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Załączn ik  Nr  2   
do uchwały Nr 21/48/2014 

Prezydium ZOW ZOSP RP 
z dnia 22.12.2014 r. 

PLAN PRACY 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP i jego Prezydium 

woj. podkarpackiego  
na rok 2015 

 
 W marcu 2015 roku minie trzy lata minionej kadencji i rozpocznie czwarty rok pracy 

Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. podkarpackiego.  

 W przyszłym roku zakończy się czwarty rok pracy oddziałów gminnych i powiatowych  

a rozpocznie piąty i ostatni rok ich działalności w tej kadencji. Oznacza to, że w I kwartale 2016 

roku przeprowadzone zostaną walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze OSP, po których będziemy 

organizować zjazdy oddziałów gminnych i powiatowych. W związku z tym czeka nasz wiele zadań  

i przygotowań, których prawidłowa realizacja będzie skutkować w przyszłości m.in. w sprawnym 

przeprowadzeniu zbliżającej się kampanii sprawozdawczo-wyborczej.  

 Treści najistotniejszych zadań na najbliższą kampanię sprawozdawczą OSP zapisaliśmy  

w Uchwale nr VI/11/2014 Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. podkarpackiego 

z dnia 02 grudnia 2014 roku, którą to inaugurowaliśmy kampanię walnych zebrań OSP 2015. 

      Zarządy OSP przygotowując plany pracy na 2015 rok powinny znowelizować swoje programy 

działania na swój ostatni rok pracy i poświęcić wiele uwagi tym zadaniom statutowym, które  

są najpilniejsze i najważniejsze, które zapewnią społecznej formacji pożarniczej dalszy rozwój  

i realizację przyjętych na siebie obowiązków statutowych, ale również zadań określonych  

w wyższych aktach prawnych takich jak ustawa o ochronie przeciwpożarowej.       

 Jednym z priorytetowych zadań jest potrzeba większego zainteresowania się słabiej 

działającymi OSP. Nie ma ich wprawdzie wiele, ale co roku kilkanaście z nich nie odbywa walnych 

zebrań.  W związku z tym oddziały gminne i powiatowe Związku OSP RP winny podjąć działania 

zaktywizowania tych środowisk, w których zanika społeczna działalność na rzecz bezpieczeństwa 

lokalnej społeczności. 

 W dalszym ciągu nie możemy być w 100 % zadowoleni z pracy z dziećmi i młodzieżą 

zrzeszoną w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych. W walnych zebraniach OSP, co roku 

uczestniczy tylko połowa stanu osobowego naszych drużyn. Nie w każdej OSP włączonej do 

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powołano do życia drużynę MDP. Taki stan rzeczy może 

w niedługim czasie doprowadzić do tego, że nie będzie chętnych do pracy w OSP szczególnie ludzi 

młodych, którzy są podstawowymi członkami jednostek operacyjno-technicznych OSP. 

 Dobrze ułożone plany pracy na najbliższy rok, w których zadania zapisane będą na miarę 

potrzeb, ale i możliwości, będą gwarancją rozwoju OSP i umocnienia jej działania. 

Natomiast niniejszy plan działania, mimo że dotyczy Oddziału Wojewódzkiego, adresujemy do 

wszystkich OSP i oddziałów niższego szczebla, bowiem przeważająca ilość zadań ma swój początek 

w OSP i gminie. Od ich terminowej realizacji i rzetelnej, w nakreślonym czasie przesłanej informacji 

na szczebel wyższy, zależy w dużej mierze wykonanie zadań statutowych na szczeblu 

województwa. 
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       Zalecamy, by przedstawione w planie wojewódzkim zadania, ujmować do planów 

lokalnych, stwarzając w ten sposób możliwość wykonania zadań zapisanych w uchwałach 

zjazdowych i programie działania Związku obecnej kadencji. 

 Realizacja zamierzeń i wykonanie zaplanowanych zadań będzie możliwa przy ścisłym 

współdziałaniu wszystkich OSP i oddziałów Związku w województwie, w jeszcze aktywniejszej 

współpracy z kierownictwem i kadrą Komendy Wojewódzkiej, Miejskich i Powiatowych 

Państwowej Straży Pożarnej, ale również z władzami samorządowymi wszystkich szczebli  

woj. podkarpackiego. 

I. Posiedzenia Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP  
 

Lp. Termin Tematyka posiedzeń 

1. 
II połowa 

marca 

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego OW ZOSP RP za 2014 rok oraz 
uchwalenie budżetu na rok 2015. 

Informacja o sytuacji pożarowej i innych miejscowych zagrożeniach  
w woj. podkarpackim za 2014 rok – zadania dla OSP i oddziałów Związku.                     

2. 
II połowa 
listopada 

Sprawozdanie z kampanii sprawozdawczej walnych zebrań OSP 2015. 
Inauguracja kampanii sprawozdawczo-wyborczej OSP, oraz oddziałów 
gminnych i powiatowych ZOSP RP. 

