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Szanowne Druhny i Druhowie
Przechodzirny do roboczej części Zjazdu, wspo_

rninając tych , ktorzy odeszli' w sposob szczęgolny przy-
pominają mi się twarze Druhow Edwarda Hunka, Jana
Szczepaniaka', Mikołaja Kołodziejczaka, ktorzy z nami
w tej kadencji pracowali. Nawiązując do początku

naszego dzisiejSzego dnia, kiedy mowiliśrny o tym,
jak potrzebne jest dobro w naszym kraju' to o kaŻdym
z nich mozna pow iedziec, Za to był dobry człowiek, kt ry
duzo dobrego zrobił dla kraju, dla swojego środowiska.

Na tym szlaku drog, długiej wspolnej wędrowki
zmierzamy do zakonczenia kolejnej kadencj i Związku.
Zmierzamy do podsumowania pięciu lat pracy w bardzo
złoŻonej r zeczy w isto ś c i .

Pozwolcie, Że wrocę wspomnieniami 15 lat wstelz
do 1992 roku, do naszego IX Zjazdu, kt ry odbywał się

w Miętnern. Wielu z Was tam na tym Zjeźdz|e Zapęwne było.

To był taki przełomowy CZas, kiedy trzeba było
w nowej rzeczywistości przebudować na nowo naSZ porzą-
dek w Związku ochotniczych Strazy Pozarnych, w ochot-
niczych Strazach PoŻarnych. I zna|eźliśmy tam wtedy
dobre rozwiązania. Dzięki temu' Żę była Życzliwośc
w Parlamencie, Że przyjęto ustawę o ochronie przeciwpo_
Żarowej, ktora dawała Samorządom formalne podstawy
prawne, do finansowania ochotn tczych StraŻy PoŻarnych.
Wtedy Druh Marian Starownik jako poseł pracował nad

tyrn projektem. Straze poŻarne nie tylko nie zna|azły się
w kryzysie', ale bardzo się rozwinęły. I teraZ, Po l5 latach
mamy pewnego rodzaju takie naw|ąZanie do tamtych
czas w , przejawiające się w dość specyfi czny sposob, bo

pojawiły się np. wątpliwoś ci, czy ekwiwalent dla strazakow
mozna wypła cac.

Myślę, Że w naszym środowisku tych wątpliwości
nigdy rlie było, ale waŻnęjest, Żeby te wszystkie rozw|ą-
zan|a UCZynic bardzo czytelnymi, abyśmy zadbali o to, by
takie stowarzyszenia jak Ochotn rcze Straze Pozarne nie
rniały wątpliwości , Za są dla paristw a potrzebne. Bo o tym,
Że Są potrzebne dla ludz| dla rnieszkanc w, dla tych
wszystkich,ktorzy znalezli się w potrzebie nie mamy wąt-
pliwości. Troszkę pojawiło się tych wątpliwości w tych
forrnalnych rozstrzygn tęciach, z ktorymi rnamy ostatnio

do czynienia.
Ale juŻ dawno temu w l92l roku Bolesław Chomicz

mowił w taki bardzo jasny sposob,, Z9 ,,Pd stwo nowocze-
Sne jest, a raczej powinno by. wielkirn zespołem obywa-
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teli świadomych zadan swych i celow, przejętych myślą
dobra powszechnego, a przeto wyłoniony Z tegoŻ społe-

cze stwa rządjest jedynie wykonawcą wol i tegoŻ narodu''.

Bardzo waŻne jest, abyśmy budowali paristwo

pomocnicze, pa stwo, ktore wspiera aktywnych ludzi,
ktore wspiera takŻe ochotnicze Straze Pozarne. Bo stra-

Żacy wiedzą jak dobrze zorganizowac działalnośc.
Zauwazcie, Że straz poŻarna jest jednym w niewielu
obszarow naszego publ icznego działania, gdzie wszystko
to dobrze funkcjonuje. I tu nie ma przesady z takirni
ekonom iczny mi roz w iązani am i, Żeby w sz y stko w yc e n i ać,

tworzyc procedury.

