pierwszy zrealizowany w roku ���� i drugi w roku ����. Projekt 
ten miał za zadanie przetestowanie możliwości organizacyjnych i prawnych w zakresie tworzenia ochotniczych struk-
tur ratowniczych w aktualnych ukraińskich realiach. Realizując projekt wykonano następujące działania: 
�. Tworzenie warunków wstępnych dla tworzenia korzystnego środowiska prawnego. 

a. Przygotowanie raportu z oceny wszelkich podstawowych i wtórnych przepisów prawnych i dokumentów do-
tyczących polityki, które mają lub mogą mieć wpływ na proces tworzenia trwałych mechanizmów ochrony 
ludności oraz funkcjonowania OSP oraz opracowanie zaleceń dotyczących zmian w przepisach. 

b. Wybór �� hromad (gmin), które chciały posiadać Lokalne Plany Bezpieczeństwa, oraz zobowiązały się opra-
cować harmonogram działań, a także stworzyć na swoim terytorium OSP i zapewnić uczestnictwo w szkole-
niach dotyczących założeń tego projektu. 

c. Stworzono modelową dokumentację gotową do wdrożenia przez władze lokalne hromad uczestniczących 
w programie na podstawie doświadczeń z Polski, związaną z tworzeniem i finansowaniem ochotniczej straży 
pożarnej w hromadach i kampaniach prewencyjnych. 

�. Poprawa modelu ochrony ludności cywilnej na poziomie lokalnym. 
a. Stworzono model lokalnego zarządzania kryzysowego oraz politykę ochrony ludności cywilnej. Opracowano 

Zalecenia praktyczne i gotowe pakiety szkoleniowe, które zostaną wykorzystane w szkoleniach na bazie Zaa-
wansowanego Tematycznego Pakietu Szkoleniowego. 

�. Świadczenie usług dla hromad mających na celu stworzenie planów bezpieczeństwa. 
a. Przedstawiciele �� hromad uczestniczących w programie (osoby decyzyjne oraz liderzy OSP) zdobyli doświad-

czenie międzynarodowe dotyczące organizacji ochrony ludności cywilnej na poziomie lokalnym i są przygoto-
wani na wdrożenie jej w swoich hromadach, zwłaszcza w celu rozpoczęcia tworzenia miejscowych planów 
bezpieczeństwa. 

b. Lokalni liderzy oraz jednostki OSP uczestniczyli w szkoleniu (��� osób w �� grupach, �� uczestników w każdej 
grupie) zdobywając wiedzę niezbędną do wypełniania swoich obowiązków w zakresie ochrony ludności cy-
wilnej. 

c. Wsparcie samorządów lokalnych w wybranych/modelowych hromadach w tworzeniu szczegółowych miej-
scowych planach bezpieczeństwa poprzez wsparcie �� modelowych w rozwijaniu szczegółowych miejsco-
wych planów bezpieczeństwa od zewnętrznych doradców Przygotowywano gotową do wykorzystywana in-
strukcję tworzenia planów bezpieczeństwa w hromadach z odpowiednimi praktykami. 

�. Zapewnianie odpowiedniej skali i trwałości projektu. 
a. �� trenerów DSNS uzyskało doświadczenie międzynarodowe i zostało przeszkolonych do przekazania go 

w innych hromadach. 
b. Eksperci zewnętrzni wraz z przedstawicielami hromad uczestniczących w programie (ewentualnie doradcy 

RC) przeszkoleni zostali przez DSNS i polskich trenerów w celu realizacji modułów Zaawansowanego TSP. 
c. Do �� dobrych praktyk rozpowszechnianych jest dalej w innych hromadach. 

 
Wymiernym efektem projektu było utworzenie � referencyjnych jednostek ochotniczej straży pożarnej (wybu-

dowanie i wyposażenie nowej strażnicy w miejscowości Biała Krynica oraz modernizacja i wyposażenie dwóch straż-
nic w miejscowościach Buhryń i Omelana Wielka) w oparciu o �� przeszkolonych wolontariuszy, które będą funda-
mentem do tworzenia wolontariatu ratowniczego w regionie. Projekt wpłynął poprawę efektywności prowadzonych 
działań ratowniczych, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwo społeczności lokalnej w rejonie swojego działania. 
Będzie też wzorem dla tworzenia kolejnych podobnych jednostek ratowniczych na Ukrainie. 



 

 ��� 

Drugim dużym projektem, w którym uczestniczył Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w odniesieniu do 
Ukrainy, był w uruchomiony w ���� r. projekt „Wsparcie decentralizacji polityki ochrony bezpieczeństwa ludności – 
zwiększenie efektywności działań w wyniku odbudowy ochotniczych straży pożarnych w społecznościach lo-
kalnych”. Projekt ten realizowany był w ramach Programu wsparcia reformy decentralizacji U-LEAD with Europe, 
moderowanego i realizowanego przez Przedstawicielstwo Unii Europejskiej w Kijowie, finansowanego przez Unię 
Europejską. Realizując projekt wykonano następujące działania: 
�. Tworzenie warunków wstępnych dla tworzenia korzystnego środowiska prawnego. 

a. Przygotowanie raportu z oceny wszelkich podstawowych i wtórnych przepisów prawnych i dokumentów do-
tyczących polityki, które mają lub mogą mieć wpływ na proces tworzenia trwałych mechanizmów ochrony 
ludności oraz funkcjonowania OSP oraz opracowanie zaleceń dotyczących zmian w przepisach. 

b. Wybór �� hromad (gmin), które chciały posiadać Lokalne Plany Bezpieczeństwa, oraz zobowiązały się opra-
cować harmonogram działań, a także stworzyć na swoim terytorium OSP i zapewnić uczestnictwo w szkole-
niach dotyczących założeń tego projektu. 

c. Stworzono modelową dokumentację gotową do wdrożenia przez władze lokalne hromad uczestniczących 
w programie na podstawie doświadczeń z Polski, związaną z tworzeniem i finansowaniem ochotniczej straży 
pożarnej w hromadach i kampaniach prewencyjnych. 

�. Poprawa modelu ochrony ludności cywilnej na poziomie lokalnym. 
a. Stworzono model lokalnego zarządzania kryzysowego oraz politykę ochrony ludności cywilnej. Opracowano 

Zalecenia praktyczne i gotowe pakiety szkoleniowe, które zostaną wykorzystane w szkoleniach na bazie Zaa-
wansowanego Tematycznego Pakietu Szkoleniowego. 

�. Świadczenie usług dla hromad mających na celu stworzenie planów bezpieczeństwa. 
a. Przedstawiciele �� hromad uczestniczących w programie (osoby decyzyjne oraz liderzy OSP) zdobyli doświad-

czenie międzynarodowe dotyczące organizacji ochrony ludności cywilnej na poziomie lokalnym i są przygoto-
wani na wdrożenie jej w swoich hromadach, zwłaszcza w celu rozpoczęcia tworzenia miejscowych planów 
bezpieczeństwa. 

b. Lokalni liderzy oraz jednostki OSP uczestniczyli w szkoleniu (��� osób w �� grupach, �� uczestników w każdej 
grupie) zdobywając wiedzę niezbędną do wypełniania swoich obowiązków w zakresie ochrony ludności cywil-
nej. 

c. Wsparcie samorządów lokalnych w wybranych/modelowych hromadach w tworzeniu szczegółowych miej-
scowych planach bezpieczeństwa poprzez wsparcie �� modelowych w rozwijaniu szczegółowych miejscowych 
planów bezpieczeństwa od zewnętrznych doradców Przygotowywano gotową do wykorzystywana instrukcję 
tworzenia planów bezpieczeństwa w hromadach z odpowiednimi praktykami. 

�. Zapewnianie odpowiedniej skali i trwałości projektu. 
a. �� trenerów DSNS uzyskało doświadczenie międzynarodowe i zostało przeszkolonych do przekazania 

go w innych hromadach. 
b. Eksperci zewnętrzni wraz z przedstawicielami hromad uczestniczących w programie (ewentualnie doradcy 

RC) przeszkoleni zostali przez DSNS i polskich trenerów w celu realizacji modułów Zaawansowanego TSP. 
c. Do �� dobrych praktyk rozpowszechnianych jest dalej w innych hromadach. 

 
Realizacja powyższych zadań przyniosła następujące efekty: 
�. Przygotowanie gotowych do wdrożenia korzystnych wzorów dokumentacji dla lokalnych systemów ochrony 

ludności oraz OSP funkcjonujących na poziomie krajowym i lokalnym. 
�. Stworzenie lokalnych modeli polityki ochrony ludności i projektowanie pakietów oraz materiałów szkoleniowych. 
�. Przygotowanie hromad oraz oddziałów OSP do zarządzania lokalnymi planami działań w zakresie ochrony ludno-

ści cywilnej oraz operacji ratunkowych. 
�. Przygotowanie DSNS oraz ekspertów zewnętrznych do wdrożenia w przyszłości szkolenia poszerzającego, zapew-

nienie trwałości projektu i upowszechnienie najlepszych praktyk. 
 

Za realizacje programów odpowiadał Zarząd Wykonawczy i biuro ZG ZOSP RP. Koordynatorem prac był nadbrygadier 
w st. spocz. Marek Kowalski, nadzór zaś pełnił wiceprezes ZG ZOSP RP, gen. w st. spocz. Wiesław B. Leśniakiewicz. 
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XIV. Wydawnictwa 
Wydawnictwa Zarządu Głównego ZOSP RP realizowano w ramach nieodpłatnej działalności Związku OSP RP i prze-

kazano 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 lub w przypadku plakatów informacyjnych od potrzeb współorganizatorów imprez. 

W minionej kadencji Zarząd Główny wydał także monografię – album „W jedności siła. Bogu na chwałę – ludziom 
na pożytek”. To ��� stronicowe dzieło – piórem znakomitych historyków oraz prezentacją blisko � tys. zdjęć – szeroko 
pokazuje panoramę dziejów ruchu strażackiego. Wydano pierwszy tom „Słownika Biograficznego Polskich Strażaków” 
oraz w ramach prac nad strategią Związku pięć tomów „Analiz strategicznych ZOSP RP Florian ����”. 
W latach ����-���� ukazały się: 
�. Album „W jedności siła. Bogu na chwałę ludziom na pożytek” 
�. Wydawnictwo „ Analizy strategiczne ZOSP RP Florian ����” tom � – � 
�. Słownik Biograficzny Polskich Strażaków TOM � 
�. Plakaty m.in.: Regionalne Przeglądy i Ogólnopolskie Fes�wale Orkiestr OSP, Spotkania Zespołów Artystycznych 
        OSP, Zawody Sportowo-Pożarnicze, Zloty Chórów i Orkiestr. 
�. Karty pocztowe z reprodukcjami prac nagrodzonych w Ogólnopolskich Konkursach Plastycznych. 
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Załącznik. 
Działania statutowe, inicjatywy i programy w obszarach wyposażenia 
ochotniczych straży pożarnych w sprzęt ratowniczy i ochrony osobiste 
strażaków ratowników podejmowane i wdrażane przez Związek OSP 
RP w latach ���� – ���� 

Wszystkie dostępne statuty Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP zaczynają się definicją że, Związek Och-
otniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest stowarzyszeniem ogólnopolskim zrzeszającym ochot-
nicze straże pożarne oraz, że: 

Związek z udziałem swoich członków realizuje, między innymi, następujące cele: 
�) działania na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagroże-

niami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, 
�) rzecznictwo i reprezentowanie członków Związku wobec organów administracji publicznej oraz udzielanie im 

pomocy w realizacji zadań statutowych, 
�) wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczeństwa 

powszechnego zleconych przez organy administracji publicznej, 
�) współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej, 
�) działania na rzecz ochrony środowiska, 
�) informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach 

zapobiegania im, 
�) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz bezpieczeństwa państwa, 
�) niesienie pomocy humanitarnej ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju oraz 

za granicą. 
Przedstawione cele znajdują swoje miejsce w działaniach podejmowanych przez władze Związku OSP RP – Za-

rząd Główny i Prezydium Zarządu Głównego poprzez tworzenie, wdrażanie i realizację programów, wytycznych 
i zasad będących treścią przedmiotowych uchwał podejmowanych przez wskazane władze i kierowane do realizacji 
przez struktury Związku. 

Jednym z działań będącym wspólnym mianownikiem dla realizacji wskazanych celów jest dbałość o wyposaże-
nie OSP w sprzęt i ochrony osobiste strażaków ochotników. 

By przedstawić na przestrzeni lat ���� – ���� działania Zarządu Głównego i jego Prezydium w tym zakresie 
poddano wnikliwej analizie dokumentację znajdującą się w Dziale Organizacyjno-Prezydialnym Biura ZG ZOSP RP tj.: 
– uchwały z posiedzeń Zarządów Głównych ZOSP RP, 
– uchwały z posiedzeń Prezydiów Zarządu Głównego ZOSP RP, 
– sprawozdania z działalności Zarządu Głównego ZOSP RP przedkładane na Zjazdach Krajowych Związku począwszy 

od X poprzez XI, XII, XIII i XIV, 
– uchwały programowe przyjęte przez wymienione Zjazdy w których określono zadania do realizacji na poszcze-

gólne kadencje 
– Związek OSP RP w okresie Pandemii Covid-�� – opracowanie druha M. Zalewskiego 
– „Ochotnicze straże pożarne w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym – podsumowanie XX lat funkcjonowa-

nia KSRG i OSP w KSRG” – wybrane elementy z opracowania druha W. Leśniakiewicza 
– artykuły zamieszczone w miesięczniku „Strażak” – zwłaszcza z roku ���� 

 
„�� grudnia ���� roku nastąpił formalny koniec epoki PRL (Polska Rzeczypospolita Ludowa) kraj odzyskał histo-

ryczną nazwę: Rzeczpospolita Polska i według konstytucyjnej definicji nie był już „państwem socjalistycznym”, lecz 
demokratycznym państwem prawa. Z Konstytucji wykreślono artykuły o przewodniej roli PZPR i sojuszu ze Związkiem 
Radzieckim, a orzeł w godle znów miał koronę. Dzień wcześniej Sejm uchwalił „plan Balcerowicza” – pakiet ustaw 
zapowiadający zmianę ustroju gospodarczego z „socjalistycznego” na wolnorynkowy”. 
/Archiwum B. Komorowskiego – Prezydent.pl/ 

Rok ����, rok przełomu, w zasadniczy sposób wpłynął na przemiany w życiu politycznym, gospodarczym i spo-
łecznym kraju, a co za tym idzie – zapoczątkował szeroko idące zmiany we wszystkich obszarach funkcjonowania 
państwa, również w ochronie przeciwpożarowej i w działalności Związku Straży Pożarnych. 

W efekcie dokonywanych zmian Sejm przyjął: 
 � kwietnia ���� roku ustawę o stowarzyszeniach (Dz.U. ���� nr �� poz. ���) 



 ��� 

 �� sierpnia ���� Ustawę o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. ���� nr �� poz. ���) 
 �� sierpnia ���� roku ustawę o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. nr �� poz. ���) 

Wszystkie te akty stały się prawną podstawą przyjętego w czerwcu ���� r. Statutu Związku jako stowarzyszenia 
zrzeszającego ochotnicze straże pożarne i noszącego nazwę „Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospo-
litej Polskiej”. Aktu tego dokonał IX Zjazd Krajowy Związku OSP RP, jednocześnie otwierając nową kadencję działal-
ności Związku OSP RP i OSP w latach ����-����. 

W uchwale programowej IX Zjazdu Krajowego Związku OSP RP zapisano: „Zjazd uznaje za szczególnie ważne 
zadanie Zarządu Głównego troskę o należyte przygotowanie fachowe członków OSP do spełniania postawionych 
przed nimi zdań, wyposażenie OSP w niezbędny do tego celu sprzęt oraz tworzenie warunków bezpiecznej pracy 
strażaków ochotników podczas akcji”. W celu realizacji tego punku Zarząd Główny podjął się oceny stanu ochot-
niczego pożarnictwa. W dniu �� stycznia ���� r. (uchwałą nr �/��) przyjął tezy do opracowania „Raportu o stanie 
OSP” w oparciu o zgłaszane wnioski oraz wnioski napływające poprzez zarządy wojewódzkie. 

W dniu �� lutego ���� r. Zarząd Główny ZOSP RP zapoznał się ze wstępną informacją o pracach nad „Raportem 
o stanie ochotniczego pożarnictwa w Polsce”. W dyskusji zwracano uwagę na następujące zagadnienia: 
– potrzebę poszerzenia opracowania o sprzęt ochrony dróg oddechowych, sprzęt oświetleniowy, ekwipunek strażaka, 
– wnioskami wynikającymi z „Raportu” zainteresować Komendę Główną PSP, resort spraw wewnętrznych, Mini-

sterstwo Ochrony Środowiska i inne służby związane z ochroną przeciwpożarową, 
– opracowanie podstaw prawnych zakupu samochodów strażackich, 
– możliwości zakupów motopomp – czy centralnie przez Komendę Główną PSP i od producenta? Czy zagranicznego? 
– dyskutowano także o potrzebie zwolnienia z podatku VAT kupujących sprzęt dla OSP. 

Wykazano zainteresowanie stanem przygotowań do utworzenia krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 
(zgodnie z art. ��� ustawy o Państwowej Straży Pożarnej Komendant Główny PSP organizował krajowy system ra-
towniczo-gaśniczy do końca ���� r.), w tym zasad typowania OSP, których około ���� było przewidzianych do włą-
czenia w KSRG, oraz rolą zarządów miejskich, miejsko-gminnych i gminnych i OSP. 

Poruszono potrzebę określenia normatywów dotyczących jednostek OSP na terenie danej gminy przy 
uwzględnieniu szerszego zakresu działań ratowniczo-gaśniczych tych OSP, które zostaną włączone do KSRG. Uchwałą 
nr �/�� podjętą na posiedzeniu w dniu �� lutego ���� r. Zarząd Główny ZOSP RP zobowiązał Prezydium ZG ZOSP RP 
„do podjęcia odpowiednich uzgodnień z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej odnośnie omówienia 
całokształtu spraw związanych z włączeniem jednostek OSP w krajowy system ratowniczo-gaśniczy na jednym z ple-
narnych posiedzeń Zarządu Głównego ZOSP RP w ���� roku”. 

Co do raportu uznano, że powinien on być nie tylko materiałem do użytku wewnętrznego, ale także materiałem, 
który wykorzysta państwowa straż pożarna i różne instytucje państwowe, łącznie z tymi, które decydują o polityce 
przemysłowej, np. poprzez zainspirowanie produkcji sprzętu, jak też w rozmowach z wójtami, burmistrzami i prezy-
dentami miast. 

W kwietniu ���� r. Zarząd Główny dokonał analizy danych zebranych w „Raporcie o stanie OSP”. Stwierdzono 
wówczas, że będące w dyspozycji ochotniczych straży pożarnych środki transportowe, łączności i alarmowania, 
a także osobistej ochrony strażaków są niewystarczające do prowadzenia sprawnych i w pełni skutecznych działań 
interwencyjnych. Dotyczyło to w równej mierze jakości i nowoczesności wyposażenia, jakim OSP dysponowało. Taki 
stan był wynikiem wielu przyczyn, jako najważniejszą wskazano niewystarczające środki finansowe przeznaczane na 
ten cel z budżetu państwa i budżetów samorządów gminnych. Biorąc pod uwagę statutowe i ustawowe zadania, 
przypisane obowiązki i uprawnienia, wskazano na potrzebę nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz 
podjęcie innych uregulowań prawnych warunkujących ochotniczym strażom pożarnym funkcjonowanie w cało-
kształcie systemu bezpieczeństwa przeciwpożarowego państwa. 
Mając powyższe na uwadze, Zarząd Główny zobowiązał Prezydium do: 
– opracowania harmonogramu realizacji wniosków wynikających z „Raportu…”, 
– utrzymania ścisłej współpracy z Komendą Główną PSP w realizacji problematyki wynikającej z „Raportu…” 

oraz z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (w dążeniu do podniesienia poziomu wyposażenia OSP i wy-
szkolenia strażaków ochotników), 

– inspirowania zmian w ustawie o ochronie przeciwpożarowej i innych uregulowań prawnych dla zapewnienia 
OSP skutecznych działań. 
Ustalono również, że do przewodniczących wojewódzkich sejmików, a także do wojewodów zostanie skiero-

wane pismo prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP o pomoc, życzliwość i troskę w przezwyciężaniu trudności w do-
sprzętowianiu OSP i podnoszeniu skuteczności interwencyjnej na terenie ich działania. 

Za celowe uznano właściwą popularyzację „Raportu o stanie ochotniczego pożarnictwa” i pełną realizację wnio-
sków z niego wypływających. Raport z jednej strony ukazał dorobek i potencjał ochotniczych straży pożarnych, 
a z drugiej wyznaczył obszary działań koniecznych do podjęcia dla umocnienia organizacji. Zbieranie informacji do 

 151 

Zdjęcie: Strażacy odbierający sprzęt od WOŚP    Zdjęcie: Przekazanie sprzętu dla OSP 
 

W sobotę 18 grudnia 2010 r. w Warszawie na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego zebrali się przedstawiciele 
120 OSP, którym uroczyście przekazano sprzęt ratowniczy zakupiony przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 

 
W latach 2007-2011 dokonano również zakupu sprzętu dla OSP, wykorzystując finansowanie z innych środków 

niż środki będące w dyspozycji Zarządu Głównego ZOSP RP, a których źródłem były między innymi: 
 Regionalne Programy Operacyjne – środki unijne w ramach działań 2007-2013, 
 wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, 
 budżety samorządów: wojewódzkie, powiatowe i gminne, 
 krajowy system ratowniczo-gaśniczy, 
 inne środki, np. sponsorzy itp. 

Zestawienie zakupów dokonanych z wykorzystaniem powyższych źródeł finansowania przedstawia tabela poniżej. 
 

Tabela: Wykaz sprzętu zakupionego dla OSP ze środków niebędących w dyspozycji ZG ZOSP RP 
Lp. NAZWA SPRZĘTU 2007 2008 2009 2010 2011 razem asortyment w latach 

2007-2011 
sztuk sztuk sztuk sztuk sztuk sztuk 

1 samochody ciężkie 1 9 6 44 30 95 
2 samochody średnie 53 48 58 107 87 369 
3 samochody lekkie 47 57 75 138 38 368 
4 inne samochody 10 19 11 4 3 47 
5 motopompa przenośna m 8/8 29 28 27 18 13 115 
6 m 16/8 8 6 6 18 23 61 
7 motopompa pływająca 143 87 97 59 133 519 
8 motopompa szlamowa 60 65 91 110 112 438 
9 aparat oddechowy 186 190 150 333 712 1 571 
10 agregaty prądotwórcze 1-fazowe 101 84 90 80 68 423 
11 3- fazowe 11 10 12 9 30 72 
12 zestaw PSP R1 34 60 30 66 73 263 
13 pilarka spalinowa 126 113 118 101 110 568 
14 piła do betonu i stali 20 20 62 44 42 188 
15 radiotelefony samochodowe 49 55 36 29 31 200 
16 nasobne 95 111 132 129 158 625 
17 sprzęt hydrauliczny typu ciężkiego 5 15 27 9 58 114 
18 – typu lekkiego 48 30 23 18 25 144 
19 inne ( wymienić jakie) 2 0 2 7 13 24 
20 rozdzielacz 83 28 64 26 19 220 
21 zbiornik wodny 67 21 41 43 5 177 
22 rozpieracz kolumnowy 6 0 3 2 4 15 
23 drabina 44 51 49 68 38 250 



 

 ��� 

„Raportu…” stało się dla wielu instancji Związku impulsem, by w oparciu o dokonany bilans zasobów stworzyć wła-
sne, lokalne raporty i na tej podstawie planować działania na przyszłość. Kierunki działania Związku OSP RP co do dal-
szych prac nad „Raportem o stanie ochotniczego pożarnictwa w kraju” określono w uchwale nr �/�� Zarządu Głów-
nego ZOSP RP z dnia �� kwietnia ���� r. 

Uchwałą nr �/�� Zarządu Głównego w dniu �� grudnia ���� r. zapowiedziano kontynuowanie procesu karoso-
wania samochodów dla OSP, a nawet jego rozszerzanie w pozyskiwaniu podwozi i ich zabudowie na samochody po-
żarnicze w niewielkich wyspecjalizowanych firmach, bowiem racjonalne gospodarowanie nawet stosunkowo skrom-
nymi środkami wyzwalają inicjatywę lokalnych samorządów, skłaniając je do ponoszenia dodatkowych nakładów na 
ochronę przeciwpożarową. 

