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1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Wprowadzenie
Stowarzyszenie „Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej” zwanej dalej
„Związkiem” jest ogólnopolskim, samorządnym, trwałym, zrzeszeniem posiadającym osobowość
prawną. Związek zrzesza ochotnicze straże pożarne (zwane dalej OSP) i inne osoby prawne w celu
reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych. Związek jest
kontynuatorem chlubnych tradycji ruchu strażackiego wyrażających się w niesieniu bezinteresownej
pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie. Związek wykonuje zadania o charakterze użyteczności
publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego
wspiera różnego rodzaju formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu
strażackiego, rozwija działalność artystyczną i sportową w ochotniczych strażach pożarnych.
Związek działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z
2001 r. Nr 79 poz. 855 jednolity tekst ze zm.), ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 jednolity tekst ze zm.) i innych ustaw oraz
statutu.
Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji celów
statutowych Związek może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Związek może współpracować i należeć do zagranicznych i międzynarodowych organizacji ochrony
przeciwpożarowej. Związek posiada terenowe jednostki organizacyjne – oddziały, zgodnie z
podziałem administracyjnym państwa. Terenowe jednostki organizacyjne mogą uzyskać osobowość
prawną, za zgodą Zarządu Głównego – z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządu
zainteresowanego oddziału. Osobowość prawną w 2006 roku posiadały trzy oddziały wojewódzkie tj.
pomorski , wielkopolski i podkarpacki. Związek nie odpowiada za zobowiązania oddziałów
posiadających osobowość prawną, zaciągnięte w ramach uzyskanej osobowości prawnej. Związek
prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych, w
szczególności w formie:
- wydzielonych zakładów samodzielnie sporządzających bilans,
- innych jednostek organizacyjnych.
Związek posiada hymn, znak i flagę organizacyjną. Związek, jego oddziały oraz OSP posiadają
sztandary, pieczęcie, mundury, dystynkcje i odznaki.
Uchwały w w/w sprawach podejmuje Zarząd Główny. Pismem Związku jest czasopismo „Strażak”.

2. DANE IDENTYFILACYJNE ZWIAZKU
2.1. Nazwa Związku
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
2.2. Siedziba Związku i adres
Kraj Polska, woj. mazowieckie, powiat warszawski, gmina m. st. Warszawa, miejscowość Warszawa,
ul. Oboźna, nr 1, kod 00-340, poczta Warszawa,
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2.3. Rejestracja
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 24.06.2002 r.
Numer KRS: 0000116212, Regon: 007024050, NIP: 526-025-14-11,
Oznaczenie sądu; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Barska , nr 28/30, kod 02-315, poczta Warszawa,
Związek jest zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń i przedsiębiorców.
Czas trwania działalności Związku jako organizacji pożytku publicznego
Data dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 14.09.2004 r.

Wpis do: Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

2.4. Jednostki terenowe i oddziały
Lp Nazwa jednostki

Siedziba i adres

1

Oddział wojewódzki Związku OSP RP woj. dolnośląskiego

50-522 Wrocław, ul. Borowska 138

2

Oddział wojewódzki Związku OSP RP woj. kujawsko- 87-100 Toruń, ul. Legionów 70 lok. 76
pomorskiego

3

Oddział wojewódzki Związku OSP RP woj. lubelskiego

20-012 Lublin, ul. A. Szczerbowskiego 6c

4

Oddział wojewódzki Związku OSP RP woj. lubuskiego

65-119 Zielona Góra, ul. Kasprowicza 3 lok.5

5

Oddział wojewódzki Związku OSP RP woj. łódzkiego

93-318 Łódź, ul. Strażacka 1 lok.3

6

Oddział wojewódzki Związku OSP RP woj. małopolskiego

30-960 Karków, ul. Obrońców Modlina 2

7

Oddział wojewódzki Związku OSP RP woj. mazowieckiego

00-891 Warszawa, ul. Chłodna 3

8

Oddział wojewódzki Związku OSP RP woj. opolskiego

45-202 Opole, ul. Budowlanych 1

9

Oddział wojewódzki Związku OSP RP woj. podlaskiego

15-062 Białystok, ul. Warszawska 3

10 Oddział wojewódzki Związku OSP RP woj. śląskiego

40-032 Katowice, ul. Dąbrowskiego 8

11 Oddział wojewódzki Związku OSP RP woj. świętokrzyskiego

25-324 Kielce, ul. Sandomierska 81

12 Oddział wojewódzki Związku OSP RP woj. warmińsko- 10-045 Olsztyn, ul. Niepodległości 16 lok.23
mazurskiego
13 Oddział
wojewódzki
zachodniopomorskiego

Związku

OSP

RP

woj. 70-556 Szczecin, ul. Tkacka 54

14 Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

34-511 Kościelisko, ul. Groń 6

15 Wytwórnia Umundurowania Strażackiego

95-060 Brzeziny, ul. Żeromskiego 3

16 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Główny

00-340 Warszawa, ul. Oboźna 1

2.5. Władze Związku
1. Zjazd Krajowy,
2. Zarząd Główny,
3. Prezydium Zarządu Głównego,
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4. Główna Komisja Rewizyjna,
5. Główny Sąd Honorowy.
Kadencja władz Związku trwa pięć lat i kończy się z chwilą wyboru nowych władz. Zarząd Główny
jest naczelną władzą zarządzająco – wykonawczą Związku. Zarząd Główny określa liczbę członków
Prezydium oraz wybiera jego skład, w tym prezesa i wiceprezesów. Uchwałą nr 1/I/2002 z dnia
19.10.2002 r. określił liczbę członków Prezydium Zarządu Głównego na 23 osoby i wybrał jego
skład.

2.6. Organ sprawujący nadzór wg KRS
Nazwa organu: Starosta powiatu warszawskiego

2.7. Organ uprawniony do reprezentowania Związku
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania Związku:
Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP
Sposób reprezentacji Związku:
1. Prezes Zarządu Głównego reprezentuje Związek i zarządza jego majątkiem.
2. Prezes Zarządu Głównego podejmuje decyzje w zakresie zwykłego zarządu. Prezydium Zarządu
Głównego może upoważnić Prezesa do podejmowania decyzji w zakresie przekraczającym
zwykły zarząd do określonej wysokości zaciąganych jednorazowych zobowiązań.
3. W sprawach określonych w ust. 1 i 2 Prezes może udzielać pełnomocnictw.
Dane osobowe wchodzących w skład organu
1.

Pawlak Waldemar

Prezes ZG ZOSP RP

2.8. Organy Związku
Nazwa organu: Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP
Dane osobowe wchodzących w skład organu:
1.

Pawlak Waldemar

Prezes

2.

Starownik Marian

Wiceprezes

3.

Konieczny Janusz

Wiceprezes

4.

Trombski Marek

Wiceprezes

5.

Meres Zbigniew

Wiceprezes

6.

Borowski Andrzej

Członek Prezydium

7.

Dąbrowski Zdzisław

Członek Prezydium

8.

Dela Feliks

Członek Prezydium

9.

Jankowski Teofil

Członek Prezydium

10.

Kopeć Stanisław

Członek Prezydium

11.

Kosiba Czesław

Członek Prezydium

12.

Mikulak Stanisław

Członek Prezydium
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13

Misiak Józef

Członek Prezydium

14.

Niedźwiecki Ireneusz

Członek Prezydium

15.

Olejniczak Wojciech

Członek Prezydium

16

Pawlak Mirosław

Członek Prezydium

17.

Penk Wiesław

Członek Prezydium

18.

Pietraszkiewicz Jerzy

Członek Prezydium

19

Remiszewski Zdzisław

Członek Prezydium

20.

Tiszbierek Teresa

Członek Prezydium

21.

Tomczonek Zygmunt

Członek Prezydium

22

Wołosiński Tadeusz

Członek Prezydium

Nazwa organu: Główna Komisja Rewizyjna Związku OSP RP
Dane osobowe wchodzących w skład organu:
Brak

Przewodniczący

1. Mikołajczyk Marian

Wiceprzewodniczący

2. Wudarczyk Ryszard

Wiceprzewodniczący

3. Polak Elżbieta Olga

Sekretarz

4. Jadwiszczak Kazimierz Antoni

Członek

5. Weckwert Piotr

Członek

6. Michalak Krzysztof

Członek

7. Rogowski Lech Czesław

Członek

8. Tomaszewski Tadeusz

Członek

9. Czernek Joachim Emanuel

Członek

10. Komar Marian Ryszard

Członek

11. Rogowski Ludwik Józef

Członek

12. Wiszniewski Romuald

Członek

13. Bobrowicz Stanisław

Członek

14. Padewski Jan

Członek

15. Wroński Kazimierz Antoni

Członek

(do 31.12.2006 r. nie wybrano nowego Przewodniczący po zgonie pełniącego tę funkcję Antoniego
Parobka )
Nazwa organu: Główny Sąd Honorowy
Dane osobowe wchodzących w skład organu:
1. Grzegorz Lipowski

Przewodniczący

2.

Henryk Pilewski

Wiceprzewodniczący

3.

Kazimierz Dróżdż

Wiceprzewodniczący

4.

Jan Ryś

Członek

5.

Arkadiusz Fularski

Członek
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6.

Zdzisław Kierzkowski

Członek

7.

Kazimiera Tchórzewska

Członek

8.

Józef Sawuła

Członek

9.

Tadeusz Chołko

Członek

10.

Roman Gradulewski

Członek

11.

Zuzanna Pieniak

Członek

12.

Marian Tworek

Członek

13.

Jan Przyborski

Członek

14.

Eugeniusz Wróbel

Członek

15.

Lech Cabel

Członek

Biurem Zarządu Głównego w Warszawie kieruje mgr Janusz Bonecki, powołany przez Prezydium
Zarządu uchwałą Nr 106/14/99 z dnia 10.12.1999 r., na wniosek Prezesa Zarządu Głównego.

Funkcję Głównego Księgowego – Kierownika Działu Ekonomiczno-Finansowego ZG
Związku pełni mgr Kazimierz Pluciński od dnia 06.04.1992 r.
2.9. Informacja o statucie
Data sporządzenia statutu: tekst jednolity potwierdzony przez Sąd dnia 29.05.2003 r.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁONOŚCI STATUTOWEJ ZWIĄZKU
3.1. Przedmiot działalności statutowej wg wpisu do KRS
7515 Z

Współdziałanie z państwową strażą pożarną, organami administracji publicznej oraz
innymi podmiotami

7515 Z

Udzielanie pomocy OSP w wyposażeniu w sprzęt, zaopatrywaniu w mundury, odznaki i
dystynkcje

9133 Z

Organizowanie szkoleń

9133 Z

Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych

9133 Z

Zapewnienie doradztwa w zakresie funkcjonowania OSP

7525 Z

Mobilizowanie społeczeństwa do udziału w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej

9262 Z

Inicjowanie i organizowanie imprez sportowych

9231 C

Inicjowanie i organizowanie przeglądów i innych form prezentacji dorobku amatorskiego
ruchu artystycznego OSP

2215 Z

Prowadzenie działalności wydawniczej

9231 E

Organizowanie wystaw i udzielanie pomocy w gromadzeniu eksponatów muzealnych

7525 Z

Przedstawienie organom administracji publicznej i innym podmiotom
dotyczących realizacji celów Związku

7525 Z

Popieranie wynalazczości i racjonalizacji w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej,
przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego

9133 Z

Prowadzenie działalności informacyjnej edukacyjnej oraz promocyjnej wśród
społeczności lokalnych na skalę ogólnopolską i międzynarodową w sprawach dotyczących
celów Związku

wniosków
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3.2. Realizacja celów statutowych
Cele statutowe Związku:
1)

działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami
żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami,

2)

rzecznictwo i reprezentowanie członków Związku wobec organów administracji publicznej oraz
udzielanie im pomocy w realizacji zadań statutowych,

3)

wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa i
bezpieczeństwa powszechnego zleconych przez organy administracji publicznej,

4)

współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej,

5)

działania na rzecz ochrony środowiska,

6)

informowanie o istniejących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz
sposobach zapobiegania im,

7)

rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz tradycji,

8)

rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu,

9)

wychowanie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dla
bezpieczeństwa,

10) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji osób i grup społecznych,
11) rozwijanie współpracy regionalnej i międzyregionalnej,
12) działanie na rzecz integracji europejskiej i rozwijanie kontaktów oraz współpracy między
społeczeństwami,
13) promowanie inicjatyw i liderów lokalnych,
14) inicjowanie i promowanie dialogu społecznego oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
15) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
16) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej,
17) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz bezpieczeństwa państwa,
18) niesienie pomocy humanitarnej ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i
wojen w kraju i za granicą.
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest stowarzyszeniem
ogólnopolskim zrzeszającym w 2006 roku 17,2 tys. ochotniczych straży pożarnych, które w swoich
szeregach skupiają ok. 617 tys. członków, z których ok. 490 tys. bierze czynny udział w działaniach
ratowniczych.
Związek cele statutowe realizuje z udziałem swoich członków oraz z około:
o

9,7 tys. młodzieżowych drużyn pożarniczych, które przypisane sobie zadania realizują z
udziałem blisko 95,3 tys. członków (chłopców i dziewcząt),

o

788 orkiestr, skupiających przeszło 21,6 tys. muzyków,

o

234 zespołów artystycznych, liczba członków 3,3 tys.,

o

496 zespołów sportowych, liczba członków 6,3 tys.

Według danych KG PSP w 2006 roku strażacy PSP i OSP brali udział w 438,9 tys. akcji w tym:
8

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
o

przy likwidacji 163,0 tys.(ogółem) pożarów – 621,6 tys. członków OSP brało udział
(samodzielnie lub wspólnie z PSP) w 67,4 tys. pożarów – tj. 41,3% ogółu uczestników,

o

przy miejscowych zagrożeniach 259,6 tys. (są to: awarie, katastrofy, wypadki, klęski
żywiołowe itp.) – 490,9 tys. członków OSP brało udział (samodzielnie lub wspólnie z PSP) w
88,4 tys. Miejscowych zagrożeniach – tj. 34,1% ogółu uczestników.

Uhonorowanie członka OSP odznaką związkową (łącznie jest siedem rodzajów odznak o
zróżnicowanej randze) stanowi główną formę wyróżnienia jego aktywności w ratowaniu i ochronie
przeciwpożarowej. W swojej działalności społecznej członkowie Związku OSP RP doświadczają
pomocy różnych organizacji i urzędów. W przeprowadzonych badaniach opinii społecznej OSP
uzyskuje bardzo wysoki poziom zaufania społecznego.

3.3. Opis zdarzeń w działalności Związku jako OPP
Geneza:
Zarząd Główny Związku OSP RP wyraził w 2004 roku wolę ubiegania się przez Związek o status
Organizacji Pożytku Publicznego.
Wyznacznikami realizacji tego zamierzenia były następujące przedsięwzięcia:
o

przyjęcie przez Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Związku OSP RP - 15 marca 2004 r.- zmian do
statutu Związku uwzględniających między innymi zapisy ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,

o

w dniu 21 kwietnia 2004r. w Sądzie Rejestrowym dla m.st. Warszawy w XIX Wydziale
Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego zostały złożone dokumenty dot. rejestracji
zmian statutu,.

o

16 czerwca 2004r. sąd dokonał rejestracji zmian,

o

w dniu 22 lipca 2004r. w tymże Sądzie Rejestrowym złożone zostały stosowne dokumenty, a
14 września 2004 r. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
uzyskał statusu organizacji pożytku publicznego.

