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HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ I KIERUNKÓW DZIAŁAŃ UJĘTYCH W UCHWALE PROGRAMOWEJ  

III ZJAZDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZOSP RP WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

               projekt 

l.p Treść zadania Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 

Odpowiedzialny za realizację 

i współdziałający 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

   I. W zakresie działalności organizacyjnej 

1. Wspieranie OSP w dążeniu do 

zwiększenia liczebności członków 

oraz liczby MDP. 

- propagowanie ochotniczego pożarnictwa 

  jako ruchu lokalnych społeczności na   

  rzecz poprawy bezpieczeństwa; 

- inicjowanie działań mających na celu  

  postrzeganie OSP jako miejsca  

  zapewniającego warunki  do  

  wszechstronnego rozwoju aktywności  

  członków OSP i MDP; 

- aktywizacja młodzieży na rzecz  

  ochotniczego pożarnictwa  poprzez  

  organizowanie przedsięwzięć  

  tematycznych ( konkursy, zawody, itp. ).  

praca 

ciągła 

zadania o 
charakterze 

stałym 

 

- ZOW ZOSP RP 

- Zarządy Oddziałów  

  Powiatowych i Gminnych   

 /równorzędnych / ZOSP RP 

- OSP 

- PSP 

 

2. Wspieranie aktywności oddziałów 

Związku OSP RP z uwzględnieniem 

roli systemów informatycznych 

umożliwiających sprawny obieg 

informacji wewnątrz 

organizacyjnych. 

- inspirowanie oddziałów  Związku OSP  

  RP do współdziałania ( np. organizacja  

  wspólnych uroczystości, szkoleń itp.) z  

  wykorzystaniem nowoczesnych środków 

  komunikacji i wymiany informacji; 

- zorganizowanie kampanii informacyjnej 

  dotyczącej obiegu informacji w Związku 

  OSP RP drogą  elektroniczną, oraz  

  korzyści płynących z  wykorzystania  

  nowoczesnych technologii w tym   

na bieżąco - ZOW ZOSP RP 

- Zarządy Oddziałów  

  Powiatowych i Gminnych  

  /równorzędnych / ZOSP RP 

- Biura Związku OSP RP 

 



 2 

„Systemu OSP”. 

3. Kontynuowanie okresowych 

szkoleń dla członków władz OSP  

oraz władz oddziałów Związku OSP 

RP w celu umacniania OSP i 

oddziałów Związku poprzez  

podnoszenie kwalifikacji działaczy 

strażackich. 

- organizacja i współorganizacja  szkoleń  

  specjalistycznych uzupełniających  

  wiedzę i  podnoszących 

  kwalifikacje działaczy pełniących  

  funkcje w oddziałach Związku. 

-  zwiedzanie ekspozycji, wystaw i   

   targów o tematyce pożarniczej i  

  ratowniczej 

na bieżąco - ZOW ZOSP RP 

- Zarządy Oddziałów  

  Powiatowych i Gminnych  

  /równorzędnych / ZOSP RP 

- Biura Związku OSP RP 

 

4. Organizowanie cyklicznych narad 

prezesów zarządów oddziałów 

powiatowych Związku OSP RP  -  

poświęconych bieżącym 

zagadnieniom działalności 

statutowej Oddziału 

Wojewódzkiego ZOSP RP. 

- organizowanie narad i spotkań  

  informacyjnych na szczeblu 

  wojewódzkim oraz regionalnym.   

min. 1 raz  

w roku 

- ZOW ZOSP RP 

- Biura Związku OSP RP 

- PSP 

 

5. Współdziałanie  z samorządami, 

administracją  rządową, instytucjami 

państwowymi, organizacjami 

społecznymi i służbami w ramach 

tworzenia coraz lepszych warunków 

do funkcjonowania społecznej 

służby pożarniczej i    pozyskiwania  

partnerów  w  realizacji zadań 

statutowych. 