Nawiązanie ścisłej współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w efekcie 
pozyskiwanie z tego źródła znacznych środków finansowych pozwoliło Związkowi OSP RP na kilkuletnią realizację 
sztandarowego wówczas programu „karosacji”. 

W roku ���� skarosowano ��� samochodów, w ���� – ���, w ���� – ��, a następnie ���. Dodatkowo pozy-
skano środki na karosację ��� samochodów, a w styczniu ���� r. na kolejne ��� sztuk. 

W ���� r. ze środków NFOŚiGW zakupiono także węże pożarnicze, prądownice, motopompy, ubrania żarood-
porne i przeciwchemiczne. 

W latach ����-���� Wytwórnia Umundurowania Strażackiego w Brzezinach rozszerzyła ofertę asortymentową 
i wzornictwo, a w tym opracowano konstrukcję ubrania specjalnego z Nomexu Delta �, za które WUS otrzymała 
liczne nagrody na targach Sawo i targach międzynarodowych. 

Włączanie OSP do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego spowodowało, że Prezydium Zarządu Głównego 
ZOSP RP w dniu �� listopada ���� r. (uchwała �/��) jako jeden z kierunków przyjęło: „podjąć działania i w miarę 
możliwości finansowych wspólnie z Komendą Główną PSP oraz władzami samorządów lokalnych wyposażać jed-
nostki OSP zlokalizowane w wytypowanych miejscowościach, przez które przebiegają trasy komunikacji krajowej 
i międzynarodowej, w sprzęt ratownictwa technicznego i chemicznego”. 

W sprawozdaniu na X Zjazd Krajowy ZOSP RP przedstawiono wyniki „Raportu o stanie pożarnictwa ochotni-
czego kraju”, według którego stan posiadania i potrzeby OSP przedstawiały się następująco: 

 
Liczba OSP w kraju �� ��� 
Liczba członków OSP 
ogółem 

��� ��� 

w tym czynnych ��� ��� 
 

 stan potrzeby 
Liczba samochodów pożarniczych �� ��� � ��� 
Motopompy wszystkich typów �� ��� � ��� 
Węże WS-��� (odcinków) �� ��� �� ��� 
Węże W-�� (odcinków) ��� ��� ��� ��� 
Węże W-�� (odcinków) ��� ��� �� ��� 
Radiostacje samochodowe � ��� � ��� 
Radiostacje nasobne ��� �� ��� 
Mundury bojowe (komplety) ��� ��� �� ��� 
Obuwie ochronne (pary) ��� ��� ��� ��� 
Pasy bojowe z zatrzaśnikami ��� ��� �� ��� 
Hełmy bojowe ��� ��� �� ��� 

 
Tabor samochodowy OSP (łącznie �� ��� samochodów) według czasu eksploatacji: 

�% o czasie eksploatacji do � lat ��� samochodów, 
��% o czasie eksploatacji od � do �� lat ���� samochodów, 
najwięcej:   

��% o czasie eksploatacji od �� do �� lat ���� samochodów, 
��% 
oraz: 

o czasie eksploatacji od �� do �� lat ���� samochodów, 

�% o czasie eksploatacji powyżej �� lat ��� samochodów. 
 
Podobna struktura okresu użytkowania dotyczyła motopomp. 
 
  



 ��� 

Nadal występowały istotne braki sprzętowe w OSP w stosunku do obowiązujących norm. Koniecznością stało 
się wyposażenie każdej OSP w sprzęt ratownictwa technicznego: 
- zestaw kombi (nożyce, rozpieracze), 
- pompę nożną, 
- węże ciśnieniowe (HG ����, po � sztuki), 
- poduszki (HKB po � sztuki). 
Koszt takiego zestawu wynosił około �� tys. złotych. 

Z analizy danych Raportu wynikało, że realizacja zapotrzebowania OSP w zakresie wyposażenia, sprzętu i wyszkolenia 
zapewni wykonywanie działań ratowniczo-gaśniczych oraz prowadzenie działalności statutowej na minimalnym poziomie. 
Świadomość potrzeb spowodowała, że władze Związku OSP RP, jak też samorządy gminne skoncentrowały swoje działania 
na doposażeniu OSP w samochody gaśnicze poprzez karosowanie pozyskiwanych z różnych organizacji i instytucji wycofy-
wanych podwozi. Ogółem w latach ����-���� skarosowano ��� samochodów. Z ��-procentową dopłatą Zarządu Głów-
nego ZOSP RP (z równoczesnym wsparciem z dotacji NFOŚiGW w kwocie ��� ��� zł) zostało zakupionych ��� motopomp 
M �/�, ���� prądownic (typu turbo) oraz ���� węży różnych typów. Uruchomiony system doposażenia OSP w samochody 
i sprzęt gaśniczy stał się najskuteczniejszym w zaspokajaniu najpilniejszych potrzeb. W późniejszych latach dotacje pozy-
skiwane z NFOŚiGW włączono do zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP. 

Przykład dobrej współpracy z NFOŚiGW był podstawą do nawiązania podobnych relacji z Agencją Własności 
Rolnej Skarbu Państwa, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych, Ministerstwem Obrony Narodowej, Powszechnym 
Zakładem Ubezpieczeń S.A., Związkiem Harcerstwa Polskiego, Ministerstwem Kultury i Sztuki, Ministerstwem Edu-
kacji Narodowej, Urzędem Kultury Fizycznej i Turystyki, co pozwoliło na uzyskiwanie korzyści zarówno materialnych, 
jak i organizacyjnych. 

W lipcu ���� r. katastrofalna powódź wyrządziła dotkliwe szkody w majątku i sprzęcie ochotniczych straży po-
żarnych położonych na terenach �� województw w południowej i zachodniej części Polski. Klęską powodzi dotknię-
tych zostało ��� gmin, z tego: w województwie katowickim – ��, opolskim – �� i bielskim – ��. Wraz z jednostkami 
PSP i innymi służbami ratowniczymi walkę ze skutkami powodzi prowadziło �� tysiące strażaków ochotników, wyko-
rzystując do działań: ���� samochodów, ���� motopompy różnych typów, �� ��� odcinków węży, �� pontonów, 
���� radiotelefonów, ��� pił, ���� linek, ���� bosaków. Poniesione przez OSP straty w majątku trwałym i sprzęcie 
ruchomym dotyczyły: � remiz strażackich (� w opolskim, � w bielskim, � w wałbrzyskim), � samochodów gaśniczych 
(� w katowickim, � w opolskim, � w rzeszowskim), ��� motopomp, �� radiotelefonów, �� ��� odcinków węży wszystkich 
typów, ��� smoków ssawnych, �� pił do drewna, � pontonów. Natomiast remontów i napraw wymagało: ��� remiz 
strażackich, ��� samochodów, ���� motopomp, ��� radiotelefony, �� pił do drewna, �� smoków ssawnych,  � pon-
tony. 

Zarząd Główny ZOSP RP niezwłocznie podjął działania związane z udzieleniem pomocy dla OSP na terenach 
najbardziej dotkniętych powodzią. 

W pierwszej kolejności przekazano biurom ZW ZOSP RP �� aparatów telefonii komórkowej. Następnie 
z NFOŚiGW oraz z firmami ubezpieczeniowymi podjęto działania związane z zakupem niezbędnego sprzętu. Pozy-
skane środki finansowe pozwoliły na zakup i przekazanie do �� zarządów wojewódzkich: ��� pomp różnego typu, 
���� odcinków różnego rodzaju węży, ���� par butów gumowych, ���� kompletów ubrań ochronnych, ��� par rę-
kawic strażackich. Ponadto pozyskane środki finansowe z funduszu PHARE przeznaczono na zakup: �� motopomp, �� 
pił spalinowych do drewna, ��� radiotelefonów nasobnych, ��� odcinków węży ssawnych, ���� odcinków różnych 
typów węży, ���� kompletów ubrań wodoodpornych – wielowarstwowych. 
Walka z powodzią ujawniła wiele niedociągnięć, co dało podstawę do sformułowania następujących wniosków: 
– brak niezbędnego sprzętu, np. amfibii, łodzi, pontonów, sprzętu pływającego w OSP działających na terenach 

zagrożonych powodzią, 
– brak pomp o dużych wydajnościach, 
– brak sprzętu średniego i lekkiego oraz wyposażenia osobistego strażaka ochotnika, 
– niewłaściwy system łączności – każda ze służb ratowniczych posługuje się innym systemem, nie wszystkie sa-

mochody OSP posiadają radiostacje, a strażacy ochotnicy nie mają radiostacji nasobnych, 
– brak środków finansowych w urzędach gmin na rekompensatę za udział w akcjach, 
– brak środków finansowych w gminach na odtworzenie utraconego przez OSP sprzętu, 
– system dowodzenia wymagał ujednolicenia w rozumieniu powołania jednego ośrodka na każdym szczeblu 

(OSP otrzymywały polecenia i były dysponowane do akcji z różnych ośrodków). 
Zaistniała sytuacja postawiła przed OSP i Związkiem następujące zadania: 
�. Zewidencjonować i wycenić poniesione w akcji powodziowej straty OSP. Ujęcie w gminnych planach odbudowy 

zniszczeń popowodziowych rekompensat dla OSP. 
�. Szacunkowe kwoty potrzebne do odtworzenia potencjału OSP (niezależnie od wycen przekazanych gminom) 

w skali województw przedłożyć w Urzędzie Pełnomocnika Rządu ds. Odbudowy Zniszczeń Popowodziowych, by 
województwa mogły pozyskać środki na walkę z ewentualnym kolejnym kataklizmem. 



 

 ��� 

�. Zaktualizować „Raport o stanie i potrzebach Ochotniczych Straży Pożarnych” z uwzględnieniem rodzajów sprzę-
tów i wyposażenia pod kątem lokalnych zagrożeń. 

�. Raporty powinny być przedłożone władzom samorządowym i rządowym oraz stanowić wytyczne do wyposażenia 
i dosprzętowienia OSP. 

�. Podejmowanie starań o pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych do odtworzenia zdolności operacyjnej 
OSP, a także doposażenia ich w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i karosowane samochody. 

 
Celem każdej Ochotniczej Straży Pożarnej – zapisanym w statucie – jest udział w akcjach ratowniczych przeprowa-

dzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. 
Klęska powodzi, z jaką przyszło się zmierzyć w ���� r., przewartościowała potrzeby w odniesieniu do rodzajów 

sprzętu koniecznego do podejmowania działań w obszarze ochrony zdrowia i mienia lokalnych społeczności. 
Związek OSP RP, chcąc zapewnić jak najlepsze warunki do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, przyjął 

za zasadne wyposażanie OSP w jak najlepszej jakości, najnowocześniejszy sprzęt i wyposażenie osobiste strażaka 
ochotnika. Za środki finansowe pozyskane w ���� r. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, Państwowego Zakładu Ubezpieczeń S.A., Państwowego Zakładu Ubezpieczeń „Życie” SA i funduszy własnych 
Zarząd Główny Związku OSP RP zakupił: ��� pomp pływających, �� motopompy M �/�, ���� odcinków węży W-��, 
���� odcinków węży W-��, ��� węży ssawnych Ws-���, �� wysysaczy, ���� kompletów ubrań wodoodpornych, ���� 
pary butów gumowych, ��� ubrania MORO, ��� par rękawic strażackich. 

Uchwała Programowa X Zjazdu Związku OSP RP (z dnia �� czerwca ���� r.) określiła kierunki działania Związku 
i OSP. Uznano w niej „za szczególnie ważne tworzenie w społeczeństwie i we władzach odpowiedniej atmosfery 
i warunków do prawidłowego funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych poprzez: 
– wypracowanie perspektywicznej koncepcji systemowych rozwiązań, strategii działania oraz rozwoju ochotni-

czego pożarnictwa, uwzględniając wnioski z „Raportu o stanie pożarnictwa ochotniczego kraju”, kampanii spra-
wozdawczowyborczej i dyskusji X Zjazdu, 

– podejmowanie działań mających na celu lepsze zabezpieczenie warunków lokalowych oraz wyposażenia 
w sprzęt i umundurowanie pozwalające na skuteczne prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych, 

– tworzenie warunków organizacyjnych, metodycznych i finansowych szkolenia kadr ochotniczego pożarnictwa, 
– kontynuowanie i dalsze rozwijanie ściślejszej współpracy Związku z organami państwowymi i instytucjami w za-

kresie wspólnych przedsięwzięć oraz materialnego zabezpieczenia potrzeb ochotniczego pożarnictwa” oraz „dal-
sze intensywne poszukiwanie sponsorów i innych możliwości systematycznego dofinansowania działalności sta-
tutowej ochotniczych straży pożarnych i Związku”. 

Wnioski z dyskusji zjazdowej dotyczyły między innymi: 
�. utrzymania bezcłowych zakupów i darowizn sprzętu gaśniczego i ratowniczego przeznaczonego dla OSP, 
�. opracowania racjonalnych kryteriów dofinansowania OSP włączonych do KSRG  i wprowadzenia ich do zawar-

tych porozumień, 
�. pomocy w sprawach techniczno-sprzętowych OSP, łącznie z wykonywaniem usług po tzw. „kosztach własnych”, 
�. opracowania racjonalnych kryteriów podziału środków finansowych będących w dyspozycji Zarządu Głównego 

i KG PSP przeznaczonych na pomoc dla OSP (zakupy sprzętu, karosowanie samochodów, obozy młodzieżowe, re-
monty strażnic, działalność kulturalna i historyczna), 

�. utrzymania w latach przyszłych �% stawki podatku VAT na zakupy sprzętu i wyposażenia dla OSP oraz umożliwienia 
korzystania z tej stawki przez urzędy gmin. 

Dla prawidłowej realizacji zadań dotyczących pomocy ochotniczym strażom pożarnym w pozyskiwaniu sprzętu 
i wyposażenia osobistego strażaka ochotnika w przyjętym uchwałą Prezydium ZG ZOSP RP nr ��/�/�� z dnia �� sierp-
nia ���� r. „Regulaminie Pracy Biur Jednostek Organizacyjnych Związku OSP RP” określono kompetencje dla samo-
dzielnych stanowisk pracy w Biurze Zarządu Głównego ZOSP RP w obszarach: działalność gospodarcza i działalność 
techniczna. W dniu �� listopada ���� r. uchwałą nr ��/�/�� Prezydium Zarządu Głównego dokonało nowelizacji 
„Regulaminu…”, włączając kompetencje samodzielnych stanowisk gospodarczego i technicznego w zakres nowo po-
wołanego Działu Handlowo-Administracyjnego, do zadań którego należało: 
�. stałe badanie marke�ngowe rynku w zakresie jakości i cen sprzętu, którym zainteresowani są strażacy ochotnicy, 

i systematyczne przekazywanie wyników do ogniw Związku, 
�. utrzymywanie stałych kontaktów z producentami sprzętu pożarniczego, negocjowanie cen, 
�. organizowanie przetargów – zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych na sprzęt nabywany centralnie, 
�. prowadzenie całokształtu spraw związanych z adaptacją samochodów pożarniczych dla ochotniczych straży po-

żarnych, organizowanie i nadzorowanie wszelkiej działalności w zakresie zaopatrzenia OSP w samochody i sprzęt 
pożarniczy oraz działań związanych z eksploatacją sprzętu pożarniczego, 



 ��� 

�. organizowanie pokazów i prezentacji sprzętu oraz przekazywanie informacji technicznych o nowoczesnym sprzę-
cie pożarniczym, serwisie i naprawach, wyposażanie biur Związku OSP RP w katalogi firm znanych i cenionych na 
rynku polskim, produkujących sprzęt mogący zainteresować strażaków ochotników, 

�. opracowywanie list wyrobów posiadających atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne pozwalające i dopuszczające 
do posługiwania się nimi w ochronie przeciwpożarowej, opiniowanie stanu technicznego sprzętu pozyskiwanego 
dla OSP z różnych instytucji (MON, OC), 

�. stała współpraca, pomoc przy realizowaniu ważnych kontraktów i przedsięwzięć istotnych dla dalszego rozwoju 
i pozyskiwania nowych partnerów dla Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach. 

 
Na podstawie § � Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia �� sierpnia ���� r. 

w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciw-
pożarowej (Dz.U. nr ��� poz. ���) oraz w związku z § �� pkt. � Statutu Związku OSP RP, odpowiadając na wnioski 
złożone przez Ochotnicze Straże Pożarne, Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
uchwałą nr ��/��/�� z dnia �� grudnia ���� r. zatwierdziło środki w kwocie � ��� ��� zł wydatkowane w roku ���� 
na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP według asortymentu: 

 
Rodzaj sprzętu Liczba wniosków Zrealizowane wnioski Realizacja wniosków w % 
Walizka ��� ��� ��,� 
Motopompa �� �� ��,� 
Radiotelefon ��� ��� ��� 
Piła do drewna ��� ��� ��,� 
Piła do betonu ��� ��� ��,� 
Urządzenia do ka-
tastrof 

�� �� ��� 

Aparat oddechowy ��� ��� ��,� 
Agregat prądo-
twórczy 

��� ��� ��,� 

NIAGARA ��� ��� ��,� 
LUBLIN II COMBI �� �� ��,� 

 
Rok ���� przyniósł zmiany związane z dostosowaniem struktur organizacyjnych Związku do przeprowadzanej 

reformy administracyjnej kraju. Uchwałą nr ��/V/�� z dnia � października ���� r. Zarząd Główny przyjął „Wytyczne 
dotyczące utworzenia Zarządów Wojewódzkich i Zarządów Powiatowych Związku OSP RP”, a uchwałą nr ��/V/�� 
z dnia � października ���� r. określił zadania dla władz statutowych tychże struktur. Priorytetowym zadaniem, jakie 
określono, było „reprezentowanie interesów OSP wobec władz samorządowych, rządowych i innych instytucji 
w gminie, powiecie, województwie i na szczeblu centralnym” oraz „załatwianie spraw związanych z zaopatrywaniem 
jednostek OSP w umundurowanie i sprzęt w ramach własnych środków finansowych oraz przyznanych jako dotacja 
na zadania zlecone”. Podstawę prawną do realizacji wymienionego zadania stanowiły zapisy ustawy z dnia � marca 
���� r. o samorządzie gminnym (Dz.U. ���� nr �� poz. ��). 

W roku ����, w układzie �� województw, Zarząd Główny Związku OSP RP kontynuował przyjęte programy wspierania 
i wyposażania ochotniczych straży pożarnych w niezbędny sprzęt i ochrony indywidualne strażaków ochotników. 

Na mocy uchwały nr ��/��/�� z dnia �� września ���� r. Prezydium ZG Ochotnicza Straż Pożarna w Łowiczu 
otrzymała dofinansowanie do zakupu łodzi ratowniczej (kwota � ���,zł), przeznaczono środki na zakup dla � OSP 
z woj. śląskiego agregatu prądotwórczego (w kwocie ����,�� zł), pompy szlamowej dla � OSP z woj. podlaskiego (�� 
���,�� zł) oraz dla woj. podkarpackiego przeznaczono środki na zakup: pilarek dla � OSP (�� ���,�� zł), motopomp 
dla � OSP (�� ���,zł), motoroli dla � OSP (�� ���,zł), agregatów prądotwórczych dla � OSP (�� ���,zł). 

W dniu � października ���� r. uchwałą nr ��/IX/�� Zarząd Główny Związku OSP RP przyjął do stosowania „Wy-
tyczne w sprawie warunków technicznych i wyposażenia samochodów pożarniczych dla ochotniczych straży pożar-
nych oraz zasady karosacji z dotacją Zarządu Głównego Związku OSP RP”. A mocą uchwały nr ���/��/�� z dnia 
�� grudnia ���� roku Prezydium Zarządu Głównego dokonało podziału środków finansowych na dopłaty do zakupu 
sprzętu przeciwpożarowego dla OSP z woj. podkarpackiego na kwotę �� ���,�� zł z tytułu klęski żywiołowej oraz 
dopłatę do zakupu samochodów pożarniczych dla OSP Schodnia, OSP Krośniewice, OSP Stare Babice, OSP Grygo-
rowo, OSP Biedaczów, OSP Niepokalanów, OSP Wierzchowo, OSP Medynia Głogowska, OSP Chorzeszów, OSP Ustro-
nie Morskie, OSP Rachanie, OSP Polanica Zdrój czyli dla �� OSP w kraju, na łączną kwotę ��� ���,�� zł. 

W roku ����, wchodząc w XXI wiek, Związek kontynuował sprawdzone formy i programy wspierania ochotni-
czych straży pożarnych w zakupie sprzętu i wyposażenia osobistego, przyjmując zasady przyznawania dopłat do ka-
rosacji samochodów pożarniczych, dopłat do zakupu samochodów ciężkich, średnich i lekkich oraz do zakupu sprzętu 



 

 ��� 

pożarniczego, dysponując środki finansowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak też pochodzące z �% odpisu od firm ubezpieczeniowych na po-
szczególne województwa, proporcjonalnie do liczby ochotniczych straży pożarnych. Przyjęto dopłatę w wysokości 
�� tys. zł do karosowanego samochodu ciężkiego i średniego, do lekkiego �� tys. zł. Do zakupu lekkich samochodów 
określono wysokość dopłaty w kwocie �� ��� zł. Dopłaty wykorzystane zostały do zakupu samochodów pożarniczych 
dla �� OSP na łączną kwotę ��� tys. zł, do remontu i zabudowy samochodów pożarniczych dla �� OSP na kwotę ��� 
tys. zł i dopłatę do zakupu sprzętu dla �� OSP na kwotę ��� ��� zł. 

Zasady rozdziału środków finansowych pochodzących z �% wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiąz-
kowego ubezpieczenia określiło Prezydium ZG ZOSP RP w uchwale nr ���/��/���� z dnia �� grudnia ���� r., w myśl 
której przeznaczano je w szczególności na: 
a) zakup sprzętu przeciwpożarowego, 
b) zakup, remonty oraz karosację samochodów pożarniczych, 
c) budowę, remonty oraz modernizację obiektów strażnic, 
d) zakup specjalistycznej odzieży ochronnej oraz chemicznych środków gaśniczych, 
e) propagowanie bezpieczeństwa pożarowego (szkolenia, obozy, turnieje wiedzy, zawody sportowo-pożarnicze, za-

kup umundurowania, konkursy kronik i plastyczne, przeglądy orkiestr i zespołów, współpracę międzynarodową 
związaną z ochroną przeciwpożarową), 

f) działalność racjonalizatorską w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. 
W kwietniu ���� r. Prezydium ZG dokonało podziału środków finansowych na dopłaty do zakupu i karosacji 

samochodów pożarniczych dla OSP (proporcjonalnie do ich liczby w każdym województwie), przyjmując, że dopłata 
ze środków MSWiA do zakupu lekkiego samochodu wyniesie �� tys. zł, do karosacji lekkiego samochodu �� tys. zł, 
a dopłata do średniego i ciężkiego �� tys. zł. Również dopłata do karosacji ze środków z firm ubezpieczeniowych 
została przyjęta w takiej samej kwocie (do lekkiego �� tys. zł, do średniego i ciężkiego �� tys. zł). Prezydium podzieliło 
dopłaty ze środków MSWiA dla ��� OSP na kwotę � ��� ���,�� zł: 

 
Zakres 
dopłat 

Kwiecień ���� Czerwiec ���� Wrzesień ���� Grudzień ���� Rok ���� 
OSP Kwota zł OSP Kwota zł OSP Kwota zł OSP Kwota zł OSP Kwota zł 

Budowa 
i remont 
remiz 

�� ��� ��� �� � ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� ��� � ��� ��� 

Zakup 
samo- 
chodów 

� ��� ��� � ��� ��� � �� ��� �� ��� ���,�� �� � ��� ���,�� 

Zakup  
sprzętu 
i umundu-
rowa- 
nia 

�� ��� ���,�� � �� ���,�� �� ��� ���,�� � �� ���,�� �� ��� ���,�� 

Remont 
i zabu-
dowa sa-
mochodów 

� ��� ��� � ��� ��� �� ��� ��� � ��� ��� �� � ��� ��� 

Razem �� � ��� ���,�� �� � ��� ���,�� �� � ��� ���,�� �� � ��� ���,�� ��� � ��� ���,�� 

 
W roku ���� Zarząd Główny Związku OSP RP udzielał ochotniczym strażom pożarnym pomocy  w zakresie 

wyposażenia w sprzęt ratowniczy, zwłaszcza w części dotyczącej zakupu lekkich samochodów pożarniczych  i ka-
rosacji samochodów, w środki łączności i środki ochrony osobistej oraz wspierał budowę i modernizację strażnic. 
Rozdziału środków na zarządy wojewódzkie ZOSP dokonywało Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP według 
określonych zasad zatwierdzonych uchwałą nr ���/��/����  z dnia � kwietnia ���� r. zarówno w odniesieniu do 
zakupu lekkich samochodów pożarniczych, jak i karosacji samochodów. „Zasady przyznawania dopłat do zakupu 
lekkich samochodów pożarniczych w roku ����” określały, jakie dokumenty i w jakim terminie zainteresowana 
kupnem samochodu OSP zobowiązana jest przedłożyć do Biura Zarządu Głównego ZOSP RP, które przeprowadzało 
przetarg w przedmiotowej sprawie (zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych), a o wynikach przetargu po-
wiadamiało zainteresowanych. 