Związek nie mając statusu organizacji pożytku publicznego poprzez swoje cele statutowe realizował
zadania o charakterze użyteczności publicznej, a tym samym wypełniał w zakresie merytorycznym
sferę zadań publicznych, określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873). Związek z chwilą zarejestrowania tj. wpisania
do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 14.09.2004 r. uzyskał status organizacji pożytku publicznego.
Posiadając status organizacji pożytku publicznego Związek liczy na :
o

Wpłaty z tytułu 1% wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych.

Środki finansowych z 1% wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych pozyskane przez
Związek w 2006 rok za rok podatkowy 2005:
Uchwałą Nr 140/24/2005 Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2005 r. w sprawie: regulaminu „Akcji 1 procent dla
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej” na podstawie & 25 pkt 9 statutu
Związku OSP RP postanowiło z dniem podjęcia uchwały rozpocząć akcję związaną z pozyskiwaniem
środków finansowych z wpłat 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2006 na
rzecz Związku OSP RP jako Organizacji Pożytku Publicznego. Zarządy Oddziałów Wojewódzkich
OSP RP zobowiązane zostały do założenia rachunków bankowych, których przeznaczeniem jest
gromadzenie środków z wpłat oraz przyjęcia do stosowania regulaminu „Akcji 1 procent dla ZOSP
RP”. W Związku wyodrębniona jest rachunkowo działalność pożytku publicznego.
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W 2006 roku Związek pozyskał kwotę 299 137,35 zł (darczyńcy wskazali 1 295 OSP) plus pozostała
do wykorzystania kwota z 2005 r. 17 470,08 zł, razem 316 607,43 zł z czego do wykorzystania
316 540,46 zł (różnica 66,97 zł – zaokrąglenia).
Biura Zarządu Głównego oraz Zarządów Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP sporządziły rozliczenia
wykorzystania zgromadzonych omawianych środków finansowych wg poniższego zestawienia.
Zbiorcze zestawienie
rozliczenia środków finansowych z 1% wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych wg
Oddziałów Związku OSP RP w 2006 rok za rok podatkowy 2004, 2005.

Nazwa oddziału

Lp.

1

OW ZOSP RP woj. dolnośląskie

2
3

OW ZOSP RP woj. kujawskopomorskie
OW ZOSP RP woj. lubelskiego

4

Kwota do
wykorzysta
nia w 2006
r.

Dofinansowanie do zakupu
w tym
sprzęt
przeciwpożarowy

odzież
ochronna

Kwota
pozostała
do
wykorzyst.
w 2007 r

remonty inne cele
remiz
statutowe

8 985,19

2 773,52

4 563,92

-

1 647,75

-

14 445,25

945,05

6 075,12

-

2 923,98

4 501,10

7 327,25

1 030,96

1 091,74

607,72

2 528,24

2 068,59

OW ZOSP RP woj. lubuskiego

4 440,11

261,38

603,82

-

3 000,98

573,93

5

OW ZOSP RP woj. łódzkiego

24 482,89

4 740,72

3 131,44

1 474,34

10 753,60

4 382,79

6

OW ZOSP RP woj. małop.

19 293,79

1 914,93 10 244,22

664,90

6 469,74

-

7

OW ZOSP RP woj. mazow.

38 478,97

3 835,30

8 147,53

1 108,59

8

OW ZOSP RP woj. opolskiego

5 484,36

809,75

1 929,48

860,12

1 885,01

-

14 959,87

1 845,10

9 901,72

-

142,05

3 071,00

8 255,44

-

5 887,91

349,30

2018,23

-

51 881,66 37 704,39 12 190,89

93,12

1 893,26

-

-

-

9 906,73

729,21

2 762,88

319,33

2 532,62

35 429,38 18 762,52 13 795,35

-

2 541,78

329,73

ZOSP RP Zarząd Oddziału
Wojewódzkiego woj.
podkarpackie.
10 OW ZOSP RP woj. podlaskiego

12 234,71 13 152,84

9

11 Zarząd Wojewódzki ZOSP RP
woj. pomorskie
12 OW ZOSP RP woj. śląskiego
13 OW ZOSP RP P woj. świętokrz.
14 OW ZOSP RP woj. warm.-maz.
15 Oddział Wojewódzki OSP RP w
Poznaniu
16 OW ZOSP RP woj. zachodniop.
OGÓŁEM

35 628,06
7 219,04

6 373,23 19 348,10
875,00

24 082,57

5 497,43

2 566,76

4 629,91

11 388,47

-

16 146,63

4 683,73

6 850,75

2 105,74

2 506,41

-

316 540,46 92 053,01 107 057,96 14 656,62

62 253,54 40 519,33

4. PRZEDMIOT PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
4.1. Przedmiot działalności gospodarczej wg wpisu do KRS
1821 Z

Produkcja ubrań roboczych
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1822 A

Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców, pozostała

1822 B

Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt, pozostała

1823 Z

Produkcja bielizny

1824 Z

Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana

2211 Z

Wydawanie książek

2215 Z

Działalność wydawnicza pozostała

2524 Z

Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

5119 Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

5142 Z

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

5212 Z

Sprzedaż pozostała w nie wyspecjalizowanych sklepach

5242 Z

Sprzedaż detaliczna odzieży

5510 Z

Hotele

5523 Z

Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane

5. ODPISY UCHWAŁ
5.1. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP
POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZOSP RP
Uchwała Nr
147/25/2005

Z dnia

W sprawie:

19.XII.2005 nadania Złotego Znaku Związku (147-149 nie wyk. w spraw. za 2005 r.)

148/25/2005

„

nadania Medalu Honorowego im. B. Chomicza

149/25/2005

„

nadania Medalu „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

150/26/2006

9.II.2006

151/26/2006

„

przyjęcia regulaminu przeglądów orkiestr

152/26/2006

„

przyjęcia regulaminu konkursu na prace popularno-naukowe dotyczące historii
pożarnictwa.

153/26/2006

„

zmiany załącznika nr 1 do uchwały Prezydium 107/20.2005 z dnia 17.02.2005r.
w sprawie zasad współpracy, udzielania rabatów i egzekwowania należności
przez WUS w Brzezinach.

154/26/2006

„

nadania Złotego Znaku Związku

155/26/2006

„

nadania Medalu Honorowego im. B. Chomicza.

156/26/2006

„

„Wymagań
dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów
ratownictwa technicznego przeznaczonych dla ochotniczych straży pożarnych.

157/27/2006

2.III.2006

158/27/2006

„

rozdziału środków finansowych pochodzących z firm ubezpieczeniowych na
cele ochrony przeciwpożarowej w części dotyczącej dopłat do zakupu sprzętu i
wyposażenia osobistego

159/27/2006

„

przeznaczenia środków finansowych pochodzących z firm ubezpieczeniowych
na zakupy związane z ochroną przeciwpożarową z wykorzystaniem szeroko
rozumianych środków pomocowych z Unii Europejskiej.

160/28/2006

11.IV.2006

wzorcowych programów szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i
wzorcowej dokumentacji kursów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

przyjęcia regulaminu zdobywania sprawności pożarniczych

zatwierdzenia zmian w Regulaminie Zawodów Sportowo – Pożarniczych OSP
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161/28/2006

„

sprzedaży nieruchomości będącej własnością Wytwórni Umundurowania
Strażackiego – budynku magazynowo-produkcyjnego – położonej w Brzezinach
przy ul.Polnej 6.

162/28/2006

„

rozdziału środków finansowych na cele ochrony przeciwpożarowej w części
dotyczącej karosacji i zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych.

163/28/2006

„

zasad przyznawania dotacji do karosacji i zakupu samochodów ratowniczogaśniczych dla OSP.

164/28/2006

„

rozdziału środków przyznanych przez Zarząd Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń S.A. Uchwałą nr UZ/110/2006 z dnia 28 marca 2006 r. Na zakup
samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP na terenie kraju.

165/28/2006

„

nadania Złotego Znaku Związku.

166/28/2006

„

nadania Medalu Honorowego im.B.Chomicza.

167/28/2006

„

nadania Medalu „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

168/28/2006

„

zwiększenia z okazji 85-lecia Związku OSP RP o 5 szt. Limitu dla każdego
oddziału wojewódzkiego ZOSP RP i Zarządu Głównego ZOSP RP na Złoty
Znak Związku OSP RP i Medal Honorowy im. B. Chomicza.

169/29/2006

9.V.2006

rozdziału środków finansowych na cele ochrony przeciwpożarowej

170/29/2006

„

rozdziału środków finansowych na cele ochrony przeciwpożarowej

171/29/2006

„

nadania Złotego Znaku Związku.

172/29/2006

„

nadania Medalu Honorowego im. B. Chomicza.

173/29/2006

„

nadania Medalu „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

174/30/2006

29.VI.2006

175/30/2006

„

rozdziału dopłat ze środków finansowych z firm ubezpieczeniowych na cele
ochrony przeciwpożarowej.

176/30/2006

„

rozdziału środków finansowych na cele ochrony przeciwpożarowej.

177/30/2006

„

nadania Złotego Znaku Związku.

178/30/2006

„

nadania Medalu Honorowego im. B. Chomicza.

179/30/2006

„

nadania Medalu „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

180/30/2006

„

wyrażenia zgody na udzielenie pełnomocnictwa.

181/31/2006

8.IX.2006

182/31/2006

„

dotycząca „Wytycznych w sprawie wyposażenia Jednostek Operacyjno
Technicznych OSP w sprzęt i środki niezbędne do działań ratowniczych”.

183/31/2006

„

nadania Złotego Znaku Związku OSP RP.

184/31/2006

„

nadania Medalu Honorowego im. B. Chomicza

185/31/2006

„

nadania Medali” Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

186/31/2006

„

rozdziału środków finansowych z firm ubezpieczeniowych na cele ochrony
przeciwpożarowej

187/32/2006

19.X.2006

rozdziału środków finansowych z firm ubezpieczeniowych na cele ochrony
przeciwpożarowej (remonty i budowa remiz).

188/32/2006

„

rozdziału środków finansowych z firm ubezpieczeniowych na cele ochrony
przeciwpożarowej.(dopłaty do umundurowania - 300.000,-)

189/33/2006

rozdziału środków finansowych na cele ochrony przeciwpożarowej.

powołania zespołów przygotowujących XII Zjazd Krajowy ZOSP RP

19.XII.2006 przesunięcia wydatków centralnych ZG
zatwierdzonych w budżecie na rok 2006.

ZOSP

RP

w ramach kwot
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190/33/2006

„

rozdziału środków finansowych z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji na cele ochrony przeciwpożarowej.

191/33/2006

„

rozdziału środków finansowych z firm ubezpieczeniowych na cele ochrony
przeciwpożarowej.

192/33/2006

„

planu zatrudnienia w Biurze ZG ZOSP RP na 2007 rok.

193/33/2006

„

limitu odznak dla Zarządów Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP na 2007 rok.

194/33/2006

„

nadania Złotego Znaku Związku OSP RP.

195/33/2006

„

nadania Medalu Honorowego im. B. Chomicza.

196/33/2006

„

nadania Medali” Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

197/33/2006

„

potwierdzenia prawidłowości zgody na nabycie nieruchomości i zawarcie
umowy kredytowej.

uwyy
5.2. Uchwały Posiedzenia Zarządu Głównego ZOSP RP
POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU OSP RP
Uchwała Nr

Z dnia

63/XIII/2006

02.III.2006

64/XIII/2006

„

planów działalności na 2006 r.- uchwalenie kalendarza imprez programowych

65/XIII/2006

„

zatwierdzenia znaku graficznego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

66/XIII/2006

„

uczczenia 85-lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

67/XIV/2006

09.V.2006

68/XIV/2006

„

zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Strażackiego w Brzezinach za rok 2005.

69/XIV/2006

„

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku OSP RP za rok 2005.

70/XIV/2006

„

wprowadzenia wzoru naszywki – oznaki specjalności opiekuna MDP do
Regulaminu Umundurowania

71/XV/2006

19.X.2006

zwołania XII Zjazdu Krajowego Związku OSP RP i określenia liczby delegatów
na zjazd oraz przedstawicieli wszystkich zarządów oddziałów wojewódzkich do
składu Zarządu Głównego Związku OSP RP.

72/XV/2006

„

uzyskania osobowości prawnej przez Oddział Powiatowy ZOSP RP w
Ząbkowicach Śląskich woj. Dolnośląskiego

73/XVI/2006

W sprawie:
uchwalenia budżetu Zarządu Głównego Związku OSP RP na 2006 rok.

zatwierdzenia wykonania budżetu Zarządu Głównego Związku OSP RP za
2006 r.
Wytwórni

Umundurowania

19.XII.2006 terminu i porządku obrad XII Zjazdu Krajowego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

74/XVI/2006

planów działalności na 2007 rok.

75/XVI/2006

„

uzyskania osobowości prawnej przez Oddział Powiatowy Związku OSP RP w
Słupcy woj. wielkopolskie.

76/XVI/2006

„

uzyskania osobowości prawnej przez Oddział Miejsko-Gminny Związku OSP
RP w Kórniku woj. wielkopolskie.

77/XVI/2006

”

uzyskania osobowości prawnej przez Oddział Miejsko-Gminny Związku OSP
RP w Kleczewie woj. wielkopolskie.

78/XVI/2006

„

uzyskania osobowości przez Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Kępnie
woj. wielkopolskie.
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6. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZOSP RP ZA 2006 ROK
6.1. Okres objęty sprawozdaniem merytorycznym
Sprawozdanie z działalności zostało przygotowane za okres:
od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
Rok obrotowy: pokrywa się z kalendarzowym rokiem obrotowym 2006.

6.2. Założenie kontynuacji działalności
Sprawozdanie z działalności zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez
Związek w dającej się przewidzieć przyszłości.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla
kontynuowania przez Związek działalności.

6.3. Dane łączne sprawozdania merytorycznego
Roczne sprawozdanie z działalności merytorycznej obejmuje dane Zarządu Głównego i piętnaście
wchodzących w skład Związku jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne
sprawozdania finansowe.

6.4. Podstawa sporządzenia sprawozdania
Sprawozdanie z działalności merytorycznej sporządzone zostało na podstawie rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z
działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529).

6.5. Przychody
Wysokość uzyskanych przychodów Związku:
Przychody ogółem

124 290 180,77 zł

- przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

64 216 359,52 zł

- pozostałe przychody operacyjne: dotacje z MSWiA, MON, PZU, NF
OŚiGW, WFOŚiGW, MESiS, zadania zlecone i inne

59 273 394,48 zł

- przychody finansowe
- zyski nadzwyczajne

800 426,77 zł
0 zł

Źródła uzyskanych pozostałych przychodów:
Źródła uzyskanych pozostałych przychodów:

59 273 394,48 zł

1) środki pochodzące ze źródeł publicznych w tym:

43 711 654,19 zł

- dotacje z budżetu państwa i budżetu gminy, inne pozyskana przez
Zarząd Główny ZOSP RP

33 089 501,00 zł

MSWiA

26 443 000,00 zł
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MON

13 000,00 zł

Ministerstwo Kultury

0,00 zł

NFOŚiGW

3 900 000,00 zł

WFOŚiGW

0,00 zł

Fundacja Polsko-Niemiecka

498 475,00 zł

PZU S.A
Fundusz
Składkowego
Społecznego Rolników

2 000 000,00 zł
Ubezpieczenia

Ministerstwo Edukacji Narodowej

215 426,00 zł
19 600,00 zł

- dotacje z innych źródeł (terenowych uzyskane przez
Oddziały Związku OSP RP)

10 622 153,19 zł

2) inne przychody operacyjne w tym:

15 392 111,58 zł

- składki ubezpieczeniowe
- wpłaty na działalność statutową
- inne przychody operacyjne z różnych źródeł

12 398 050,48 zł
2 611 881,13 zł
382 179,97 zł

3) wynik z działalności operacyjnej - sprzedaż składników
majątkowych

169 628,71 zł

6.6. Koszty
Poniesione koszty:
Koszty ogółem

122 133 435,75 zł

- koszty działalności operacyjnej

120 488 738,95 zł

- pozostałe koszty operacyjne
- koszty finansowe
- straty nadzwyczajne

1 534 859,91 zł
109 836,89 zł
0 zł

6.7. Przychody i koszty
1.

Przychody ogółem wynikające z rachunku zysków i strat

124 290 180,77 zł

2.

