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Warszawa, dnia 11 lipca 2005 r.
Zarząd Główny Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Warszawie
OPINIA PRAWNA
Przedmiot opinii: Prawo Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej do ustalenia wzorów pieczęci imiennych dla członków władz Ochotniczych Straży Pożarnych.
Opinia została wydana w związku z treścią pisma dyrektora Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa małopolskiego ZOSP RP z dnia 14
czerwca 2005 r. (RP.1/.2005).
Zgodnie z treścią słownika języka polskiego pieczęć to przedmiot z negatywowym napisem, rysunkiem będącym czyimś znakiem identyfikacyjnym, odbijanym na papierze, wosku, laku itp. Statut Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w § 6 ust. 2 przewiduje, iż Związek, jego oddziały oraz OSP posiadają sztandary, pieczęcie, mundury, dystynkcje i odznaki.
Uchwały w tych sprawach podejmuje Zarząd Główny Związku (§ 6 ust. 3).
Stosując się do zapisów statutowych Zarząd Główny Związku w dniu 23
października 2003 r. podjął uchwałę nr 18/IV/2003 w sprawie wzorów pieczęci
stosowanych w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, w jego oddziałach
i w ochotniczych strażach pożarnych. W przypadku OSP uchwała ograniczyła
się jedynie do ustalenia wzoru pieczęci Ochotniczej Straży Pożarnej i jej komisji rewizyjnej.
Z uwagi na specyficzny charakter związków pomiędzy ZOSP RP a OSP,
wynikający jedynie z faktu bycia przez OSP członkami Związku, uchwała Zarządu Głównego w § 1 ust. 2 nie zawiera zapisu jak w przypadku pieczęci
związkowych słowa: „stosować”, lecz słowo: „zalecić”, ponieważ nie ma podległości między organami Związku a poszczególnymi OSP, będącymi członkami stowarzyszenia. Inaczej niż jest to w przypadku pieczęci związkowych używanie przez daną OSP pieczęci według wzoru uchwalonego przez Zarząd
Główny Związku zależy od dobrej woli władz statutowych OSP. Związek może
jedynie rozważać (w wyjątkowo drastycznych przypadkach) skorzystanie z
unormowań § 11 pkt 3 statutu Związku.
W przypadku, gdyby Zarząd Główny Związku uchwalił wzory pieczęci
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imiennych dla członków władz statutowych OSP stosowanie ich w OSP mogłoby się odbywać na zasadach dobrowolności, co nie gwarantowałoby jednolitości
stosowania wzorów przez wszystkie OSP. Ponadto stoi pod dużym znakiem zapytania prawna możliwość uchwalenia takich wzorów. § 6 ust. 2 statutu mówi o
pieczęciach OSP, co wskazuje na pieczęć całej organizacji (stowarzyszenia), a
nie organów tego stowarzyszenia. Tak więc uchwalenie wzorów pieczęci
imiennych mogłoby być potraktowane jako przekroczenie uprawnień statutowych Zarządu Głównego. W przypadku uchwalania wzorów pieczęci imiennych
dla członków władz Związku Zarząd Główny ma takie uprawnienia wynikające
z § 24 ust. 1 pkt 8 statutu.
Poza uwarunkowaniami prawnymi należy wziąć pod uwagę, czy istnieje
potrzeba ustanawiania wzorów pieczęci imiennych dla członków władz OSP
oraz czy jest potrzeba istnienia takich pieczęci. Zdaniem autora niniejszej opinii
żądne prawne ani logiczne przesłanki nie przemawiają za potrzebą istnienia takich pieczęci. O potrzebie i sensie ustanawiania wzorów pieczęci imiennych w
OSP powinny decydować władze poszczególnych OSP.
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