Odbiór końcowy lekkiego samochodu pożarniczego dokonywany był przez przedstawiciela OSP w siedzibie do-
stawcy. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zarządem Głównym ZOSP RP a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych 
i Administracji właścicielem samochodu mogła być tylko i wyłącznie OSP (jako podmiot dotowany), co oznaczało, że 
dotacja nie mogła być przekazana urzędowi gminy, tym samym gmina nie mogła być właścicielem zakupionego lek-
kiego samochodu pożarniczego. 



 ��� 

Szczegółowo Prezydium ZG ZOSP RP określiło „Zasady przyznawania dotacji do zabudowy samochodów pożar-
niczych dla OSP oraz dokumenty określające poszczególne etapy programu karosacji w roku ����”. W zasadach wy-
mieniono nazwy dokumentów, miejsce ich powstania (kto je sporządza), miejsce dostarczenia dokumentu (do kogo 
dokument jest kierowany), osobę podpisującą dany dokument (zgodnie z odpowiedzialnością sprawowanej funkcji) 
oraz wskazano, co dokumenty powinny zawierać w treści. Wskazane w zasadach dokumenty stanowiły komplet nie-
zbędny do otrzymania dotacji do karosacji. Dokumenty składano w Biurze ZG ZOSP RP tuż po zakończeniu zabudowy 
samochodu pożarniczego. Niezgodność dokumentów lub niedostarczenie ich w terminie powodowało utratę dotacji 
przez daną OSP i przesunięcie dotacji do innej OSP. Biuro ZG ZOSP RP przeprowadzało kontrolę w firmach w celu 
sprawdzenia prawidłowości na poszczególnych etapach karosacji, zgodnie z wytycznymi ZG ZOSP RP zawartymi 
w książce „Samochody ratowniczo-gaśnicze dla ochotniczych straży pożarnych”. 

Odpowiedzialność dostarczenia do Biura ZG ZOSP RP wymaganych dokumentów spoczywała na zarządach 
wojewódzkich ZOSP RP i firmach karosujących. Na rzecz realizacji programu karosacji powstał „Wykaz firm karosują-
cych” zatwierdzony przez Zarząd Główny ZOSP RP. 

Rok ���� to rok XI Zjazdu Krajowego Związku OSP RP. Podsumowując kadencję lat ����-����, na uwagę zasłu-
guje realizowanie opracowanych i zatwierdzonych przez Zarząd Główny Związku OSP RP programów wspierania OSP 
w pozyskiwaniu sprzętu. 

W wyniku szeroko prowadzonej konsultacji z: zarządami wojewódzkimi ZOSP RP, członkami Komisji Współpracy 
z PSP i OC oraz Techniki Pożarniczej, za najbardziej przydatny w OSP, uniwersalny i mający wiele zastosowań uznany 
został lekki samochód pożarniczy w wersji sześcioosobowej z silnikiem wysokoprężnym. W zależności od typu zabu-
dowy wykonanej na samochodach zakupionych w ramach tego programu powstawały lekkie samochody: ratownic-
twa technicznego, ratowniczo-gaśnicze lub gaśnicze. 

Od ���� r. do ���� r. w przetargach organizowanych przez Zarząd Główny ZOSP RP zakupiono ��� lekkich sa-
mochodów pożarniczych o łącznej wartości �� ��� ��� zł. Liczbę zakupionych samochodów w poszczególnych latach 
przedstawia poniższy wykres: 

 

 
W przetargach organizowanych przez Zarząd Główny ZOSP RP poza samochodami finansowanymi z budżetu 

Związku OSP RP znalazły się samochody finansowane ze środków pozyskanych z różnych źródeł przez zarządy woje-
wódzkie ZOSP RP. Pozwoliło to odciążyć zarządy wojewódzkie ZOSP RP od skomplikowanej, długotrwałej i praco-
chłonnej procedury przetargu nieograniczonego. 

W tabeli ujęto liczbę samochodów zakupionych przez ZG ZOSP RP  w ramach tego programu z podziałem 
na województwa: 

 
Województwo ���� ���� ���� ���� Razem 
dolnośląskie � � � � �� 
kujawsko-pomorskie � � �� � �� 
lubelskie � �� �� � �� 
lubuskie � � � � � 
łódzkie � � �� � �� 
małopolskie � � �� �� �� 
mazowieckie � �� �� �� �� 
opolskie � � � � � 

  



 

 ��� 

Województwo ���� ���� ���� ���� Razem 
podkarpackie � � � � �� 
podlaskie � � � � �� 
pomorskie � � �� � �� 
śląskie � �� �� � �� 
świętokrzyskie � � � � �� 
warmińsko-mazurskie � � � � �� 
wielkopolskie � � �� �� �� 
zachodniopomorskie � � � � �� 
Razem �� ��� ��� ��� ��� 

 

Art. �� Ustawy z �� sierpnia ���� r. o ochronie przeciwpożarowej wprowadził generalną zasadę, iż koszty funk-
cjonowania 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. ��, które uzyskały zgodę ministra spraw wewnętrznych 

na utworzenie jednostki ochrony przeciwpożarowej. 
Stosując się do tego zapisu prawnego, Zarząd Główny ZOSP RP w finansowaniu zakupu lekkich samochodów 

pożarniczych korzystał ze środków: MSWiA, NFOŚiGW, WFOŚiGW, firm ubezpieczeniowych, sponsorów, środków 
własnych OSP i samorządów terytorialnych. Zestawienie źródeł finansowania wraz z kwotami biorącymi udział 
w programie w poszczególnych latach przedstawia zamieszczona poniżej tabela i wykres. 

 
Lata MSWiA Firmy ubezpieczeniowe WFOŚiGW NFOŚiGW środki własne 

OSP 
���� � zł � ��� ���,�� zł � zł � zł � zł 
���� � ��� ���,�� zł � zł ��� ���,�� zł � zł � ��� ���,�� zł 
���� � ��� ���,�� zł � ��� ���,�� zł ��� ���,�� zł � ��� ���,�� zł � ��� ���,�� zł 
���� � ��� ���,�� zł � ��� ���,�� zł ��� ���,�� zł � zł � ��� ���,�� zł 
Razem � ��� ���,�� zł � ��� ���,�� zł � ��� ���,�� zł � ��� ���,�� zł �� ��� ���,�� zł 

 
Procentowy udział środków finansowych w programie zakupu 

lekkich samochodów pożarniczych 
w latach ����-���� 
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Program karosacji samochodów pożarniczych (prowadzony przez Zarząd Główny ZOSP RP od ���� r.) był kon-

tynuowany. W latach ����-���� wykonano ���� samochodów pożarniczych różnych typów i rodzajów za łączną 
kwotę �� ��� ��� zł. Program karosacji wspierany był środkami finansowymi pochodzącymi z dotacji MSWiA, 
NFOŚiGW, firm ubezpieczeniowych oraz środków własnych Zarządu Głównego ZOSP RP, OSP i urzędów gmin w pro-
porcjach wykazanych na poniższym wykresie. 
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Województwo 1998 1999 2000 2001 Razem 
podkarpackie 4 5 9 9 27 
podlaskie 2 7 4 3 16 
pomorskie 3 6 14 9 32 
śląskie 5 16 18 6 45 
świętokrzyskie 1 5 8 6 20 
warmińsko-mazurskie 2 4 3 3 12 
wielkopolskie 4 9 15 13 41 
zachodniopomorskie 2 2 4 3 11 
Razem 51 120 160 106 437 

 
Art. 29 Ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej wprowadził generalną zasadę, iż koszty funk-

cjonowania 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. 

Stosując się do tego zapisu prawnego, Zarząd Główny ZOSP RP w finansowaniu zakupu lekkich samochodów 
pożarniczych korzystał ze środków: MSWiA, NFOŚiGW, WFOŚiGW, firm ubezpieczeniowych, sponsorów, środków 
własnych OSP i samorządów terytorialnych. Zestawienie źródeł finansowania wraz z kwotami biorącymi udział  
w programie w poszczególnych latach przedstawia zamieszczona poniżej tabela i wykres. 

 
Lata MSWiA Firmy ubezpiecze-

niowe 
WFOŚiGW NFOŚiGW środki własne 

OSP 
1998 0 zł 2 277 150,00 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
1999 1 500 000,00 zł 0 zł 315 000,00 zł 0 zł 3 969 000,00 zł 
2000 1 664 000,00 zł 1 476 000,00 zł 500 000,00 zł 1 082 400,00 zł 3 149 600,00 zł 
2001 1 500 000,00 zł 1 524 860,00 zł 474 600,00 zł 0 zł 2 972 400,00 zł 
Razem   4 664 000,00 zł      5 278 010,00 zł  1 289 600,00 zł   1 082 400,00 zł 10 091 000,00 zł 

 

 
Program karosacji samochodów pożarniczych (prowadzony przez Zarząd Główny ZOSP RP od 1994 r.) był kon-

tynuowany. W latach 1997-2001 wykonano 1551 samochodów pożarniczych różnych typów i rodzajów za łączną 
kwotę 66 037 594 zł. Program karosacji wspierany był środkami finansowymi pochodzącymi z dotacji MSWiA, 
NFOŚiGW, firm ubezpieczeniowych oraz środków własnych Zarządu Głównego ZOSP RP, OSP i urzędów gmin w pro-
porcjach wykazanych na poniższym wykresie. 

 

21%

23%

6%5%

45%

Procentowy udział środków finansowych w programie zakupu 
lekkich samochodów pożarniczych

w latach 1998-2001

MSWiA

Firmy
ubezpieczeniowe
WFOŚiGW



 ��� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poniższy wykres przedstawia, że dzięki programowi zabudowy (karosacji) przybywało rocznie ok. ��� samocho-
dów pożarniczych. 
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Skarosowane samochody pożarnicze zostały włączone do podziału bojowego OSP na terenie kraju. 
Wśród samochodów skarosowanych najczęściej występującymi typami były: 
– lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z motopompą, 
– lekki samochód gaśniczy z motopompą i zbiornikiem wodnym, 
– lekki samochód ratownictwa technicznego i chemicznego, 
– średni samochód ratowniczo-gaśniczy, 
– średni samochód gaśniczy z autopompą i motopompą, 
– ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z autopompą i motopompą. 

Kolejnym ważnym elementem w realizacji programu karosacji było nawiązanie przez ZG ZOSP RP stałej współ-
pracy z CNBOP w zakresie doskonalenia technicznych aspektów zabudowy samochodów pożarniczych. W efekcie za-
owocowało to standaryzacją karosowanych samochodów oraz wydaniem we wrześniu ���� r. poradnika „Samo-
chody pożarnicze dla OSP”. W publikacji określone zostały wymagania techniczne dla poszczególnych typów samo-
chodów pożarniczych. Po uwzględnieniu w ���� r. wymogów technicznych obowiązujących w krajach UE wydawnic-
two to zostało wznowione i skierowane do gmin i powiatów na teranie całego kraju. Pozycja okazała się bardzo po-
mocna w tworzeniu specyfikacji technicznych przy organizowanych przez oddziały Związku przetargach. 

Opracowany i zatwierdzony przez ZG ZOSP RP regulamin w sprawie przyznawania dotacji do karosacji, poparty 
działaniami organizacyjnymi, wpłynął na poprawę jakości zabudowywanych samochodów oraz wymusił wdrażanie 
przez firmy karosujące nowych technologii i rozwiązań konstrukcyjnych. Dzięki stosowaniu nowych technologii (po-
łączenia klejone, cięcie laserowe…) i materiałów (stale kwasoodporne, nierdzewne, aluminium…) w podziale bojo-
wym pozostało w owym czasie w pełni sprawnych ok. ��% z ���� skarosowanych aut. 

Na rynku zaistniało �� małych i średnich przedsiębiorstw specjalizujących się w zabudowie samochodów pożar-
niczych, które na stałe współpracowały z oddziałami Związku. 

Pochodzenie środków na karosację samochodów pożarniczych dla OSP w kwocie �� 
��� ��� PLN /łącznie w latach ����-����/ 

Firmy 
ubezpieczeniowe MSWiA 

��% �% 

Środki własne OSP 
��% 

NFOŚiGW 
��% 

��� ��� ��� 
��� 

��� 

���� ���� ���� ���� ���� 
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Województwo 1998 1999 2000 2001 Razem 
podkarpackie 4 5 9 9 27 
podlaskie 2 7 4 3 16 
pomorskie 3 6 14 9 32 
śląskie 5 16 18 6 45 
świętokrzyskie 1 5 8 6 20 
warmińsko-mazurskie 2 4 3 3 12 
wielkopolskie 4 9 15 13 41 
zachodniopomorskie 2 2 4 3 11 
Razem 51 120 160 106 437 

 
Art. 29 Ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej wprowadził generalną zasadę, iż koszty funk-

cjonowania 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. 

Stosując się do tego zapisu prawnego, Zarząd Główny ZOSP RP w finansowaniu zakupu lekkich samochodów 
pożarniczych korzystał ze środków: MSWiA, NFOŚiGW, WFOŚiGW, firm ubezpieczeniowych, sponsorów, środków 
własnych OSP i samorządów terytorialnych. Zestawienie źródeł finansowania wraz z kwotami biorącymi udział  
w programie w poszczególnych latach przedstawia zamieszczona poniżej tabela i wykres. 

 
Lata MSWiA Firmy ubezpiecze-

niowe 
WFOŚiGW NFOŚiGW środki własne 

OSP 
1998 0 zł 2 277 150,00 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
1999 1 500 000,00 zł 0 zł 315 000,00 zł 0 zł 3 969 000,00 zł 
2000 1 664 000,00 zł 1 476 000,00 zł 500 000,00 zł 1 082 400,00 zł 3 149 600,00 zł 
2001 1 500 000,00 zł 1 524 860,00 zł 474 600,00 zł 0 zł 2 972 400,00 zł 
Razem   4 664 000,00 zł      5 278 010,00 zł  1 289 600,00 zł   1 082 400,00 zł 10 091 000,00 zł 

 

 
Program karosacji samochodów pożarniczych (prowadzony przez Zarząd Główny ZOSP RP od 1994 r.) był kon-

tynuowany. W latach 1997-2001 wykonano 1551 samochodów pożarniczych różnych typów i rodzajów za łączną 
kwotę 66 037 594 zł. Program karosacji wspierany był środkami finansowymi pochodzącymi z dotacji MSWiA, 
NFOŚiGW, firm ubezpieczeniowych oraz środków własnych Zarządu Głównego ZOSP RP, OSP i urzędów gmin w pro-
porcjach wykazanych na poniższym wykresie. 
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W latach ����-���� łącznie w kraju karosowano ��� lekkie samochody pożarnicze i ���� średnie i ciężkie sa-
mochody pożarnicze, a w podziale na poszczególne województwa obrazuje je poniższa tabela. 

 
lp. województwo samochody lekkie samochody średnie i ciężkie razem 
�. dolnośląskie �� �� �� 
�. kujawsko-pomorskie �� �� �� 
�. lubelskie �� �� ��� 
�. lubuskie � �� �� 
�. łódzkie �� �� �� 
�. małopolskie �� �� ��� 
�. mazowieckie �� ��� ��� 
�. opolskie �� �� �� 
�. podkarpackie �� ��� ��� 
��. podlaskie � �� �� 
��. pomorskie �� �� �� 
��. śląskie �� �� ��� 
��. świętokrzyskie �� �� �� 
��. warmińsko-mazurskie �� �� �� 
��. wielkopolskie �� ��� ��� 
��. zachodniopomorskie � �� �� 
razem ��� ���� ���� 

 
Wychodząc naprzeciw problemom, Zarząd Główny ZOSP RP wprowadził do zasad otrzymywania dopłat na ka-

rosację nowe elementy, określające między innymi minimalny udział własny OSP. Uregulowana została również wy-
sokość dopłat, która w latach ����-���� wynosiła odpowiednio: �� tys. zł do lekkiego samochodu pożarniczego 
i �� tys. zł do średniego lub ciężkiego samochodu pożarniczego, a od ���� roku odpowiednio: �� tys. zł i �� tys. zł. 
Minimalny udział własny OSP ustalony został co najmniej na poziomie wysokości dotacji. 
 

Tabela: Źródła finansowania programu karosacji i wysokość dopłat (w zł) w latach ����-���� 
Źródło finansowania ���� ���� ���� ���� ���� Razem 

����-
���� 

Firmy ubezpieczeniowe - ��� ��� � ��� ��� � ��� ��� � ��� ��� � ��� ��� 
MSWiA - ��� ��� � ��� ��� � ��� ��� � ��� ��� � ��� ��� 
NFOŚiGW � ��� ��� � ��� ��� � ��� ��� � ��� ��� � ��� ��� �� ��� ��� 
Środki własne OSP � ��� ��� �� ��� ��� � ��� ��� � ��� ��� � ��� ��� �� ��� ��� 
Kwota dotacji � ��� ��� � ��� ��� � ��� ��� � ��� ��� � ��� ��� �� ��� ��� 
Razem �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� 

 
Wypracowany przez lata program karosacji samochodów pożarniczych dla OSP, jako element szeroko rozumianej 

akcji wyposażania jednostek w sprzęt, uznać zatem można za spektakularny sukces Zarządu Głównego Związku OSP RP. 
Od ���� r. Zarząd Główny Związku OSP RP prowadził program zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego strażaka. 

Każdorazowo przed przeprowadzeniem procedur przetargowych rodzaje i liczebność sprzętu kupowanego w ramach tego 
programu ustalane były z zarządami wojewódzkimi ZOSP RP i członkami Komisji Współpracy z PSP i OC oraz Techniki Po-
żarniczej. Dzięki takiej szerokiej konsultacji do OSP trafił sprzęt najnowocześniejszy i najwyższej jakości. 

W ���� r. Zarząd Główny ZOSP RP przeprowadził pełną procedurę w trybie przetargu nieograniczonego na do-
stawę węży pożarniczych z wkładką gumową. Efektem tego był zakup ���� szt. węży W-�� i ���� szt. węży  
W-��. W latach ���� – ���� sprzęt został w całości sfinansowany przez ZG ZOSP RP i nieodpłatnie przekazany naj-
bardziej potrzebującym OSP. 

W latach ����-���� przyjęto formułę przekazywania sprzętu z częściową odpłatnością, wynoszącą średnio ok. 
��% wartości. Pozwoliło to na wprowadzenie do programu nowych rodzajów sprzętu, nie zwiększając kosztów po-
noszonych przez Związek i nie zmniejszając jego ilości w poszczególnych asortymentach. Wartość sprzętu zakupio-
nego w tym programie w latach ����-���� wyniosła �� ��� ���,�� zł, a jego rozdział następował zgodnie z przyjętą 
zasadą proporcjonalnie do liczby OSP w województwie. 
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W latach 1997-2001 łącznie w kraju karosowano 463 lekkie samochody pożarnicze i 1083 średnie i ciężkie sa-
mochody pożarnicze, a w podziale na poszczególne województwa obrazuje je poniższa tabela. 
 

lp. województwo samochody lekkie samochody średnie i ciężkie razem 
1. dolnośląskie 14 50 64 
2. kujawsko-pomorskie 17 70 87 
3. lubelskie 21 90 111 
4. lubuskie 9 37 46 
5. łódzkie 16 78 94 
6. małopolskie 37 97 134 
7. mazowieckie 41 147 188 
8. opolskie 29 31 60 
9. podkarpackie 61 116 177 
10. podlaskie 2 40 42 
11. pomorskie 25 52 77 
12. śląskie 97 54 151 
13. świętokrzyskie 27 50 77 
14. warmińsko-mazurskie 17 44 61 
15. wielkopolskie 41 101 142 
16. zachodniopomorskie 9 26 35 
razem 463 1083 1546 

 
Wychodząc naprzeciw problemom, Zarząd Główny ZOSP RP wprowadził do zasad otrzymywania dopłat na ka-

rosację nowe elementy, określające między innymi minimalny udział własny OSP. Uregulowana została również wy-
sokość dopłat, która w latach 1997-2001 wynosiła odpowiednio: 10 tys. zł do lekkiego samochodu pożarniczego 
 i 20 tys. zł do średniego lub ciężkiego samochodu pożarniczego, a od 2002 roku odpowiednio: 15 tys. zł i 30 tys. zł. 
Minimalny udział własny OSP ustalony został co najmniej na poziomie wysokości dotacji. 

 
Tabela: Źródła finansowania programu karosacji i wysokość dopłat (w zł) w latach 1997-2001 

Źródło finansowania 1997 1998 1999 2000 2001 Razem 
1997-2001 

Firmy ubezpieczeniowe - 605 600 2 649 287 2 409 700 1 000 000 7 664 587 
MSWiA - 896 000 2 000 000 2 000 000 1 500 000 6 396 000 
NFOŚiGW 5 565 000 2 715 000 1 000 000 1 200 000 1 500 000 11 980 000 
Środki własne OSP 8 855 600 11 423 846 6 841 847 7 429 889 7 947 425 42 498 607 
Kwota dotacji 5 565 000 5 216 600 5 649 287 5 609 700 4 000 000 26 040 587 
Razem 14 420 600 14 138 846 12 491 134 13 039 587 11 947 425 66 037 594 

 
Wypracowany przez lata program karosacji samochodów pożarniczych dla OSP, jako element szeroko rozumia-

nej akcji wyposażania jednostek w sprzęt, uznać zatem można za spektakularny sukces Zarządu Głównego Związku 
OSP RP. 

Od 1998 r. Zarząd Główny Związku OSP RP prowadził program zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego stra-
żaka. Każdorazowo przed przeprowadzeniem procedur przetargowych rodzaje i liczebność sprzętu kupowanego  
w ramach tego programu ustalane były z zarządami wojewódzkimi ZOSP RP i członkami Komisji Współpracy z PSP  
i OC oraz Techniki Pożarniczej. Dzięki takiej szerokiej konsultacji do OSP trafił sprzęt najnowocześniejszy i najwyższej 
jakości. 

W 1998 r. Zarząd Główny ZOSP RP przeprowadził pełną procedurę w trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawę węży pożarniczych z wkładką gumową. Efektem tego był zakup 1070 szt. węży W-75 i 3220 szt. węży W-52. 
W latach 1998 -1999 sprzęt został w całości sfinansowany przez ZG ZOSP RP i nieodpłatnie przekazany najbardziej 
potrzebującym OSP. 