Koszty ogółem wynikające z rachunku zysków i strat

122 133 435,75 zł

3.

Zysk brutto Związku za 2006 r.

4.

Podatek dochodowy

5.

Zysk netto Związku za 2006 r.

2 156 745,02 zł
1 630,00 zł
2 155 115,02 zł

Przychody i koszty są kwalifikowane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą,
niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Związek prowadzi ewidencję kosztów w
układzie porównawczym oraz sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat. Przychody i
koszty wynikają z rachunków zysków i strat jednostek Związku i ksiąg Zarządu Głównego, po
wyłączeniu przychodów wewnętrznych. Związek uzyskany zysk w całości przeznacza na działalność
statutową.
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6.8. Zatrudnienie
Zatrudnienie, wynagrodzenie oraz pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze osób
zatrudnionych i osób wchodzących w skład zarządzających i nadzorujących
Zatrudnienie w Związku
Liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na etaty w tym:

246,13

Zatrudnienie – średnie, roczne w przeliczeniu na etaty

246,13

- Zarząd Główny

32,22

- oddziały wojewódzkie

93,41

- WUS w Brzezinach

111,50

- OSW w Kościelisku

9,00

- zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej

120,50

Wynagrodzenie osób zatrudnionych w Związku
Łączna kwota wynagrodzeń i umów zleceń wypłaconych w tym:

10 840 159,07 zł

- całość wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej:
- WUS w Brzezinach

3 562 871,99 zł
3 191 872,21 zł

- OSW w Kościelisku-Kirach

370 999,78 zł

Wynagrodzenie członków zarządu i innych organów Związku
Wynagrodzenia wypłacane członkom zarządu – nie wystąpiły.
Pożyczki udzielone członkom zarządu – nie wystąpiły.
Transakcje z członkami zarządu – nie wystąpiły.

6.9. Udzielone pożyczki pieniężne
Podstawa statutowa udzielania pożyczek:
Związek zabrania udzielania pożyczek (Uchwała Nr 32/VI/2004 r. z dnia 05.05.2004 r. w sprawie
zakazów obowiązujących w gospodarowaniu majątkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej).

6.10.Lokaty bankowe
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych Zarządu Głównego - lokaty bankowe
Lp. Nazwa banku
1

2

Kwota lokaty w zł

Kredyt Bank S.A., Filia 1 I O/Warszawa w tym:

662 328,14 zł

środki firm ubezpieczeniowych (przeznacz. na zadania zlecone
w 2006 r.)

163 584,37 zł

BPH PBK S.A. O/Warszawa w tym:

6 346 861,88 zł

środki firm ubezpieczeniowych (przeznacz. na zadania zlecone
w 2006 r.)

3 527 003,40zł

środki zabezpieczające kredyt inwestycyjny

580 000,00 zł
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środki konta pożytku publicznego

228,25 zł

środki walutowe

0,00 zł

3

PKO BP S.A. IX O/Warszawa

9 425,14 zł

4

Gotówka w kasie ZG ZOSP RP

26 613,76 zł

OGÓŁEM

7 045 228,92 zł

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 13 oddziałów wojewódzkich oraz WUS w
Brzezinach i OSW w Kościelisku-Kirach wykazane w bilansach jednostkowych sporządzonych na
31.12.2006 r. wynoszą ogółem 14 466 615,13 zł.

6.11.Inwestycje długoterminowe
Związek nie posiada inwestycji długoterminowych na dzień 31.12.2006 r.
Nazwa

Siedziba

Kwota zł udziałów

LOS Sp. z o.o. w likwidacji

Warszawa, ul. Oboźna 1

50 000,00

Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych „FLORIAN”

Warszawa, ul. Oboźna 1

400 000,00

W okresie sprawozdawczym nastąpiła likwidacja udziałów Spółki LOS w wysokości nominalnej
50 000,00 zł. Udziały Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „FLORIAN” - w upadłości - z
dniem 31.12.2005 roku zostały zaktualizowane tj. dokonano odpisu aktualizacyjnego w wysokości
400 000 ,00 zł. Związek w 2006 roku nie nabył żadnych obligacji, udziałów, akcji w spółkach prawa
handlowego.

6.12.Aktywa trwałe -nieruchomości Związku
Nabyte w 2006 roku aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne

5 763,20 zł

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

-

2. Wartość firmy

-

3. Inne wartości niematerialne i prawne (licencja oprogramowania
komputerowego)
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
- grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnejzwiększenie wartości budynków w związku z robotami

5 763,20 zł
1 067 153,01 zł
979 406,29 zł
69 563,65 zł
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budowlano-montażowymi i instalacjami w tym:
w budynkach w Kościelisku-Kirach

2 189,36 zł

w budynkach w WUS Brzeziny – budowla bud. produk.-mag.

5 577,58 zł

w budynkach w Poznaniu
w budynku Dom Strażaka w Warszawie

0,00 zł
61 796,71 zł

- urządzenia techniczne i maszyny (wyposażenie magazynu
wyr. Gotowych WUS Brzeziny, komputery i sprzęt
towarzyszący)

183 840,08 zł

- środki transportu (zakup przez 5 oddz.woj. samodów osob.)

341 030,47 zł

- inne środki trwałe (wyposażenie magazynu wyr. gotowych
WUS Brzeziny, budynku Dom Strażaka w Warszawie, inne)

384 972,09 zł

2. Środki trwałe w budowie (OSW Kościelisko-Kiry)
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (WUS Brzeziny 136 000)

1 500,00 zł
86 246,72 zł

6.13.Aktywa i zobowiązania Związku
Aktywa
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
SUMA AKTYWÓW

0,00 zł
8 828 781,27 zł
46 334 777,89 zł

Zobowiązania Związku
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
SUMA PASYWÓW

495 090,77 zł
5 960 563,30 zł
46 334 777,89 zł

7. DZIAŁALNOŚĆ ZLECONA ZWIĄZKU
Działalność zlecona Związku przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania
zlecone i zamówienia publiczne) oraz wynik finansowy tej działalności

7.1. Związek OSP RP Zarząd Główny - wpływy
(zł)
Na zadania zlecone uzyskano kwotę

47 101 203,00

Były to wpłaty z:

40 454 702,00

- MSWiA ( dotacja 26 442 000 zł, odsetki 126 741zł)

26 568 741,00

- firmy ubezpieczeniowe

13 885 961,00

Inne dochody ukierunkowane:

6 646 501,00

- PZU S.A.

2 000 000,00

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

3 900 000,00
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- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

0,00

- Fundacja Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

498 475,00

- Ministerstwo Obrony Narodowej

13 000,00

- Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

19 600,00

- Ministerstwo Kultury

0,00

- Fundusz Składkowy Ubezpieczeń Społecznych Rolników

215 426,00

- Parlamentarny Zespół Strażacki

0,00

7.2. Związek OSP RP Zarząd Główny - wypływy
Wydatkowanie środków z dotacji MSWiA w 2006 r.
Otrzymaną kwotę 26 568 741,00 zł i wydatkowano 26 568 741 zł.
Lp. Nazwa
1.

Umundurowanie strażackie

2.

Sprzęt przeciwpożarowy

3.

Turnieje wiedzy pożarniczej

4.

Obozy MDP

5.

Wartość /zł/

Planowana
dotacja /zł/

Dopłata
dotacji /zł/

z

15 040 146

7 700 060

7 700 060

3 566 997

1 768 955

1 766 955

250 180

79 680

79 680

3 761 084

1 431 640

1 431 640

Zawody sportowo-pożarnicze

498 416

138 795

138 795

6.

Szkolenia z zakresu ochrony ppoż.

619 146

570 000

574 741

7.

Budowy i remonty remiz OSP

5 160 202

1 169 870

1 283 870

8.

Karosacje samochodów pożarniczych

7 538 169

3 178 000

3 178 000

9.

Zakup samochodów pożarniczych

32 803 169

10 405 000

10 405 000

10.

Medale i odznaki

0

0

0

69 237 509

26 442 000

26 568 741

Ogółem

Rozliczenie środków finansowych z firm ubezpieczeniowych za 2006 rok.
Wpłaty z firm ubezpieczonych planowano w kwocie 13 000 000,00 zł, uzyskano 13 885 961,00 zł. Z
uzyskanych środków wydatkowano kwotę 12 707 980,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu
przeciwpożarowego, ratowniczego i odzieży ochronnej, remonty i budowę remiz, szkolenia oraz
propagowanie bezpieczeństwa pożarowego.
Lp. Nazwa

Plan

Wykonanie

/zł/

2006 /zł/

%

1.

Odznaczenia

2 000 000

1 214 379

60,7

2.

Zakup sprzętu i umundurowania

6 500 000

6 500 000

100,0

3.

Działalność programowa

700 000

753 956

107,7

4.

Działalność szkoleniowa

800 000

816 331

102,0

5.

Karosacja

200 000

35 000

17,5
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6.

Budowa i remonty remiz OSP

2 000 000

2 936 300

146,8

7.

Rezerwa

800 000

452 014

56,5

Ogółem

13 000 000

12 707 980

97,8

Wyposażanie ochotniczych straży pożarnych w sprzęt i środki ratownicze
Ze środków z firm ubezpieczeniowych – w 2006 roku – zakupiono :
Lp. Nazwa sprzętu

ilość

1

Motopompy

67

2

Motopompa pływająca

231

3

Aparat oddechowy

451

4

Agregat prądotwórczy

222

5

Walizka do ratownictwa przedlekarskiego

6

Zestaw PSP R1

154

7

Ubranie specjalne

843

8

Piła do drewna

242

9

Piła do betonu i stali

176

10

Radiotelefon GP 360

461

11

Radiotelefon samochodowy

210

12

Pompa szlamowa

182

13

Sprzęt do ratownictwa technicznego

14

Drabiny pożarnicze dwuczęściowe z elementem podporowym

15

Ponton z silnikiem zaburtowym na przyczepie

16

Tor na zawody

26

17

Maszt oświetleniowy

54

18

Wentylator oddychający

25

69

47
201
7

Środki otrzymane z PZU S.A. – 2 000 000,00 zł przeznaczono w całości na dopłatę do zakupu
samochodów pożarniczych oraz dopłatę do karosacji.
Pozyskaną kwotę z NFOŚiGW w wysokości 3 900 000,00 zł , również przeznaczono na dopłatę do
zakupu samochodów pożarniczych i na karosację.
Środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży przeznaczono głównie na wymianę
obozową młodzieży.
Pozyskaną kwotę 13 000,00 zł z MON przeznaczono na Ogólnopolskie Zawody MDP w sportach
obronnych .
Środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej przeznaczono 11 200,00 na Ogólnopolskie Zawody
NDP w sportach obronnych oraz 8 400,00 zł na Plener Artystyczny dla laureatów Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”.
Środki finansowe na realizację zadań zleconych zostały w całości wydatkowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Związek z tego tytułu nie uzyskał żadnych dochodów.
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8. REALIZACJA ZADAŃ ZOSP RP W 2006 ROK
Na podstawie § 24 ust. 1 pkt. 2 statutu Związku oraz § 3, § 4 i § 5 uchwały nr 7/2002 XI Zjazdu
Krajowego Związku OSP RP z dnia 20 października 2002 roku w sprawie uchwalenia programu
działania Związku na lata 2002-2007 została przyjęta uchwała programowa. Uchwała programowa
została uszczegółowiona uchwałą nr 10/III/2003 Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2003 r., tj. określono w niej zadania do
wykonania w czasie kadencji i w poszczególnych latach jej trwania. Zobowiązano także do corocznej
oceny realizacji uchwały programowej XI Zjazdu Krajowego. W celu przybliżenia wszystkim
członkom Związku XI Zjazdu Krajowego, Zarząd Główny Związku opracował uchwałę programową
w postaci broszury pt. „Program realizacji zadań Związku OSP RP w latach 2002-2007” .
Według „Programu realizacji zadań Związku OSP RP w latach 2002-2007” realizacja zadań
Związku w roku 2006 - w kolejnym czwartym już roku - przedstawia się następująco:
Lp. Cele i zadania
1.
Umocnienie jedności wewnętrznej i pozycji społecznej Związku poprzez :
1)
Usprawnianie przepływu informacji pomiędzy ochotniczymi strażami pożarnymi a oddziałami
Związku w tym:
a) tworzenie zbioru bibliotecznego Związku z wykorzystaniem różnych nośników informacji
Materiały dokumentujące działalność Związku, w tym przede wszystkim:
- wydawnictwa książkowe, jednodniówki
- filmy, płyty
- plakaty
- karty pocztowe, kalendarzyki
- zdjęcia, puchary, dyplomy, odznaki, medale
- monografie: opracowania okolicznościowe przygotowane przez OSP i Oddziały Związku z
okazji jubileuszu lub innych uroczystości.
- prace zgłoszone do konkursów historycznych organizowanych przez Związek oraz inne
wydawnictwa: PSP, uczelni wyższych itp
są systematycznie ewidencjonowane i będą na bieżąco przewożone do przygotowanych
pomieszczeń w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej.
2)

Poszukiwanie nowych form działalności gospodarczej w celu pozyskiwania środków
finansowych na działalność statutową oddziałów, w tym:
a) Aktywne reagowanie na potrzeby zaopatrzeniowe OSP
W 2006 r. na łamach czasopisma Strażak zamieszczane były informacje o sposobie
dokonywania wpłat, wykazy kont bankowych i apele propagujące „Akcję 1 %”.
Rok 2006
Numer 1,2,3,4 – „Jak obliczyć i przekazać 1 proc. podatku dla strażaków”
W 2006 r. opracowano sprawozdanie z realizacji „Akcji 1%” i przekazano członkom ZG ZOSP
RP na posiedzeniu ZG 09.05. br.
W dniu 05.12.2006 r. odbyło się posiedzenie Zespołu inicjującego i koordynującego działania
związane z pozyskiwaniem na rzecz Związku OSP RP środków finansowych pochodzących z
wpłat 1% podatku od osób fizycznych poświęcone nowelizacji obowiązującego w tym
względzie regulaminu oraz oceny dotychczasowych działań dotyczących pozyskiwania środków
finansowych z wpłat 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz omówieniu
propozycji zmian aktów prawnych, które regulują sposób przekazywania wpłat na rzecz OPP
za 2007 r. Na spotkaniu ustalono, że na pierwsze posiedzenie Prezydium ZG w roku 2007
Zespół zaproponuje nowelizację obowiązującego Regulaminu „AKCJI 1 %”. Czasopismo
Strażak zmieni formułę propagowania Akcji 1%.