Tu jest finansowanie gotowości. Bo strazak w grni-

nie' powiecie wie dobrze, juki sprzęt na jego terenie jest

potrzebny. I tu nie potrzęba lnu paristwowego dyrygenta.

Wystar;Ząmu odpowiednie środki, wsparcie Samorządu.,

wsparcie pa stwa, wsparcie przyjacioł, ktorzy pomagają

straŻy poŻarnęj. I tego typu rozwiązaniapozwalują dobrze
budować system powszechnego bezpiecze/rstWo, bo spra-
wiają, Że to, co jest w konkretnej sytuacji potrzebne

i niezbędne - strazacy mają na wypos aŻentu.

ochotnicy karnie wykonują rozkazy, ale oczekują
Szacunku' uznania i wsparcia, bo często ta ochotnicza
działalność wiĘe się tez Z wielkim ryzykiern. Ry'ykiem,
ktore często dla straŻakow konczy się tragicznie.

Pozw lcie, Że wspomnę jeszcze jedną z naszych
kolezanek Druhnę Edytę Juske, ktora ponad rok temu
zginęła, ratując dobytek swoich sąsiadow została cięzko
ranna. To Są nasi bohaterowie, to Są ludzie tacy zwykli
Z pozoru' kt rzy rnieszkają w wiosce, miasteczku, pracują
na codzten, a w sytuacji,, kiedy przychodzi niębezpieczęn-
Stwo, potrafią nie szczędzic swojego zdrowia i Życia, aby

innych uratować.
Druhny i Druhowie
Czasy bywaj ą roŻne. Kiedyś starszy człowiek opo-

wiadał mi na jednym Ze Spotkan, jak Prymas Polski, kar-

dynał Stefan Wyszynski przytoczył taką opowieśc, kiedy
to w 1939 roku ludzie uciekaj ąz Warszawy i patrzą' a tu,

na polu chłop siej e zboŻe. PytajQ, Co ty tu robisz, przęcięŻ

wojna. Na to padła prosta odpowiedŹ wojna wojną, a ja

sieję chleb' bo ten chleb jest Zawsze potrzebny. I tak Samo

Zawsze są potrzebni straŻaly ochotnicy, by nieśc pomoc.

Bez względu na wiatry historii, polityczne Zawiro-

Wania, jesteśmy, by ratować, tak juk na sztandarach mowi
naln nasze tradycyjne przesłanie ,, Bogu na chwałę,

ludziom na pozytek".
Szanowne Druhny i Druhowie
To Zamiłowanie do słuzby przechodzi w rodzinach

strazackich z ojca na syna, na wnuka, z pokolenia na

pokolenie. I w tej straŻy poŻarnej kaŻdy ma swoje miejsce,

kaŻdy lna swoj ą waŻną rolę do odegrania. Bo młodztez,
ci najbardziej dynam|Czni wyjeŻdŻają do akcji, średnie po-

kolenie organizuje środki, sprzęt, Wyposazenie, Żeby moŻ-

na było skutecznie i bezpiecznie ratować, a seniorzy Spra-

wiaj 4, ze ta działalnośc, ta słu Żba nie ulega Zapomnieniu.

Tak jak wspomniał Druh Janusz Grnitruk to jest jedna

wielka piękna historia. To jest historia, ktora jest pisana

w kaŻdej miejscowości, wszędzie tam, gdzie jest kronika
strazacka. ZauwaŻcie, Za po latach często tylko to., co zosta-

ło na tych zdjęciach ze spotka n, z działan straŻy poŻarnyclr

pozostaje w pamięci po ludziach, ktorzy słuzyli
w swojej ,,małej ojczyźnie''. To jest przykład jak straz
poŻarna buduje si lne., Życzliwe społeczeristwo.