- inicjowanie i podejmowanie wspólnych  

  działań mających na celu tworzenie  

  optymalnych warunków organizacyjnych 

  i finansowych dla funkcjonowania OSP i 

  ogniw Związku; 

- rozwijanie współpracy  przy realizacji  

  wspólnych przedsięwzięć  wpisujących  

  się w zadania programowe Związku OSP 

  RP. 

praca 

ciągła 

- ZOW ZOSP RP 

- Zarządy Oddziałów  

  Powiatowych i Gminnych 

 / równorzędnych / ZOSP RP 

- Biura Związku OSP RP 

- PSP 

- OSP 

 

   II.  W zakresie poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej i działalności  ratowniczo-gaśniczej 

1. Współdziałanie z KW PSP i KP/KM 

PSP w zakresie organizacji 

szkolenia pożarniczego strażaków 

ratowników OSP, Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej p.t. 

„Młodzież zapobiega pożarom”, 

- współdziałanie w tym zakresie zgodnie 

  z ustalanym co roku planem  

  przedsięwzięć statutowych; 

- przedstawianie na posiedzeniach władz 

  wojewódzkich ZOSP RP  informacji o  

  realizacji działań. 

praca 

ciągła 

- ZOW ZOSP RP 

- Zarządy Oddziałów  

  Powiatowych i Gminnych   

  /równorzędnych / ZOSP RP 

- Biura Związku OSP RP 

- PSP 
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ćwiczeń i zawodów sportowo-

pożarniczych OSP oraz pokazów 

celem podnoszenia umiejętności i 

sprawności operacyjno-technicznej 

OSP. 

 

2. Dokonywanie okresowych analiz 

liczby i głównych przyczyn 

pożarów  oraz innych miejscowych 

zagrożeń występujących na terenie 

województwa a także udziału OSP 

w akcjach ratowniczo-gaśniczych, a 

w szczególności OSP  włączonych 

do KSRG.. 

 - dokonywanie analizy działań  

  operacyjnych ze szczególnym  

  uwzględnieniem OSP , na szczeblu  

  wojewódzkim, powiatowym i gminnym. 

min. 1 raz 

w roku 

- Prezydium ZOW ZOSP RP 

- właściwe Zarządy Oddziałów  

  ZOSP RP 

 

 

3. Wspieranie działalności operacyjno-

technicznej OSP poprzez 

podejmowanie działań na rzecz ich 

wyposażenia w samochody 

pożarnicze, sprzęt, umundurowanie 

i środki ochrony osobistej 

dostosowane do charakteru 

prowadzonych działań 

ratowniczych. Sprzęt musi posiadać 

aktualne atesty i certyfikaty 

gwarantujące odpowiednią jakość. 

Należy kontynuować działania 

zachęcające do realizowania 

zaopatrzenia poprzez Biuro ZOW 
ZOSP RP i Biura Terenowe ZOSP RP 

- ustalanie priorytetów w zakresie  

  doposażania jednostek OSP, 

- dążenie do pozyskiwania dodatkowych 

  środków z przeznaczeniem na  

  doposażanie OSP, 

- przeprowadzenie akcji informacyjnych o 

  korzyściach zaopatrywania się w  

  Biurach Terenowych ZOSP RP i  

  możliwościach korzystania przez OSP z  

  dofinansowania takich zakupów, 

- współdziałanie z samorządami, 

  administracją rządową, WFOŚiGW, 

  Firmami Ubezpieczeniowymi oraz 

  innymi podmiotami w zakresie 

  udzielania pomocy i wsparcia OSP. 

na bieżąco - ZOW ZOSP RP 

- Zarządy Oddziałów  

  Powiatowych i Gminnych /  

  równorzędnych / ZOSP RP 

- PSP 

- instytucje i organizacje  

  wspierające ochotnicze  

  pożarnictwo 

 

4. Kontynuowanie i  rozwijanie 

działań inspirujących oddziały 

Związku OSP  RP i OSP   w  

zakresie  propagowania wśród 

społeczeństwa  zasad 

- współorganizowanie przedsięwzięć o  

  charakterze informacyjnym i  

  prewencyjnym,  

- publikacje  dotyczące zagrożeń oraz 

  zasad bezpieczeństwa i sposobu 

na bieżąco, 
w 

szczególnoś

ci   w 

okresach 

- Oddziały ZOSP RP  

   wszystkich szczebli 

- PSP 
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bezpieczeństwa oraz sposobów i 

metod zapobiegania zagrożeniom. 

  zapobiegania zagrożeniom.  