3)

Instruktaż i poradnictwo ułatwiające realizację rozliczeń i prowadzenie działalności
gospodarczej oraz dochodzenie praw własności majątku OSP, w tym:
a) opracowywanie i upowszechnianie informacji dotyczących zasad rozliczeń finansowych
Wystąpiono do Poselskiego Zespołu Strażaków o zapis w Ustawie o ochronie
przeciwpożarowej, że Ochotnicze Straże Pożarne oraz Związek OSP RP przeznaczające swoje
21

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
dochody na działalność statutową prowadzą rachunkowość wg przepisów wewnętrznych.
/wydanych przez Zarząd Główny ZOSP RP/. Uchwalenie przez Sejm proponowanej zmiany
pozwoli na uproszczenie dokumentacji finansowo-księgowej w OSP.
W dniach 23 – 24 listopada 2006 r. odbyło się szkolenie głównych księgowych biur terenowych
i biur ZOW ZOSP RP którego tematem było prowadzenie rachunkowości w stowarzyszeniach i
organizacjach pożytku publicznego. Szeroko omówiona została sprawa obowiązków i zwolnień
od podatków w organizacjach pożytku publicznego a także wydatkowania środków pozyskanych
z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
W dniu 11.01.2007 r. odbyło się szkolenie głównych księgowych biur ZOW ZOSP RP na temat
sporządzenia bilansu 2006 r. w stowarzyszeniach i organizacjach pożytku publicznego
prowadzących działalność gospodarczą.
4)

Wspieranie udziału kobiet i młodzieży w pracach OSP i Związku, w tym:
a) prezentowanie dorobku kobiecych i młodzieżowych drużyn pożarniczych
Na posiedzeniu Komisji ds. Młodzieży przedstawiciele poszczególnych województw
zaprezentowali informacje na temat pracy, prowadzonej z młodzieżą oraz sposobów jej
finansowania. Rozpoczęto prace nad poradnikiem dla organizatorów obozów szkoleniowowypoczynkowych, który zostanie opracowany na podstawie doświadczeń i wiedzy członków
Komisji.
Członkinie Komisji KDP uczestniczyły w XIII Ogólnopolskim Konkursie Kronik oraz w sesji
historycznej. Spotkanie z członkami Komisji Historycznej ZG oraz z najbardziej aktywnymi
kronikarzami i opiekunami izb tradycji OSP, ukazały jak ważną rolę mogą pełnić członkinie
OSP w dokumentowaniu historii i działalności OSP i ogniw Związku.
b) szkolenie opiekunów młodzieżowych drużyn pożarniczych
W dniach 13-20 sierpnia w Kirach zostało zorganizowane seminarium warsztatowe „Rola i
odpowiedzialność nauczyciela w wychowaniu młodzieży” dla nauczycieli oraz osób pracujących
z młodzieżą. Tematyka seminarium:
- Tradycja, historia i dzień dzisiejszy OSP jako szansa na realizację osobistych zainteresowań i
uzdolnień, na wzbogacenie życia społeczności lokalnych.
- Wychowanie dla bezpieczeństwa.
- Amatorski ruch artystyczny.
- Sport, turystyka, rekreacja szkołą wychowania i współpracy w grupie.
- Praca z dziećmi i młodzieżą (na przykładzie MDP) – szansą na zapobieganie zagrożeniom.
- Polska w Europie – przełamywanie barier i uprzedzeń poprzez współpracę młodzieży.
- Możliwości wspierania inicjatyw młodzieży.
- Metodyka pracy z dziećmi i młodzieżą.
W dniach 11-15 października w Borzechowie, woj. pomorskie odbyło się polsko-niemieckie
seminarium dla opiekunów MDP. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych uczestnicy
poznali formy pracy z młodzieżą prowadzone w Polsce i w Niemczech, zasady zdobywania
specjalności pożarniczych, regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
Zapobiega Pożarom”, sposoby integracji młodzieży (np. olimpiada obozowa).

5)

Kultywowanie dorobku wielu pokoleń OSP, w tym:
a) upowszechnienie dokumentowaniu działalności OSP i oddziałów Związku
Kontynuacja ogólnopolskich spotkań laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Kronik i Konkursu
na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP” wpływa na doskonalenie
warsztatu kronikarskiego autorów kronik, zachęca do prowadzenia kronik ludzi młodych,
badania dziejów ochrony przeciwpożarowej studentów i młodych pracowników nauki.
Na wniosek Komisji Historycznej ZG zorganizowano Konkurs na prace popularno-naukowe i
badawcze dotyczące historii pożarnictwa – finał I edycji Konkursu miał miejsce 14 grudnia w
Warszawie.
b) pomoc w określeniu rodowodów historycznych OSP i w organizowaniu jubileuszy
Członkowie Komisji Historycznej ZG i pracownicy nauki współpracujący ze Związkiem
wspierają OSP w opracowaniu własnych rodowodów, uczestniczą w spotkaniach kronikarzy,
prowadzą konsultacje.
c)

wspieranie inicjatyw w zakresie tworzenia zbiorów upamiętniających działalność OSP i
Związku
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Na spotkania laureatów konkursów historycznych zapraszani są opiekunowie placówek
muzealnych i izb tradycji. Wymiana doświadczeń w czasie tych spotkań to praktyczne warsztaty
pomagające w prowadzeniu tych placówek.
6)

Podpisanie porozumień z organizacją i urzędami realizującymi cele wspólne z ZOSP RP, w
tym:
a) określenie zakresów współdziałania ratownictwa społecznego oraz form współpracy
W 2006 roku podpisano porozumienie pomiędzy Polskim Czerwonym Krzyżem a Zarządem
Głównym Związku OSP RP i Komendą Główną PSP, którego celem było promowanie idei
honorowego krwiodawstwa w ramach programu „Strażacy w honorowym krwiodawstwie:
Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”.

7)

Organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów itp. w celu pogłębienia wiedzy i wymiany
doświadczeń w środowisku działaczy, w tym:
W celu pogłębiania wiedzy i wymiany doświadczeń zostały przeprowadzone w 2006 roku
następujące działania:
- 9-10.01.2006 – Szkolenie nt. „Jak stosować ustawę Prawo Zamówień Publicznych w 2006 r.
Zamówienia Publiczne po nowelizacji”
- 7.01.2006 - Seminarium „Wymagania dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów
ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”
a) szkolenie animatorów różnych form działalności w OSP
Ze względu na duże potrzeby szkoleniowe animatorów strażackiego ruchu artystycznego
przeszkolono dyrygentów i choreografów orkiestr OSP. Warsztaty szkoleniowe odbyły się w
Krynicy – Zdroju w woj. małopolskim w dniach 1-5 grudnia.
W Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZOSP RP w Kirach w dniach 13-20 sierpnia
zorganizowano szkolenie „Rola i odpowiedzialność nauczyciela w wychowaniu młodzieży”. W
szkoleniu wzięły udział 52 osoby.
W Łowiczu w dniach 7-10 grudnia odbyło się szkolenie dla początkujących kronikarzy OSP. W
szkoleniu wzięło udział 40 osób. Szkolenie było skierowane głównie do osób młodych,
rozpoczynających pracę kronikarską.
Opiekunowie MDP uczestniczyli w seminarium polsko-niemieckim dla opiekunów MDP w
Borzechowie, woj. pomorskie (w szkoleniu uczestniczyło po 20 osób z Polski i Niemiec).
Do programu wszystkich imprez programowych włączane są spotkania konsultacyjne, wymiana
doświadczeń.

8)

Prowadzenie działalności wydawniczej propagującej w szczególności historię i dokonania OSP
w tym:
a) Propagowanie inicjatyw w zakresie gromadzenia informacji historycznych związanych z
powstaniem i działalnością OSP Komisja Historyczna wspiera działania OSP i oddziałów
Związku stosownie do możliwości, głównie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej badaniu dziejów
pożarnictwa w poszczególnych województwach.
W dniu 9 lutego 2006 uchwałą 152/26/2006 Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP
przyjęło regulamin Konkursu na prace popularno-naukowe i badawcze dotyczące historii
pożarnictwa. Celem konkursu jest zainteresowanie studentów i młodych pracowników nauki
badaniami dziejów Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, dziejów
ochrony przeciwpożarowej we wszystkich jej dziedzinach oraz szerokiego ruchu społecznego
skupionego wokół Ochotniczych Straży Pożarnych.
Służyć to powinno zapełnieniu luki w opisywaniu dziejów polskiego pożarnictwa, umożliwić
młodym historykom publikowanie swoich opracowań, działaczom Ochotniczych Straży
Pożarnych będzie pomocą w opracowaniu rodowodów własnych jednostek. Rozstrzygnięcie I
edycji Konkursu miało miejsce 14 grudnia w Warszawie.

2

Tworzenie warunków usprawniających działalność ratowniczą OSP poprzez:
1)

Rozwijanie współpracy z parlamentarnymi zespołami strażaków w przygotowaniu projektów
aktów prawnych dotyczących działalności OSP i Związku, w tym:
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Komisja Prawno Organizacyjna przygotowała projekt propozycji zmian zapisów ustawy o ochronie
przeciwpożarowej i niektórych innych ustaw, który został przekazany Poselskiemu Zespołowi
Strażaków na posiedzeniu w dniu 07.09.2006 r. Dnia 08.12.2006 r. został złożony na ręce Marszałka
Sejmu RP przez GRUPĘ POSŁÓW jako projekt ustawy "o zmianie ustawy o ochronie ppoż. oraz
niektórych innych ustaw".
2)

Pozyskiwanie przez Związek środków finansowych na wspieranie funkcjonowania OSP i
działalności programowej Związku, w tym:
a) opracowanie propozycji finansowania i rozliczeń środków na zadania zlecane ochotniczym
strażom pożarnym
Komisja Ekonomiczno-Finansowa i Działalności Gospodarczej corocznie opiniowała budżet
Zarządu Głównego na dany rok oraz sprawozdanie finansowe i bilans za rok miniony.
Jednocześnie wymieniona Komisja przez okres całej kadencji na bieżąco analizowała i
przedstawiała propozycje dotyczące działalności gospodarczej Biura Zarządu Głównego w tym
wydzielonych jednostek tej działalności jak WUS w Brzezinach, OSzW w Kościelisku-Kirach,
nieruchomość w Poznaniu czy Redakcja „Strażak”.

3)

Wdrożenie systemu szkolenia ratowniczego dla członków OSP, którego treść i organizacja
odpowiada zagrożeniom występującym na ich terenie oraz warunkom w jakich funkcjonują, w
tym:
Materiały szkoleniowe ZOSP RP zostały umieszczone na płycie CD dołączonej do czerwcowego
numeru czasopisma „Strażak”:
- Film instruktażowy: Regulamin Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych wg zasad
Regulaminu CTIF,
- Prezentacja w programie PowerPoint – dotycząca Regulaminu Tradycyjnych
Międzynarodowych Zawodów Pożarniczych 6.,
- Uchwała nr 150/26/2006 r. Prezydium ZG ZOSP RP z dnia 09.02.2006 r. – w sprawie przyjęcia
regulaminu zdobywania specjalności pożarniczych,
- Uchwała nr 151/26/2006 r. Prezydium ZG ZOSP RP z dnia 09.02.2006 r. – w sprawie przyjęcia
regulaminu przeglądów orkiestr,
- Uchwała nr 152/26/2006 r. Prezydium ZG ZOSP RP z dnia 09.02.2006 r. – w sprawie przyjęcia
regulaminu konkursu na prace popularno-naukowe dotyczące historii pożarnictwa,
- Uchwała nr 156/26/2006 r. Prezydium ZG ZOSP RP z dnia 09.02.2006 r. – w sprawie wymagań
dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego,
„Regulamin Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP”,
- „Kalendarz imprez programowych Związku OSP RP na 2006 r.”,
- Uchwała nr 65/XIII/2006 Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 02.03.2006 r. – w sprawie
zatwierdzenia znaku graficznego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - Film „Zespół Taneczny
Kankan” OSP Koszęcin,
- SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH
- Uchwała nr 160/28/2006 r. Prezydium ZG ZOSP RP z dnia 11.04.2006 r.– w sprawie
wzorcowych programów szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i dokumentacji kursów
MDP,
- Uchwała nr 70/XIV/2006 Zarządu Głównego ZOSP RP z 09.05.2006 r. – w sprawie
zatwierdzenia oznaki specjalności opiekuna MDP.
Nakładem ZOW ZOSP RP w Gdańsku zostały wydane w serii ABC Strażaka Ochotnika:
- ABC Strażaka Ochotnika cz. 17 Reg. zawodów CTIF MDP,
- ABC Strażaka Ochotnika cz. 18 Reg. zawodów OSP gr. A i C,
- ABC Strażaka Ochotnika cz. 19 Regulaminy MDP,
- ABC Strażaka Ochotnika cz. 22 Szkolenie OSP,
ABC Strażaka Ochotnika cz.23 Normatyw wyposażenia w sprzęt.
a) współpraca ze szkołami pożarniczymi w zakresie uwzględniania działalności OSP i
Związku jako tematyki prac dyplomowych

4)

W roku 2006 odbyła się I edycja Konkursu na prace popularno-naukowe i badawcze dotyczące
historii pożarnictwa. Do Konkursu zostało zgłoszonych 15 prac.
Podejmowanie starań mających na celu doprowadzenie do rozwiązań rekompensujących
pracodawcom straty ponoszone w następstwie zwalniania z pracy pracowników- członków OSP
uczestniczących w działaniach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.
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W ramach przygotowania propozycji nowelizacji aktów prawnych dotyczących funkcjonowania OSP
i Związku OSP RP problematyką powyższą zajmowała się Komisja Prawno-Organizacyjna ZG
ZOSP RP jednak nie wypracowała konkretnych propozycji zapisów zmian aktów prawnych w tej
sprawie. O problematyce tej został również poinformowany Zespół Poselski Strażaków. Problem ten
jest zgłoszony jako wniosek z kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ZOGm ZOSP RP i będzie
skierowany do Poselskiego Zespołu Strażaków w I półroczu 2007 r.
5)

Udzielenie pomocy OSP w budowie i modernizacji strażnic w tym:
a) wspieranie pomocy materialną budowy i modernizacji strażnic OSP
W 2006 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2
czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych
przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 1999.53.564) Prezydium
Zarządu Głównego ZOSP RP udzieliło pomocy materialnej Ochotniczym Strażom Pożarnym w
zakresie dofinansowania do budowy, remontu i modernizacji strażnic o wartości 2 811 800,00
zł.