Szanowne Druhny i Druhowie
Szczegołowe dane przedstaw i liśmy w Sprawozdan iu.,

ktore otrzymaliście, ktore omawialiśmy na spotkaniaclr
regionalnych. Pozw lcię, ze odniosę się do kilku kluczo-
wych zagadnien.

W tej kadencji oprocz działalnoŚci w kraju podejfflo-

waliśmy teŻ kontakty, wspołpracę Zagraniczną. To jest

kadencjo, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, kiedy ta
nasza przestrzen Życta i działania niewspołmiernie się

powiększyła. To jest tez Czasami probleln' o ktoryrn nie

wolno zapominać, kiedy to bardziej aktywni ludzie wy-
jeŻdŻająi często brakuje ochotnikow do wyjazdu do akcji.
Ale w tyrn miejscu chciałbyrn teŻ, abyśmy pamiętali

o tych , ktorzy pojechali za pralą, zebyśmy utrzymywali
Z nlrni kontakt, Żeby podązały za nimi nasze myŚli, Żeby-

śmy tezzachęcali ich do tego, by swoim dorobkiem, swoim
doświadczęnietn,, swoją wtedząpodzielili się Z natni., tU,
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w ojczyźnie. Na tej drodze spotykamy wielu przyjacioł.
W bezpośredni sposob odniosę się tutaj do naszych naj_

bliŻszych sąsiad w, do Druh w Z Czech, Słowacji,
do Druhow Z Węgier, bo Z nimi zaczynaliśmy tę
wsp łpracę' jeszcze przed wejściem do Unii Europejskiej.
Bardzo waŻnajest wspołprala z Niemcami. Cieszymy się,

Żę jest delegacja z wiceprezesem Deutche Jugend-
feuerwehr - Andreasem Huhnem.

Szanowni Panstwo, Druhny i Druhowie
Tę wspołpracę chcielibyśmy poSZ erzać, chcielibyśmy

poszerzac takŻę na wsp ołpracę zę straŻakami francuski-
mi' tak, aby budować tę straŻacką rodzinę w Europie.
W czasie rozmowy z delegacjami zagranicznymi jeden

z naszych gości zapytał, jak my tutaj sobie Z tą polityką
radzimy. I powiedziałeffi, Że najbardziej mi pasuje to
dośw tadczenie z czeskiego zjazdu straŻy poŻarnych, kiedy
Karl Richter był wybierany na prezęsa czeskich straŻy
poŻarnych, to pamiętam, Ża wspominaliśmy to stare

powiedzenie dobrego wojaka Szwejka' ktory mowił, Ze

trzeba się trzymac środka szyku, bo nigdy nie wiadomo,

kiedy zarządzą w tył zwrot.
Szanowne Druhny i Druhowie
Bardzo waŻna jest wspołprala w ramach CTIF.

ochotn icze Straze PoŻarne stopniowo nabierają tutaj

wprawy i nabieramy kolejnych dośwtadczen. Chcę w tym
miejscu podziękować Druhowi Markowi Trombskiemu'
ktory w tym kierunku wiele dobrego zrob1ł i Druhowi
Wiesławowi Penkowi,ktorzy w tych relacjach międzyna-
rodowych bardzo duzo dobrych kontaktow i dobrych
doświa dczen przeprowadzi l i.

Zaczęliśmy w tej kadencji korzystac Ze środkow
unijnych. W taki najbardziej spektakularny SpoS ob zrobiło
to woj ewodztwo lubuskie. Tam w ramach programu
INTERREG sfinansowano kilkadziesiąt Samochodow
z 80 o/o dofinansowaniem ze środkow europejskich. Trzeba
przy tym zaznaczyć, Że ZwiąZek był takim dobrym partne-

rem' ktory pozwolił sfinansow ać, zagwarantowaliśmy dofi-

nansowanie pomostowe, od zręalizowania do czasu zwrotu
środkow. Warto to podejmować w następnych latach.