W latach 2000-2001 przyjęto formułę przekazywania sprzętu z częściową odpłatnością, wynoszącą średnio ok. 
50% wartości. Pozwoliło to na wprowadzenie do programu nowych rodzajów sprzętu, nie zwiększając kosztów po-
noszonych przez Związek i nie zmniejszając jego ilości w poszczególnych asortymentach. Wartość sprzętu zakupio-
nego w tym programie w latach 1998-2001 wyniosła 27 367 374,00 zł, a jego rozdział następował zgodnie z przyjętą 
zasadą proporcjonalnie do liczby OSP w województwie. 
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W latach 1997-2001 łącznie w kraju karosowano 463 lekkie samochody pożarnicze i 1083 średnie i ciężkie sa-
mochody pożarnicze, a w podziale na poszczególne województwa obrazuje je poniższa tabela. 
 

lp. województwo samochody lekkie samochody średnie i ciężkie razem 
1. dolnośląskie 14 50 64 
2. kujawsko-pomorskie 17 70 87 
3. lubelskie 21 90 111 
4. lubuskie 9 37 46 
5. łódzkie 16 78 94 
6. małopolskie 37 97 134 
7. mazowieckie 41 147 188 
8. opolskie 29 31 60 
9. podkarpackie 61 116 177 
10. podlaskie 2 40 42 
11. pomorskie 25 52 77 
12. śląskie 97 54 151 
13. świętokrzyskie 27 50 77 
14. warmińsko-mazurskie 17 44 61 
15. wielkopolskie 41 101 142 
16. zachodniopomorskie 9 26 35 
razem 463 1083 1546 

 
Wychodząc naprzeciw problemom, Zarząd Główny ZOSP RP wprowadził do zasad otrzymywania dopłat na ka-

rosację nowe elementy, określające między innymi minimalny udział własny OSP. Uregulowana została również wy-
sokość dopłat, która w latach 1997-2001 wynosiła odpowiednio: 10 tys. zł do lekkiego samochodu pożarniczego 
 i 20 tys. zł do średniego lub ciężkiego samochodu pożarniczego, a od 2002 roku odpowiednio: 15 tys. zł i 30 tys. zł. 
Minimalny udział własny OSP ustalony został co najmniej na poziomie wysokości dotacji. 

 
Tabela: Źródła finansowania programu karosacji i wysokość dopłat (w zł) w latach 1997-2001 

Źródło finansowania 1997 1998 1999 2000 2001 Razem 
1997-2001 

Firmy ubezpieczeniowe - 605 600 2 649 287 2 409 700 1 000 000 7 664 587 
MSWiA - 896 000 2 000 000 2 000 000 1 500 000 6 396 000 
NFOŚiGW 5 565 000 2 715 000 1 000 000 1 200 000 1 500 000 11 980 000 
Środki własne OSP 8 855 600 11 423 846 6 841 847 7 429 889 7 947 425 42 498 607 
Kwota dotacji 5 565 000 5 216 600 5 649 287 5 609 700 4 000 000 26 040 587 
Razem 14 420 600 14 138 846 12 491 134 13 039 587 11 947 425 66 037 594 

 
Wypracowany przez lata program karosacji samochodów pożarniczych dla OSP, jako element szeroko rozumia-

nej akcji wyposażania jednostek w sprzęt, uznać zatem można za spektakularny sukces Zarządu Głównego Związku 
OSP RP. 

Od 1998 r. Zarząd Główny Związku OSP RP prowadził program zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego stra-
żaka. Każdorazowo przed przeprowadzeniem procedur przetargowych rodzaje i liczebność sprzętu kupowanego  
w ramach tego programu ustalane były z zarządami wojewódzkimi ZOSP RP i członkami Komisji Współpracy z PSP  
i OC oraz Techniki Pożarniczej. Dzięki takiej szerokiej konsultacji do OSP trafił sprzęt najnowocześniejszy i najwyższej 
jakości. 

W 1998 r. Zarząd Główny ZOSP RP przeprowadził pełną procedurę w trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawę węży pożarniczych z wkładką gumową. Efektem tego był zakup 1070 szt. węży W-75 i 3220 szt. węży W-52. 
W latach 1998 -1999 sprzęt został w całości sfinansowany przez ZG ZOSP RP i nieodpłatnie przekazany najbardziej 
potrzebującym OSP. 

W latach 2000-2001 przyjęto formułę przekazywania sprzętu z częściową odpłatnością, wynoszącą średnio ok. 
50% wartości. Pozwoliło to na wprowadzenie do programu nowych rodzajów sprzętu, nie zwiększając kosztów po-
noszonych przez Związek i nie zmniejszając jego ilości w poszczególnych asortymentach. Wartość sprzętu zakupio-
nego w tym programie w latach 1998-2001 wyniosła 27 367 374,00 zł, a jego rozdział następował zgodnie z przyjętą 
zasadą proporcjonalnie do liczby OSP w województwie. 

 



 ��� 

Tabela: Rodzaje i liczba sprzętu zakupionego w poszczególnych latach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykres przedstawia wartość sprzętu i wysokość dopłat w latach ����-���� 
 

Wartość sprzętu i wysokość dopłat 
zł� ��� ���,�� 

zł� ��� ���,�� zł� ��� ���,�� 

zł� ��� ���,�� 

zł� ��� ���,�� zł� ��� ���,�� 
zł� ��� ���,�� 

zł� ��� ���,�� zł� ��� ���,�� zł� ��� ���,�� 
zł� ��� ���,�� zł� ��� ���,�� 

zł� ��� ���,�� wartość sprzętu 
zł� ��� ���,�� wartość dopłat 

zł� ��� ���,��      

zł� ��� ���,��      

zł� ��� ���,��      

zł-      
 ���� ���� ���� ����  

 
Komendant główny PSP na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 

� czerwca ���� r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele 
ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. nr ��, poz. ��� oraz z ���� r. Dz. U. nr ��, poz. ���) przekazał w latach ����-���� 
dofinansowanie dla ochotniczych straży pożarnych z przeznaczeniem na zakup pojazdów, sprzętu, odzieży ochron-
nej, łącznie w kwocie �� ��� ��� zł. 

 
Rok Kwota 
���� � ��� ���,�� zł 
���� � ��� ���,�� zł 
���� � ��� ���,�� zł 
���� ��� ���,�� zł 
���� ��� ���,�� zł 
Ogółem �� ��� ���,�� zł 

Rodzaj sprzętu ���� ���� ���� ���� Razem 
Motopompy M�/� �� ��� �� �� ��� 
Motopompy pływające ��� ��� ��� ��� ��� 
Aparaty oddechowe ��� � ��� ��� ��� 
Agregaty prądotwórcze ��� ��� ��� ��� ��� 
Walizki do ratownictwa medycznego ��� ��� ��� ��� ��� 
Ubrania USP � � � ��� ���� ���� 
Piły do drewna ��� ��� ��� ��� ���� 
Piły do betonu i stali ��� ��� �� �� ��� 
Radiotelefony nasobne ��� ��� ��� ��� ���� 
Radiotelefony samochodowe � ��� ��� ��� ���� 
Pompy szlamowe � � �� �� ��� 
Sprzęt do ratownictwa technicznego �� �� �� �� ��� 
Drabiny pożarnicze � � � ��� ��� 
Wyciągarki do samochodów lekkich � � � �� �� 
Wyciągarki do samochodów średnich 
i ciężkich 

� � � �� �� 

Hydronetki na zawody MDP � � � ��� ��� 
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Tabela: Rodzaje i liczba sprzętu zakupionego w poszczególnych latach 
Rodzaj sprzętu 1998 1999 2000 2001 Razem 
Motopompy M8/8  50 100 60 55 265 
Motopompy pływające 199 150 265 220 834 
Aparaty oddechowe 100 0 135 104 339 
Agregaty prądotwórcze  102 100 202 171 575 
Walizki do ratownictwa medycznego  100 400 120 126 746 
Ubrania USP  0 0 2 000 2400 4400 
Piły do drewna  199 400 388 229 1216 
Piły do betonu i stali  142 100 56 84 382 
Radiotelefony nasobne 488 202 431 364 1485 
Radiotelefony samochodowe 0 203 515 553 1271 
Pompy szlamowe  0 0 69 71 140 
Sprzęt do ratownictwa technicznego  89 70 70 60 289 
Drabiny pożarnicze  0 0 0 111 111 
Wyciągarki do samochodów lekkich  0 0 0 14 14 
Wyciągarki do samochodów średnich 
i ciężkich  

0 0 0 14 14 

Hydronetki na zawody MDP  0 0 0 185 185 
 

Wykres przedstawia wartość sprzętu i wysokość dopłat w latach 1998-2001 
 

 
Komendant główny PSP na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia  

2 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele 
ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. nr 53, poz. 564 oraz z 2000 r. Dz. U. nr 15, poz. 194) przekazał w latach 1997-2001 
dofinansowanie dla ochotniczych straży pożarnych z przeznaczeniem na zakup pojazdów, sprzętu, odzieży ochron-
nej, łącznie w kwocie 10 683 390 zł. 

Rok Kwota 
1997 2 720 930,00 zł 
1998 4 230 700,00 zł 
1999 1 870 780,00 zł 
2000 388 960,00 zł 
2001 722 240,00 zł 
Ogółem 10 683 390,00 zł 

 

 zł-

 zł1 000 000,00

 zł2 000 000,00

 zł3 000 000,00

 zł4 000 000,00

 zł5 000 000,00

 zł6 000 000,00

 zł7 000 000,00

 zł8 000 000,00

 zł9 000 000,00

1998 1999 2000 2001

zł4 637 283,00 

zł6 064 715,00 

zł8 001 692,00 

zł8 663 684,00 

zł4 637 283,00 

zł6 064 715,00 

zł4 649 450,00 
zł4 880 900,00 

Wartość sprzętu i wysokość dopłat

wartość sprzętu
wartość dopłat
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W latach 1997-2001 łącznie w kraju karosowano 463 lekkie samochody pożarnicze i 1083 średnie i ciężkie sa-
mochody pożarnicze, a w podziale na poszczególne województwa obrazuje je poniższa tabela. 
 

lp. województwo samochody lekkie samochody średnie i ciężkie razem 
1. dolnośląskie 14 50 64 
2. kujawsko-pomorskie 17 70 87 
3. lubelskie 21 90 111 
4. lubuskie 9 37 46 
5. łódzkie 16 78 94 
6. małopolskie 37 97 134 
7. mazowieckie 41 147 188 
8. opolskie 29 31 60 
9. podkarpackie 61 116 177 
10. podlaskie 2 40 42 
11. pomorskie 25 52 77 
12. śląskie 97 54 151 
13. świętokrzyskie 27 50 77 
14. warmińsko-mazurskie 17 44 61 
15. wielkopolskie 41 101 142 
16. zachodniopomorskie 9 26 35 
razem 463 1083 1546 

 
Wychodząc naprzeciw problemom, Zarząd Główny ZOSP RP wprowadził do zasad otrzymywania dopłat na ka-

rosację nowe elementy, określające między innymi minimalny udział własny OSP. Uregulowana została również wy-
sokość dopłat, która w latach 1997-2001 wynosiła odpowiednio: 10 tys. zł do lekkiego samochodu pożarniczego 
 i 20 tys. zł do średniego lub ciężkiego samochodu pożarniczego, a od 2002 roku odpowiednio: 15 tys. zł i 30 tys. zł. 
Minimalny udział własny OSP ustalony został co najmniej na poziomie wysokości dotacji. 

 
Tabela: Źródła finansowania programu karosacji i wysokość dopłat (w zł) w latach 1997-2001 

Źródło finansowania 1997 1998 1999 2000 2001 Razem 
1997-2001 

Firmy ubezpieczeniowe - 605 600 2 649 287 2 409 700 1 000 000 7 664 587 
MSWiA - 896 000 2 000 000 2 000 000 1 500 000 6 396 000 
NFOŚiGW 5 565 000 2 715 000 1 000 000 1 200 000 1 500 000 11 980 000 
Środki własne OSP 8 855 600 11 423 846 6 841 847 7 429 889 7 947 425 42 498 607 
Kwota dotacji 5 565 000 5 216 600 5 649 287 5 609 700 4 000 000 26 040 587 
Razem 14 420 600 14 138 846 12 491 134 13 039 587 11 947 425 66 037 594 

 
Wypracowany przez lata program karosacji samochodów pożarniczych dla OSP, jako element szeroko rozumia-

nej akcji wyposażania jednostek w sprzęt, uznać zatem można za spektakularny sukces Zarządu Głównego Związku 
OSP RP. 

Od 1998 r. Zarząd Główny Związku OSP RP prowadził program zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego stra-
żaka. Każdorazowo przed przeprowadzeniem procedur przetargowych rodzaje i liczebność sprzętu kupowanego  
w ramach tego programu ustalane były z zarządami wojewódzkimi ZOSP RP i członkami Komisji Współpracy z PSP  
i OC oraz Techniki Pożarniczej. Dzięki takiej szerokiej konsultacji do OSP trafił sprzęt najnowocześniejszy i najwyższej 
jakości. 

W 1998 r. Zarząd Główny ZOSP RP przeprowadził pełną procedurę w trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawę węży pożarniczych z wkładką gumową. Efektem tego był zakup 1070 szt. węży W-75 i 3220 szt. węży W-52. 
W latach 1998 -1999 sprzęt został w całości sfinansowany przez ZG ZOSP RP i nieodpłatnie przekazany najbardziej 
potrzebującym OSP. 

W latach 2000-2001 przyjęto formułę przekazywania sprzętu z częściową odpłatnością, wynoszącą średnio ok. 
50% wartości. Pozwoliło to na wprowadzenie do programu nowych rodzajów sprzętu, nie zwiększając kosztów po-
noszonych przez Związek i nie zmniejszając jego ilości w poszczególnych asortymentach. Wartość sprzętu zakupio-
nego w tym programie w latach 1998-2001 wyniosła 27 367 374,00 zł, a jego rozdział następował zgodnie z przyjętą 
zasadą proporcjonalnie do liczby OSP w województwie. 

 



 

 ��� 

W lipcu i sierpniu ���� r. po raz kolejny dała o sobie znać powódź. Ochotnicze straże pożarne zareagowały 
szybko i ofiarnie, dając dowody skuteczności działań ratowniczych. Po ich zakończeniu Zarząd Główny ZOSP RP, po-
dobnie jak w roku ����, opracował raport o stratach poniesionych przez OSP podczas działań związanych z powodzią. 
W oparciu o ten raport złożone zostały wnioski do NFOŚiGW o dofinansowanie zakupu sprzętu, który pozwoliłby od-
tworzyć stan wyposażenia z okresu przed powodzią. 

W listopadzie ���� roku Zarząd NFOŚiGW przyznał środki finansowe na zakup niżej wymienionego sprzętu: 
 

Nazwa sprzętu Liczba 
Radiotelefony nasobne ��� 
Radiotelefony samochodowe ��� 
Motopompy M�/� �� 
Piły do drewna ��� 
Piły do betonu i stali �� 
Pontony �� 

 
Na odtworzenie gotowości do działań dla ochotniczych straży pożarnych usuwających skutki powodzi Zarząd 

Główny ZOSP RP pozyskał w roku ���� nieodpłatnie sprzęt od instytucji i organizacji krajowych i zagranicznych, i tak: 
Fundacja Charytatywna Kongresu Polonii Amerykańskiej przekazała �� pilarek spalinowych STIHL MS ��� oraz �� 
pomp szlamowych Gorden-Rupp. Rozdysponowanie ww. sprzętu na województwa przedstawia poniższa tabela: 

 
Lp. Województwo Pilarka spalinowa Pompa szlamowa 

� dolnośląskie � � 
� lubelskie � � 
� małopolskie �� �� 
� mazowieckie � � 
� podkarpackie � � 
� pomorskie � � 
� śląskie � � 
� świętokrzyskie � � 

 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dała � motopomp TOHATSU. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. prze-

kazał we wrześniu ���� r. kwotę ��� ��� zł na zakup �� pomp pływających i �� pomp szlamowych. Sprzęt ten roz-
dysponowano w sposób następujący: 

 
Lp. Województwo Pompy pływające Pompy szlamowe 

� dolnośląskie � � 
� lubelskie � � 
� łódzkie � � 
� małopolskie � � 
� mazowieckie � � 
� podkarpackie � � 
� pomorskie � � 
� śląskie � � 
� świętokrzyskie � � 

 
Z tej kwoty dofinansowano również zakup �� lekkich samochodów pożarniczych Ford. 

W listopadzie ���� r. za kwotę ��� ��� zł zakupiono �� profesjonalnych toreb do ratownictwa medycznego. Rozdy-
sponowanie ich przedstawia poniższa tabela: 

 
Lp. Województwo Liczba 
� dolnośląskie �� 
� lubelskie �� 
� łódzkie �� 
� małopolskie �� 
� podkarpackie �� 

  



 ��� 

Lp. Województwo Liczba 
� pomorskie � 
� śląskie �� 
� świętokrzyskie �� 

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w ramach realizacji porozumienia zawartego z Zarządem Głów-
nym Związku OSP RP o współpracy we wdrażaniu systemu ratownictwa w rejonach wiejskich, w ���� roku zakupiła 
i przekazała do OSP �� toreb do ratownictwa medycznego. 

XI Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Uchwałą nr �/���� z �� paź-
dziernika ���� r. (w sprawie uchwalenia programu działania Związku na lata ����-����) nakreślił kierunki działania 
Związku i zobowiązał władze Związku OSP RP do realizacji zadań w obszarze wyposażania ochotniczych straży pożar-
nych w sprzęt i środki ratownicze w szczególności poprzez: 
�) realizację centralnych zakupów samochodów pożarniczych i sprzętu ratowniczego oraz pozyskiwanie środków 

finansowych na ten cel z różnych źródeł, 
�) kontynuację zabudowy podwozi z przeznaczeniem na samochody pożarnicze, 
�) podejmowanie działań na rzecz wyposażania strażaków z ochotniczych straży pożarnych w środki ochrony oso-

bistej dostosowane do charakteru prowadzonych działań ratowniczych, 
�) współpracę z Państwową Strażą Pożarną i Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w zakresie 

doradztwa technicznego dotyczącego sprzętu oraz wyposażenia ratowniczego, 
�) rozwijanie współpracy ochotniczych straży pożarnych z Wytwórnią Umundurowania Strażackiego w zakresie 

zaopatrywania w odzież specjalną i umundurowanie, 
�) współpracę Związku z różnymi instytucjami odnośnie do pozyskiwania sprzętu i urządzeń ratowniczych przydat-

nych dla ochotniczych straży pożarnych oraz środków finansowych na ich zakup. 
Cieszący się ogromnym zainteresowaniem wśród ochotniczych straży pożarnych program zakupu samochodów ra-

towniczo-gaśniczych, prowadzony od roku ����, kontynuowany w latach ����-����, był dostosowywany do potrzeb OSP, 
wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom. W wyniku takiego działania zmieniło się wyposażenie lekkich samochodów ra-
towniczo-gaśniczych, a także do programu wpisane zostały nowe typy pojazdów ratowniczo-gaśniczych. 

Począwszy od roku ���� Zarząd Główny ZOSP RP organizował przetargi na średnie samochody ratowniczo-gaśnicze 
z napędem �x�. W roku ���� zostały zakupione średnie oraz lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze z napędem �x�. 
W roku ���� do programu zakupu dołączyły samochody średnie z napędem �x� oraz ciężkie. W latach ����-���� 
do ochotniczych straży pożarnych trafiło ��� nowych pojazdów. 
 

Poniższy wykres przedstawia sytuację zróżnicowania typów pojazdów zakupionych przez Związek OSP RP. 
Liczba zakupu lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych w poszczególnych latach spadła z powodu przeniesienia 
środków na zakup samochodów innego typu. 

 
 
 

��� 
 

��� 
 

��� 
 

��� 

�� 
 

� 
���� ���� ����

 
���� ���� 

lekkie �x� śred-
nie �x� 

średnie �x� 
lekkie �x� 

średni �x� 
ciężki �x� 



 

 ��� 

Wszystkie samochody spełniały określone „Wymagania dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów 
ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – edycja druga – marzec ����” lub 
„Wymagania ogólne i szczególne dla samochodów ratowniczo-gaśniczych KG PSP – CNBOP – czerwiec ����”. Ewo-
luowały również rozwiązania konstrukcyjne związane z parametrami podwozi, jak również zabudowy pożarniczej 
wraz z układem wodno-pianowym. Przewidywano, że zastosowanie materiałów nierdzewnych pozwoli na wielolet-
nie użytkowanie samochodów bez konieczności ich renowacji. 

W finansowaniu zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych (wzorem lat poprzednich) korzystano ze środków 
MSWiA, PZU S.A., NFOŚiGW oraz firm ubezpieczeniowych. Posiadane środki finansowe były przekazywane w formie 
dotacji. Środki te pozwoliły na pokrycie około ��% wartości pojazdów. Pozostałą część musiały zapewnić same OSP 
(na wykresie oznaczone jako „inne”). OSP pozyskiwały je z WFOŚiGW, urzędów gmin, KSRG, zasobów własnych OSP, 
od sponsorów lokalnych, a nawet z kredytów bankowych. 

Źródła finansowania programu zakupu samochodów 
ratowniczo-gaśniczych dla OSP w latach ����-���� 

Firmy 
Ubezpieczeniowe 

�% 
MSWiA 

��% 

 
 
 

NFOŚiGW 
�% 

 
 
 
 
 
 
 

Inne 
��% 

 
PZU S.A. 

��% 

 
Łączna wartość samochodów wyniosła niespełna ��� milionów złotych. 

 
Program zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego strażaków był realizowany przez Zarząd Główny Związku OSP RP 

nieprzerwanie od ���� r. Każdorazowo przed przeprowadzeniem procedur zakupów centralnych rodzaje i liczebność sprzętu 
były określane przez zarządy oddziałów wojewódzkich ZOSP RP w ramach przydzielonych uchwałą Prezydium ZG ZOSP RP 
dotacji, zgodnie z przyjętymi zasadami, proporcjonalnie do liczby OSP w danym województwie. 
 
Wartość zakupionego sprzętu i wyposażenia osobistego strażaka w latach ����-����. 

ROK ���� ���� ���� ���� ���� 
KWOTA �� ��� ���,�� �� ��� ���,�� �� ��� ���,�� � ��� ���,�� �� ��� ���,�� 

 
Rodzaj i liczbę (ile sztuk) zakupionego w poszczególnych latach sprzętu przedstawia poniższa tabela: 
 

Nazwa sprzętu ���� ���� ���� ���� ���� Razem 
Motopompy �� �� �� �� �� ��� 
Motopompa pływająca ��� ��� ��� ��� ��� ���� 
Aparat oddechowy ��� ��� ��� ��� ��� ���� 
Agregat prądotwórczy ��� ��� ��� ��� ��� ���� 
Walizka rat. przedlekarskiego ��� ��� ��� ��� �� ��� 
Zestaw OSP R-� � � �� ��� ��� ��� 
Ubranie specjalne ���� ���� ��� ��� ��� ���� 
Piła do drewna ��� ��� ��� ��� ��� ���� 
Piła do betonu i stali �� ��� ��� ��� ��� ��� 
Radiotelefon przewoźny ��� ��� ��� ��� ��� ���� 
Radiotelefon samochodowy ��� ��� ��� ��� ��� ���� 



 ��� 

Nazwa sprzętu ���� ���� ���� ���� ���� Razem 
Pompa szlamowa ��� ��� ��� ��� ��� ��� 
Sprzęt do rat. technicznego �� �� �� �� �� ��� 
Drabina pożarnicza dwuczęściowa z elementem 
podporowym 

��� ��� ��� �� ��� ��� 

Ponton z silnikiem zaburtowym na przyczepie � �� � � � �� 
Tor na zawody  �� �� �� �� ��� 
Maszt oświetleniowy � � � � �� �� 
Wentylator oddymiający � � � � �� �� 

 

W dniu �� czerwca ���� r. Biuro Zarządu Głównego ZOSP RP wystąpiło do ochotniczych straży pożarnych za 
pośrednictwem urzędów miast i gmin z propozycją współpracy w realizacji projektu polegającego na zakupie i do-
starczeniu sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych z możliwością spłat w systemie ratalnym w okresie 
� lat (z uwzględnieniem częściowego dofinansowania przez Związek OSP RP) jako elementu rozwiązującego problem 
bieżącego finansowania zakupu sprzętu stanowiącego wyposażenie OSP. Zgłoszenia były przyjmowane do �� lipca 
����r. i można je było składać zarówno tradycyjną metodą (za pośrednictwem poczty), jak i (po raz pierwszy) poprzez 
formularz dostępny na stronie internetowej w domenie europa.pl. 

�� września ���� r. Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP podjęło uchwałę nr ��/�/���� w sprawie zasad 
rozdziału środków finansowych na cele ochrony przeciwpożarowej w systemie zakupów ratalnych. Propozycja zy-
skała bardzo duże zainteresowanie. Spośród szerokiej gamy produktów zostały wybrane trzy warianty z dofinanso-
waniem ze strony ZOSP RP do ��% ceny: 
- zestaw ochrony indywidualnej składający się z � kompletów ubrań USP, � hełmów KZPT, � aparatów oddechowych 

z sygnalizatorem bezruchu, 
- sprzęt ratownictwa technicznego, 
- zestaw gminnego centrum reagowania, tzw. GCR. 