6)

Rozwijanie szkoleń członków OSP w zakresie ratownictwa medycznego i łączności oraz szkoleń
płetwonurków i ratowników wodnych, w tym:
a) kontynuowanie szkoleń ratowników przedmedycznych
Na 73 kursach podstawowych w zakresie ratownictwa medycznego przeszkolono 1947
członków OSP (organizowanych przez biura ZOW, w oparciu o PSP). Na 32 kursach
recertyfikacyjnych organizowanych przez ZG przeszkolono 920 ratowników OSP.
b) organizowanie szkoleń ratowników wodnych
Na bazie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zorganizowane zostały kursy szkoleniowe dla
młodszych ratowników i ratowników
- uprawnienia uzyskało:
młodszego ratownika – 17 osób
ratownika – 5 osób
c)

7)

szkolenie płetwonurków spośród członków MDP wg programów MENiS oraz członków
OSP wg programów MENiS i KG PSP

Zorganizowano dwa turnusy kursów dla płetwonurków na stopień podstawowy prowadzonych
przez instruktorów z Wodnego Klubu Płetwonurków „Mares” OSP Koszalin. Kurs odbył się na
bazie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bysławiu woj. kujawsko-pomorskie. Uprawnienia
Płetwonurka P1 KDP/CMAS uzyskało 52 członków OSP.
Wspieranie rozwoju sportu pożarniczego, szkolenie sędziów i instruktorów oraz doskonalenie
regulaminów
W roku 2006 odbyły się Krajowe Zawody Sportowo – Pożarnicze MDP wg regulaminu CTIF.
Zawody odbyły się w Słubicach w woj. lubuskim w dniach 30 września – 1 października. W
Zawodach wzięły udział 42 drużyny (20 żeńskich i 22 męskie).
Czołówka klasyfikacji końcowej zawodów:
Dziewczęta:
1. MDP Wróblówka – małopolskie – wynik 1052,91
2. MDP Rozprza – łódzkie – wynik 1051,65
3. MDP Brzyska – podkarpackie – wynik 1048,19
Chłopcy:
1. MDP Nowy Korczyn – świętokrzyskie – wynik 1061,91
2. MDP Kleszczele – podlaskie – wynik 1059,69
3. MDP Rozprza – łódzkie – wynik 1059,69 (decyduje rozwinięcie bojowe)
W 2006 roku Zarząd Główny Związku OSP RP zorganizował szkolenia:
- Szkolenie dla sędziów Zawodów Sportowo-Pożarniczych wg regulaminu CTIF.
Sulinowie
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8)

9)

Szkolenie odbyło się w dniach 26-28 kwietnia w Wyższej Szkole Aspirantów PSP w Krakowie. W
szkoleniu wzięło udział 40 osób.
- Szkolenie dla sędziów Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP. Szkolenie odbyło się w
Międzylesiu pod Warszawą w dniach 8-10 czerwca. W szkoleniu wzięło udział 37 osób.
Realizacja filmu instruktażowego: Regulamin Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych wg
regulaminu CTIF. Płyta z filmem ukazała się w czasopiśmie Strażak.
Zarząd Główny Związku wspiera różne formy rywalizacji sportowej wspomagając finansowo ich
organizatorów i nagradzając laureatów.
W roku 2006 byliśmy współorganizatorami następujących imprez:
- V Indywidualne Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Szachach - 26-30 kwietnia w
Jarnołtówku,
- II Ogólnopolskie Zawody Ratownictwa Wodnego Ochotniczych Straży Pożarnych – 23-25
czerwca w Murzynowie k/Płocka
- VI Mistrzostwa Strażaków Ochotników Stihl TimberSports – 22 lipca w Rewalu
- XII Ogólnopolskie Zawody Sportowo - Obronne Stowarzyszeń Młodzieżowych - 24 - 27
czerwca w Zamościu
- VI Krajowe Zawody Sikawek Konnych - 13 sierpnia w Cichowie
XVIII Euroregionalne Mistrzostwa Polski Strażaków Płetwonurków – 01 – 04 września w Bornem
Sulinowie
Propagowanie zdrowych zasad życia i kultury fizycznej w środowisku OSP
a) organizowanie szkoleń dla instruktorów i sędziów sportu pożarniczego wywodzących się
spośród działaczy Związku
W 2006 roku Zarząd Główny Związku OSP RP zorganizował szkolenia:
- Szkolenie dla sędziów Zawodów Sportowo-Pożarniczych wg regulaminu CTIF. Szkolenie
odbyło się w dniach 26-28 kwietnia w Wyższej Szkole Aspirantów PSP w Krakowie. W
szkoleniu wzięło udział 40 osób.
Szkolenie dla sędziów Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP. Szkolenie odbyło się w
Międzylesiu pod Warszawą w dniach 8-10 czerwca. W szkoleniu wzięło udział 37 osób.
Wydawanie poradników, norm i dokumentacji technicznej sprzętu, w tym:
uaktualnienie wydawnictwa „Samochody pożarnicze dla OSP”.
ZOSP RP podjął prace i doprowadził do uaktualnienia wydawnictwa „Wymagania dla samochodów
ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych
Straży Pożarnych” przy współudziale CNBOP i Komisji Techniczno-Ratownicznej ZOSP RP.
(Edycja druga – marzec 2006)

10)

Współpraca z firmami produkującymi sprzęt i wyposażenie ratownicze, w tym
a) Przekazywanie OSP informacji o lokalizacji zakładów prowadzących serwis oraz naprawy
sprzętu będącego na wyposażeniu OSP
Związek OSP RP przy wprowadzaniu nowego asortymentu do sprzedaży uzgadnia warunki
gwarancyjne z producentami i dostawcami w ramach zakupywanego sprzętu wykorzystywanego
w ochotniczych strażach pożarnych, które określają karty gwarancyjne dostarczane wraz z
zakupywanym wyrobem. Ponadto pośredniczymy
w obsłudze reklamacji (Procedura
HA/04/01) w ramach działań handlowych z ZOW ZOSP RP polegających na zakupie/sprzedaży
wyrobów wykorzystywanych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz odznaczeń
korporacyjnych. Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczane wyroby były zgodne z
obowiązującymi normami europejskimi o jak najwyższej jakości, aby były niezawodnie i
zgodnie z przeznaczeniem służyły strażakom w o Ochotniczym Strażach Pożarnych.
W sytuacji, gdy dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, co do ilości, jakości lub o
innych niż wymagane przez zamawiającego parametrach technicznych, ulegnie uszkodzeniu lub
wymaga konserwacji pomagamy szybko rozwiązać problem pośrednicząc w reklamacji lub
przekazaniu informacji o najbliższym serwisie i obowiązujących zasadach gwarancyjnych lub
pogwarancyjnych.

3

Wyposażenie OSP w sprzęt ratowniczy a w szczególności:
1)

Realizacja centralnych zakupów samochodów pożarniczych i sprzętu ratowniczego orz
pozyskiwanie środków finansowych na ten cel z różnych źródeł, w tym:
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a) powiązanie rocznej sprawozdawczości z działalności OSP – w części planowania zakupów
sprzętu – z organizacją centralnych zakupów samochodów pożarniczych i motopomp:
W 2006 Zarząd Główny ZOSP RP przeprowadził procedury przetargowe i zakupił centralnie:
- 22 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze 4x2
- 35 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych 4x4
- 93 lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze 4x2
- 1 średni samochód ratowniczo-gaśniczy 6x6
Główne źródła finansowania programu to: MSWiA, firmy ubezpieczeniowe (z ustawy), PZU
S.A., WFOŚiGW.
We wszystkich programach znaczący wpływ mają środki finansowe własne z Ochotniczych
Straży Pożarnych i Urzędów Gmin.
2)

Podejmowanie działań na rzecz wyposażenia strażaków z OSP w środki ochrony osobistej
dostosowane do charakteru prowadzonych działań ratowniczych, w tym:
Zgodnie z informacją Komendy Głównej PSP oraz programem GAMBIT 2005 procedury
dysponowania OSP do działań ratowniczych oraz podejmowania tych działań będą opracowywane
przez Państwową Straż Pożarną w roku 2007.

3)

Kontynuacja zabudowy podwozi z przeznaczeniem na samochody pożarnicze, w tym:
a) wspieranie środkami finansowymi procesu zabudowy podwozi na samochody pożarnicze
W 2006 roku dzięki programowi karosacji (zabudowy) samochodów ratowniczo-gaśniczych dla
OSP do podziału bojowego trafiło 77 samochodów, których zabudowa kosztowała ponad
7.000.000,00 zł z czego Związek OSP RP dofinansował ze środków MSWiA kwotę
3.175.000,00 zł.
Dotacja jednostkowa do zabudowy samochodu ratowniczo-gaśniczego wynosi odpowiednio:
15.000 zł do zabudowy samochodu lekkiego
45.000 zł do zabudowy samochodu średniego lub ciężkiego.
60.000 zł do zabudowy samochodu na podwoziu Star 266

4)

Współpraca Związku z różnymi instytucjami odnośnie pozyskiwania sprzętu i urządzeń
ratowniczych przydatnych dla OSP oraz środków finansowych na ich zakup w tym:
a) przygotowanie programów zakupu sprzętu ze środków MSWiA, NFOŚiGW i firm
ubezpieczeniowych,
Związek OSP RP opracował cztery programy dot. zakupu sprzętu i urządzeń ratowniczych
przydatnych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach pozyskiwanych środków
finansowych (MSWiA, NFOŚiGW i firm ubezpieczeniowych), które realizowane są w oparciu o
zawierane umowy i porozumienia:
1.Program karosacji (zabudowy) - proces produkcyjny w wyniku którego na podwoziu
samochodu (ciężarowego „cywilnego”) powstaje samochód ratowniczo-gaśniczy. Najczęściej
odbywa się to na zasadzie zamontowania na ramie samochodu nadwozia ratowniczo-gaśniczego,
wyposażeniu go w zbiornik wodny, autopompę, skrytki uchwyty i inne akcesoria. Początek
realizacji programu 1997 r.
2.Program dotyczący wyposażania Ochotnicze Straże Pożarne w lekkie samochody ratowniczogaśnicze, który jest prowadzony od 1998 r.
3.Program dotyczący wyposażania Ochotnicze Straże Pożarne w średnie samochody ratowniczogaśnicze prowadzony od 2003 r.
4.Program dotyczący wyposażania Ochotnicze Straże Pożarne w sprzęt ratowniczy, ochrony
osobiste i indywidualne strażaka.
b) występowanie do instytucji centralnych i organizacji pozarządowych o dodatkowe środki
na zakupy sprzętu ratowniczego
W 2006 roku realizowany był program zakupu lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych z
dotacją PZU SA. W wyniku tego zarząd PZU S.A. przyznał Związkowi kwotę 2.000.000 zł
przeznaczoną na dotację do zakupu lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych.

5

Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa poprzez:
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1)

Obchody Dnia Strażaka na szczeblu OSP, gminy, powiatu, województwa i centralnym,
jubileuszów jednostek itp. uroczystości połączonych z prezentacją dorobku i zadań straży, w
tym:
a) uroczyste składanie wieńców na Grobie Nieznanego Żołnierza i kwiatów na grobach
strażaków
Centralne uroczystości z okazji Dnia Strażaka w Warszawie odbyły się 4 maja i obejmowały:
− Jubileusz 120 –lecia Warszawskiej Straży Pożarnej
− 85-lecie Związku OSP RP
− promocję oficerów pożarnictwa.
Złożono wieńce na Grobie Nieznanego Żołnierza i na mogiłach strażaków. Odbyła się Msza
Święta w intencji strażaków w Bazylice Katedralnej Św. Floriana. Odbyło się okolicznościowe
spotkanie z udziałem przedstawicieli Związku na Zamku Królewskim.
7 maja – w Kościele pw. Matki Boskiej Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce odsłonięty
został witraż ufundowany przez Związek.
W dolnej części Kościoła przygotowane zostały wystawy okolicznościowe:
- „Bolesław Chomicz”
- „85-lat Związku OSP RP – krótki rys historyczny”
- zdjęcia z aktualnych wydarzeń z życia Związku
- wystawa przygotowana przez OSP Wolbórz pt.: „ 200 lat ochrony przeciwpożarowej”
- prace laureatów Konkursu Plastycznego ”Zapobiegajmy Pożarom”
- archiwalne plakaty strażackie
Przygotowana została pieczęć okolicznościowa.
Wystawa prezentowana była od 30 kwietnia do 14 maja.
b) organizowanie festynów progagujących zadania i dorobek OSP oraz Zwiazku OSP RP,
okolicznościowych spotkań strażaków, wystaw i pokazów sprzętu, konkursów umiejętności
strażaków oraz imprez prezentujących dorobek amatorskiego ruchu artystycznego
-W ramach prezentacji dorobku Związku OSP RP zorganizowano przy współudziale Oddziałów
Związku i innych instytucji festyny propagujące ochronę przeciwpożarową:
-4 maja na Placu Zamkowym w Warszawie: w trakcie festynu ZOW ZOSP RP woj.
mazowieckiego zaprezentował zabytkowe samochody strażackie, odbył się koncert orkiestr
Ochotniczych Straży Pożarnych, Poczta Polska zorganizowała stoisko z datownikiem
okolicznościowym z okazji Dnia Strażaka ‘2006, rozdawano karty pocztowe i plakaty
okolicznościowe wydane z okazji 85-lecia Związku.
- 22 października odbył się przy współudziale Zarządu Głównego piknik PZU na Placu
Zamkowym w Warszawie.
-Na potrzeby imprez programowych i innych spotkań powstały wystawy:
-plakat strażacki ze zbiorów ZG ZOSP RP
- prezentacja prac laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy
Pożarom”
-„85-lat Związku OSP RP – krótki rys historyczny” – wystawa została przygotowana przez
Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie przy współudziale Komisji Historycznej ZG
ZOSP RP
-prezentacja zdjęć z aktualnych wydarzeń z życia Związku
-Wystawy prezentowane były w trakcie:
-w czasie XIV Ogólnopolskich Spotkań Zespołów Artystycznych OSP i XIX Regionalnego
Przeglądu Orkiestr OSP w Pijalni Głównej Uzdrowiska w Krynicy– Zdroju,
-podczas VI Ogólnopolskich Zawodów MDP w Sportach Obronnych (Kłodzko – 17-22 lipca),
-na VII Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych MDP wg CTIF w Słubicach w dniach 29
września – 01 października,
podczas XIII Ogólnopolskiego Konkursu Kronik i Konkursu na pamiętniki, wspomnienia,
relacje i opracowania „Z dziejów OSP” (Gniezno – 22-24 września).
22 października 2006 roku na Placu Zamkowym w Warszawie odbyła się uroczystość
przekazania
lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP i PSP z udziałem
przedstawicieli Rządu RP, samorządów, władz Związku OSP RP i KG PSP.
Uroczystość zorganizowana została w formie pikniku rodzinnego z licznymi pokazami sprzętu
ratowniczego, uświetniona konkursami oraz występami Orkiestr Strażackich.
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2)

Bieżąca współpraca z TVP S.A. i innymi stacjami telewizyjnymi, Polskim Radiem S.A. i jego
rozgłośniami regionalnymi oraz z prasą – centralną, resortową, regionalną i lokalną w celu
zapewnienia prezentacji występujących zagrożeń oraz sposobów zapobiegania im, w tym:
a) współpraca z TP S.A. i Polskim Radiem S.A. w celu prezentacji zagrożeń bezpieczeństwa
obywateli
Współpraca z mediami centralnymi (głównie w audycjach i prasie przeznaczonej dla
mieszkańców wsi) informując o zagrożeniu powodzią, pożarami w lasach, rolnictwie.
b) organizowanie konkursów radiowych „Strażacy ochotnicy – nie tylko gaszą”
Zakończono IX edycję Ogólnopolskiego Konkursu Radiowego Pt. „Strażacy ochotnicy nie tylko
gaszą”. Na konkurs – 25 dziennikarzy radiowych nadesłano 51 audycji z 12 rozgłośni
regionalnych PR oraz Redakcji Rolnej PR z Warszawy.
c)

organizowanie konkursów prasowych i fotograficznych
Zakończono XI Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Pt. „Nasza straż pożarna” –
organizowanego tradycyjnie z SA PSP w Krakowie. Na konkurs – 24 uczestników nadesłało 97
zdjęć o tematyce OSP i PSP.

d) organizowanie konferencji prasowych
Zorganizowano 2 konferencje prasowe (wspólnie z KG PSP z okazji Dnia Strażaka oraz
Centralą PZU z okazji przekazania samochodów dla OSP).
Organizowano spotkania tematyczne oraz wyjazdy przedstawicieli mediów do OSP, celem
zebrania interesujących materiałów do audycji i reportaży.
Zapewniono obsługę prasową ważnych dla Związku OSP uroczystości (np. 85-lecia) oraz
imprez programowych.
3)

Zabieganie o stałą poprawę poziomu merytorycznego i upowszechnianie w terenie pisma
„Strażak”, w tym:

Redakcja pracuje nad poprawą poziomu czasopisma „Strażak”. Dotyczy to zarówno zamieszczanych
tekstów, jak i szaty graficznej. Pozyskano nowych autorów: Bogusława Poremskiego i Piotra
Bielickiego piszących artykuły szkoleniowe. Zwiększono liczbę kolumn poświęconych tej tematyce.
Staramy się, na ogół z powodzeniem, żeby w każdym numerze znajdowały się publikacje prawne.
Zamieszczamy więcej artykułów ukazujących przebieg akcji ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeń.
Pisaliśmy o wydarzeniach na dużą skalę, jak tragedia w Chorzowie i o pożarze kościoła św.
Katarzyny w Gdańsku oraz o mniejszych akcjach, jak pożar w hurtowni napojów w Rucianem Nidzie
i pożar na wysypisku śmieci w okolicach Augustowa. Informujemy czytelników o działalności
Związku OSP RP i przekazujemy wiadomości z życia ochotniczych straży pożarnych.
W IV kwartale 2006 roku przeprowadzona została ankieta. Odpowiedziało na nią 93 czytelników. Odpowiadali
oni na pytania dotyczące oceny naszego czasopisma i poczytności. Z odpowiedzi wynika, że
„Strażak” jest dobrze odbierany w środowisku pożarniczym. Większość osób czyta go „od początku
do końca”. Najchętniej czytane są informacje prawne (72%), relacje z akcji (59%), informacje o OSP
(58%), o zawodach (56%), artykuły szkoleniowe (53%). Średnio jeden egzemplarz „Strażaka” czyta
10-11 osób.
Wyraźnie poprawia się szata graficzna „Strażaka”. Pismo drukowane jest na coraz lepszym papierze.
Zmieniono spinanie stron drutem na klejenie, co zbliżyło wygląd „Strażaka” do czasopism
cieszących się dobrą renomą na rynku wydawniczym. W 2006 roku regułą stała się objętość 60
kolumn, podczas, gdy na początku kadencji było to 36 kolumn. Niestety, zmiany dotyczące jakości
druku, szaty graficznej i objętości numeru wiążą się ze wzrost kosztów wydawniczych.
W 2007 roku mija 125 lat od ukazania się pierwszego numeru „Strażaka”. Z tej okazji redakcja
zamierza zorganizować konferencję popularno-naukową oraz wydać album okolicznościowy. Koszt
obu przedsięwzięć nie zwiększy wydatków Związku OSP RP. Będzie pokryty ze środków
uzyskanych od sponsorów, dochodów z reklam i oszczędności redakcji.
a) powołanie Rady Programowej „Strażaka” w celu poprawy poziomu merytorycznego pisma
Na początku kadencji powołano Radę Programową „Strażaka”. Przewodniczącym został
Ireneusz Niedźwiecki. Rada działa w niezmienionym składzie. Od 2005 roku rada odbywa
posiedzenia wyjazdowe, mające na celu utrzymywanie kontaktu z czytelnikami i poznawanie ich
oczekiwań w stosunku do redakcji i czasopisma. W 2005 roku członkowie rady i zespół
redakcyjny odwiedzili województwo wielkopolskie, a w 2006 roku województwo podlaskie. W
2007 roku również planowane jest posiedzenie wyjazdowe Rady Programowej.
b) współpraca z oddziałami Związku oraz firmami kolportującymi prasę w celu zwiększenia
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prenumeraty
Prenumerata w grudniu w latach 2002-2006, czyli w bieżącej kadencji, przedstawia się
następująco: rok 2002 – 11700 egz., 2003 – 11012 egz., 2004 – 10701 egz., 2005 – 10654 egz.,
2006 - 10807 egz. Wyniki z I kwartału 2007 r. wskazują, że prenumerata w tym roku będzie
wyższa niż w poprzednim.
Od 2005 roku rozwija się nowa forma rozpowszechniania „Strażaka”, tzw. sprzedaż
egzemplarzowa. Polega ona na kupowaniu przez OSP, urzędy gmin i indywidualnych odbiorców
egzemplarzy tego numeru „Strażaka”, w którym znajduje się interesujący ich artykuł.
Najczęściej do kupna numeru skłania artykuł opisujący daną jednostkę lub człowieka. W 2005
roku poza prenumeratą sprzedano 1981 egz., a w 2006 –3912 egz. W 2007 roku, do 19 marca
(termin pisania sprawozdania) sprzedaliśmy poza prenumeratą 1089 egz.
W 2006 roku wpływy Redakcji ze sprzedaży „Strażaka” i z reklam wyniosły 625.258 zł, co
stanowi 100,8 proc. zaplanowanych środków. Dodać należy, że w ostatnich latach wpływy ze
sprzedaży systematycznie rosną, mimo nie zmienionej od 2002 roku ceny, wynoszącej 4 zł. W
poszczególnych latach były następujące: 2004 r. – 338.102 zł, 2005 r. – 347.057 zł, 2006 r. –
383.857 zł.
Redakcja cały czas współpracuje z biurami zarządów oddziałów wojewódzkich ZOSP RP i z
kolporterami. Dziennikarze „Strażaka” przebywając w terenie propagują czasopismo i zachęcają
do prenumeraty. Skłaniać do prenumerowania powinny także ciekawe, odpowiadające na
zapotrzebowanie czytelników publikacje i ładna szata graficzna. Redakcja stara się sprostać tym
oczekiwaniom, a efekty są widoczne.
Ważnym zadaniem jest zorganizowanie takiej sieci korespondentów i osób współpracujących z
redakcją, która zapewni równomierne publikowanie artykułów dotyczących poszczególnych
województw.
4)

Organizowanie imprez otwartych o bogatym i wielostronnym charakterze, w tym:
imprez regionalnych i centralnych prezentujących dorobek amatorskiego ruchu artystycznego,
zawodów sportowo-pożarniczych, festynów itp.
18 maja w Wadowicach OSP Chocznia i ZOW ZOSP RP województwa małopolskiego
zorganizowały Koncert pod hasłem „Strażacy Ochotnicy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II - w
hołdzie” z udziałem orkiestr OSP.
Organizacja eliminacji regionalnych podczas, których wytypowani zostali zawodnicy do IV finału
Mistrzostw Polski Strażaków Ochotników STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES w dniach:
07 maja 2006 r. w miejscowości Szczyrk w woj. śląskim
04 czerwca 2006 r. w miejscowości Czarnków w woj. wielkopolskim
10 czerwca 2006 r. w miejscowości Pionki w woj. mazowieckim
Finał odbył się 15 lipca 2006 r. w miejscowości Rewal w woj. zachodniopomorskim. Podczas
zawodów zostały rozegrane następujące dyscypliny sportowe: Standing Block Chop - przerąbywanie
kłody stojącej, Underhand Chop - przerąbywanie kłody leżącej, Single Buck - przecinanie piłą
ręczną i STIHL Stock Saw - przecinanie pilarką.
Podczas zawodów występowały orkiestry i zespoły strażackie.

5)

Docieranie do innych środowisk , w tym organizacji społecznych i młodzieżowych z informacją
o strażackiej służbie i jej roli w życiu lokalnych społeczności , zwłaszcza w zakresie pomocy
humanitarnej i ochrony ludności , w tym:
a) prezentowanie działalności OSP i Związku OSP RP w innych środowiskach: szkołach,
uczelniach itp.
Na potrzeby imprez programowych zorganizowane zostały wystawy tematyczne i
okolicznościowe, które prezentowane były szerszej publiczności na różnego rodzaju
spotkaniach:
- na 18. Międzynarodowych Targach Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO w
Poznaniu, w dniach 28-30 marca
- na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Działalność gaśnicza i pozaogniowa jednostek
ochrony przeciwpożarowej w dobie II Rzeczypospolitej na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej”
zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku, Zarząd
Główny Związku OSP RP, Włocławskie Towarzystwo Naukowe oraz Polskie Towarzystwo
Historyczne Oddział we Włocławku – 20 maja w Auditorium Maximum WSHE im. Jana Pawła
II we Włocławku
- w Kościele pw. Matki Boskiej Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce, w dniach od 30
30
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kwietnia do 14 maja.
- w Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie w dniach 8 września do 6 listopada.
6)

6

Wydawnictwa okolicznościowe, w tym:
Wydawnictwa okolicznościowe popularyzujące ochronę przeciwpożarową:
- plakat „85 lat Związku OSP RP”
- plakat na przeglądy dorobku ruchu artystycznego OSP
- karty pocztowe (36 wzorów) prezentujące historię i tradycję OSP i Związku OSP RP
- list Prezesa ZG ZOSP RP do Ochotniczych Straży Pożarnych, jednostek Państwowej Straży
Pożarnej, działaczy Związku
- jednodniówka okolicznościowa prezentująca organizacje tworzące Związek w roku 1921,
dorobek I Zjazdu
- kalendarzyki z pracami plastycznymi tegorocznych laureatów Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”
- płyta PC-VCD z materiałami szkoleniowymi ZOSP RP m.in.: film instruktażowy dotyczący
Regulaminu Młodzieżowych Zawodów Sportowo -Pożarniczych wg CTIF, film muzyczny Zespołu
Tanecznego KANKAN OSP Koszęcin – dodatek do numeru czasopisma „Strażak”
- płyta DVD z filmem „Strażacy – ochotnicy, tradycja i współczesność”, reż. Andrzej Sapija –
dodatek do nr 9 czasopisma „Strażak”.
Pożarnicze wychowanie dzieci i młodzieży poprzez:
1)
Kontynuowanie różnorodnej działalności MDP, zgodnie z przyjęciem w OSP zasadami, w tym:
a) upowszechnianie „Regulaminu organizacyjnego MDP”
Regulamin organizacyjny MDP oraz specjalności pożarnicze były przedmiotem dyskusji i prac
Komisji ds. Młodzieży ZG ZOSP RP. Regulamin zdobywania specjalności pożarniczych został
przyjęty decyzją Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w dniu 9.02.2006 r. (uchwała
150/26/2006). Obydwa dokumenty zostały umieszczone na stronie internetowej Związku OSP
RP. W celu upowszechnienia nowych specjalności zostały wydane karty pocztowe z rysunkiem i
opisem danej specjalności. Głównym forum prezentacji omawianych regulaminów były letnie
obozy szkoleniowo-wypoczynkowe MDP organizowane przez oddziały wojewódzkie,
powiatowe i gminne Związku. Ponadto zasady zdobywania specjalności były tematem szkolenia
dla nauczycieli oraz osób pracujących z młodzieżą i seminarium polsko-niemieckiego dla
opiekunów MDP.
2)

3)

4)

Pomoc w organizowaniu letnich obozów szkoleniowo-wypoczynkowych MDP, w tym:
a) zabezpieczenie pomocy finansowej na organizację obozów
Uchwałą 160/28/2006 r. z 11.04.2006 r. Prezydium Zarządu Głównego Związku przyjęło do
stosowania wzorcowe programy szkolenia dla kandydatów, członków i dowódców MDP oraz
wzorcową dokumentację kursów MDP. Zarząd Główny zabezpiecza środki na pomoc finansową
obozów szkoleniowo-wypoczynkowych MDP w budżecie, przekazując je Oddziałom
Wojewódzkim Związku. Ponadto Związek uzyskał dotację w wysokości 215.425,88 zł z
Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników na dofinansowanie udziału w
letnich obozach dzieci rolników.
Dbanie o właściwą oprawę towarzyszącą przyjmowaniu nowych członków MDP (ślubowanie,
pasowanie, mundur) w tym:
a) upowszechnianie ceremoniału pożarniczego w pracy z młodzieżą
W celu zapewnienia właściwej oprawy i udziału młodzieży podczas różnych form szkolenia
prezentowane są zasady ceremoniału pożarniczego. Imprezy ogólnopolskie przygotowane są
zgodnie z ceremoniałem i stosowną oprawą.
Ponadto Zarząd Główny Związku zatwierdził przygotowane przez Komisję ds. Młodzieży:
- znak graficzny MDP (uchwała 65/XIII/2006 z 2.03.2006 r.)
- wzór naszywki – oznaki specjalności opiekuna MDP (uchwała 70/XIV/2006 r. z 9.05.2006 r.).
Wzbogacenie Turnieju Wiedzy Pożarniczych o nowe elementy wynikające ze wzrostu zagrożeń
cywilizacyjnych i nowych zadań strażaków, w tym:
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5)

6)

a) opracowanie materiałów pomocniczych dla organizatorów i uczestników OTWP
XXIX Finał OTWP odbył się w dniach 19-21 maja w Białowieży woj. podlaskie.
Zwycięzcami zostali:
- w grupie szkół podstawowych – Justyna Kuś woj. łódzkie
- w grupie gimnazjów – Tomasz Krzysztoszek woj. mazowieckie
- w grupie szkół ponadgimnazjalnych – Karol Molenda woj. świętokrzyskie.
Nagrody dla laureatów ufundowali: Zarząd Główny Związku OSP RP, Dyrekcja Generalna
Lasów Państwowych, Wytwórnia Umundurowania Strażackiego w Brzezinach, PPHU „Mały
Strażak”, Redakcja pisma „Strażak”. Wszyscy uczestnicy finału otrzymali dyplomy i upominki.
Kontynuowanie konkursów plastycznych o tematyce pożarniczej, w tym:
a) ogólnopolskiego konkursu plastycznego
Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom” (edycja 2005)
wzięli udział w warsztatach artystycznych zorganizowanych w dniach 2-14 lipca w Roskoszy,
woj. lubelskie. Młodzież doskonaliła swoje umiejętności artystyczne, poznała tradycje, kulturę i
zabytki regionu, przygotowała widowisko teatralne oraz wystawę prac.
Spotkanie laureatów kolejnego konkursu odbyło się 21 października w Muzeum Historii
Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Uczestnicy zwiedzili wystawę „85-lat Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej” oraz Łazienki Królewskie i Centrum
Sztuki Współczesnej, gdzie brali udział w warsztatach plastycznych. Podsumowanie konkursu,
wystawa prac laureatów, wręczenie dyplomów i nagród ufundowanych przez Zarząd Główny i
WUS odbyło się w sali konferencyjnej w Hotelu Łazienkowskim.
Prace laureatów zostały wydane w postaci kalendarzyków i kart pocztowych. Wystawa prac
prezentowana jest podczas różnych spotkań działaczy w ramach realizacji kalendarza imprez
programowych.
Współpraca z MENiS, MON, ZHP itp., w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i
młodzieży w tym:
We współpracy z MON organizowane są Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Obronne MDP. W roku
2006 zorganizowana została przy pomocy Dowództwa 22 Brygady Piechoty Górskiej OT w
Kłodzku. Zawody odbyły się w dniach 22-27 lipca z udziałem 7 drużyn dziewczęcych MDP i 15
drużyn chłopięcych MDP reprezentujących Ochotnicze Straże Pożarne z jedenastu województw.
W klasyfikacji generalnej zwyciężyli:
- drużyna dziewczęca OSP Stołpno z Międzyrzeca Podlaskiego woj. lubelskie
- drużyna chłopięca OSP Stołpno 1 z Międzyrzeca Podlaskiego woj. lubelskie.
Uzyskując prawo reprezentowania Związku na XII Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Obronnych
Stowarzyszeń Młodzieżowych o nagrodę Ministra Obrony Narodowej i Szefa Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego we Wrocławiu.
Na forum innych stowarzyszeń drużyny MDP zajęły następujące miejsca:
- w generalnej klasyfikacji zespołowej: I miejsce – drużyna OSP Stołpno z Międzyrzeca Podlaskiego
- w klasyfikacji zespołów żeńskich: I miejsce - OSP Stołpno z Międzyrzeca Podlaskiego.
a) pozyskiwanie środków finansowych z MON i MENiS na szkolenie MDP oraz ich
opiekunów:
Zarząd Główny Związku otrzymał z Ministerstwa Edukacji Narodowej dofinansowanie do:
- warsztatów artystycznych dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„Zapobiegajmy Pożarom” w wysokości 8.400 zł
- organizacji Ogólnopolskich Zawodów Sportowo-Obronne MDP w wysokości 11.200,- zł.
Ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 13.000,- zł dofinansowano
Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Obronne MDP.