W czasie tej kadencji wprowadzono cały Szereg szko-
len. Te szkolenia podstawowe realizują koledZy z Paristwo-
wej StraŻy Pozarnej. Przeszkolono w latach 2002-2006
ponad l27 tysięcy członk w ochotniczych StraŻy PoŻar-
nych. W 2006 roku wprow adz1|iśmy nowy system szkolenia
na trzech poziomach podstawowych dla ratownikow spe-

cjalistycznych i dla dowodc w. Konieczne było wydłuŻenie
tych okres w przejściowych' aby nie było problem w
z moŻIiwościąudziału w akcjach. Te sprawy Zostały napra-

wione. Zresztą podejmując roznego rodzaju działania za-

wSZe staramy się dostosować do realiow Życia,bo w roŻnych
regionach Są roŻnę uwarunkowania i waŻne jest, Żeby

doprow adzic do rozwiąza adekwatnych do realiow.
W czasie tej kadencji odbywały się teŻ kursy

medyczne. W tym obszarze duŻo dobrego zrob|ła Druhna
Renia Rokita. To wielki obszar i przestrzęn do budowania
takiej specj alizacji wŚrod ochotnikow' ktora sprawia, Że

w tym pierwszym najtrudniejszym okresie skutecznie
mozemy ratowac Życie.

W zakresie standaryzacji prac nad techniką bardzo
wazne było to działanie, ktore W Prezydium Zarządu
Głownego realizował Druh Stanisław Mikulak. To opra-
cowanie standardow dla ochotn iczych StraŻy PoŻarnych,
to waŻny krok na drodze do takiego impulsu, zarowno dla
władz Samorządowych jak i panstwowych w zakresie wy-
posazenia, sprzętu, ujednolicenia tych wszystkich zasad.

W tym okresie ostatnich lat kadencj t realizowaliśmy
teŻ projekty w zakresie zakupu sprzętu. Mozemy m wiąc
całościowo o tych działaniach, z dumą pow iedziec, Za

dzięki tym przedsięwzięciom polegającym na łączeniu
środkow budzetowych, ubezpieczeniowych' funduszu
ochrony środowiska, Samorządowych mogliśmy pom c
w zakupie ponad 900 nowych poj azdow dla OSP. To wiel-
kie przedsięwzięcie, przedsięwzięcie moŻ|iwe dzięki
wspołpracy roŻnych środowisk, wspołpracy roŻnych ludzi
dobrej woli.

Tu w ramach biura tymi sprawami zajmowali się

Druhowie: Bonecki, Golanski, Pluciriski, a w woj ewodz-
twach pierwsze takie inicjatywy podejmował Mikołaj
Kołod ziejczak w Wielkopolsce CZy Zdzisław Dąbrowski
w warminsko-mazurskim; w kaŻdym Z nich w sposob

dostosowany do swojego wojew odztwa.
Szanowne Druhny i Druhowie
Jednostki oSP dysponują ponad 15 tysiącami Samo-

chodow' mają l l5 samochodow specjalnych, 925 pojazdow
pomocniczych. To jest ogromna i wielka społeczna siła
Spraw tająca, Że w naszym kraju Żyje się bezpieczniej.

Ale jest teŻ dztałalność, kt ra, tak jak tu mieliśmy
orkiestrę, Sprawta, Że w naszym kraju Żyje się radośniej,

bo mamy pośrod nas 800 orkiestr' Z tego wiele jest na

europejskim i światowym poziomie. Mogliśmy się o tym
przekonac na Festiwalu Ogolnopolskim w Krynicy-Zdro-
ju, ktory się parę miesięcy temu odbył. W tym obszarze,
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myślę, Że przed Zjazdem, w szlzegolny sposob dziękuję
Druhnie Leon ardzię Bogdan) Za ten jej ,'rogaty charakter''.