Na mocy uchwały nr ��/�/���� z dnia �� listopada ���� r. Prezydium ZG ZOSP RP przekazało ��� ochotniczym 
strażom pożarnym dotację, uruchamiając tym samym program w systemie zakupów ratalnych. Pod koniec roku 
(Uchwała Prezydium ZG ZOSP RP nr ��/��/���� z dnia �� grudnia ����) do oferty włączono Zestaw Umundurowania 
Sekcji zawierający � kompletów ubrań USP. System ratalny zezwalał na spłatę zobowiązania w równych miesięcznych 
ratach określanych indywidualnie wg potrzeb OSP. Dodatkowo wymagane było poręczenie spłaty kredytu zaciągnię-
tego przez OSP od gminy w formie weksla z deklaracją wekslową, trójstronnej umowy poręczenia oraz uchwały rady 
gminy o zabezpieczeniu środków na spłatę kredytu. 

W latach ����-���� w ramach programu karosacji wykonano ��� samochodów pożarniczych różnych typów 
i rodzajów za łączną kwotę �� ��� ��� zł. Program karosacji wspierano dotacją MSWiA oraz NFOŚiGW, a pozostałą 
wymaganą kwotę (analogicznie jak przy zakupie samochodów) ochotnicze straże pożarne pokrywały ze środków 
WFOŚiGW, urzędów gmin, KSRG, zasobów własnych OSP, sponsorów lokalnych, a nawet z kredytów bankowych (na 
wykresie oznaczone jako „inne”). 

 

Inne* 
��% 

MSWIA 
��% 

NFOŚiGW 
��% 



 

 ��� 

Na przestrzeni lat ����-���� w związku z wprowadzonymi wymogami na samochody ratowniczo-gaśnicze 
dla OSP wartość zabudowy wzrosła ze względu na konieczność zastosowania przez producentów droższych materia-
łów i technologii. W związku z powyższym zmianie ulegały również wysokości dopłat do poszczególnych typów za-
budowy. W roku ���� dopłaty te wynosiły odpowiednio �� tys. zł do karosacji samochodów lekkich i �� tys. zł do 
karosacji samochodów średnich i ciężkich. Po kolejnych zmianach dopłaty te osiągnęły wysokość �� tys. zł do karo-
sacji samochodów średnich i ciężkich i �� tys. zł do karosacji samochodów ratowniczo-gaśniczych na podwoziu Star 
���, przy czym firma wykonująca zabudowę zobligowana została do uzyskania pozytywnej opinii CNBOP na tego 
typu zabudowę. Dopłaty do karosacji samochodów lekkich nie uległy zmianie. 

Uchwałą nr ��/�/���� z dnia �� listopada ���� r. Prezydium ZG ZOSP RP zaakceptowało i przyjęło do stosowa-
nia „Specyfikację średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem terenowym – Star ���”, jak 
też zobowiązało działaczy Związku do udostępnienia tej specyfikacji ochotniczym strażom pożarnym. 

 
Wykonaną karosację w poszczególnych typach przedstawia poniższy wykres: 
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średnie i ciężkie lekkie 

 
 ���� ���� ���� ���� ���� 

lekkie �� �� �� �� �� 
średnie i ciężkie ��� ��� �� ��� �� 

 
Rozporządzenie MSWiA z �� czerwca ���� r. określiło rodzaje sprzętu służące zapewnieniu bezpieczeństwa 

publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzane do użytkowania w jednostkach ochrony prze-
ciwpożarowej oraz wykorzystywane przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do pro-
wadzenia działań ratowniczych, a także sprzęt stanowiący podręczny sprzęt gaśniczy. 

Dla zapewnienia najwyższego poziomu technicznego i jakościowego dystrybuowanych wyrobów oraz wynego-
cjowania najkorzystniejszych cen, Związek OSP RP podejmował następujące działania: 
 negocjacje z producentami i przedstawicielami producentów sprzętu przeciwpożarowego, dzięki którym ofero-

wane ceny są konkurencyjne w stosunku do cen detalicznych, 
 intensywne zbieranie ofert i docieranie do producentów sprzętu przeciwpożarowego innowacyjnego i o jak naj-

wyższej jakości, co pozwala na stałe rozszerzanie oferty handlowej, 
 uzgadnianie warunków gwarancyjnych z producentami i dostawcami w ramach zakupywanego sprzętu wykorzy-

stywanego w ochotniczych strażach pożarnych, które określają karty gwarancyjne dostarczane wraz z kupowa-
nym wyrobem, 

 bieżącą analizę (prowadzoną drogą elektroniczną) wykazu wydanych przez CNBOP świadectw dopuszczenia, 
 przekazywanie informacji o nowych ofertach handlowych i promocjach cenowych, 
 zapraszanie przedstawicieli firm do prezentowania swoich wyrobów podczas organizowanych spotkań i semina-

riów, 
 uczestnictwo w targach producentów sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego. 

Zgodnie z zapisem art. �� ustawy z �� sierpnia ���� r. o ochronie przeciwpożarowej koszty funkcjonowania 
jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z: 
 budżetu państwa, 
 budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 
 dochodów instytucji ubezpieczeniowych, ubezpieczających osoby prawne i fizyczne, 
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Na przestrzeni lat 2002-2006 w związku z wprowadzonymi wymogami na samochody ratowniczo-gaśnicze dla 
OSP wartość zabudowy wzrosła ze względu na konieczność zastosowania przez producentów droższych materiałów 
i technologii. W związku z powyższym zmianie ulegały również wysokości dopłat do poszczególnych typów zabu-
dowy. W roku 2002 dopłaty te wynosiły odpowiednio 15 tys. zł do karosacji samochodów lekkich i 30 tys. zł do 
karosacji samochodów średnich i ciężkich. Po kolejnych zmianach dopłaty te osiągnęły wysokość 45 tys. zł do karo-
sacji samochodów średnich i ciężkich i 60 tys. zł do karosacji samochodów ratowniczo-gaśniczych na podwoziu Star 
266, przy czym firma wykonująca zabudowę zobligowana została do uzyskania pozytywnej opinii CNBOP na tego 
typu zabudowę. Dopłaty do karosacji samochodów lekkich nie uległy zmianie. 

Uchwałą nr 56/9/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. Prezydium ZG ZOSP RP zaakceptowało i przyjęło do stosowa-
nia „Specyfikację średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem terenowym – Star 266”, jak 
też zobowiązało działaczy Związku do udostępnienia tej specyfikacji ochotniczym strażom pożarnym. 

 
Wykonaną karosację w poszczególnych typach przedstawia poniższy wykres: 

 
Rozporządzenie MSWiA z 20 czerwca 2007 r. określiło rodzaje sprzętu służące zapewnieniu bezpieczeństwa 

publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzane do użytkowania w jednostkach ochrony prze-
ciwpożarowej oraz wykorzystywane przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do pro-
wadzenia działań ratowniczych, a także sprzęt stanowiący podręczny sprzęt gaśniczy. 

Dla zapewnienia najwyższego poziomu technicznego i jakościowego dystrybuowanych wyrobów oraz wynego-
cjowania najkorzystniejszych cen, Związek OSP RP podejmował następujące działania: 
 negocjacje z producentami i przedstawicielami producentów sprzętu przeciwpożarowego, dzięki którym ofero-

wane ceny są konkurencyjne w stosunku do cen detalicznych,  
 intensywne zbieranie ofert i docieranie do producentów sprzętu przeciwpożarowego innowacyjnego i o jak naj-

wyższej jakości, co pozwala na stałe rozszerzanie oferty handlowej,  
 uzgadnianie warunków gwarancyjnych z producentami i dostawcami w ramach zakupywanego sprzętu wykorzy-

stywanego w ochotniczych strażach pożarnych, które określają karty gwarancyjne dostarczane wraz z kupowa-
nym wyrobem,  

 bieżącą analizę (prowadzoną drogą elektroniczną) wykazu wydanych przez CNBOP świadectw dopuszczenia,  
 przekazywanie informacji o nowych ofertach handlowych i promocjach cenowych,  
 zapraszanie przedstawicieli firm do prezentowania swoich wyrobów podczas organizowanych spotkań i semina-

riów,  
 uczestnictwo w targach producentów sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego. 

Zgodnie z zapisem art. 29 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej koszty funkcjonowania 
jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z: 
 budżetu państwa, 
 budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 
 dochodów instytucji ubezpieczeniowych, ubezpieczających osoby prawne i fizyczne, 
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 ��� 

 środków własnych podmiotów, o których mowa w art. ��, które uzyskały zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych 
na utworzenie jednostki ochrony przeciwpożarowej. 

Środki finansowe, które otrzymywał Zarząd Główny ZOSP RP z budżetu państwa na podstawie Ustawy o ochro-
nie przeciwpożarowej, były wsparciem środków finansowych gmin (m.in. na umundurowanie, sprzęt ratowniczoga-
śniczy, budowę i remont remiz, samochody pożarnicze, szkolenia, działalność kulturalno-oświatową). Samochody fi-
nansowano ze środków MSWiA, NFOŚiGW, WFOŚiGW, firm ubezpieczeniowych, np. PZU, sponsorów, środków wła-
snych OSP, samorządów. Związek OSP RP czynił ciągłe starania prowadzące do uzyskania dotacji, dopłat i darowizn 
z możliwie największej liczby źródeł i w jak największej wysokości. 

Od roku ���� (z dopłatą ze środków z firm ubezpieczeniowych) prowadzony był program wyposażenia osobi-
stego strażaka. Gwarantowało to, że do OSP trafiał sprzęt certyfikowany, nowoczesny i dobrej jakości. 

Podjęto również temat funkcjonowania jednostek operacyjno-technicznych w OSP. W tym zakresie Prezydium 
Zarządu Głównego ZOSP RP w dniu �� grudnia ���� r. uchwałą nr ��/��/���� przyjęło „Wytyczne w sprawie kate-
goryzacji jednostek operacyjno-technicznych ochotniczych straży pożarnych” oraz „Wzorcowy regulamin organiza-
cyjny jednostki operacyjno-technicznej ochotniczej straży pożarnej”. 

„Wytyczne…” zawierały wskazówki co do wymogów organizacyjno-technicznych dla poszczególnych kategorii 
JOT. Wiązało się to między innymi z określonym normatywem wyposażenia w środki transportu, łączności i alarmo-
wania. W dniu �� czerwca ���� r. Uchwałą nr ���/��/���� Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP przyjęto do sto-
sowania normatyw wyposażenia ratowników ochotniczych straży pożarnych we wszystkich kategoriach JOT, wska-
zując zestaw podstawowy, jak też zestaw uzupełniający. 

Uchwałą nr ���/��/���� z dnia �� grudnia ���� r. Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP dokonało 
nowelizacji wymogów organizacyjno-technicznych poszczególnych kategorii JOT oraz wzorcowego regulaminu orga-
nizacyjnego tych jednostek. Przyjęte procedury pomagały i porządkowały planowanie przez ochotnicze straże po-
żarne zakupów poszczególnych rodzajów i liczebność sprzętu oraz wyposażenia osobistego strażaka. 
 
Tabela: Liczba OSP w województwach stanowiąca podstawę podziału środków na dopłaty w latach ����-���� 
 

Lp. Województwo 
  Liczba OSP   

���� ���� ���� ���� ���� 
� dolnośląskie ��� ��� ��� ��� ��� 
� kujawsko-pomorskie ��� ��� ��� ��� ��� 
� lubelskie � ��� � ��� ���� ���� ���� 
� lubuskie ��� ��� ��� ��� ��� 
� łódzkie � ��� � ��� ���� ���� ���� 
� małopolskie � ��� � ��� ���� ���� ���� 
� mazowieckie � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� 
� opolskie ��� ��� ��� ��� ��� 
� podkarpackie � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� 
�� podlaskie ��� ��� ��� ��� ��� 
�� pomorskie ��� ��� ��� ��� ��� 
�� śląskie ��� ��� ��� ��� ��� 
�� świętokrzyskie ��� ��� ��� ��� ��� 
�� warmińsko-mazurskie ��� ��� ��� ��� ��� 
�� wielkopolskie � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� 
�� zachodniopomorskie ��� ��� ��� ��� ��� 

 
Opracowanie na podstawie raportu z bazy danych „System OSP” 
 

Wartość szacunkową ne�o sprzętu dostarczonego do OSP oraz wartość dotacji z przeznaczeniem na dopłaty 
do zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego dla ochotniczych straży pożarnych w latach ����-���� przedstawia po-
niższa tabela: 

Rok Wartość dotacji Wartość sprzętu 
���� � ��� ���,�� zł �� ��� ���,�� zł 
���� � ��� ���,�� zł �� ��� ���,�� zł 
���� � ��� ���,�� zł �� ��� ���,�� zł 
���� � ��� ���,�� zł �� ��� ���,�� zł 
���� � ��� ���,�� zł �� ��� ���,�� zł 
RAZEM �� ��� ���,�� zł �� ��� ���,�� zł 



 

 ��� 

Wartość ne�o sprzętu przekazanego OSP: 
 
 
�� ��� ��� 

�� ��� ��� 

�� ��� ��� 

�� ��� ��� 

�� ��� ��� 

�� ��� ��� 

�� ��� ��� 

�� ��� ��� 
���� ���� ���� ���� ���� 
 
 

Tabela: Rodzaje i liczba sztuk sprzętu zakupionego dla OSP w latach ����-���� 
 

Nazwa sprzętu ���� ���� ���� ���� ���� Razem 
Motopompa �� �� �� �� �� ��� 
Motopompa pływająca ��� ��� ��� ��� ��� ���� 
Aparat oddechowy ��� ��� ��� ��� ��� ���� 
Agregat prądotwórczy ��� ��� ��� ��� ��� ��� 
Zestaw OSP R-� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 
Ubranie specjalne ���� ���� ���� ���� ��� ���� 
Piła do drewna ��� ��� ��� ��� ��� ���� 
Piła do betonu i stali ��� ��� ��� �� �� ��� 
Radiotelefon przenośny ��� ��� ��� ��� ��� ���� 
Radiotelefon samochodowy ��� ��� ��� ��� �� ��� 
Pompa szlamowa ��� ��� ��� ��� ��� ���� 
Zestaw do ratownictwa technicznego typ lekki �� �� �� � � ��� 
Zestaw do ratownictwa technicznego typ średni    �� �� �� 
Zestaw do ratownictwa technicznego typ ciężki    � � � 
Drabina pożarnicza dwuczęściowa z elementem 
podporowym 

��� ��� ��� ��� ��� ��� 

Ponton z silnikiem zaburtowym na przyczepie � � �  � �� 
Tor na zawody �� �� �� �� �� ��� 
Wentylator oddymiający �� �� �� ��� �� ��� 
Turbowentylator   �� �� �� �� 
Rozpieracz kolumnowy   � � �� �� 
Ręczne narzędzie ratownicze   �� ��� ��� ��� 
Zestaw podhełmowy     � � 
Radiotelefon z zestawem podhełmowym    �� �� �� 
Ponton mały     � � 

 
Opracowanie na podstawie zestawień zbiorczych OW ZOSP RP 
 
 

Kontynuując program dotacji do karosacji samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP, w latach ����-���� 
wykonano ��� samochodów pożarniczych różnych typów i rodzajów z dotacją ZOSP RP w wysokości �� ��� ��� zł. 

Program karosacji wspierany był dotacją MSWiA oraz NFOŚiGW, pozostałą kwotę pokrywały OSP ze środków 
WFOŚiGW, urzędów gmin, KSRG, zasobów własnych OSP oraz innych. Dopłaty wynosiły odpowiednio: 
– �� tys. zł do karosacji samochodów lekkich, 
– �� tys. zł do karosacji samochodów średnich i ciężkich, 
– �� tys. zł do karosacji samochodów ratowniczo-gaśniczych na podwoziu Star ���. 

Na przestrzeni lat ����-���� wystąpił (wykres poniżej) wyraźny spadek zapotrzebowania na dotacje do karo-
sacji samochodów pożarniczych, podyktowany m.in. coraz większym zainteresowaniem OSP samochodami nowymi. 



 ��� 

Program karosacji samochodów ratowniczo-gaśniczych w latach ����-����: 
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W ���� r. nie została zrealizowana żadna dotacja do zabudowy samochodu ratowniczo-gaśniczego, w wyniku 

czego w roku ���� Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP Uchwałą nr ���/��/���� z dnia � lutego ���� r. podjęło 
decyzję o rezygnacji z kontynuacji programu karosacji. 

W latach ����-���� ogromnym zainteresowaniem wśród ochotniczych straży pożarnych cieszył się program 
zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych. Duża różnorodność konfiguracji samochodów ratowniczo-gaśniczych 
skłoniła Związek OSP RP do odejścia od centralnego prowadzenia procedur ich zakupu. Już w roku ���� ochotnicze 
straże pożarne mogły indywidualnie skonfigurować kupowane samochody, jednakże na nich też spoczywała odpo-
wiedzialność za prowadzenie procedur przetargowych zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych. 
Wówczas dotacje wynosiły odpowiednio: 
– �� ��� zł lub �� ��� zł do zakupu samochodu lekkiego, 
– ��� ��� zł lub ��� ��� zł do zakupu samochodu średniego albo ciężkiego.  

Ostatecznie w roku ���� kwoty dotacji zostały ustalone na poziomie: 
– �� ��� zł do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, 
– ��� ��� zł do zakupu samochodu średniego lub ciężkiego. 

 
Wykres przedstawia wysokość środków w poszczególnych latach na zakup samochodów lekkich: 
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Program karosacji samochodów ratowniczo-gaśniczych w latach 2007-2011: 
 

 
W 2011 r. nie została zrealizowana żadna dotacja do zabudowy samochodu ratowniczo-gaśniczego, w wyniku 

czego w roku 2012 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP Uchwałą nr 268/32/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. podjęło 
decyzję o rezygnacji z kontynuacji programu karosacji. 

W latach 2007-2011 ogromnym zainteresowaniem wśród ochotniczych straży pożarnych cieszył się program 
zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych. Duża różnorodność konfiguracji samochodów ratowniczo-gaśniczych 
skłoniła Związek OSP RP do odejścia od centralnego prowadzenia procedur ich zakupu. Już w roku 2007 ochotnicze 
straże pożarne mogły indywidualnie skonfigurować kupowane samochody, jednakże na nich też spoczywała odpo-
wiedzialność za prowadzenie procedur przetargowych zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych.  
Wówczas dotacje wynosiły odpowiednio: 
 35 000 zł lub 50 000 zł do zakupu samochodu lekkiego, 
 125 000 zł lub 150 000 zł do zakupu samochodu średniego albo ciężkiego. 
Ostatecznie w roku 2009 kwoty dotacji zostały ustalone na poziomie: 
 50 000 zł do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, 
 150 000 zł do zakupu samochodu średniego lub ciężkiego. 

 
Wykres przedstawia wysokość środków w poszczególnych latach na zakup samochodów lekkich: 
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Wykres: zakup samochodów średnich i ciężkich: 
 

 
Środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej wykorzystane na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych pozwoliły na pokrycie ��,��% 
wartości zadania. Pozostałą część musiały zabezpieczyć OSP (w programie przyjęto określenie tych środków jako 
„udział własny” OSP). Środki te pochodziły z WFOŚiGW, urzędów gmin, KSRG, zasobów własnych OSP oraz innych. 
Dzięki temu programowi w latach ����-���� do OSP trafiło ��� nowych pojazdów. 

Poniższy wykres obrazuje coraz większe zainteresowanie ochotniczych straży pożarnych zakupem samochodów 
średnich i ciężkich. 
 
Zakup samochodów w latach ����-����: 
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Opracowanie na podstawie dokumentacji rozliczeniowej 
 
Tabela: Liczby oraz wartości zakupionych samochodów w latach ����-���� 

Rok Lekkie samo-
chody ratowni-
czo-gaśnicze 

Średnie i ciężkie samo-
chody ratowniczo- 

gaśnicze 

Kwota przekazanej 
dotacji 

Wartość zakupionych 
pojazdów 

���� ��� �� �� ��� ���,�� zł �� ��� ���,�� zł 
���� �� �� �� ��� ���,�� zł �� ��� ���,�� zł 
���� �� �� �� ��� ���,�� zł �� ��� ���,�� zł 
���� �� �� �� ��� ���,�� zł �� ��� ���,�� zł 
���� �� �� �� ��� ���,�� zł �� ��� ���,�� zł 
RAZEM ��� ��� �� ��� ���,�� zł ��� ��� ���,�� zł 

Opracowanie na podstawie dokumentacji rozliczeniowej 
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Środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej wykorzystane na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych pozwoliły na pokrycie 26,82% 
wartości zadania. Pozostałą część musiały zabezpieczyć OSP (w programie przyjęto określenie tych środków jako 
„udział własny” OSP). Środki te pochodziły z WFOŚiGW, urzędów gmin, KSRG, zasobów własnych OSP oraz innych. 
Dzięki temu programowi w latach 2007-2011 do OSP trafiło 876 nowych pojazdów.  

Poniższy wykres obrazuje coraz większe zainteresowanie ochotniczych straży pożarnych zakupem samochodów 
średnich i ciężkich. 
 
Zakup samochodów w latach 2007-2011: 

Opracowanie na podstawie dokumentacji rozliczeniowej 
 

Tabela: Liczby oraz wartości zakupionych samochodów w latach 2007-2011 
Rok Lekkie samochody  

ratowniczo-gaśnicze 
Średnie i ciężkie  

samochody ratowniczo-
gaśnicze 

Kwota przekazanej 
dotacji 

Wartość zakupionych 
pojazdów 

2007 127 56 13 370 000,00 zł 43 769 657,97 zł 
2008 86 87 16 975 000,00 zł 58 319 264,98 zł 
2009 75 90 18 103 000,00 zł 68 361 738,98 zł 
2010 86 81 17 212 000,00 zł 67 971 481,88 zł 
2011 96 92 19 540 000,00 zł 79 211 344,64 zł 
RAZEM 470 406 85 200 000,00 zł 317 633 488,45 zł 

Opracowanie na podstawie dokumentacji rozliczeniowej 

Wykres: zakup samochodów średnich i ciężkich: 
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 ��� 

Rozmieszczenie liczby pojazdów na mapie Polski: 

 
Opracowanie na podstawie dokumentacji rozliczeniowej. 
 

Wszystkie zakupione samochody spełniły określone wymagania. Ewoluowały także rozwiązania konstrukcyjne 
związane z parametrami podwozi, jak również zabudowy pożarniczej wraz z układem wodno-pianowym. Nowe tech-
nologie często jednak wiązały się z ceną pojazdów, w niektórych przypadkach cena zakupionych samochodów ra-
towniczo-gaśniczych sięgała � mln zł. Łączna wartość zakupionych samochodów to ��� ��� ���,�� zł. 

Od roku ���� zarządy oddziałów wojewódzkich ZOSP RP mogły w ramach przyznawanego rokrocznie limitu 
dopłat ze środków MSWiA w ramach zadań inwestycyjnych wydzielić część dotacji na zakupy motopomp oraz zesta-
wów ratownictwa technicznego. W wyniku takich decyzji w latach ����-���� zostały zrealizowane dopłaty do za-
kupu ww. sprzętu w ilościach przedstawionych w tabeli. 
 
Tabela: Zakupiony sprzęt oraz wartość dotacji 

Rok Motopompy Zestawy ratownictwa 
technicznego Kwota dotacji Wartość zakupionego sprzętu 

���� �� �� ��� ���,�� zł � ��� ���,�� zł 
���� �� �� ��� ���,�� zł � ��� ���,�� zł 
���� �� �� ��� ���,�� zł � ��� ���,�� zł 
���� �� �� ��� ���,�� zł � ��� ���,�� zł 
Razem ��� ��� � ��� ���,�� zł � ��� ���,�� zł 

Opracowanie na podstawie dokumentacji rozliczeniowej 
 
Wysokości dopłat do danego sprzętu wynosiły odpowiednio: 
 �� ��� zł do zakupu motopomp pożarniczych, 
 �� ��� zł do zakupu zestawów ratownictwa technicznego, 
 �� ��� zł do zakupu zestawów ratownictwa technicznego (wyłącznie w typie średnim lub ciężkim). 
W znaczącym stopniu udzielona została ochotniczym strażom pożarnym pomoc w formie nieodpłatnego przekazania 
lub w formie dofinansowania do sprzętu niezbędnego do usuwania szkód powstałych na terenie kraju w wyniku ano-
malii pogodowych. 