7)

Konsultowanie z przedstawicielami młodzieży dotyczących ich projektów regulaminów i
uchwał , włączenie do tych prac komisji ds. młodzieży na wszystkich szczeblach, w tym:
a) opublikowanie regulaminu Komisji ds. Młodzieży
Wszystkie propozycje zmian w regulaminach są przekazywane do rozpatrzenia Komisji ds.
Młodzieży ZG ZOSP RP.

8)

Organizowanie kursów dla opiekunów MDP, seminariów, spotkań, w tym:
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a) seminariów i spotkań opiekunów MDP w czasie obozów szkoleniowych
Opiekunowie MDP wzięli udział w seminarium polsko-niemieckim dla opiekunów MDP,
odbywającym się w dniach 11-15 października w Borzechowie, woj. pomorskie.
9)

Tworzenie warunków do zwiększania reprezentacji młodzieży w zarządach oddziałów
Związku, w tym:
a) prezentowanie działalności komisji ds. młodzieży i jej członków na posiedzeniach władz
oddziałów Związku OSP RP
Wszystkie dokumenty dotyczące młodzieży są opiniowane przez Komisję ds. Młodzieży.
Przewodnicząca Komisji – Druhna Teresa Tiszbierek – jako członek Prezydium ZG ZOSP RP
na bieżąco przekazuje sprawy młodzieży na forum władz Związku. Dokumenty wypracowane
przez Komisję stają się przedmiotem obrad ZG lub Prezydium i wchodzą w życie. Członkowie
Komisji ds. Młodzieży reprezentujący poszczególne województwa na bieżąco przekazują
informacje o pracy i problemach z terenu własnego działania, jednocześnie przenoszą decyzje
Komisji przy ZG do oddziałów.

10)

Rozwijanie współpracy
Kulturalnej, w tym:

międzynarodowej, wspieranie wymiany obozowej, sportowej.

a) realizowanie zadań ZOSP RP jako centralnej jednostki dotującej wymianę młodzieży z
funduszy Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży (PNWM)
W 2006 roku do jednostki centralnej wpłynęły łącznie 62 wnioski o dofinansowanie różnego
rodzaju projektów ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Dofinansowanie
otrzymały Ochotnicze Straże Pożarne i Oddziały Związku oraz jednostki PSP: z województw:
dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego,
opolskiego,
pomorskiego,
śląskiego,
świętokrzyskiego,
wielkopolskiego,
zachodniopomorskiego.
W celu poprawy prac jednostek centralnych i jakości składanych wniosków w dniach 2225.10.2006 r. w Weimarze (Niemcy) odbyła się konferencja jednostek centralnych. W spotkaniu
uczestniczyli: druhna Leonarda Bogdan, druh Wiesław Penk.
b) organizowanie wspólnych obozów, zawodów sportowo-pożarniczych oraz wymiany
orkiestr i zespołów artystycznych

11)

12)

7

W Krajowych Zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych uczestniczyły drużyny MDP FF
Zwingendorf (Austria), VHL Turzovka (Słowacja).
Tworzenie warunków do włączania dowodów MDP do współdecydowania o niektórych
kierunkach pracy OSP (przede wszystkim o działalności sportowej, kulturalnej, szkoleniowej)
w tym:
a) szkolenie dowódców MDP na obozach letnich i kursach
W celu poprawy jakości szkolenia dowódców MDP został opracowany przez Komisję ds.
Młodzieży ZG ZOSP RP wzorcowy program szkolenia. Program ten jest stosowany zarówno
podczas letnich obozów MDP, jak i w codziennej pracy drużyny.
Zawarcie z ZHP, KRUS i innymi organizacjami porozumień ułatwiających współpracę w
terenie

W roku 2006 Zarząd Główny Związku OSP RP podpisał z Funduszem Składkowym Ubezpieczeń
Społecznych Rolników porozumienie na mocy którego Fundusz Składkowy dofinansował obozy
MDP, w których uczestniczyły dzieci objęte świadczeniami Funduszu. Łącznie Fundusz
dofinansował udział 914 dzieci w 26 obozach. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 215 425,88
zł.
Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego poprzez:
1)

Kontynuowanie przeglądów dorobku ruchu artystycznego na wszystkich szczeblach i
zakończenie ich Festiwalem Orkiestr OSP, Festiwalem Piosenki Strażackiej, Ogólnopolskim
Spotkaniem Zespołów Scenicznych OSP, w tym:
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W dniach 16-18 czerwca w Krynicy-Zdroju odbyły się XIV Ogólnopolskie Spotkania Zespołów
Artystycznych OSP z udziałem 26 zespołów. W ramach spotkań przeprowadzone zostały
(przygotowane przez Komisję Kultury) dwa Konkursy:
- Konkurs Pieśni Patriotycznej
- Konkurs Tańca Ludowego.
W I Konkursie Pieśni Patriotycznej udział wzięło 17 zespołów z terenu całego kraju.
Laureatami zostały:
- Kameralny Chór Mieszany CANTUS z Połczyna Zdroju
- Zespół „Viva la Musica” ze Strzelec Opolskich
- Świdwiński Chór Kameralny SONORES ze Świdwina
- Folklorystyczny Zespół Ludowy „Klekociaki” z Bociek.
W I Konkursie Tańca Ludowego udział wzięło 7 zespołów.
Laureatami zostały:
- Zespół Folklorystyczny „Wrzosowianie” z Wrzosowej
- Zespół Pieśni i Tańca „Przewrotniacy” z Przewrotnego
- Regionalny Zespół Ludowy „Ziemia Sanocka” z Nowosielc
- Zespół „Kujawioki” z Osięcin.
XIX Regionalne Przeglądy Orkiestr OSP odbyły się:
3 czerwca w Lubartowie
4 czerwca w Busku-Zdroju
10 czerwca w Połczynie Zdroju
11 czerwca w Ciechocinku
18 czerwca w Krynicy-Zdroju
25 czerwca w Polanicy-Zdroju
2 lipca w Siemiatyczach
Wzięło w nich udział 61 orkiestr. Rywalizacja przebiegała w dwu kategoriach: konkursu
koncertowego i parady marszowej. Orkiestry prezentowały też wspólne wykonanie utworów
połączone ze wspólnym tańcem grup dziewczęcych. Najlepsze orkiestry zostały zakwalifikowane do
udziału w XIX Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr OSP w 2007 roku.
2)

Nagradzanie najlepszych zespołów i orkiestr oraz ich kierowników, w tym:
Na każdym przeglądzie organizatorzy zapewniają dyplomy, puchary i nagrody ich laureatom.
Decyzją Prezydium ZG ZOSP RP członkowie orkiestr biorących udział w XIX Regionalnych
Przeglądach Orkiestr OSP oraz w Koncercie w Wadowicach i członkowie zespołów artystycznych
uczestniczących w XIV Ogólnopolskich Spotkaniach Zespołów Artystycznych OSP otrzymali
pomoc w postaci dotacji na zakup umundurowania. Wyróżniono w ten sposób 154 OSP patronujące
orkiestrom i zespołom. Zespoły uczestniczące w Ogólnopolskich Spotkaniach Zespołów
Artystycznych otrzymały też nagrody rzeczowe (w postaci sprzętu rtv) ufundowane przez ZG ZOSP
RP i gospodarzy imprez. Ponadto gospodarze zapewniają nieodpłatnie szereg usług niezbędnych do
przeprowadzenia imprez. Z okazji 85-lecia Związku wyróżniono odznakami i odznaczeniami osoby
szczególnie zasłużone dla amatorskiego ruchu artystycznego OSP – uroczystość wręczenia odbyła
się na Zamku Królewskim 9 września.

3)

Pomoc repertuarowa dla orkiestr, w tym:
Na potrzeby wszystkich wspólnych koncertów połączonych orkiestr Komisja Kultury przygotowuje
zestawy nutowe dla biorących udział w koncercie.
Ponadto członkowie Komisji Kultury pomagają w nawiązaniu kontaktów z aranżerami i
kompozytorami oraz służą pomocą merytoryczną w kwestiach doboru repertuaru i prowadzenia
orkiestry dętej.
Kapelmistrzowie i członkowie orkiestr podczas imprez organizowanych przez Zarząd Główny mają
możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących ich zainteresowań muzycznych.

4)

Pomoc w przygotowaniu osób do prowadzenia zespołów artystycznych i dokształcaniu
kapelmistrzów, choreografów, muzyków i organizatorów kultury. Organizowanie dla kadry
zespołów kursów, konsultacji seminariów, warsztatów pozwalających na wymianę doświadczeń
i nawiązanie szerszej współpracy między zespołami, w tym:
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a) wydawanie pomocy dydaktycznych dla kapelmistrzów i kierowników zespołów w postaci
poradników, filmów video i śpiewników
Podczas przeglądów dorobku zespołów artystycznych OSP organizowane są konsultacje,
wymiana doświadczeń między kierownikami.
Obserwowanie występów innych zespołów, rozmowy z ich kierownikami i opiekunami to
sprawdzona forma poszukiwania nowych inspiracji i pomocy koleżeńskiej.
W grudniu w Krynicy - Zdroju zorganizowano warsztaty szkoleniowe dla kapelmistrzów i
choreografów orkiestr OSP.
Wszystkie występy są nagrywane oraz w miarę możliwości kopiowane na potrzeby orkiestr i
zespołów.
Utwory o tematyce strażackiej zamieszczane są też w „Strażaku”.
8

Dokumentowanie działalności OSP i Związku poprzez:
1)
Tworzenie własnej statystyki z działalności OSP, w tym:
SYSTEM OSP jest na bieżąco monitorowany i ulepszany zgodnie z sugestiami użytkowników. Na
posiedzeniu Prezydium ZG w dniu 19.12.2006 r. została podjęta decyzja o tym, że w 2007 r. podział
dotacji dla województw ze środków MSWiA, firm ubezpieczeniowych oraz NFOŚiGW będzie się
odbywał wg liczby Ochotniczych Straży Pożarnych zarejestrowanych w bazie SYSTEM OSP na
dzień 31.01.2007 r. Ochotnicze Straże Pożarne występując o wsparcie są zobowiązane podać we
wniosku Numer Identyfikacyjny (ID) nadany przez SYSTEM. Wg staniu na dzień 31.01.2007 r.
w Systemie OSP zarejestrowało się 16.056 OSP przy czym 13.285 prawidłowo wypełniło Raport
OSP 1.970 to Raporty zarejestrowane w latach poprzednich i nie znowelizowane a 801 podało tylko
podstawowe dane o OSP nie wypełniając Raportu. Wg stanu na dzień 19.03.2007 r. 1667 na 2242
oddziałów gminnych ZOSP RP wpisało do SYSTEMU OSP informacje zbiorcze o zebraniach w
OSP za 2006 r., 1569 o zjazdach w oddziałach gminnych, 222 na 339 o zjazdach w oddziałach
powiatowych.
a) założenie w ZG ZOSP RP bazy danych obejmujących „Raport OSP” oraz ciągłe jej
doskonalenie:

2)

Na każde posiedzenie Prezydium ZG Zarządu Głównego oraz narady prezesów i dyrektorów
ZOW ZOSP RP w 2006 r. była przygotowywana informacja o stopniu zaawansowania
wprowadzania danych do SYSTEMU OSP. Zgodnie z prośbą ZOW ZOSP RP w miarę
możliwości pracownicy biura ZG ZOSP RP uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez
ZOW ZOSP RP na temat zasad wprowadzania danych do SYSTEMU OSP. W roku bieżącym
OSP aktualizują dane w Raportach oraz wypełniają informacje zbiorcze z przebiegu walnych
zebrań sprawozdawczych.
Kontynuowanie konkursów historycznych, rozszerzenie ich o udział młodych pracowników
nauki i studentów.
a) organizowanie konkursu kronik i konkursu na pamiętniki, wspomnienia,relacje i
opracowania „ Z dziejów OSP”
Kolejny XIII Ogólnopolski Konkurs Kronik i Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, relacje i
opracowania „Z dziejów OSP” podsumowany został w Gnieźnie w dniach 22-24 września. Na
Konkurs wpłynęło ogółem 86 kronik z 13 województw oraz 36 opracowań. Spotkaniu
towarzyszyła sesja popularno-naukowa prezentująca tradycje i historię regionu, w tym
organizację ochrony przeciwpożarowej. Zaprezentowano wystawę przygotowana przez OSP w
Wolborzu oraz wystawy ZG ZOSP RP. Uczestnicy zwiedzili Gniezno, a także wyruszyli na
wycieczkę Szlakiem Piastowskim.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody książkowe (w tym „Św. Florian i jego rycerze
w Archidiecezji Poznańskiej”) oraz drobne nagrody rzeczowe.
Do Gniezna zaproszeni zostali także uczestnicy Konkursu na prace popularno-naukowe i
badawcze dotyczące historii pożarnictwa, którego podsumowanie odbyło się 14 grudnia w
Warszawie. Na spotkania zapraszani są też opiekunowie społecznych placówek muzealnych w
celu wymiany doświadczeń. Członkowie Komisji Historycznej biorą udział w spotkaniach
kronikarzy, konferencjach historycznych, udzielają pomocy w opracowaniu monografii
okolicznościowych. Zarząd Główny ZOSP RP w roku 2006 wydał jednodniówkę „85-lat
Związku OSP RP”.