Szanowne Druhny i Druhowie
W tym środowisku teŻ bardzo aktywnie działa

Pan Marian Chmielewski, kt ry przyczynia się do tego, ze
te nasze orkiestry nabierają lepszego kunsztu i dzisiaj
sławią polskich straŻakow nie tylko w Europie' ale takŻe
na świecie. Bo nasze orkiestry koncertują w bard zo w ielu
rniejscach.

Druhny i Druhowie
O tym, jaka jest nasza histori a, nasza trady cja, nasza

wspołczesność, mozecie się teŻ przekonaĆ,,, pon tewaŻ
w tym roku obchodziliśrny |zs-lecie pisrna,,Strazak''.
otrzymaliście albuffiy, gdziejest spisana takŻe historia tej

naszej kadencji. Tam kaŻdy z Was odnaj dzię się' tam kaŻdy

z Was zostawił ślady swoich stop w tej społecznej, szla-
chetnej działa|ności. Tu chciałbym podziękowac, przed
Wami, redaktoroffl naczęlnym: Marianowi Zalewskiernu
i poprzedniemu redaktorowi Ludwikowi Kotonskiernu, bo

to jest wielka wspan iała działalność' Żeby dzielic się do-

bryrni dośw iadczęniarn i, dzielic się dobryrT przykładern.

To jest tez wielkie zadanie, abyśrny obok tej trady-

cyjnej formy komunikowania się, przeszlt szerzej teraz

do nowych technologii, do internetu. Zeby w internecie
moŻna było znalęźc nawet więcej , niŻ jest na papierze.

Bo tam ta przestrzeh jest duzo pojernniej sza. W tyrn kon-

tekście chcę Zwrocic uwagę na potrzebę poprawy przepły-
wu informacji . Poczyniliśmy na tym polrr duze postępy,

bo został wprowadzony system oSP. I tak krok po kroku,

stopniowo ten obszar staje się dla strazakow teŻ bardzo
obiecujący. Zaczynamy na tym polu nowe działania. Roz-
poczęliśmy kilka lat temu, tak jak kiedyś stopniowo karo-
sację., tak teraz budowanie gminnych centrow reagowania.
Teraz w Związku Zę Zmianą ustawy, będą to gminne cen_

tra zarządzania kryzysowego. To Są rozwiązania, ktore
Sprawiają, Żę w oSP pojawiująsię kornputery' pojawia się
dostęp do internetu. To jest dostęp do nowoczesnych tech-
nologii. To jest teŻ atrakcja dla rnłodych, aby potrafili
wykorzystac te noŻliwości' nie tylko w tyrn obszarze
ratownictwa straŻy poŻarnych, ale w ogole cywt|izacyjnie.
To tak jak Samochody strazackie słuzą swoim lokalnym
społecznościorn w roŻnych Życiowych potrzebach . Prze-
cieŻ kryzys, czy jakaś katastrofa w konkretnej gmirrie czy
powiecie nie zdarza się codzlennie, nię zdarza się nawet,

co rniesiąc, więc ten sprzęt powinien byc wykorzystarry
do cywilnych cel w., po to' aby skutecznie wykorzystac moŻ-

liwości techrr lczne w Życiowych , codztennych potrzebach.

Szanowne Druhny i Druhowie
Na tej drodze społec Znego, aktywnego tworczego

działania wspołprac ująz naln i roŻnę środowiska. W pierw-
szej kolejności , fla codzieri' mamy naszych Druh w, kole_

gow z Panstwowej Strazy PoŻarnej. I tu w SpoS ob szcze-
golny chciałbym podziękowac Za tę wspołpracę, za to
wsparcie i wspołdziałanie w akcjach ratown iczych i w tym
społec Znym, publicznym działaniu. Dziękujemy Druhorn
serdec Znlę za tę Życz|iwą kooperację.