 

 

wzmożonych 

zagrożeń 

   III. W zakresie działalności kulturalno-wychowawczej 

1. Kultywowanie i wzbogacanie 

dorobku historycznego służby 

pożarniczej poprzez m.in:  

  

- organizowanie imprez o bogatym i 

  wielostronnym charakterze w tym :  

  imprez regionalnych i wojewódzkich 

  prezentujących dorobek orkiestr 

  strażackich, zespołów, a także imprez 

  lokalnych promujących inne rodzaje 

  działalności kulturalnej w OSP, 

- wspieranie działalności kronikarskiej 

  dokumentowania dziejów OSP i 

  oddziałów Związku; 

- organizowanie i pomoc w organizacji 

  uroczystych obchodów Dnia 

  Strażaka, świąt państwowych i 

  uroczystości strażackich oraz udział 

  w pożarniczych uroczystościach 

  centralnych i lokalnych; 

- prowadzenie działań propagujących 

  czytelnictwo prasy pożarniczej, 

  zwłaszcza „Strażaka Mazowieckiego” 

  i „Strażaka”; systematyczne 

  zwiększanie ich prenumeraty. 

zgodnie z 

planami 

zatwierdza

nymi na 

każdy rok, 

praca 

ciągła 

- Oddziały ZOSP RP  

   wszystkich szczebli 

- OSP 

- Biura Związku OSP RP 

- PSP 

- instytucje i organizacje  

  współpracujące oraz  

  wspierające ochotnicze  

  pożarnictwo 

 

2. Pożarnicze wychowanie dzieci i 

młodzieży poprzez podejmowanie i 

kontynuowanie różnorodnych form 

działalności, jak : obozy 

szkoleniowo – wypoczynkowe w 

ramach „Akcji Letniej”, konkursy, 

turnieje, współpraca z opiekunami 

MDP. 

- organizowanie corocznych eliminacji 

  terenowych i wojewódzkich OTWP  

  oraz konkursu plastycznego o 

  tematyce pożarniczej, 

- pozyskiwanie środków na nagrody,  

 będące czynnikiem zachęcającym  

 młodzież do szerszego udziału w naszych 

 przedsięwzięciach,  

corocznie - Oddziały ZOSP RP  

   wszystkich szczebli 

- Biura ZOSP RP 

- PSP 
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-  współdziałanie z Państwową Strażą  

  Pożarną w realizacji programu  

  szkolenia na obozach MDP, 

- pozyskiwanie dodatkowych funduszy 

  na organizację obozów szkoleniowo- 

  wypoczynkowych dla  młodzieży. 

3. Prowadzenie kolejnych edycji 

konkursu na „Strażaka Roku 

Województwa Mazowieckiego” – 

propagującego pozytywne postawy, 

odwagę i zaangażowanie strażaków 

ratowników OSP. 

- rozpropagowanie konkursu, 

- zapewnienie nagród dla laureatów 

  konkursu. 

edycje 

konkursu 

prowadzone 

są co roku 

- ZOW ZOSP RP 

- Zarządy Oddziałów  

  Powiatowych i Gminnych /  

  równorzędnych / ZOSP RP 

- PSP 

 

 

   IV. W zakresie działalności finansowo-gospodarczej 

 

1. Intensyfikowanie działań w zakresie 

pozyskiwania przez Związek OSP 

RP, środków finansowych z tytułu 

wpłat 1%  podatku dochodowego od 

osób fizycznych 

- popularyzacja w prasie branżowej oraz  

  w formie elektronicznej (maile,  

  informacje na stronie internetowej,  itp.). 

- pozyskiwanie darczyńców 

praca 

ciągła, 
w 

szczególnoś

ci w I 

kwartale 

każdego 

roku 

- Oddziały ZOSP RP  

   wszystkich szczebli 

- OSP  

- Biura ZOSP RP 

 

 

2. Podejmowanie działań na rzecz 

pozyskiwania środków finansowych 

z różnych źródeł na prowadzenie 

działalności programowej Oddziału 

Wojewódzkiego Związku OSP RP. 

- prowadzenie działalności 

  gospodarczej w Biurach Terenowych 

  i Biurze ZOW ZOSP RP. 

