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Załączn ik  Nr  2   
do uchwały Nr 24/53/2019 

Prezydium ZOW ZOSP RP 
z dnia 30.12.2019 r. 

PLAN PRACY 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP i jego Prezydium woj. podkarpackiego  

na rok 2020 
 

 W marcu 2020 rozpocznie się już czwarty rok pracy IV kadencji Oddziału Wojewódzkiego 

Związku OSP RP woj. podkarpackiego.  

W przyszłym roku zakooczy się czwarty rok pracy oddziałów gminnych i powiatowych a rozpocznie 

piąty i ostatni rok ich działalności w minionej kadencji.   

 Z dniem 01 stycznia 2020 roku rozpoczyna się także kolejna, czwarta, ostania  kampania 

sprawozdawcza w Ochotniczych Strażach Pożarnych woj. podkarpackiego obecnej kadencji.  

Oznacza to, że w IV kwartale 2020 roku będziemy programowad i uruchamiad już kampanię 

sprawozdawczo-wyborczą w Ochotniczych Strażach Pożarnych jak również w oddziałach Związku 

OSP RP woj. podkarpackiego. W związku z tym w roku 2020 czeka nas wiele zadao i przygotowao, 

których prawidłowa realizacja będzie skutkowad w przyszłości m.in. w sprawnym przeprowadzeniu 

kampanii sprawozdawczo-wyborczej w roku 2021. 

 Treści najistotniejszych zadao na najbliższą kampanię sprawozdawczą OSP 2020 zapisaliśmy  

w Uchwale nr 15/VII/2019 Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. podkarpackiego  

z dnia 05 grudnia 2019 roku, którą to inaugurowaliśmy kampanię walnych zebrao OSP 2019. 

 Zarządy OSP przygotowując plany pracy na 2020 rok powinny w swoich programach 

działania poświęcid wiele uwagi tym zadaniom statutowym, które są najpilniejsze i najważniejsze, 

które zapewnią naszej społecznej organizacji pożarniczej dalszy rozwój i realizację przyjętych na 

siebie obowiązków statutowych. 

 W dalszym ciągu nie możemy byd zadowoleni z pracy z dziedmi 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 

doprowadzid 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. 

 Niniejszy plan, mimo że w szczególności dotyczy pracy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, 

adresujemy również do wszystkich OSP i oddziałów ZOSP RP niższego szczebla, ponieważ 

przeważająca liczba zadao ma swój początek w OSP, gminie i powiecie. Od ich terminowej  

i rzetelnej realizacji, zależed będzie w dużej mierze wykonanie zadao statutowych na szczeblu 

województwa.  Zalecamy, by przedstawione w planie wojewódzkim zadania, ujmowad również do 

planów lokalnych, tworząc w ten sposób ujednolicony kierunku działania OSP i Związku OSP RP 

woj. podkarpackiego.  

 Realizacja zamierzeo i wykonanie zaplanowanych zadao będzie możliwa przy ścisłym 

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

współpracy z władzami samorządowymi wszystkich szczebli woj. podkarpackiego. 
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I. Posiedzenia Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP  

 

Lp. Termin Tematyka posiedzeń 

1. 
II połowa 

marca 
2020 r. 

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP 
za 2019 rok oraz uchwalenie planu budżetu na rok 2020.                     

Sprawy bieżące 

2. 
I połowa 
listopada 
2020 r. 

Sprawozdanie z przebiegu walnych zebrao sprawozdawczych OSP 2020. Stan 
organizacyjny OSP w województwie. 

Inauguracja kampanii sprawozdawczo-wyborczej w OSP i oddziałach Związku OSP RP 
w roku 2021. 

Sprawy bieżące 

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

OSP i oddziałów ZOSP RP. 
 

II. Posiedzenia PREZYDIUM Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP  

 
Lp. Termin Tematyka posiedzeń Uwagi 

1. 
Luty 

2020r. 

Sprawy odznaczeniowe dla członków OSP i działaczy ZOSP RP woj. 
podkarpackiego w roku 2020. 

Posiedzenie 
wyjazdowe  
w Zarzeczu 

 
Podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pod hasłem 
„ZAPOBIEGAJMY POŻAROM”. 

2. 
Kwiecieo 

2020r. 

Informacja o przygotowaniach do obchodów „DNIA STRAŻAKA 
2020” w powiatach i województwie. 

Posiedzenie  
w siedzibie  

OW ZOSP RP  
w Rzeszowie 

Informacja o przebiegu eliminacji gminnych i powiatowych XLIII 
edycji OTWP „ Młodzież Zapobiega Pożarom”. Stan przygotowao do 
eliminacji wojewódzkich OTWP. 
Informacja o wynikach krajowych konkursu plastycznego 
„ZAPOBIEGAJMY POŻAROM”. 

3. 
Czerwiec 

2020r. 

Informacja z przebiegu kampanii sprawozdawczej w OSP 
Posiedzenie  
w siedzibie  

OW ZOSP RP  
w Rzeszowie 

Informacja o przebiegu obchodów „DNIA STRAŻAKA 2020” 
Wyniki eliminacji wojewódzkich i finału krajowego OTWP „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”. 
Stan przygotowao do XI Wojewódzkich Zawodów Sportowo-
Pożarniczych MDP wg regulaminu CTIF. 