 

 ��� 

Wichury ���� 
W dniach ��-�� sierpnia ���� r. na terenie kraju odnotowano około ���� zdarzeń związanych z wystąpieniem 

ekstremalnych zjawisk pogodowych. Do usuwaniu ich skutków na terenie województw: opolskiego, śląskiego, łódz-
kiego i podlaskiego zadysponowano ponad ��� zastępów ochotniczych straży pożarnych. Łącznie w ciągu pięciu dni 
w działaniach związanych z usuwaniem skutków nawałnic uczestniczyło ��� samochodów ratowniczo-gaśniczych 
OSP z obsadą ponad ���� strażaków ochotników. 

Po tych wydarzeniach Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP wystąpił z wnioskiem do Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotację do zakupu sprzętu specjalistycznego dla ochotniczych 
straży pożarnych biorących udział w tego rodzaj akcjach. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, �� grudnia ����r. 
została podpisana umowa pomiędzy NFOŚiGW i ZOSP RP na kwotę dotacji � ��� ���,�� zł. W ramach podpisanej 
umowy nr ���/����/Wn-��/NE_NW/D pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych bio-
rących udział w akcjach związanych z nawałnicami w sierpniu ���� r.” został zakupiony i zadysponowany sprzęt 
do dotkniętych zniszczeniami województw, celem nieodpłatnego przekazania do OSP. 
 
Tabela: Sprzęt zadysponowany do OSP w ramach umowy nr ���/����/Wn-��/NE_NW/D 

Nazwa sprzętu i ochron osobistych strażaka opolskie łódzkie śląskie podlaskie razem 
Agregat prądotwórczy �� �� �� � �� 
Agregat prądotwórczy trójfazowy � � � � �� 
Pompa szlamowa (WT-��X) � � �� � �� 
Motopompa pływająca � � �� � �� 
Piła do drewna �� �� �� �� �� 
Piła do betonu i stali � � �� � �� 
Wąż tłoczny W-�� �� �� ��� �� ��� 
Wąż tłoczny W-�� �� �� ��� �� ��� 
Zestaw do ratownictwa technicznego lekki � � � � �� 
Zestaw do ratownictwa technicznego ciężki � � � � � 
Radiotelefon nasobny z zestawem podhełmowym �� �� �� �� ��� 
Rękawice specjalne strażackie ��� ��� ��� �� ���� 
Latarka akumulatorowa �� �� ��� �� ��� 
Miernik stężenia gazów niebezpiecznych �� �� �� � ��� 
Drabina wysuwana dwuprzęsłowa, trzyosobowa � � � � �� 

Opracowanie na podstawie rozliczenia umowy z NFOŚiGW 
 
Powódź ���� 

W ramach podpisanej umowy nr ���/����/Wn��/NZ-UR-SP/D na „Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Po-
żarnych biorących udział w akcjach związanych z powodziami i podtopieniami w ���� r.” zakupiony został sprzęt 
i zadysponowany do dotkniętych żywiołem województw celem nieodpłatnego przekazania do OSP. 
 
Tabela: Sprzęt zadysponowany do OSP w ramach umowy ���/����/Wn��/NZ-UR-SP/D 
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   Radiotelefony nasobne � � � � � � � � � � � � � � � � �� 
Przenośne małe systemy 
oświetleniowe �� � � � � �� � �� �� � � �� � � � � ��� 

Przenośne średnie systemy 
oświetleniowe �� � � � � �� � �� �� � � �� � � � � ��� 

Motopompy pożarnicze 
M��/� � � � � � � � � � � � � � � � � �� 

Motopompy pożarnicze  
pływające �� � � � � �� � �� �� � � �� � � � � ��� 

Motopompy pożarnicze  
szlamowe �� � � � � �� � �� �� � � �� � � � � ��� 

Opracowanie na podstawie rozliczenia umowy z NFOŚiGW 
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Wichury 2008 
W dniach 15-20 sierpnia 2008 r. na terenie kraju odnotowano około 3400 zdarzeń związanych z wystąpieniem 

ekstremalnych zjawisk pogodowych. Do usuwaniu ich skutków na terenie województw: opolskiego, śląskiego, łódz-
kiego i podlaskiego zadysponowano ponad 246 zastępów ochotniczych straży pożarnych. Łącznie w ciągu pięciu dni 
w działaniach związanych z usuwaniem skutków nawałnic uczestniczyło 674 samochodów ratowniczo-gaśniczych 
OSP z obsadą ponad 3800 strażaków ochotników. 

Po tych wydarzeniach Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP wystąpił z wnioskiem do Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotację do zakupu sprzętu specjalistycznego dla ochotniczych 
straży pożarnych biorących udział w tego rodzaj akcjach. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, 31 grudnia 2008r. 
została podpisana umowa pomiędzy NFOŚiGW i ZOSP RP na kwotę dotacji 2 896 950,20 zł. W ramach podpisanej 
umowy nr 786/2008/Wn-50/NE_NW/D pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych bio-
rących udział w akcjach związanych z nawałnicami w sierpniu 2008 r.” został zakupiony i zadysponowany sprzęt do 
dotkniętych zniszczeniami województw, celem nieodpłatnego przekazania do OSP. 

 
Tabela: Sprzęt zadysponowany do OSP w ramach umowy nr 786/2008/Wn-50/NE_NW/D 

Nazwa sprzętu i ochron osobistych strażaka opolskie łódzkie śląskie podlaskie razem 
Agregat prądotwórczy 10 10 19 5 44 
Agregat prądotwórczy trójfazowy 5 5 8 5 23 
Pompa szlamowa (WT-30X) 3 3 26 3 35 
Motopompa pływająca 7 7 16 5 35 
Piła do drewna 16 16 52 15 99 
Piła do betonu i stali 6 6 13 6 31 
Wąż tłoczny W-52 50 50 248 30 378 
Wąż tłoczny W-75 30 30 172 20 252 
Zestaw do ratownictwa technicznego lekki 1 2 5 2 10 
Zestaw do ratownictwa technicznego ciężki 2 1 1 1 5 
Radiotelefon nasobny z zestawem podhełmowym 60 21 90 18 189 
Rękawice specjalne strażackie 300 200 500 50 1050 
Latarka akumulatorowa 77 24 128 18 247 
Miernik stężenia gazów niebezpiecznych 30 22 52 8 112 
Drabina wysuwana dwuprzęsłowa, trzyosobowa 8 8 7 8 31 

Opracowanie na podstawie rozliczenia umowy z NFOŚiGW 
 

Powódź 2009 
W ramach podpisanej umowy nr 267/2010/Wn50/NZ-UR-SP/D na „Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Po-

żarnych biorących udział w akcjach związanych z powodziami i podtopieniami w 2009 r.” zakupiony został sprzęt  
i zadysponowany do dotkniętych żywiołem województw celem nieodpłatnego przekazania do OSP. 

 
Tabela: Sprzęt zadysponowany do OSP w ramach umowy 267/2010/Wn50/NZ-UR-SP/D 
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Radiotelefony nasobne 7 5 5 5 5 7 5 7 7 5 5 7 5 5 5 5 90 
Przenośne małe systemy 
oświetleniowe 10 6 7 6 6 10 6 10 10 5 5 10 6 6 6 6 115 

Przenośne średnie systemy 
oświetleniowe 10 6 7 6 6 10 6 10 10 5 5 10 6 6 6 6 115 

Motopompy pożarnicze 
M16/8 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 70 

Motopompy pożarnicze pły-
wające 10 6 7 6 7 10 7 10 10 6 6 10 7 6 6 6 120 

Motopompy pożarnicze szla-
mowe 10 6 7 6 7 10 7 10 10 6 6 10 7 6 6 6 120 

Opracowanie na podstawie rozliczenia umowy z NFOŚiGW 



 ��� 

Tabela: Wartość sprzętu zadysponowanego do OSP w ramach umowy ���/����/Wn��/NZ-UR-SP/D 
Nazwa sprzętu Ilość Cena za szt. RAZEM 
Radiotelefony nasobne �� � ���,�� ��� ���,�� 
Przenośne małe systemy oświetleniowe ��� � ���,�� ��� ���,�� 
Przenośne średnie systemy oświetleniowe ��� � ���,�� ��� ���,�� 
Motopompy pożarnicze M��/� �� �� ���,�� � ��� ���,�� 
Motopompy pożarnicze pływające ��� � ���,�� ��� ���,�� 
Motopompy pożarnicze szlamowe ��� � ���,�� ��� ���,�� 
RAZEM � ��� ���,�� 

Opracowanie na podstawie rozliczenia umowy z NFOŚiGW 
 
Powódź ���� 

Kolejna fala opadów i towarzyszących im powodzi spowodowała ogromne straty i zniszczenia w dziesiątkach gospo-
darstw i przedsiębiorstw. Tym razem podtopieniom w wyniku nasilonych opadów w pierwszym półroczu uległy miejsco-
wości w woj. śląskim, podkarpackim, małopolskim, opolskim, świętokrzyskim, łódzkim. Związek Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP przeznaczył środki finansowe z firm ubezpieczeniowych na doposażenie OSP w sprzęt ułatwiający wypompo-
wywanie wody z zalanych pomieszczeń mieszkalnych, gospodarczych, socjalnych i innych. W ramach dofinansowania za-
kupiono i przekazano do OSP ��� szt. motopomp pływających i ��� szt. pomp szlamowych wraz z wężami. 

 
Tabela: Sprzęt zakupiony ze środków firm ubezpieczeniowych i przekazany do OSP 

Opracowanie na podstawie Uchwały PZG ���/��/���� z �.��.���� r. 

 
Uroczyste przekazanie sprzętu odbyło się podczas „Strażackiego Zlotu” w Sosnowcu, gdzie podziękowano strażakom 
OSP i PSP z województw południowej Polski za udział w akcji powodziowej. 
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Motopompa  
pływająca 

�� ��  ��  � ��� � ���,�� ��� ���,�� ��� ���,�� 

Pompa szlamowa 
WT�� 

�� �� �� �� �� �� ��� � ���,�� � ��� ���,�� � ��� ���,�� 

Pompa szlamowa 
WT�� 

�� � �� � �� � �� � ���,�� ��� ���,�� ��� ���,�� 

Wąż tłoczny �� ��� ��� ��� �� ��� �� ���� ���,�� ��� ���,�� ��� ���,�� 
RAZEM � ��� ���,�� � ��� ���,�� 



 

 ��� 

Na mocy Porozumienia Nr FS-���-���/���/�� z dnia �� lipca ���� r. z Funduszem Składkowym Ubezpieczenia 
Społecznego Rolników w ramach pozyskanych środków Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP dokonał zakupu 
�� szt. osuszaczy powietrza. Osuszacze powietrza zostały przekazane do OSP z terenu woj. lubelskiego, śląskiego, 
świętokrzyskiego i mazowieckiego. Dzięki osuszaczom udało się przywrócić funkcjonowanie m.in. szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych na terenach wiejskich, budynków mieszkalnych. 

 
Tabela: Osuszacze dla OSP z Funduszu Składkowego Ubezpieczeń Społecznych Rolników 

Nazwa Liczba Cena netto Wartość netto Wartość brutto 
Osuszacz powietrza DH ��� �� � ���,�� �� ���,�� ��� ���,�� 

Opracowanie na podstawie rozliczenia umowy z FS USR 
 

W ���� r. zrealizowano umowę nr ���/����/Wn-��/NZ-UR-LZ/D z NFOŚIGW pn. „Zakup sprzętu dla Ochotni-
czych Straży Pożarnych biorących udział w akcjach związanych z powodziami i podtopieniami w ���� r.”, w wyniku 
czego do OSP trafił następujący sprzęt: 

 

Opracowanie na podstawie rozliczenia umowy z NFOŚiGW 
 
Sprzęt przekazany do OSP przez fundacje i firmy 

Firmy Aries Power Equipment Sp. z o.o. i Honda Poland Sp. z o.o. ufundowały dla OSP � płaskodennych łodzi 
aluminiowych z silnikami zaburtowymi i �� lekkich agregatów prądotwórczych �kW Honda EU��i. 

 

Agregaty dla OSP Łodzie z silnikami zaburtowymi dla OSP 
 

Uroczyste przekazanie darów ufundowanych dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i wytypowanych 
OSP z � województw biorących udział w akcjach związanych z powodzią odbyło się � czerwca ���� r. w salonie Aries 
Power Equipment przy ul. Puławskiej ��� w Warszawie. 
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Dotacja 

NFOŚiGW 
Motopompa szlamowa  � �� �� ��� ���,�� ��� ���,�� 
Motopompa pożarnicza m��/�  � �� �� ��� ���,�� ��� ���,�� 
Łódź płaskodenna z silnikiem � � � �� � ��� ���,�� ��� ���,�� 
Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy   � � ��� ���,�� ��� ���,�� 
Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy typu furgon  ��  �� � ��� ���,�� � ��� ���,�� 
Średni samochód ratowniczo-gaśniczy �   � � ��� ���,�� � ��� ���,�� 
RAZEM � ��� ���,�� � ��� ���,�� 



 ��� 

Tabela: Wykaz OSP, które otrzymały łodzie płaskodenne z silnikiem �� KM Honda BF�� na przyczepie 
OSP Gmina Powiat Województwo 
Wilków Wilków opolski lubelskie 
Słupiec Szczucin Dąbrowa Tarnowska małopolskie 
Dobrzyków Gąbin Płock mazowieckie 
Sławice Dąbrowa opolski-ziemski opolskie 
Siedleszczany Baranów Sandomierski Tarnobrzeg podkarpackie 
Ligota Czechowice-Dziedzice bielski śląskie 
Bieruń Nowy Bieruń bieruńsko-lędziński śląskie 
Nowy Korczyn Nowy Korczyn Busko Zdrój świętokrzyskie 

Opracowanie na podstawie protokołów przekazania 
 
Tabela: Wykaz OSP, które otrzymały agregaty prądotwórcze HONDA EU��i � kW 

OSP Gmina Powiat Województwo 
Annopol Annopol Kraśnicki lubelskie 
Wilków Wilków Opolski lubelskie 
Kamienica Kamienica Limanowa małopolskie 
Pcim Pcim Myślenice małopolskie 
Chocznia Wadowice Wadowice małopolskie 
Jeziorzany Liszki Kraków małopolskie 
Chotcza Chotcza Lipsko mazowieckie 
Solec Solec Lipsko mazowieckie 
Wiączemin Polski Słubice Płock mazowieckie 
Czerwińsk Czerwińsk Płońsk mazowieckie 
Dobrzyków Gąbin Płock mazowieckie 
Dąbrowa Dąbrowa opolski-ziemski opolskie 
Skorogoszcz Lewin Brzeski Brzeg opolskie 
Popielów Popielów opolski-ziemski opolskie 
Roszowicki Las Cisek Kędzierzyn-Koźle opolskie 
Czarna Czarna Łańcut podkarpackie 
Gliny Małe Borowa Mielec podkarpackie 
Krowica Hołodowska Lubaszów Lubaszów podkarpackie 
Łajsce Tarnowiec Jasielski podkarpackie 
Bojanów Krzanowice Raciborski śląskie 
Bystrzanowice Janów Częstochowa śląskie 
Mrzygłód Myszków Myszków śląskie 
Sierakowice Sośnicowice Gliwice śląskie 
Sławków Sławków Będzin śląskie 
Łopuszno Łopuszno Kielce świętokrzyskie 
Koprzywnica Koprzywnica Sandomierz świętokrzyskie 
Suchedniów Suchedniów Skarżysko Kamienna świętokrzyskie 
Pierzchnica Pierzchnica Kielce świętokrzyskie 
Kluczewsko Kluszewsko Włoszczowa świętokrzyskie 

Opracowanie na podstawie protokołów przekazania 
 
Przekazanie łodzi pontonowych 

Firma „LUBAWA” SA z Grudziądza �� czerwca ���� r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie uroczy-
ście przekazała dziesięciu ochotniczym strażom pożarnym łodzie pontonowe. Otrzymały je OSP: Bochotnica, Dobre, 
Janowiec Lubelski, woj. lubelskie, Laskowa woj. małopolskie, Czermno, Wiączemin Polski woj. mazowieckie, Żywocie 
woj. opolskie, Trześń woj. podkarpackie, Kalety woj. śląskie, Ćmińsk woj. świętokrzyskie. 



 

 ��� 

 
Zdjęcie: Łodzie pontonowe przekazane OSP 
 
Przekazanie motopomp i agregatów 

Fundacja WOŚP we współpracy z ZOSP RP zorganizowała akcję STOP POWODZIOM, której celem było wsparcie jedno-
stek ratowniczych biorących udział w powodzi. Akcji towarzyszył cykl koncertów pod hasłem „Muzyka z pompą”. 
 

Zdjęcie: Akcja WOŚP „Stop powodziom” 

 
Zbiórka zakończyła się wynikiem � ��� ���,�� zł, były to bezpośrednie wpłaty na konto, datki wrzucone do skarbonek 

wolontariuszy i do skarbon stacjonarnych oraz wpłaty za pośrednictwem SMS. Zebrana kwota w całości została wykorzy-
stana na zakup urządzeń i sprzętu ratowniczego dla ��� jednostek ochotniczych straży pożarnych, które działają na tere-
nach zalewowych. W ramach ��. Konkursu Ofert, na którym realizowano zakupy dla OSP, WOŚP kupiła: 
 ��� motopomp WT ��, 
 ��� motopomp pływających "Posejdon", 
 ��� agregatów prądotwórczych �-fazowych FH ���� firmy Fogo, 
 �� agregatów prądotwórczych �-fazowych ECT ����P firmy Honda, 
 ��� motopomp do wody zanieczyszczonej KTH ��X (druga tura). 



 ��� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdjęcie: Strażacy odbierający sprzęt od WOŚP Zdjęcie: Przekazanie sprzętu dla OSP 
 

W sobotę �� grudnia ���� r. w Warszawie na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego zebrali się przedstawiciele ��� OSP, 
którym uroczyście przekazano sprzęt ratowniczy zakupiony przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
 

W latach ����-���� dokonano również zakupu sprzętu dla OSP, wykorzystując finansowanie z innych środków 
niż środki będące w dyspozycji Zarządu Głównego ZOSP RP, a których źródłem były między innymi: 
 Regionalne Programy Operacyjne – środki unijne w ramach działań ����-����, 
 wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, 
 budżety samorządów: wojewódzkie, powiatowe i gminne, 
 krajowy system ratowniczo-gaśniczy, 
 inne środki, np. sponsorzy itp. 
Zestawienie zakupów dokonanych z wykorzystaniem powyższych źródeł finansowania przedstawia tabela poniżej. 

Tabela: Wykaz sprzętu zakupionego dla OSP ze środków niebędących w dyspozycji ZG ZOSP RP 
Lp. NAZWA SPRZĘTU ���� ���� ���� ���� ���� razem asortyment w latach 

����-���� 
  sztuk sztuk sztuk sztuk sztuk sztuk 

� samochody ciężkie � � � �� �� �� 
� samochody średnie �� �� �� ��� �� ��� 
� samochody lekkie �� �� �� ��� �� ��� 
� inne samochody �� �� �� � � �� 
� motopompa przenośna m �/� �� �� �� �� �� ��� 
� m ��/� � � � �� �� �� 
� motopompa pływająca ��� �� �� �� ��� ��� 
� motopompa szlamowa �� �� �� ��� ��� ��� 
� aparat oddechowy ��� ��� ��� ��� ��� � ��� 
�� agregaty prądotwórcze �-fazowe ��� �� �� �� �� ��� 
�� �fazowe �� �� �� � �� �� 
�� zestaw PSP R� �� �� �� �� �� ��� 
�� pilarka spalinowa ��� ��� ��� ��� ��� ��� 
�� piła do betonu i stali �� �� �� �� �� ��� 
�� radiotelefony samochodowe �� �� �� �� �� ��� 
�� nasobne �� ��� ��� ��� ��� ��� 
�� sprzęt hydrauliczny typu ciężkiego � �� �� � �� ��� 
�� – typu lekkiego �� �� �� �� �� ��� 
�� inne ( wymienić jakie) � � � � �� �� 
�� rozdzielacz �� �� �� �� �� ��� 
�� zbiornik wodny �� �� �� �� � ��� 
�� rozpieracz kolumnowy � � � � � �� 
�� drabina �� �� �� �� �� ��� 
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Zdjęcie: Strażacy odbierający sprzęt od WOŚP    Zdjęcie: Przekazanie sprzętu dla OSP 
 

W sobotę 18 grudnia 2010 r. w Warszawie na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego zebrali się przedstawiciele 
120 OSP, którym uroczyście przekazano sprzęt ratowniczy zakupiony przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 

 
W latach 2007-2011 dokonano również zakupu sprzętu dla OSP, wykorzystując finansowanie z innych środków 

niż środki będące w dyspozycji Zarządu Głównego ZOSP RP, a których źródłem były między innymi: 
 Regionalne Programy Operacyjne – środki unijne w ramach działań 2007-2013, 
 wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, 
 budżety samorządów: wojewódzkie, powiatowe i gminne, 
 krajowy system ratowniczo-gaśniczy, 
 inne środki, np. sponsorzy itp. 

Zestawienie zakupów dokonanych z wykorzystaniem powyższych źródeł finansowania przedstawia tabela poniżej. 
 

Tabela: Wykaz sprzętu zakupionego dla OSP ze środków niebędących w dyspozycji ZG ZOSP RP 
Lp. NAZWA SPRZĘTU 2007 2008 2009 2010 2011 razem asortyment w latach 

2007-2011 
sztuk sztuk sztuk sztuk sztuk sztuk 

1 samochody ciężkie 1 9 6 44 30 95 
2 samochody średnie 53 48 58 107 87 369 
3 samochody lekkie 47 57 75 138 38 368 
4 inne samochody 10 19 11 4 3 47 
5 motopompa przenośna m 8/8 29 28 27 18 13 115 
6 m 16/8 8 6 6 18 23 61 
7 motopompa pływająca 143 87 97 59 133 519 
8 motopompa szlamowa 60 65 91 110 112 438 
9 aparat oddechowy 186 190 150 333 712 1 571 
10 agregaty prądotwórcze 1-fazowe 101 84 90 80 68 423 
11 3- fazowe 11 10 12 9 30 72 
12 zestaw PSP R1 34 60 30 66 73 263 
13 pilarka spalinowa 126 113 118 101 110 568 
14 piła do betonu i stali 20 20 62 44 42 188 
15 radiotelefony samochodowe 49 55 36 29 31 200 
16 nasobne 95 111 132 129 158 625 
17 sprzęt hydrauliczny typu ciężkiego 5 15 27 9 58 114 
18 – typu lekkiego 48 30 23 18 25 144 
19 inne ( wymienić jakie) 2 0 2 7 13 24 
20 rozdzielacz 83 28 64 26 19 220 
21 zbiornik wodny 67 21 41 43 5 177 
22 rozpieracz kolumnowy 6 0 3 2 4 15 
23 drabina 44 51 49 68 38 250 



 

 ��� 

Lp. NAZWA SPRZĘTU ���� ���� ���� ���� ���� razem asortyment w latach 
����-���� 

  sztuk sztuk sztuk sztuk sztuk sztuk 
�� mostek przejazdowy � �� � �� � �� 
�� maszt oświetleniowy �� �� �� �� �� ��� 
�� ręczne narzędzia ratownicze � � � � � � 
�� latarki �� �� �� ��� ��� ��� 
�� linki bezpieczeństwa �� �� �� �� �� ��� 
�� pasy bojowe ��� ��� ��� ��� ��� ��� 
�� toporki �� � �� �� �� �� 
�� węże ssawne ��� ��� �� ��� �� ��� ��� 
�� wąż w-�� � ��� ��� � ��� ��� ��� � ��� 
�� węże w-�� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� 
�� łodzie motorowe z silnikiem � � � � � �� 
�� sprzęt nurkowy � � � � � � 
�� prądownice ��� ��� ��� �� �� ��� 
�� środki ochrony osobistej: � � � � � ��� � ��� 
�� hełm bojowy ��� ��� ��� ��� ��� � ��� 
�� ubranie ochronne ��� ��� ��� ��� ��� � ��� 
�� buty strażackie � ��� � ��� � ��� ��� � ��� � ��� 
�� ubranie żaroodporne �� ��� ��� ��� �� ��� 
�� ubranie gazoszczelne � � � � � �� 
�� czujnik bezruchu �� �� �� �� �� ��� 
�� mundur wyjściowy � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� 
�� kurtka ��� ��� ��� ��� ��� ��� 
�� inne ��� ��� ��� ��� ��� � ��� 

 

Podjęta w dniu �� grudnia ���� r. przez Prezydium Zarządu Głównego uchwała nr ���/��/���� w sprawie gro-
madzenia i przetwarzania danych z działalności statutowej ochotniczych straży pożarnych dała podstawę do stwo-
rzenia aplikacji System OSP. 