- pozyskiwanie środków finansowych  

  od sponsorów i sympatyków Związku,   

  a także z funduszy celowych i   

  programów, 

- zawieranie długookresowych umów  

  na organizację imprez o charakterze 

  komercyjnym przy udziale Związku. 

na bieżąco - Oddziały ZOSP RP  

   wszystkich szczebli 

- OSP 

- Biura Związku OSP RP 

- instytucje i organizacje  

  współpracujące oraz  

  wspierające ochotnicze  

  pożarnictwo 

 

3. Koncentrowanie działalności - stałe rozpoznawanie potrzeb OSP w praca   
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gospodarczej na systematycznym 

zaopatrywaniu OSP w sprzęt 

pożarniczy, umundurowanie i środki 

ochrony osobistej. 

  zakresie wyposażenia, umundurowania i 

  sprzętu, 

- nawiązywanie kontaktów z  

  producentami sprzętu w celu poszerzania  

  asortymentu oraz zapewnienia  

  korzystnej i szerokiej oferty, 

- prowadzenie analiz zapotrzebowania na 

  sprzęt, wyposażenie i umundurowanie,   

  co stanowi podstawę do właściwego  

  rozdziału środków i ustalania 

  priorytetów, 

- współpraca z WUS Brzeziny  i  

  Kaliskimi Zakładami Przemysłu  

  Terenowego, 

- terminowa realizacja złożonych przez  

  OSP wniosków.  

ciągła - Oddziały ZOSP RP  

   wszystkich szczebli 

- Biura Związku OSP RP 

 

4. Wspieranie OSP w pozyskiwaniu 

środków na zakup samochodów 

pożarniczych, a także na budowę i 

remonty remiz. 

- prowadzenie doradztwa w zakresie 

  pozyskiwania środków przez OSP, 

- doskonalenie procedur dotacyjnych, 

- powołanie zespołów doradczych, z  

  przedstawicielami regionów,  

  prowadzących analizy złożonych przez  

 OSP wniosków pod kątem kryteriów i  

  zasad rozdziału dotacji, 

- kontrola realizacji środków dotacyjnych. 

praca 

ciągła 

- ZOW ZOSP RP 

- Biura Związku OSP RP 

 

5. Propagowanie obowiązujących 

zasad i przepisów dotyczących 

działalności finansowo-

gospodarczej w OSP i oddziałach 

Związku. 

- przekazywanie informacji na  

  spotkaniach, zebraniach, czy  

  posiedzeniach organów statutowych, 

- publikacje w wydawnictwach, na  

  stronie internetowej, 

- opracowanie materiałów 

  pomocniczych w zakresie działalności 

  finansowej,  

Praca 

ciągła 

- ZOW ZOSP RP  

- Biura Związku OSP RP 
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- organizacja szkoleń dotyczących   

 działalności finansowej i gospodarczej w   

OSP i oddziałach Związku, w tym szkoleń 

skarbników. 

 

 V. Zalecenia organizacyjne 

    Zjazd zobowiązuje: 

 

1. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP do ujęcia zapisanych w uchwale programowej 

Zjazdu zadań w corocznych planach działalności i podjęcia odpowiednich działań dla 

zapewnienia ich wykonania. 

 

2. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP do oceny realizacji Uchwały Programowej 

Zjazdu  -  w połowie jego kadencji. 
 

3. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP do rozpatrzenia wniosków i postulatów 

zgłoszonych na Zjeździe oraz poinformowania zainteresowanych o sposobie ich realizacji. 
 

4. Delegatów na III Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP do przekazania na walnych 

zebraniach członków  OSP  oraz na posiedzeniach zarządów oddziałów powiatowych i 

gminnych / równorzędnych / Związku OSP RP informacji o przebiegu Zjazdu i treści 

uchwały programowej. 

 

5. Komisję Rewizyjną Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. mazowieckiego do 

corocznych kontroli realizacji zadań statutowych przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego 

ZOSP RP woj. mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem realizacji uchwał organów 

statutowych. 

 

6. Delegatów Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. mazowieckiego na  XIII  Zjazd 

Krajowy ZOSP RP do bieżącego przedstawiania władzom  pożarniczym szczebla krajowego 

wniosków i postulatów dot. funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej. 

 

 