4. 
Październik 

2020r. 

Informacja o realizacji wykorzystania środków finansowych 
pozyskanych w ramach 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych przez ZOSP RP za rok podatkowy 2018. 

Posiedzenie  
w siedzibie  

OW ZOSP RP  
w Rzeszowie Informacja nt. aktualnego stanu wykorzystania limitu odznaczeo 

korporacyjnych ZOSP RP. 

5. 
Grudzieo 

2020r. 

Informacja o realizacji planu pracy ZOW ZOSP RP i jego Prezydium w 
roku 2020. 

Posiedzenie  
w siedzibie  

OW ZOSP RP  
w Rzeszowie 

Przyjęcie planu pracy ZOW na rok 2021. 
Informacja nt. wykorzystania limitu odznaczeo korporacyjnych ZOSP 
RP w roku 2020 

*podczas każdego posiedzenia Prezydium ZOW w programie obrad będą uwzględniane aktualne sprawy dot. bieżącej 
działalności OSP i oddziałów ZOSP RP 

 
III. Bieżące zadania statutowo – organizacyjne „KALENDARIUM” 

 
Lp. Termin Zadanie statutowe  Uwagi 

1. 
Styczeo-marzec 

2020 r. 

Zebrania sprawozdawcze w Ochotniczych Strażach 
Pożarnych.  

Udział członków władz 
oddziałów ZOSP RP  
w zebraniach OSP 

2. 
III dekada  

lutego 2020 r. 

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

Koordynator organizacji 
Dyrektor ZW i Prezes ZOP 

ZOSP RP w Przeworsku 

3. 26 kwiecieo 2020 r. 
Udział delegacji strażaków OSP w VIII Ogólnopolskiej 
Pielgrzymce Strażaków Na jasna Górę. 

Koordynator organizacji 
Dyrektor ZW i Prezes ZOP 

woj. podkarpackiego 

4. 03 maj 2020 r. 

Wojewódzkie Obchody DNIA STRAŻAKA 2020  
w ramach XXVI Wojewódzkiej Pielgrzymki Strażaków 
do Sanktuarium Męki Paoskiej i Matki Bożej w 
Kalwarii Pacławskiej pow. przemyski. 

Koordynator organizacji 
Dyrektor ZW i Prezes ZOP 

ZOSP RP w Przemyślu 
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5. 15 maj 2020 r. 
Eliminacje wojewódzkie LXIII edycji OTWP pod 
hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”  

Koordynator organizacji 
Dyrektor ZW i Prezes ZOP 

ZOSP RP w Dębicy 

6. 20 czerwiec 2020 r. 
Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP wg 
regulaminu CTIF – Sanok 2020 

Koordynator organizacji 
Dyrektor ZW i Prezes ZOP 

ZOSP RP w Sanoku 

 

IV. Wa żniejs ze zada nia  sta tu towe  w ty m d ziała ln oś ci  wy ch owa wczej  i  s zkoleni owej  

 

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

i systematyczny rozwój organizacyjny, 

2) do 20 stycznia 2020 roku przesłanie do biura ZOW i Urzędu Gminy w Zarzeczu prac 

plastycznych ogólnopolskiego konkursu plastycznego ”ZAPOBIEGAJMY POŻAROM”, 

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

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

przeciwpożarowego. Eliminacje powiatowe OTWP zakooczyd do 30 kwietnia 2020r. 

4) wykorzystanie walnych zebrao sprawozdawczo OSP do propagowania akcji odpisu 1% podatku 

na rzecz ochrony przeciwpożarowej i wspierania działalności OSP i oddziałów Związku  

w realizacji zadao statutowych, 

5) stałe i systematyczne prowadzenie, wspólnie z komendami PSP, szkolenia podstawowego oraz 

szkolenia dla funkcyjnych członków OSP,  

6) po zakooczeniu kampanii sprawozdawczej OSP, niezwłoczne przekazywanie danych OSP  

na szczebel wyższy i do systemu elektronicznego „RAPORT OSP”, oraz „Informacji zbiorczej  

z przebiegu walnych zebrao sprawozdawczych OSP”,  

7) do 25 stycznia 2020 r. (I-szy termin) i do 10 czerwca 2020 r. (II termin) składanie wniosków  

o nadanie odznaczeo paostwowych a w terminie do 10 stycznia 2020 r. wniosków o nadanie 

odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” (limit odznak – 1 wniosek na zarząd 

oddziału powiatowego), 

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

na zbiorowe i indywidualne odznaczenia korporacyjne Związku OSP RP,  

9) przygotowywanie i prowadzenie uroczystości strażackich zgodnie z obowiązującym 

ceremoniałem strażackim, 

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

w województwie prenumerowała, co najmniej 1 egzemplarz tego czasopisma,   

11) dokumentowanie historii macierzystej OSP – dbanie o rozwój kronikarstwa, opracowywanie 

monografii OSP, tworzenie izb tradycji oraz kącików pamięci historycznej.  

                                                                        

 
Prezydium ZOW ZOSP RP 

woj. podkarpackiego 
 

       Rzeszów, 30 grudnia 2019 r.          
 
Opracował: 
Edward SZLICHTA  
Dyrektor ZW OW ZOSP RP 
woj. podkarpackiego 
 