*podczas każdego posiedzenia ZOW w programie obrad będą uwzględniane aktualne sprawy dot. bieżącej działalności OSP  

i oddziałów ZOSP RP. 

 

II. Posiedzenia PREZYDIU Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP  
 

Lp. Termin 
(miesiąc) 

Tematyka posiedzeń Uwagi 

1. 

marzec 

Podział dotacji celowych MSW i FU w tym: 
- do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, 
- do remontów strażnic OSP,  
- do zakupu sprzętu i umundurowania, 
- do organizacji obozów szkoleniowo-wypoczynkowych 
MDP (ustalenie liczby uczestników, miejsc i terminów 
obozów). 

Posiedzenie 
wyjazdowe  
w Zarzeczu  

pow. przeworski 

Podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego 
pod hasłem „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM” 

2. 

kwiecień 

Informacja o przygotowaniach do obchodów „DNIA 
STRAŻAKA 2015” w powiatach i województwie. 

 

Informacja o przebiegu eliminacji gminnych i powiatowych 
OTWP „ Młodzież Zapobiega Pożarom”. Stan przygotowań 
eliminacji wojewódzkich OTWP. 
Informacja o wynikach wojewódzkiego konkursu 
plastycznego „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM” 

3. 

czerwiec 

Informacja o przebiegu obchodów „DNIA STRAŻAKA 2015”  
Wyniki eliminacji wojewódzkich i finału krajowego OTWP 
„Młodzież Zapobiega Pożarom” 
Informacja o wynikach podsumowania krajowego konkursu 
plastycznego „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM” 
Informacja o stanie przygotowań do obozu szkoleniowo-
wypoczynkowego MDP ( ilość uczestników, miejsce 
obozów i kadra obozowa) 
Informacja o przygotowaniach do wojewódzkiego 
przeglądu strażackich orkiestr 

4. 

wrzesień 

Przyjęcie założeń organizacyjnych narady szkoleniowej 
wojewódzkiego aktywu ZOSP RP 

 

Informacja o przebiegu obozów szkoleniowo-
wypoczynkowych MDP. 

Informacja o wynikach XIV Krajowych zawodów Sportowo-
Pożarniczych KDP i OSP 



PLAN PRACY 2015 3 

 

 

5. 

październik 

Informacja Zarządów Oddziałów Powiatowych ZOSP RP  
w Lesku, Sanoku i Ustrzykach Dolnych nt. realizacji uchwał 
programowych władz Związku minionej kadencji. Posiedzenie 

wyjazdowe 

 
Informacja nt. aktualnego stanu wykorzystania limitu 
odznaczeń korporacyjnych ZOSP RP  
Informacja finansowa o stanie realizacji pomocy finansowej 
OSP ze środków MSW 

6. 
grudzień 

Informacja o realizacji planu pracy ZOW ZOSP RP i jego 
Prezydium za rok 2015. 

 

Przyjęcie planu pracy ZOW na rok 2016. 
*podczas każdego posiedzenia Prezydium ZOW w programie obrad będą uwzględniane aktualne sprawy dot. bieżącej 
działalności OSP i oddziałów ZOSP RP 

 

III. Bieżące zadania statutowe - kalendarium  
 

Lp. Termin Zadanie statutowe  Uwagi 

1. 
m-c 

styczeń -
marzec 

Kampania walnych zebrań sprawozdawczych OSP. 
Udział członków władz oddziałów ZOSP RP  
w walnych zebraniach OSP. 

 

2. 28 luty 2015r. 

XII Wojewódzki Konkurs Plastyczny pod hasłem 
„ZAPOBIEGAJMY POŻAROM” w Zarzeczu pow. 
przeworski 

Podsumowanie 
krajowe - spotkanie 

laureatów  
w Warszawie  

w terminie 
kwiecień/maj 

3. I kwartał 

Szkolenie komendantów gminnych ZOSP RP  
w CNBOP im. J. Tuliszkowskiego w Józefowie. 
Tematyka szkolenia: System dopuszczeń sprzętu 
użytkowanego w jednostkach ochrony ppoż., 
konsekwencje prawne użytkowania sprzętu bez 
świadectwa dopuszczenia, zalecane procedury 
odbioru sprzętu. 

Dokładny termin 
szkolenia zostanie 

określony przez 
Zarząd Główny ZOSP 

RP 

4. 
26 kwiecień 

2015 r. 

VII OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA STRAŻAKÓW  
na Jasną Górę 

Zorganizowany 
udział delegacji 

strażackich  
oraz strażackich 

orkiestr wg zgłoszeń  

5. 03 maj 2015r. 

Wojewódzkie obchody „DNIA STRAŻAKA 2015”  
w Kalwarii Pacławskiej 

Koordynator 
organizacji Dyrektor 

BT OW ZOSP RP  
w Przemyślu  

i Prezes ZOP ZOSP RP  
w Przemyślu 

6. 20 maj 2015r. 