Program miał pokazać rzeczywisty obraz wszystkich ochotniczych straży pożarnych działających na terenie 
kraju. Założeniem było stworzenie w przyszłości programu, z którego można będzie czerpać informacje o działaniach 
i zasobach każdej OSP (na wzór „Raportu o stanie ochotniczego pożarnictwa” po IX i X Zjeździe Krajowym ZOSP RP), 
ale wykorzystując, w tym wypadku, rozwijające się technologie informatyczne. Podstawowym dokumentem stał się 
druk tzw. Raportu OSP. 
 
Tabela: Liczba wypełnionych Raportów OSP w latach ����-���� 
 ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

liczba OSP �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� 
liczba raportów �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� 
procent wypełnionych ��,�� ��,�� ��,�� ��,�� ��,�� ��,�� 

 
W roku ���� do Systemu OSP dodano zakładkę „Dobór sprzętu dla OSP” zawierającą materiały opracowane 

przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego w Józefowie, stanowiące po-
moc przy zakupie certyfikowanego sprzętu. Znajdowały się tam między innymi materiały dotyczące: 
 zalecanych kryteriów doboru sprzętu zawierające „Wymagania techniczno-użytkowe” i „Kluczowe wymagania 

dla opisu technicznego” dla �� grup sprzętu, 
 dopuszczeń wyrobów ochrony p-poż, 
 wykazu wydanych Świadectw Dopuszczenia CNBOP, 
 wykazu cofniętych Świadectw Dopuszczenia CNBOP, 
 materiałów dla komendantów gminnych i prezesów OSP zawierających podstawy prawne i podstawowe infor-

macje dot. Świadectw Dopuszczenia. 
Materiały te dostępne były po zalogowaniu do Systemu OSP z poziomu zarządów oddziałów powiatowych 

i gminnych (równorzędnych) ZOSP RP. 
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Lp. NAZWA SPRZĘTU 2007 2008 2009 2010 2011 razem asortyment w latach 
2007-2011 

sztuk sztuk sztuk sztuk sztuk sztuk 
24 mostek przejazdowy 8 15 2 20 5 50 
25 maszt oświetleniowy 34 19 26 11 36 126 
26 ręczne narzędzia ratownicze 0 0 0 0 0 0 
27 latarki 46 62 93 113 102 416 
28 linki bezpieczeństwa 96 69 47 34 33 279 
29 pasy bojowe 266 207 187 154 159 973 
30 toporki 25 5 32 12 22 96 
31 węże ssawne 110 172 36 100 42 104 454 
32 wąż w-75 2 319 874 1 386 961 875 6 415 
33 węże w-52 2 991 1 205 1 783 1 065 1 115 8 159 
34 łodzie motorowe z silnikiem 1 0 0 5 5 11 
35 sprzęt nurkowy 0 0 0 0 3 3 
36 prądownice 152 128 152 74 63 569 
37 środki ochrony osobistej: 0 0 0 0 2 444 2 444 
38 hełm bojowy 944 489 300 105 196 2 034 
39 ubranie ochronne 634 721 845 884 794 3 878 
40 buty strażackie 1 909 1 560 1 598 802 1 204 7 073 
41 ubranie żaroodporne 66 160 233 413 71 943 
42 ubranie gazoszczelne 6 0 0 0 7 13 
43 czujnik bezruchu 24 74 15 46 38 197 
44 mundur wyjściowy 1 761 1 342 1 240 1 270 1 113 6 726 
45 kurtka 219 182 211 171 174 957 
46 inne  373 393 353 432 418 1 969 

 
Podjęta w dniu 13 grudnia 2001 r. przez Prezydium Zarządu Głównego uchwała nr 206/29/2001 w sprawie 

gromadzenia i przetwarzania danych z działalności statutowej ochotniczych straży pożarnych dała podstawę do 
stworzenia aplikacji System OSP. 

Program miał pokazać rzeczywisty obraz wszystkich ochotniczych straży pożarnych działających na terenie 
kraju. Założeniem było stworzenie w przyszłości programu, z którego można będzie czerpać informacje o działaniach 
i zasobach każdej OSP (na wzór „Raportu o stanie ochotniczego pożarnictwa” po IX i X Zjeździe Krajowym ZOSP RP), 
ale wykorzystując, w tym wypadku, rozwijające się technologie informatyczne. Podstawowym dokumentem stał się 
druk tzw. Raportu OSP.  

 
Tabela: Liczba wypełnionych Raportów OSP w latach 2007-2012 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
liczba OSP 16 471 16 471 16 445 16 421 16 403 16 377 
liczba raportów 16 060 16 383 16 353 16 325 16 334 16 253 
procent wypełnionych 97,50 99,46 99,44 99,41 99,57 99,24 

 
W roku 2011 do Systemu OSP dodano zakładkę „Dobór sprzętu dla OSP” zawierającą materiały opracowane 

przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego w Józefowie, stanowiące po-
moc przy zakupie certyfikowanego sprzętu. Znajdowały się tam między innymi materiały dotyczące: 
 zalecanych kryteriów doboru sprzętu zawierające „Wymagania techniczno-użytkowe” i „Kluczowe wymagania 

dla opisu technicznego” dla 12 grup sprzętu, 
 dopuszczeń wyrobów ochrony p-poż, 
 wykazu wydanych Świadectw Dopuszczenia CNBOP, 
 wykazu cofniętych Świadectw Dopuszczenia CNBOP, 
 materiałów dla komendantów gminnych i prezesów OSP zawierających podstawy prawne i podstawowe infor-

macje dot. Świadectw Dopuszczenia. 
Materiały te dostępne były po zalogowaniu do Systemu OSP z poziomu zarządów oddziałów powiatowych i 

gminnych (równorzędnych) ZOSP RP. 
 



 ��� 

Przykłady z funkcjonowania „Systemu OSP” przedstawiono poniżej: System OSP. Dobór sprzętu dla OSP 
 

 
Tabela: Wybrane dane z Systemu OSP 
 ���� ���� ���� ���� ���� 
Informacje ogólne 
Liczba OSP �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� 

Charakterystyka OSP  

W KSRG � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� 
Jednostka Operacyjno-Techniczna 

Powołano JOT � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� 
Stan osobowy JOT �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� 

Wyposażenie i wyszkolenie w OSP umożliwia podjęcie działań 
Ratowniczo-gaśniczych �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� 
Ratownictwa technicznego i drogowego � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� 
Ratownictwa powodziowego i nawodnego ��� ��� � ��� � ��� � ��� 
Ratownictwa chemicznego i ekologicznego ��� ��� ��� ��� ��� 
Ratownictwa medycznego � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� 
Ratownictwa wysokościowego ��� ��� ��� ��� ��� 
Ratownictwa wodnego ��� ��� ��� ��� ��� 
Poszukiwawczo-ratownictwa ��� ��� � ��� � ��� � ��� 

Strażnice 
Murowane �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� 
Drewniane ��� ��� ��� ��� ��� 
W remoncie � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� 
W rozbudowie ��� ��� ��� ��� ��� 
W budowie ��� ��� ��� ��� ��� 
Garaże – liczba stanowisk �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� 
Strażnice ogrzewane � ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� 

Samochody ratowniczo-gaśnicze 
Ciężkie razem � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� 
Średnie razem � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� 
Lekkie razem � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� 

Pompy 
Motopompy �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� 
Pompy elektryczne ��� ��� ��� ��� � ��� 

Sprzęt ratowniczy 
Zestawy ratownictwa technicznego � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� 

  



 

 ��� 

 ���� ���� ���� ���� ���� 
Agregaty prądotwórcze 
Jednofazowe � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� 
Trójfazowe ��� ��� � ��� � ��� � ��� 

Sprzęt ochrony dróg oddechowych 

Aparaty podciśnieniowe � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� 
Aparaty nadciśnieniowe � ��� � ��� � ��� � ��� �� ��� 
Czujniki bezruchu � ��� � ��� � ��� � ��� �� ��� 

Odzież ochronna 
Ubranie specjalne (kpl.) �� ��� �� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� 
Hełmy ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

Zestawy do ratownictwa medycznego 
Bez tlenoterapii (walizka) � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� 
Z tlenoterapią (walizka) � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� 
Nosze � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� 
Sanie (deska) lodowe ��� ��� ��� ��� ��� 

Wydatki na zabezpieczenie działalności ratowniczej OSP (w zł) 
Ogółem ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 
Gmina ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 
Powiat � ��� ��� � ��� ��� � ��� ��� � ��� ��� � ��� ��� 
Województwo �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� � ��� ��� �� ��� ��� 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej � ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� 
Fundusze UE ��� ��� � ��� ��� � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 
KSRG �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� 
Związek OSP RP �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� 
Inne � ��� ��� � ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� 
Środki własne OSP �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� 

 

W latach ����-���� Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP realizował programy wyposażania jednostek OSP 
poprzez dofinansowanie do zakupu: samochodów, sprzętu, wyposażenia, umundurowania, rozbudowy i remontu straż-
nic. Wsparcie finansowe i sprzętowe, jakiego udzielano ochotniczym strażom pożarnym, zależało od wysokości środków 
przeznaczonych na ten cel w budżecie rocznym. 

Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową organizacji i jej członków było ciągłym zadaniem 
dla działaczy i pracowników Związku. Najwięcej środków finansowych uzyskano z Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji. W latach ����-���� dotacje te stanowiły kwotę ��� ��� ��� zł. 

Znaczące kwoty Zarząd Główny ZOSP RP przekazał do OSP również z firm ubezpieczeniowych – �� ��� ��� zł 
oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – �� ��� ��� zł. Łącznie Zarząd Główny 
w latach ����-���� pozyskał z wymienionych źródeł kwotę ��� ��� ��� zł. 
Środki finansowe pozyskane w latach ����-���� (w tys. zł): 

 

 
 



 ��� 

Liczba OSP w województwach stanowiących podstawę podziału środków na dopłaty z firm ubezpieczeniowych 
w latach ����-����: 

 

 
Wartość sprzętu pożarniczego, środków ochrony indywidualnej, umundurowania i odzieży ochronnej z dopłatą ze 
środków firm ubezpieczeniowych: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie na podstawie dokumentacji rozliczeniowej 
 
Wartość dotacji z przeznaczeniem na dopłaty do zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego dla ochotniczych straży 
pożarnych z firm ubezpieczeniowych w latach ����-����: 

 

 
Opracowanie na podstawie dokumentacji rozliczeniowej 

Rok Wartość dotacji Wartość sprzętu 
���� � ��� ���,�� �� ��� ���,�� 
���� � ��� ���,�� �� ��� ���,�� 
���� � ��� ���,�� �� ��� ���,�� 
���� � ��� ���,�� �� ��� ���,�� 
���� �� ��� ���,�� �� ��� ���,�� 
Razem �� ��� ���,�� ��� ��� ���,�� 



 

 ��� 

Wartość szacunkowa bru�o sprzętu i wyposażenia osobistego dostarczonego z dotacją dla ochotniczych straży po-
żarnych z firm ubezpieczeniowych w latach ����-����: 

 

Opracowanie na podstawie dokumentacji rozliczeniowej 
 

W ���� r. Związek OSP RP podjął działania mające na celu szeroką pomoc dla OSP z terenu całego kraju, wyko-
rzystując środki firm ubezpieczeniowych. Jednostkowe dotacje były mniejsze niż w latach poprzednich, co umożliwiło 
proporcjonalny rozdział środków do znacznie większej liczby OSP, która w ���� roku wyniosła ���� jednostek. 

Liczba podmiotów ‒ OSP, które wykorzystały dotacje do zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego dla ochotni-
czych straży pożarnych w latach ����-����: 

 

Opracowanie na podstawie dokumentacji rozliczeniowej 



 ��� 

W ���� roku na program zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych Związek OSP RP przekazał łączną kwotę 
dotacji w wysokości �� ��� ��� zł, dzięki czemu zakupiono samochody o łącznej wartości �� ��� ��� zł. Średni udział 
dotacji w kwocie zakupu wyniósł ��%. 

 
Tabela: Liczba samochodów zakupionych przy udziale dotacji przekazanej przez ZOSP RP w latach ����-���� 

Rok Samochody lekkie Samochody średnie i ciężkie Razem 
���� �� ��� ��� 
���� �� ��� ��� 
���� �� ��� ��� 
���� �� ��� ��� 
Razem ��� ��� ��� 

 
Stosunek wielkości dotacji do łącznej wartości zakupionych pojazdów w latach ����-����: 

 
 

W ���� 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 § �� ust. � zd. � i ust. � Statutu ZOSP RP oraz § � ust. � i § � ust. � Regulaminu Zarządu 
Wykonawczego ZOSP RP, przeprowadzono kontrolę w ochotniczych strażach pożarnych, które otrzymały dotacje na 
zadania inwestycyjne w ���� oraz ���� r. 

Łącznie skontrolowano prawidłowość wykorzystania dotacji w ��� ochotniczych strażach pożarnych, tj. odpo-
wiednio ��% dotacji przekazanych w ���� r. oraz ��% w ���� r. Szczególną uwagę zwrócono na stan utrzymania 
trwałości przedsięwzięcia, właściwe oznakowanie pojazdów oraz prawidłowość dokumentacji przetargowej. 

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 pochodze-
nia środków informacji o donatorze. W jednostkowych przypadkach pouczono o sposobie przechowywania do-
kumentacji przetargowej. 

Zarządy oddziałów wojewódzkich ZOSP RP mogły z przyznawanej rokrocznie dotacji wydzielić część dopłat 
w ramach zadań inwestycyjnych na zakupy motopomp oraz zestawów ratownictwa technicznego. 
Wysokości dopłat do ww. sprzętu wynosiły odpowiednio: 
• �� ��� zł do zakupu motopomp pożarniczych, 
• �� ��� zł do zakupu zestawów ratownictwa technicznego, 
• �� ��� zł do zakupu zestawów ratownictwa technicznego (wyłącznie w typie średnim lub ciężkim. 



 

 ��� 

W wyniku tych działań w latach ����-���� zostały zrealizowane dopłaty do zakupu sprzętu w ilościach przedsta-
wionych w poniższej tabeli. 
 
Tabela: Zakupiony sprzęt oraz wartość dotacji (w zł) w latach ����-���� 

Rok Motopompy Zestawy ratownictwa 
technicznego Kwota dotacji Wartość zakupionego 

sprzętu 
���� �� �� ��� ���,�� � ��� ���,�� 
���� �� �� ��� ���,�� � ��� ���,�� 
���� �� �� � ��� ���,�� � ��� ���,�� 
���� �� �� � ��� ���,�� � ��� ���,�� 
Razem ��� ��� � ��� ���,�� �� ��� ���,�� 

 
Priorytetem działań w latach ����-���� było zapewnienie szerokiego i kompleksowego asortymentu, tak 

aby umożliwić klientom znalezienie i zakup wszystkich interesujących ich artykułów w jednym miejscu. Ofero-
wane produkty wyróżniały się jakością i niezawodnością. Wypracowany dodatkowy atut to szeroko pojęte do-
radztwo techniczne. 
 
Wysokość obrotów ne�o uzyskana w latach ����-����: 

 

 
Opracowanie na podstawie dokumentacji rozliczeniowej 
 

ZOSP RP Wytwórnia Umundurowania Strażackiego w Brzezinach, prowadząca działalność w zakresie produkcji 
odzieży roboczej i ochronnej (środków ochrony indywidualnej), umundurowania i odzieży wierzchniej, bielizny i in-
nej, w latach ����-���� zaopatrywała jednostki ochrony przeciwpożarowej OSP i PSP głównie za pośrednictwem jed-
nostek organizacyjnych Związku OSP RP. Sprzedaż wyrobów obrazują poniższe wykresy. 



 ��� 

Ubrania koszarowe i środki ochrony indywidualnej – sprzedaż w okresie od � stycznia ���� r. do �� maja ���� r.: 
 

 

 

Umundurowanie wyjściowe – sprzedaż w okresie od � stycznia ���� r. do �� maja ���� r.: 
 

 
Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego Spółka z o. o. w Kaliszu 

W roku ���� Związek OSP RP zakupił od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej udziały w Kaliskich Zakładach 
Przemysłu Terenowego Spółka z o.o. w Kaliszu stanowiące ��% kapitału zakładowego. Z biegiem czasu posiadał 
��,�% kapitału zakładowego Spółki. Ten stan posiadania pozwolił na zmodernizowanie parku maszynowego, co 
w rezultacie przełożyło się na podjęcie produkcji hełmów uwzględniających najwyższe z wymaganych parametrów 
bezpieczeństwa podczas użytkowania ich przez strażaków ratowników. Z tego też powodu wdrożono program wy-
posażenia członków OSP w hełmy, stosując do ich zakupu dotację ze środków finansowych z firm ubezpieczeniowych, 
uznając hełm za element ochron osobistych. W tym celu każdorazowo na początku roku kalendarzowego Prezydium 
ZG ZOSP RP podejmowało uchwałę w sprawie dopłaty do hełmów, wskazując kwotę dopłaty do � hełmu i kwotę 
dotacji dla danego województwa w zależności od liczy OSP, analogicznie jak w innych realizowanych programach. 
W roku ���� i ���� dotacja do jednego hełmu wynosiła ���,�� zł, a w latach kolejnych ���,�� zł. W podejmowanych 
uchwałach planowano na dany rok dotacje dla ���� sztuk hełmów. W uchwałach oceniających realizację tego pro-
gramu (podstawą były zestawienia wniosków nadesłane przez zarządy oddziałów wojewódzkich ZOSP RP) wskazano, 
że OSP zostały wyposażone w niżej wymienioną liczbę sztuk hełmów: 
���� rok – ���� sztuki, 
���� rok – ���� sztuk, 
���� rok – niewykorzystaną dotację z lat ���� i ���� zwrócono do Biura ZG ZOSP RP, 
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Ubrania koszarowe i środki ochrony indywidualnej – sprzedaż w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 10 maja 2017 r.: 

 
Umundurowanie wyjściowe – sprzedaż w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 10 maja 2017 r.: 

 
 
Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego Spółka z o. o. w Kaliszu 

W roku 2010 Związek OSP RP zakupił od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej udziały w Kaliskich Zakładach 
Przemysłu Terenowego Spółka z o.o. w Kaliszu stanowiące 85% kapitału zakładowego. Z biegiem czasu posiadał 
98,7% kapitału zakładowego Spółki. Ten stan posiadania pozwolił na zmodernizowanie parku maszynowego, co  
w rezultacie przełożyło się na podjęcie produkcji hełmów uwzględniających najwyższe z wymaganych parametrów 
bezpieczeństwa podczas użytkowania ich przez strażaków ratowników. Z tego też powodu wdrożono program wy-
posażenia członków OSP w hełmy, stosując do ich zakupu dotację ze środków finansowych z firm ubezpieczeniowych, 
uznając hełm za element ochron osobistych. W tym celu każdorazowo na początku roku kalendarzowego Prezydium 
ZG ZOSP RP podejmowało uchwałę w sprawie dopłaty do hełmów, wskazując kwotę dopłaty do 1 hełmu i kwotę 
dotacji dla danego województwa w zależności od liczy OSP, analogicznie jak w innych realizowanych programach.  
W roku 2011 i 2012 dotacja do jednego hełmu wynosiła 200,00 zł, a w latach kolejnych 300,00 zł. W podejmowanych 
uchwałach planowano na dany rok dotacje dla 5500 sztuk hełmów. W uchwałach oceniających realizację tego pro-
gramu (podstawą były zestawienia wniosków nadesłane przez zarządy oddziałów wojewódzkich ZOSP RP) wskazano, 
że OSP zostały wyposażone w niżej wymienioną liczbę sztuk hełmów: 
2011 rok – 4944 sztuki, 
2012 rok – 3858 sztuk, 
2013 rok – niewykorzystaną dotację z lat 2011 i 2012 zwrócono do Biura ZG ZOSP RP, 
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Ubrania koszarowe i środki ochrony indywidualnej – sprzedaż w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 10 maja 2017 r.: 

 
Umundurowanie wyjściowe – sprzedaż w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 10 maja 2017 r.: 

 
 
Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego Spółka z o. o. w Kaliszu 

W roku 2010 Związek OSP RP zakupił od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej udziały w Kaliskich Zakładach 
Przemysłu Terenowego Spółka z o.o. w Kaliszu stanowiące 85% kapitału zakładowego. Z biegiem czasu posiadał 
98,7% kapitału zakładowego Spółki. Ten stan posiadania pozwolił na zmodernizowanie parku maszynowego, co  
w rezultacie przełożyło się na podjęcie produkcji hełmów uwzględniających najwyższe z wymaganych parametrów 
bezpieczeństwa podczas użytkowania ich przez strażaków ratowników. Z tego też powodu wdrożono program wy-
posażenia członków OSP w hełmy, stosując do ich zakupu dotację ze środków finansowych z firm ubezpieczeniowych, 
uznając hełm za element ochron osobistych. W tym celu każdorazowo na początku roku kalendarzowego Prezydium 
ZG ZOSP RP podejmowało uchwałę w sprawie dopłaty do hełmów, wskazując kwotę dopłaty do 1 hełmu i kwotę 
dotacji dla danego województwa w zależności od liczy OSP, analogicznie jak w innych realizowanych programach.  
W roku 2011 i 2012 dotacja do jednego hełmu wynosiła 200,00 zł, a w latach kolejnych 300,00 zł. W podejmowanych 
uchwałach planowano na dany rok dotacje dla 5500 sztuk hełmów. W uchwałach oceniających realizację tego pro-
gramu (podstawą były zestawienia wniosków nadesłane przez zarządy oddziałów wojewódzkich ZOSP RP) wskazano, 
że OSP zostały wyposażone w niżej wymienioną liczbę sztuk hełmów: 
2011 rok – 4944 sztuki, 
2012 rok – 3858 sztuk, 
2013 rok – niewykorzystaną dotację z lat 2011 i 2012 zwrócono do Biura ZG ZOSP RP, 



 

 ��� 

���� rok – ���� sztuk, 
���� rok – ���� sztuki. 

W roku ���� udziały w Spółce zostały zbyte na rzecz innej Spółki z siedzibą na terenie Polski, jednakże z zapisaną 
w umowie gwarancją na okres �� lat zapewnienia odpowiedniej polityki rabatowej dla Związku OSP RP oraz warun-
ków serwisowych i gwarancyjnych na produkowane przez KZPT wyroby. 
 
Krajowy system ratowniczo-gaśniczy (KSRG) 

W ���� r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej przygotowano raport „Analiza potencjału ratow-
niczego 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. Program ten został zaakceptowany przez władze Związku OSP RP. Tym 
samym Związek wziął współodpowiedzialność za jego realizację. 

Przygotowanie analizy poprzedzone było opracowaniem i wdrożeniem do realizacji w ���� r. rozmieszczenia 
jednostek OSP włączonych i planowanych do włączenia do KSRG. Analiza wynikała z konieczności określenia perspek-
tywy rozwoju sieci KSRG i określenia niezbędnych nakładów finansowych na ten cel. 

Po włączeniu jednostka mogła ubiegać się o środki z dotacji z budżetu państwa na zapewnienie gotowości bo-
jowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Osiągnięcie 
tego celu było możliwe dzięki realizacji wspólnej polityki dofinansowania zakupów pojazdów dla jednostek OSP sys-
temu prowadzonej przez komendantów wojewódzkich i oddziały wojewódzkie ZOSP RP. 