Chciałbyrn podziękowac teŻ naszylTl kapelanom.
Tutaj chciałbyrn juŻ zapowiędziec pewną niespod ziankę,
tak jak dzisiaj Ksiądz Infułat był pod wrazeniem straży
poŻarnych, tak po paru latach, Ekscelencja Ksiąd z Biskup
Leszek Sławoj GłodŹ teŻ juŻ przesiąknął tą straŻacką
atrnosferą i zaprosirny go do wspołpracy w naszym
działaniu orga nizacyjnym. To jest teŻ okazja do podzięko-
wania naszelnu Kapelanowi Księdzu Krzysztofowi
Jackowskiernu.

To sątez chwile, kiedy dziękujemy instytucjorn rządo-
wym, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Adrninistracji
Za to' co dobrego zrobiło dla strazakow. Marr-ry nadzieję

na dobrą wspołpracę i wsp ołdziałanie w latach następnych.
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Szanowne Druhny i Druhowle
J e ste ś my dobr Ze Zor gantzow vfl4-, og rom n ą stra Żacką

rodziną. Tu zam1łowanie do tej działalności przechodzi
z pokolenia na pokolenie . Z nami są ltderzy społeczności
lokalnych. Są przedstawiciele Samorządow gminnych,
powiatowych, wojewodzkich. Za|eŻy nam na tej wspoł-
pracy, bo to Są partnerzy, ktorzy na codzien pomagają

strazom poŻarnYffi, stwarzają mozliwości do budowania
lepszej przyszłoŚci dla ochotnikow. Chcę podkreślić, Że

dla por wnania mozna Spojrzeć na to, juk w programach
wojew dzkich, w strategiach rozwoju regionalnego
pojawiają się aspekty dotyczącę bezpieczeristwa. To skut-

kuje mozliwością uruchomienia znacząCych Środkow

na przyszłośc.
Dla takiej konkrętnej ilustracji powiem, Za jeŻe|i

zbudŻetu centralnego na działa|nośc ochotniczych Strazy
PoŻarnych, na wsparcie jest około 30 milionow, to w przy-
padku wojew dztwa mazowieckiego jest ponad I I milio-
n w Za ubiegły rok. To są przykłady, gdzie znajdują są
nasi najlepsi sprawdzent partnerzy. I dlatego do tych śro-

dowisk będziemy się odwoływali w najbliŻszych latach.

Batdzo wazne jest, abyśmy potrafili wykorzystac
nowe mozliwości, jakie się pojawi ają. otoŻ parę lat temu

wprowadzono rozwląZanlą ktore pozwala odpisac I% od

podatku na potrzeby organi zacji poŻytku publicznego.

w 2004 roku zmieniliśmy statut, doprowadziliśmy do tego,

Że Związek stał się organi zacją pozytku publicznego.

W przyszłym roku te środki będą juŻ przekazywane, nie

przekazęm, tylko wystarlzy deklaracja na formularzu
podatkowym. A więc znacznie łatwiej będzie przekazal
środki na org antzacje poŻytku publicznego. Z naszej strony

Zwralaliśmy teŻ uwagę na potrzeby i moŻliwości, aby

zwiększyc ten odpis podatku. Bo to byłoby bardziej Spo-

łeczne, jeŻe|i ludzie Sami mogliby wskazać, ktore organiza-
cje chcą swoimi podatkami zasilric. Naraz:'e, z pewnym
wyrzltem powiem i pod adresem naszych stara , Że Za

ubiegły rok mieliśmy taki wynik, ze na jedną ochotniczą
Straz Pozarnąprzypadał odpis około 20 zł. To jest tyle, co
jeden procent od wynagrodzenia jednego tysiąca złotych
miesię cznle. Myślę, Że stac nas na więcej i warto, zebyśmy

popracowali w tej kadencji, aby uzyskac większe wsparcie,

aby ztych środkow uzyskać większąmoŻ|iwość finansowa-

nia waŻnych zadan dla ochotniczych StraŻy Pozarnych. Bo
to, czym się chwalimy np. w obszarze kultury, sztuki, spor-

tu - na te działania nie ma środkow budzetowych. Tutaj

potrzebne Są środki z działalności gospod arczej albo

z innych źrodeł, bo środki budzetowe są ściśle ukierunko-
wane na ochronę przeciw poŻarową.