3)

Skupienie historyków w komisjach problemowych i klubach kronikarzy oraz prezentowanie
ich dorobku podczas strażackich uroczystości, w tym:
a) podjęcie działań w celu wprowadzenia przedstawiciela Związku do Komisji Historycznej
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CTIF

9

Temat ten był przedmiotem obrad Prezydium ZG w dniu 11.04.2006 r. Po posiedzeniu zostało
wysłane do KG PSP pismo delegujące do współpracy w celu podjęcia działań zmierzających
do powołania w Polsce Komitetu Narodowego CTIF przedstawicieli Związku OSP RP w
osobach: prof. Marka Trombskiego - Wiceprezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP,
Tomasza Porębę - Kierownika Działu Organizacyjno–Prezydialnego Biura ZG ZOSP RP. Był on
również przedmiotem rozmów wiceprezesa prof. M. Trombskiego z Komendantem Głównym
PSP nadbryg. Kazimierzem Krzowskim podczas Konferencji Delegatów CTIF i Warsztatach
CTIF, które odbyły się w dniach 20-23.09.2006 r. w Brdo w Słowenii. Obecnie sprawa jest w
toku. W Komisjach CTIF uczestniczą W. Penk – Komisja ds. Sportu, T. Tiszbierek – Komisja
ds. Młodzieży.
Rozwijanie współpracy z ogniwami samorządu i organizacjami społecznymi poprzez:
1)
Bieżącą współpracę z ogniwami samorządu lokalnego, a szczególnie z wybranymi do ich grona
przedstawicielami naszego ruchu oraz wspieranie ich w codziennej działalności społecznej, w
tym:
Związek OSP RP jest od 06.12.2003 r. członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji
Pozarządowych (OFOP). W roku 2006 nie było podpisywane żadne porozumienie ze
stowarzyszeniami samorządowymi o organizacjami pozarządowymi. Związek włącza się w
bieżące działania podejmowane przez OFOP w roku 2006 dotyczyły one miedzy innymi udziału
w:
- konsultacjach społecznych Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”,
- konsultacjach społecznych nowelizacji ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie),
- konsultacjach społecznych Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na
lata 2007-2013,
2)
Udzielanie pomocy samorządom przy opracowywaniu programów poprawy bezpieczeństwa
ludności oraz zapewnienia gotowości bojowej OSP, finansowanych z funduszy europejskich, w
tym:
a) Organizowanie szkoleń dla kadry kierowniczej OSP i przedstawicieli samorządów na
temat możliwości pozyskania funduszy z UE. Udzielanie pomocy w pisaniu wniosków o
dotację i w tworzeniu dokumentacji
Luty
• Podczas posiedzenia Prezydium w dniu 09.02.2006 r. Prezes ZG ZOSP RP został
upoważniony do powołania zespołu w obrębie Biura ZG, który będzie podejmował działania
mające na celu pozyskiwanie funduszy unijnych, mobilizację oddziałów wojewódzkich
do udziału w tworzeniu i konsultacjach RPO na lata 2007-2013, w wyniku tego zobowiązania
zostały podjęte następujące inicjatywy:
- zostało przygotowane opracowanie pt. „Zestawienie działań i priorytetów w wojewódzkich
RPO na lata 2007-2013”. Podstawą do opracowania tego materiału były projekty RPO
zamieszczone na stronach Internetowych urzędów marszałkowskich. Z powodu braku danych na
stronach www opracowanie nie objęło woj. mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.
Powyższy materiał wraz z właściwym RPO został przesłany w formie elektronicznej
do wszystkich oddziałów wojewódzkich.
- 17.02.2006 r. zostało wystosowane do wszystkich prezesów ZOW ZOSP RP pismo prezesa
ZG ZOSP RP z prośbą o włączenie oddziałów wojewódzkich w proces uzgodnień i konsultacji
społecznych RPO. Do pisma zostały dołączone propozycje zapisów do wykorzystania podczas
konsultacji. Prezes ZG zwrócił się również o przesłanie w terminie do 15.03.2006 r. pisemnej
informacji na temat podjętych działań. Do chwili obecnej spłynęły one z woj.: warmińskomazurskiego, łódzkiego, podkarpackiego, lubuskiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego,
lubelskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego.
Marzec
-w dniu 06.03.2006 r. w ramach dwudniowej narady dla dyrektorów biur oddziałów
wojewódzkich zostało zorganizowane spotkanie informacyjno-szkoleniowe poświęcone przede
wszystkim omówieniu RPO oraz przekazaniu informacji na temat zapisów o jakie można
wnioskować podczas konsultacji społecznych. Spotkanie było prowadzone przez st. kpt. Roberta
Klonowskiego z KW PSP z Poznania oraz Macieja Gałęskiego.
- w dniu 07.03.2006 r. druh Tomasz Poręba uczestniczył w naradzie w Komendzie Głównej
PSP poświęconej włączeniu przedstawicieli komend wojewódzkich PSP w proces konsultacji
społecznych RPO oraz Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”. Komenda
Główna przychylnie ustosunkowała się do prośby o informowanie Biura ZG o działaniach
podejmowanych w zakresie programowania i konsultacji funduszy na lata 2007-2013 deklarując
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również taką współpracę na szczeblu oddziałów wojewódzkich. W tym celu udostępniła dane
teleadresowe do pracowników komend wojewódzkich PSP odpowiedzialnych za ten zakres
działań. Zostały one przesłane do oddziałów wojewódzkich Związku.
- w marcu 2006 r. biuro ZG ZOSP RP przesyłało również na bieżąco (w formie
elektronicznej) informacje o konsultacjach społecznych Programu Operacyjnego „Rozwój Polski
Wschodniej”. Programem tym objęte jest pięć województw: podlaskie, warmińsko-mazurskie,
lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. W celu ułatwienia aktywnego włączenia się tych
oddziałów w proces konsultacji społecznych zostało przygotowane na zlecenie Biura ZG
opracowanie pt. „Bezpieczeństwo jako niezbędny element zrównoważonego rozwoju - ze
szczególnym uwzględnieniem roli Ochotniczych Straży Pożarnych”. Materiał ten ze względu
na uniwersalny charakter został przesłany w formie elektronicznej do oddziałów wojewódzkich
Związku.
Kwiecień
- w kwietniu został przesłany w formie elektronicznej do oddziałów wojewódzkich Związku
oraz kierowników w Biurze ZG wstępny projekt Programu Operacyjnego „Infrastruktura i
Środowisko” z prośbą o zapoznanie oraz przesłanie w terminie do 17.04.2006 r. uwag w formie
konkretnych propozycji zapisów. Przesłane uwagi oraz własna analiza tego materiału będą
podstawą do zbiorczego wstąpienia Związku OSP RP w konsultacjach społecznych tego
Programu.
W okresie od maja do listopada biuro ZG ZOSP RP brało czynny udział w procesie konsultacji
społecznych Programów Operacyjnych: „Infrastruktura i Środowisko”, „Kapitał Ludzki” oraz
„Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013”.
Na przełomie lipca i sierpnia 2006 na terenie woj. podkarpackiego odbyło się szkolenie dla
działaczy OSP i ZOSP RP z zakresu pozyskiwania środków finansowych na działalność
statutową z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie to było finansowane ze środków
tego właśnie funduszu. Szkolenie pozwoliło jeszcze dokładnie zapoznać się z potrzebami
szkoleniowymi OSP w tym zakresie. Kontynuując ten temat w dniach 28-29.11.2006 oraz 910.12.2006 r. również na terenie woj. podkarpackiego odbyły się dwa szkolenia poświęcone
głownie nauce pisania projektów oraz ukazywaniu źródeł pozyskiwania funduszy na działalność
statutową OSP. W szkoleniach tych uczestniczyło około 40 osób.
Szkolenia tego typu będą kontynuowane w 2007 r. ale dopiero po uzyskaniu dofinansowania na
ich prowadzenia ze środków unijnych bądź krajowych. Stosowne wnioski są w chwili obecnej
opracowywane.
W 2006 roku szkolenia dla członków OSP i działaczy Związku z zakresu pozyskiwania środków
z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży zostały zawieszone, ich kontynuacja przewidziana
jest w 2007 roku.
W 2006 roku Biuro ZG ZOSP RP uczestniczyło w procesie konsultacji społecznych Programów
Operacyjnych: „Infrastruktura i Środowisko”, „Kapitał Ludzki” oraz „Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013”.
O wynikach tych konsultacji będzie można poinformować dopiero w I kwartale 2007 r. kiedy to
powyższe dokumenty zostaną ostatecznie zatwierdzone przez Komisję Europejską i staną się
obowiązującymi.
Informacje na temat możliwości pozyskania środków z PNWM są publikowane na stronie
internetowej Związku i prezentowane podczas szkoleń dla działaczy.
Biuro ZG ZOSP RP wspierało działania ZOW w Zielonej Górze i Opolu w zakresie
pozyskiwania środków finansowych na zakup samochodów pożarniczych.
W dniu 16.02.2007 r. został złożony do Ministerstwa Edukacji Narodowej wniosek na realizację
projektu pt. „Internetowe centra edukacyjno-oświatowe na wsi” w ramach działania 2.1 SPO
Rozwój Zasobów Ludzkich. Prace komisji oceniającej trwają.
3)

10

Bieżącą analizę porozumień zawartych z innymi organizacjami, rozważenie możliwości ich
rozszerzenia, w tym:
a) analizowanie porozumień zawartych w dotychczasowej działalności
W roku 2006 zostało dokonane zestawienie porozumień zawartych przez ZOSP RP w latach
1993-2005. Analiza porozumień zostanie przeprowadzona w 2007 r.
Współpraca z zagranicznymi organizacjami strażackimi poprzez:
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1)

Świadczenie pomocy ochotniczym strażom pożarnym i oddziałom Związku w podejmowaniu
współpracy z zagranicznymi organizacjami strażackimi.
Członkowie Komisji Współpracy Zagranicznej ZG ZOSP RP oraz pracownicy BZG na bieżąco
udzielają pomocy w poszukiwaniu partnerów do współpracy, przekazując dane zainteresowanych
OSP partnerskim organizacjom w innych krajach. Jednym z celów corocznie organizowanego
seminarium polsko-niemieckiego dla opiekunów MDP jest umożliwienie nawiązania bezpośredniego
kontaktu pomiędzy zainteresowanymi stronami.

2)

Udział w międzynarodowych konferencjach, spotkaniach, zawodach sportowych i koncertach
organizowanych w środowiskach pożarniczych
Współpracę zagraniczną koordynuje Komisja Współpracy Zagranicznej ZG ZOSP RP.
- W 2006 roku odbyły się następujące spotkania:
- Spotkanie z przedstawicielami związków pożarniczych ze Słowacji, Węgier i Austrii w sprawie
stworzenia na bazie ośrodka w Kirach wspólnego polsko-słowackiego ośrodka szkoleniowego
finansowanego ze środków unijnych, (20-22 stycznia).
- Posiedzenie Komisji Państw Naddunajskich CTIF w dniach 24-26 marca w Lazne Bohdanec w
Czechach (uczestniczyli: wiceprezes prof. Marek Trombski, Alojzy Gąsiorczyk); temat spotkania:
„Przygotowanie specjalistyczne i fizyczne strażaków-ochotników”
- Wizyta delegacji węgierskiej poświęcona wymianie doświadczeń w funkcjonowaniu straży
miejskiej, 06-08 czerwca (pomoc organizacyjna).
- Krajowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTIF w dniach 29.09.01.10.2006 r. Uczestniczyły drużyny zagraniczne wraz z delegacjami: FF Zwingendorf (Austria),
VHL Turzovka (Słowacja).
- VIII Międzynarodowe Sympozjum Komisji Młodzieżowej CTIF w dniach 25-28 maja 2006 r.,
Lubjana, Słowenia (uczestniczyli dh Teresa Tiszbierek, dh Ryszard Szmaja). Temat: „Marketing w
MDP”.
- Zawody MDP Słowacji w dniach 07-09.07.2006 r., Michalovce, Słowacja (uczestniczyła MDP
Wróblówka, woj. małopolskie).
- Szkolenie dla sędziów 16. Międzynarodowych Zawodów MDP, Linz, 06-08.10.2006 r.
(uczestniczyli: dh Teresa Tiszbierek, dh Leon Mądry).
- Posiedzenie Komisji Młodzieżowej CTIF w dniach 06-08.10.2006 r. w Wels, Austria
(uczestniczyła dh Teresa Tiszbierek).
- Międzynarodowe Forum Młodzieży CTIF w dniach 06-08.10.2006 r. w Wels, Austria
(uczestniczyła dh Agata Seńków – członek Komisji ds. Młodzieży i przedstawiciele MDP – laureaci
finału krajowego OTWP).
- Seminarium polsko-niemieckie dla opiekunów MDP w dniach 11-15.10.2006 r. w Borzechowie,
woj. pomorskie.
Konferencja jednostek centralnych PNWM w dniach 22-25.10.2006 r., Weimar (Niemcy).
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9. ROZLICZENIE ZWIĄZKU Z URZĘDEM SKARBOWYM
Rozliczenia Związku z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także w sprawie
składanych deklaracji podatkowych.
Związek nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych. Zaliczki na podatek dochodowy od
osób fizycznych, pobierane przy wypłacaniu wynagrodzeń oraz podatek od towarów i usług są
regularnie rozliczane z urzędami skarbowymi i oddziałami ZUS. Zobowiązania wykazane w
sprawozdaniu finansowym wynoszą:
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń:

801 376,83 zł

Zobowiązania publicznoprawne stanowią zaliczki pobrane od wynagrodzeń wypłacanych w grudniu
oraz VAT-7 za miesiąc grudzień do odprowadzenia w styczniu roku następnego.
Związek składa comiesięczne deklaracje PIT-4, PIT-8A dotyczące pobranych zaliczek na podatek
dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat od osób fizycznych, deklaracje dla podatku od
towarów i usług VAT-7 natomiast deklarację o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT składa raz do roku tj. CIT-8.

10.KONTROLA ZWIĄZKU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
10.1.Kontrola wewnętrzna
W okresie od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. została przeprowadzona kontrola:
Organ kontrolujący

Zakres kontroli

Główna Komisja
1.Wykonanie budżetu ZG ZOSP RP za
Rewizyjna ZOSP RP 2005 r. w oparciu o księgi rachunkowe
sporządzone na dzień 31.12.2005r.
2.Wykonanie zadań finansowych za 2005 r.
przez:
Biuro Zarządu Głównego ZOSP RP, OSW
Kościelisko-Kiry, WUS w Brzezinach,
Biura Zarządów OW ZOSP RP objętych
spr. finans. zbiorczym za 2005 r.

Termin kontroli

Wynik kontroli

03.04.2006 r. – 1.Nie stwierdzono
06.04.2006 r.
poważnych uchybień ani
nieprawidłowości w
przedmiotowym zakresie.
2.Środki wykorzystano
celowo.

3. Dokumentacja sprzedaży nieruchomości
w Białymstoku

Główna Komisja
1. Kontrola funkcjonowania
Rewizyjna ZOSP RP „Nieruchomości” - Poznań ul.Norwida 14

27.07.2006 r. - 1.Nie stwierdzono
26.07.2006 r.
poważnych uchybień ani
nieprawidłowości w
przedmiotowym zakresie.
Ujęte w Prot.wnioski
dot.spr.bieżących

Główna Komisja
1.Wykonanie budżetu ZG ZOSP RP za I 23.08.2006 r. –
Rewizyjna ZOSP RP półrocze 2006 r.
24.08.2006 r.
1.Nie stwierdzono
poważnych uchybień ani
2. Gospodarka finansowa Biura ZG ZOSO
nieprawidłowości w
RP za I półrocze 2006 r.
przedmiotowym zakresie.
GKR zaleca dalsze
3.Wysokość finansowania przez Biuro ZG
ogranicz. wydatków
ZOSP RP jednostek organizac. Związku
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10.2.Kontrola zewnętrzna
Organ kontrolujący

Zakres kontroli

Termin kontroli

Wynik kontroli

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i
Administracji

1. Kontrola problemowa wykorzystania 16.02.2006 r. - Uznanie poniesionych
dotacji celowej na zadania zlecone przez 28.02.2006 r.
wydatków z dotacji celowej
MSWiA ZG ZOSP RP zawarte w umowie z
MSWiA na 2005 rok dla
dnia 26.04.2005 r.
ZG ZOSP RP, jako
poniesionych zgodnie z
celami ustalonymi w
umowie, zgodnie z
zasadami legalności i
gospodarności

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i
Administracji

1. Kontrola problemowa wykorzystania 07.02.2007 r. - Uznanie poniesionych
dotacji celowej na zadania zlecone przez 23.02.2007 r.
wydatków z dotacji celowej
MSWiA ZG ZOSP RP zawarte w umowie z
MSWiA na 2006 rok dla
ZG ZOSP RP, jako
dnia 05.04.2006 r.
poniesionych zgodnie z
celami ustalonymi w
umowie, zgodnie z
zasadami legalności i
gospodarności

Wydatki Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP za 2005 rok w miesiącu
lutym 2006 r. natomiast za 2006 rok w lutym 2007 r. zostały skontrolowane przez Departament
Kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W wyniku kontroli stwierdzono, że
Zarząd Główny prawidłowo i celowo wydatkował środki finansowe przydzielone z budżetu Państwa
w roku 2005 i 2006.

merytorycznym
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