W ���� r. rozpoczęto proces przygotowywania jednostek OSP do udziału w ratownictwie specjalistycznym. 
Po konsultacjach KG PSP 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 fi-
nansowych pochodzących z dotacji celowej i z odpisu z firm ubezpieczeniowych. 

Program był skutecznie realizowany zwłaszcza w latach ����-����, kiedy to Związek miał do podziału środki 
z dotacji budżetu państwa, które mógł przeznaczyć na jego realizację. Liczba jednostek uprawnionych do otrzymania 
dotacji wzrosła z ���� w ���� r. do ���� w ���� r., a średnia dotacja na jednostkę na przestrzeni analizowanych lat 
wzrosła o ���%. Praktycznie zamierzony efekt doposażenia OSP w KSRG uzyskano na koniec ���� r. 

Po ���� r. Związek OSP RP, mając do rozdziału jedynie środki pochodzące z firm ubezpieczeniowych, skupił się 
na dofinansowaniu zakupów ochron osobistych dla strażaków. Niestety środki pochodzące z firm ubezpieczeniowych 
decyzją parlamentu w ���� r. przekazano do wyłącznej dyspozycji komendantowi głównemu PSP. 

W zaistniałej po ���� r. sytuacji w sprawie możliwości wyposażania OSP w sprzęt ratowniczy część woje-
wództw pozyskiwała środki finansowe (unijne) w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Przede 
wszystkim przeznaczane one były na samochody ratowniczo-gaśnicze oraz nowoczesny sprzęt ratowniczy. Przy-
kłady zrealizowanych projektów: 
OW ZOSP RP woj. kujawsko-pomorskiego: 
 „Ludziom na ratunek – zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP”, zakupiono: �� motopompy, �� na-

rzędzi hydraulicznych, �� medyczne zestawy ratownicze PSP R�, � pompy szlamowe, �� łodzie z przyczepą, 
�� rozpieraczy kolumnowych, � nożyc hydraulicznych, �� sanie lodowe, � systemów selektywnego 
wywoływania, �� agregatów, �� aparatów dróg oddechowych, � defibrylatorów, �� drabin ratowniczych, 
łodzie ratownicze, �� motopomp pływających, �� motopompy do wody zanieczyszczonej, �� wentylatorów 
oddymiających, � silniki zaburtowe �� kM, � silnik zaburtowy � kM. 

 „Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek OSP”: � ciężkich samochodów ratowniczo-
gaśniczych, � średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych 

OW ZOSP RP woj. lubelskiego: 
 „Zabezpieczenie przeciwpożarowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśni-

czych dla Ochotniczych Straży Pożarnych” – w projekcie udział wzięły �� gminy. Zakupiono �� samochody ratow-
niczo-gaśnicze (średnie i ciężkie).  

OW ZOSP RP woj. lubuskiego: 
 „Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami poprzez 

doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy” – w projekcie 
udział wzięło �� gmin. Doposażono �� OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ra-
towniczy. 

OW ZOSP RP woj. opolskiego: 
 „Zakup �� średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem dla OSP woj. opolskiego” – w pro-

jekcie udział wzięło �� gmin. Doposażono �� OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ra-
towniczy. 
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Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego Spółka z o. o. w Kaliszu 

W roku 2010 Związek OSP RP zakupił od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej udziały w Kaliskich Zakładach 
Przemysłu Terenowego Spółka z o.o. w Kaliszu stanowiące 85% kapitału zakładowego. Z biegiem czasu posiadał 
98,7% kapitału zakładowego Spółki. Ten stan posiadania pozwolił na zmodernizowanie parku maszynowego, co  
w rezultacie przełożyło się na podjęcie produkcji hełmów uwzględniających najwyższe z wymaganych parametrów 
bezpieczeństwa podczas użytkowania ich przez strażaków ratowników. Z tego też powodu wdrożono program wy-
posażenia członków OSP w hełmy, stosując do ich zakupu dotację ze środków finansowych z firm ubezpieczeniowych, 
uznając hełm za element ochron osobistych. W tym celu każdorazowo na początku roku kalendarzowego Prezydium 
ZG ZOSP RP podejmowało uchwałę w sprawie dopłaty do hełmów, wskazując kwotę dopłaty do 1 hełmu i kwotę 
dotacji dla danego województwa w zależności od liczy OSP, analogicznie jak w innych realizowanych programach.  
W roku 2011 i 2012 dotacja do jednego hełmu wynosiła 200,00 zł, a w latach kolejnych 300,00 zł. W podejmowanych 
uchwałach planowano na dany rok dotacje dla 5500 sztuk hełmów. W uchwałach oceniających realizację tego pro-
gramu (podstawą były zestawienia wniosków nadesłane przez zarządy oddziałów wojewódzkich ZOSP RP) wskazano, 
że OSP zostały wyposażone w niżej wymienioną liczbę sztuk hełmów: 
2011 rok – 4944 sztuki, 
2012 rok – 3858 sztuk, 
2013 rok – niewykorzystaną dotację z lat 2011 i 2012 zwrócono do Biura ZG ZOSP RP, 
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OW ZOSP RP woj. wielkopolskiego: 
 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze województwa wielkopolskiego poprzez 

zakup samochodów dla OSP w KSRG”. Zakupiono � średnie i � ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 
OSP w KSRG z Wielkopolski. 

 
Na początku ���� r. Zarząd Główny Związku OSP RP (poprzez podejmowanie określonych uchwał przez Prezy-

dium ZG ZOSP RP) skoncentrował swoje działania na sprawach wyposażenia osobistego strażaków ochotników i za-
kupu sprzętu niezbędnego do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych: 
 �� lutego ���� r. podjęta została uchwała nr ���/��/���� w sprawie upoważnienia Zarządu Wykonawczego ZOSP 

RP do wystąpienia, podpisania umowy oraz weksla w imieniu ZOSP RP z NFOŚiGW w sprawach dotyczących 
udzielenia dotacji do �� milionów złotych do zakupu sprzętu dla OSP. 

 Uchwałą nr ���/��/���� dokonano rozdziału środków finansowych z firm ubezpieczeniowych na kwotę � 
milionów złotych przeznaczonych na dopłaty do zakupu umundurowania i wyposażenia osobistego dla ochotni-
czych straży pożarnych, zatwierdzając jednocześnie wysokość dopłat do poszczególnych rodzajów asortymentu 
tegoż umundurowania i wyposażenia osobistego. 

 Podjęta została także uchwała nr ���/��/���� w sprawie zgody na zawarcie z Ministrem Spraw Wewnętrznych 
i Administracji umowy zlecenia zadania organizacji pozarządowej na rok ���� na kwotę do � milionów złotych. 

 � czerwca ���� roku Prezydium ZG ZOSP RP uchwałą nr ���/��/���� rozdzieliło środki finansowe pochodzące 
z firm ubezpieczeniowych na zarządy oddziałów wojewódzkich ZOSP RP w kwocie � milionów złotych na dopłaty 
do zakupu umundurowania i wyposażenia osobistego dla ochotniczych straży pożarnych, zatwierdzając również 
wysokość dopłat do poszczególnych rodzajów asortymentu umundurowania i wyposażenia osobistego. 

 uchwałą nr ���/��/���� z dnia �� sierpnia ���� r. zatwierdzono wydatkowane środki finansowe z firm ubezpie-
czeniowych na cele ochrony przeciwpożarowej w zakresie dopłaty do umundurowania i ochron osobistych stra-
żackich dla OSP wymienionych w zbiorczych zestawieniach wniosków nadesłanych przez zarządy oddziałów wo-
jewódzkich ZOZSP RP, dla których środki te były dzielone w roku ���� i ����. Wydatkowana kwota wyniosła 
łącznie �� ��� ���,�� złotych. 

 
W uchwale programowej XIV Zjazdu Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Pol-

skiej nr �/���� z dnia � września ���� r. określono program działania ukierunkowany na racjonalne funkcjonowanie 
ochotniczych straży pożarnych i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej poprzez realizację 
zadań w zakresie wspierania działalności ratowniczej ochotniczych straży pożarnych poprzez: 
 wsparcie OSP w podnoszeniu sprawności w zakresie działań ratowniczych poprzez systematyczne egzekwowanie 

rzetelności dysponowania środkami finansowymi dystrybuowanymi przez Państwową Straż Pożarną na poprawę 
wyposażenia w nowy i normatywny sprzęt ratowniczy oraz dostęp do szkoleń kwalifikacyjnych i doskonalących 
strażaków OSP, które na mocy ustawy realizowane są przez PSP, 

 współpracę z Państwową Strażą Pożarną i innymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności, 
służbami i organizacjami ratowniczymi, 

 podejmowanie zadań zapewniających doskonalenie organizacyjne OSP, a tym samym podnoszenie ich zdolności 
do podejmowania działań ratowniczych oraz zapewniających niezbędną liczbę strażaków ratowników OSP gwa-
rantujących podjęcie działań ratowniczych, 

 wnioskowanie zmian i proponowanie modyfikacji zapisów obowiązujących w „Zasadach organizacji szkoleń 
członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” oraz innych 
programów szkoleń specjalistycznych i doskonalących, 

 egzekwowanie zapewniania strażakom ratownikom OSP normatywnego wyposażenia w środki ochrony indywi-
dualnej i certyfikowany sprzęt ratowniczy, 

 wspieranie OSP w pozyskiwaniu nowych samochodów oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego. 
 

Przystępując do określenia zadań wskazanych w uchwale programowej, Zarząd Główny Związku OSP RP w dniu 
�� grudnia ���� r. podjął uchwałę nr �/II/���� w sprawie roli i znaczenia ochotniczych straży pożarnych oraz Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w zapewnieniu bezpieczeństwa powszechnego kraju. Na szczególną uwagę zasłu-
gują wybrane zapisy: 
 „Dzięki staraniom Związku i członków jego władz przez lata funkcjonował stabilny system wspierania finansowa-

nia straży, a ogniwa Związku na każdym szczeblu były ważnym partnerem dla lokalnych władz i organizacji. 



 

 ��� 

 Silny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej to silne Ochotnicze Straże Pożarne, będące 
nieodłącznym elementem systemu bezpieczeństwa powszechnego. 

 Druhom, którzy niosą pomoc potrzebującym, należy zapewnić bezpieczeństwo i godne traktowanie przez państwo. 
Walka o to jest sprawą honoru dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 

 Pozbawienie Związku wpływu na podział środków finansowych oraz na współdecydowanie w sprawach wyposażenia 
osobistego strażaków ochotników i zakupu sprzętu niezbędnego do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych jest 
ograniczeniem jego roli z jednoczesnym uzależnieniem ochotniczego pożarnictwa w podejmowaniu decyzji od struk-
tur administracji rządowej. 

 Zarząd Główny ZOSP RP, oceniając aktualną sytuację Związku i jego rolę, jaką odgrywał i odgrywa służąc Ojczyźnie, apeluje 
do parlamentu i rządu Rzeczypospolitej Polskiej o traktowanie z należytym szacunkiem ���-tysięcznej rzeszy strażaków 
ochotników i ich pełnoprawnego przedstawiciela – Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Wyrażamy nadzieję, że tak jak było to poprzednio, przyciągniemy do współdziałania struktury władzy publicznej, przeko-
namy kolegów z Państwowej Straży Pożarnej, bo wspólnie można zrobić więcej, a działanie dla wspólnego dobra nie ma 
barw politycznych. 

 Opracujemy nowy program – Florian ����. Wśród celów, jakie w nim postawimy, niech będzie doprowadzenie do 
sytuacji, w której ���% OSP prowadzących działalność ratowniczą objęte będzie działaniem krajowego systemu ra-
towniczo-gaśniczego, w którym każda straż będzie mogła dojechać do zdarzenia w � minut, a każdy strażak udzieli 
pomocy medycznej poszkodowanym. 

 Nie zawsze wydawanie publicznych pieniędzy ponad miarę przynosi efekty zamierzone. Umiar i rozsądek w wyda-
waniu połączony z wiedzą i zaangażowaniem ludzi przynosi lepsze rezultaty”. 

 
W dniu �� września ���� r. Zarząd Główny ZOZSP RP podjął Uchwałę nr ��/V/���� w sprawie inicjatywy 

ustawodawczej wprowadzenia subwencji ogólnej na ochronę przeciwpożarową dla gmin oraz zmiany zasad po-
działu wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia. Wskazano kierunek  prac: „Podjąć 
działania prawne w celu wprowadzenia subwencji ogólnej na ochronę przeciwpożarową dla gmin oraz zmiany 
zasad podziału wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia  z przeznaczeniem ich na 
potrzeby ochrony przeciwpożarowej, dzielonych przez samorządy gminne zamiast podziału dokonywanego 
przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej”.  I konsekwentnie w § �: „Podjąć działania w celu 
wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu teryto-
rialnego i zmiany niektórych innych ustaw”. 

Natomiast w dniu �� maja ���� r. Zarząd Główny ZOSP RP uchwałą nr ��/VIII/���� wyraził sprzeciw wobec 
działań podejmowanych przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej polegających na narzuceniu opisu 
przedmiotu zamówienia ubrania specjalnego dla OSP, które jako wyłączne ma być stosowane jako asortyment za-
kresu przedmiotowej dotacji dla jednostek włączonych do KRSG oraz zakresu przedmiotowej dotacji MSWiA dla OSP 
w ���� r. Przedmiot zamówienia został określony w sposób odmienny od opisu tego ubrania zawartego w treści 
przyjętego przez Zarząd Główny ZOSP RP regulaminu umundurowania z �� października ���� r. (ze zmianami). 

W roku ���� oraz w roku ���� nie nastąpiły żadne zmiany w kwes�i finansowania ochotniczych straży pożar-
nych z udziałem Związku OSP RP. Prezydium ZG ZOSP RP nadal podejmowało uchwały w sprawie rozdziału środków 
finansowych z firm ubezpieczeniowych na cele ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na dopłaty do zakupu 
umundurowania i wyposażenia osobistego dla OSP oraz pozyskanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji z racji umowy zlecenia zadania organizacji pozarządowej na zakup ochron osobistych, sprzętu pożarniczego 
i umundurowania dla ochotniczych straży pożarnych oraz na propagowanie bezpieczeństwa pożarowego. 

 
Data Prezydium Numer uchwały Kwota do podziału Pochodzenie środków 
�.��.���� ��/�/���� � ��� ���,�� Firmy ubezpieczeniowe 
�.��.���� ��/�/���� � ��� ���,�� MSWiA 
��.��.���� ��/�/���� �� ���,�� MSWiA 
��.��.���� ��/��/���� ��� ���,�� MSWiA 
��.��.���� ��/��/���� ��� ���,�� MSWiA 
��.��.���� ��/��/���� ��� ���,�� MSWiA 
��.��.���� ���/��/���� � ��� ���,�� MSWiA 
��.��.���� ���/��/���� ��� ���,�� MSWiA 



 ��� 

Wysokość dopłat do poszczególnego asortymentu umundurowania i wyposażenia osobistego dla OSP ze środków 
firm ubezpieczeniowych decyzją Prezydium ZG ZOSP RP: 

 
Lp. Nazwa Dopłata 
�. Ubranie specjalne – ochronne lekkie � ���,�� 
�. Ubranie specjalne ochronne ���,�� 
�. Hełm strażacki ���,�� 
�. Kurtka strażacka ���,�� 
�. Mundur strażacki ���,�� 
�. Buty strażackie sznurowane ���,�� 
�. Mundur koszarowy ���,�� 
�. Buty strażackie wsuwane ���,�� 
�. Umundurowanie MDP ���,�� 
��. Kurtki MDP ���,�� 
��. Kurtka typu softshel ��,�� 
��. Rękawice strażackie ��,�� 
��. Bielizna niepalna ��,�� 
��. Bluza polar ��,�� 
��. Czapka rogatywka ��,�� 
��. Kominiarka ��,�� 
��. Hełm MDP ��,�� 
��. Latarka strażacka (do hełmu) z uchwytem ��,�� 
��. Koszula ��,�� 
��. Kapelusz ��,�� 
��. Organizacyjna koszulka polo ��,�� 

 
Akcje pomocowe 

Na początku ���� roku nic nie wskazywało, że funkcjonowanie Związku OSP RP, a zwłaszcza jego członków 
Ochotniczych Straży Pożarnych ulegnie diametralnej zmianie. Ogłoszony w marcu stan epidemii COVID-�� wymógł 
na służbach ratowniczych wyznaczenie nowych zadań i podjęcie działań związanych ze zwalczaniem epidemii koro-
nawirusa SARS-CoV-�. Szczególnie ważna okazała się pomoc humanitarna osobom chorym, objętym kwarantanną, 
będącym w izolacji. 

Powodowało to konieczność wyposażenia strażaków ochotników w specjalny sprzęt i zestawy ochrony osobi-
stej: kombinezony ochronne wraz z butami, gogle ochronne, maseczki i półmaski filtrujące, rękawice, płyny do de-
zynfekcji, przyłbice, opryskiwacze, generatory prądu. O działalności Związku oraz pozyskiwanym sprzęcie w czasie 
pandemii piszemy w rozdziale XII. 

Związek na miarę swoich możliwości wspierał zakupy na rzecz jednostek OSP sprzętu strażackiego w szczególności 
zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. Dotyczyło to zakupów w ramach współpracy z samorządami, pozyskiwania 
środków krajowych i unijnych. Tytułem przykładu: w uchwale nr ���/������ z dnia �� września ���� roku Prezydium ZG 
ZOSP RP wyraziło zgodę na udzielenie zabezpieczenia środków finansowych w wysokości � ��� ���,�� zł dla Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP woj. Kujawsko-pomorskiego na realizację IV etapu projektu „Nowoczesne służby ratownicze-
zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. W efekcie doposażono �� jednostek OSP w samochody 
ratowniczo – gaśnicze (�� lekkich i � średnich) oraz �� jednostek OSP w motopompy. 

�� czerwca ���� r. w Nowej Białej wybuchł pożar, w wyniku którego zniszczeniu uległo �� budynków mieszkal-
nych i gospodarczych. Działania ratownicze prowadzono przez dwa dni. 

Na pomoc pogorzelcom ruszyli strażacy ochotnicy z całego kraju. Zarząd Główny Związku OSP RP już po dwóch 
dniach przekazał �� lekkie mundury i rękawice, a także ��� koszulek typu polo, aby strażacy mieli w czym pracować 
na pogorzeliskach. 

W lipcu ���� r. Polskę nawiedziły liczne trąby powietrzne i nawałnice. Ochotnicy, prowadząc działania ratowni-
cze i pomagając w ochronie mienia i dobytku poszkodowanych, zużywali własne zasoby sprzętowe, które wielokrot-
nie ulegały uszkodzeniu lub zniszczeniu. Na taką okoliczność Związek OSP RP powołał Fundusz „Rezerwa Natychmia-
stowa Sprzętu i Wyposażenia”. Było to możliwe dzięki podpisaniu umowy ze sponsorem – Firmą Calsberg Polska. Na 
stronie internetowej Związku opublikowano regulamin Funduszu, formularz zgłoszenia wraz z wykazem sprzętu 
i wyposażenia, jakie były możliwe do uzupełnienia w zależności od potrzeb OSP. 



 

 ��� 

Z funduszu skorzystały �� OSP, pozyskując różnego rodzaju sprzęt: latarki M-fire ��, węże �-��,�-��,�-���, Rals 
����, pompa WT ��, pompy zatapialne PPS-��, smoki ssawne proste ���, pilarki MS ���, węże ssawne ���, prze-
cinarki do betonu i stali TS ���, pilarki MS ���, pilarki do drewna, prądownice, łańcuchy, pompy PS ��, moto-
pompy WT ��, motopompy Niagara, węże ��, agregaty prądotwórcze FH����R, najaśnice TWIN II, ubrania spe-
cjalne Żar, ubrania specjalne Safety, ubranie specjalne ���, inne ubrania specjalne, koszulki, kominiarki, rękawice , 
buty, hełmy tytan, gogle. 

Podsumowując przedstawione działania władz Związku OSP RP, które podejmowane były na przestrzeni lat 
����-����, można przyjąć, że determinantami w procesie wyposażania ochotniczych straży pożarnych w sprzęt 
i środki ochrony indywidualnej były: 

„Raport o stanie ochotniczego pożarnictwa w kraju”. Był raportem otwarcia ukazującym aktualne po-
trzeby OSP w zakresie wyposażenia, na których władze Związku skupiły swoją uwagę.  

Karosacja. Program prowadzony od ���� do ���� r. Karosacja (zabudowa) polegała na budowie nadwozia na 
podwoziu samochodu ciężarowego („cywilnego”), w wyniku czego powstawał samochód ratowniczo-gaśniczy. Naj-
częściej odbywało się to na zasadzie zamontowania na ramie samochodu nadwozia ratowniczo-gaśniczego, wyposa-
żeniu go w zbiornik wodny, autopompę, skrytki, uchwyty i inne akcesoria. Był to niejednokrotnie jedyny możliwy 
sposób pozyskania samochodu przez OSP lub wymiana posiadanego, ale „leciwego” na nowy. 

Powodzie w latach ����, ����, ����, ���� i wichury w latach ����, ���� i ����. Ochotnicze straże pożarne 
mogły pozyskać sprzęt niezbędny do usuwania skutków nawałnic, podtopień i powodzi. 

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy – KSRG. Włączanie jednostek OSP do systemu zwiększyło ochronę prze-
ciwpożarową kraju, umożliwiło szybsze i bardziej skuteczne reagowanie na zaistniałe zdarzenia. Możliwość wejścia 
w system motywuje OSP do pozyskiwania coraz lepszego wyposażenia, wyszkolenia i ochron osobistych. 

Jednostka operacyjno-techniczna JOT. Opracowane normatywy sprzętu i ekwipunku osobistego wpływają na 
racjonalne planowanie i zakupy niezbędnego wyposażenia. 

Bezpieczeństwo i jakość. Certyfikowany sprzęt i ochrony osobiste strażaka ochotnika to również niezawod-
ność, jakość i bezpieczeństwo podczas prowadzonych działań. W tym przypadku wskazać należy na współpracę 
z CNBOP w Józefowie, produkty WUS w Brzezinach i KZPT w Kaliszu, S�hl, Honda,Tohatsu itp. 

Środki unijne. Po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej otworzyły się dla OSP możliwości pozyskiwania środ-
ków finansowych na zakup wyposażenia i ochron osobistych poprzez aplikowanie w różnorodnych programach, któ-
rych celem było i jest szeroko rozumiana ochrona i bezpieczeństwo ludzi i środowiska. 

Pandemia SARS-CoV-�. To nowe wyzwanie w zakresie działań strażaków ochotników, ale też nauka nowych 
zachowań i niestandardowe wyposażenie osobiste strażaka ochotnika. 

Ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Podjęta przez Sejm w dniu �� grudnia ���� r., weszła w życie 
od � stycznia ���� r. (bez okresu przejściowego). 

Jest takie powiedzenie, że „historia kołem się toczy”, ale pragmatyk stwierdzi, że choć zbieżność faktów 
może wydawać się podobna, to jeśli nawet kołem się toczy, to zapewne po spirali, bo czas już nie jest ten sam, 
czasu się nie cofnie. W roku ���� zrodziła się inicjatywa uchwalenia ustawy  o OSP i Związku OSP RP. W efekcie 
nie została uchwalona. Działalność OSP i Związku opierała się na ustawach, w których nie było sprzecznych za-
pisów dla realizowania misji i celów i OSP, i Związku OSP RP. Po �� latach pomysł odrodził się na nowo, ale już 
bez Związku OSP RP. 

Po wejściu w życie „nowej” ustawy o OSP, o ile jest mowa o OSP, słyszy się sformułowanie „jednostki ochotnicze 
straży pożarnej”. Czy może tak przemianowano KSRG? Nie wydaje się. 

Ochotnicza Straż Pożarna jest stowarzyszeniem (z mocy ustawy), Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
jest stowarzyszeniem tych stowarzyszeń (z mocy statutu). Tak było przed ��� laty, tak było po roku ���� i tak będzie 
po roku ����, bo niezmienne jest hasło: „W JEDNOŚCI SIŁA”. 

 
Opracowała Hanna Polak 



 ��� 

 
Sfinansowano ze środków pochodzących z �% podatku dochodowego od osób fizycznych. 

„�% podatku dla Związku OSP RP” 