Eliminacje wojewódzkie XXXVIII edycji OTWP pod 
hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom” w Łańcucie 

Koordynator 
organizacji Dyrektor 

ZW OW ZOSP RP  
i Prezes ZOP ZOSP RP 

w Łańcucie 
FINAŁ krajowy w dn. 

29-31.05. 2015r.  
w Polanicy Zdrój 
woj. dolnośląskie 

7. 
III dekada 
sierpnia 

IX WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD ORKIESTR 
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH woj. 
podkarpackiego. 

Wg odrębnych 
uzgodnień 

8. Lipiec-sierpień 

Obozy szkoleniowo – wypoczynkowe MDP woj. 
podkarpackiego. 
 

Organizatorzy BZOW 
i BT OW ZOSP RP 

w Krośnie i 
Przemyślu 

9. 

28-30 sierpień 
lub  

4-6 wrzesień 
2015 r. 

Udział reprezentacji woj. podkarpackiego w XIV 
Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych 
Ochotniczych Straży Pożarnych (KDP i OSP) 

Organizator ZG ZOSP 
RP i KG PSP 
Udział OSP 

Bystrowice pow. 
jarosławski 

i KDP OSP Grodzisko 
Dolne pow. leżajski 

oraz OSP Obojna 
pow. stalowowolski 
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10. 
I dekada 

października 

Narada szkoleniowa aktywu wojewódzkiego ZOSP RP 
i Prezesów ZOP m.in. nt. Organizacja kampanii 
sprawozdawczo-wyborczej OSP i oddziałów Związku 
OSP RP w roku 2016. 

Organizator BZOW 

 

IV. W zakresie real izacj i  zadań statutow ych oraz działalności  oświatowo -
programowej i  szkoleniowej OSP i  oddziałów Związku OSP RP  

 

1) wspieranie i rozwój ruchu młodzieżowych drużyn pożarniczych, czynienie starań o ich stały  

i systematyczny rozwój organizacyjny, 

2) do końca stycznia 2015 roku przesłanie do biur ZOW i biur terenowych OW lub biura konkursu 

plastycznego ”ZAPOBIEGAJMY POŻAROM” w Zarzeczu powiat przeworski prac plastycznych 

uczestników konkursu zakwalifikowanych w poszczególnych powiatach, 

3) ścisła współpraca zarządów OSP oraz oddziałów Związku OSP z kierownictwem szkół  

w zakresie udziału dzieci i młodzieży w eliminacjach OTWP i propagowania bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. Eliminacje powiatowe OTWP zakończyć do 30 kwietnia 2015 r. 

4) wykorzystanie walnych zebrań OSP do propagowania akcji odpisu 1% podatku na rzecz 

ochrony przeciwpożarowej i wspierania działalności OSP i oddziałów Związku w realizacji 

zadań statutowych, 

5) czynienie starań o dodatkowe środki finansowe na zakup sprzętu i umundurowania 

ochronnego strażaków w szczególności samochodów ratowniczo-gaśniczych w ramach nowej 

perspektywy unijnej 2014-2020, 

6) stałe i systematyczne prowadzenie, wspólnie z komendami PSP, szkolenia podstawowego dla 

nowo przyjmowanych członków OSP, 

7) kierowanie przez oddziały gminne i powiatowe kandydatów na szkolenia funkcyjnych OSP  

w tym KPP organizowane przez ZOW ZOSP RP,  

8) po zakończeniu kampanii sprawozdawczej, niezwłoczne przekazywanie danych na szczebel 

wyższy i do systemu elektronicznego „Raportu OSP” oraz „Informacja zbiorcza z przebiegu 

walnych zebrań OSP”, 

9) do 16 stycznia 2015 r. (I-szy termin) i do 15 maja 2015 r. (II termin) składanie wniosków  

o nadanie odznaczeń państwowych a w terminie do 31 stycznia 2015 r. odznaki „Zasłużony dla 

Ochrony Przeciwpożarowej” – zgodnie z ustaleniami z narady wojewódzkiej w Sanoku, 

10) terminowe i zgodne z regulaminem składanie wniosków w sprawie nadania sztandaru oraz na 

odznaczenia ZOSP RP,  

11) przygotowywanie i prowadzenie uroczystości strażackich zgodnie z obowiązującym 

ceremoniałem strażackim, 

12) propagowanie prenumeraty i czytelnictwa miesięcznika „STRAŻAK”, by każda OSP  

w województwie prenumerowała, co najmniej 1 egzemplarz tego czasopisma.   

13) dokumentowanie historii macierzystej OSP – dbanie o rozwój kronikarstwa. 

                                                                        

 
Prezydium ZOW ZOSP RP 

woj. podkarpackiego 
 

       Rzeszów, 22 grudzień 2014 r.          
 