Szanowne Druhny i Druhowie
W czasie tych obrad będziemy dzielili się swoimi do-

świadc zenjami, swoimi spostrzeŻeniami, swoim dorobkiem.

Jęszcze taz bardzo serdec znię cieszę się,ze spotyka-
my się tu razem, Za mozemy bardzo jasno i konkretnie
rozmawiac o przyszłości Związku ochotniczych Strazy
PoŻarnych RP i ochotn |CZęgo poŻarnictwa. Bardzo wazne
jest, abyśmy razem, wsp lnie mogli aktywnie i skutecznlę
działac w ciągu tych najbl tŻszych pięciu |at, bo tak jak

słyszymy w słowach naszego hymnu -
StraŻacy - druhowie
tzmiastaizwsi
Czuwają, by człowiek
bezpie cznle mogł Życ.

Mozemy śmiało teŻ powiedziec by człowiek
radośniej mogł Życ.

Bo razem tworzymy bezpteczną przyszłośc.

Dziękuję
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RAMOWY PRZEBIEG
xllzrAzDu KRA'oWGo zwlĄzKu osP RP

9.00 - Msza Swięta
Koncelebrowanaprzęz Księdza Infułata Zdzisława Kr la i Kapelan w Strażak w

11.00 _ organizacyjna część Zjazdu

12.30 - Uroczyste otwarcie obrad
w tym:

_ wręczenie uhonorowari

- wystąpienie Prezesa ZG ZOSP RP
_ wystąpienia Gości Zjazdu
_ wystąpienie Przewodniczącego Gł wnego Sądu Honorowego
_ wystąpien ie Przewodn iczącego Gł wnej Kom i sj i Rewizyj nej
_ głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia składu władz

- ogłoszenie wynik w ukonstytuowania się władzZwiązku

- prezentacja projekt w uchwał XII Zjazdu Krajowego Zwięku
- głosowanie nad uchwałami

- zakonczenie obrad X|I Zjazdu Krajowego Związku

Dyskusja

Wystąpienia Gości Zjazdu
Walter Egger - Prezydent CTIF
Vęndelin Horvath -- Sekrętarz Generalny Słowackiego Związku ochotniczych Straży Pożarnych
Karel Richter - Prezes Związku Straży Pożarnych Czech, Moraw i Śląska
Janos Bleszity - Wiceprezes Węgierskiego Zwięku Strazy Pożarnych
Klara Sipos Molnarne - Komenda StraŻy Pożarnej w Budapeszcie

Wystąpien ia U czestn i k w Zjazdu
b.yg. Marek Kubiak - Komendant Głowny PSP
Adam Struzik - Marszałek woj . mazowieckiego
Teresa Hernik - członek Rady Działalności oPP
Henryk Migacz - woj. małopolskie
Krystyna Ozga - woj. łodzkie
Teresa Tiszbierek - woj. opolskie
Mirosław Pawlak - woj. świętokrzyskie
Ireneusz Niedźwiecki - woj. dolnośląskie
Stefan Mikołajczak - woj. wielkopolskie
Wiesław Kubicki - woj. podkarpackie
Jozęf Wiak - woj. lubelskie
Ireneusz Skubis - woj. śląskie
Stanisław Dycha - woj . Zalhodniopomorskie
Adam Ostrowski - woj. kujawsko-pomorskie
Bogdan Kołakowski - woj. podlaskie
Ryszard Gajewski - woj . mazowieckie
Jan Padewski - woj. dolnośląskie
Grzegorz Marszałek - woj. wielkopolskie
Roman Adamczyk - radca handlowy w Lionie
Paweł Porucznik - Aries Power Equipment Sp. ' o.o.
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WtADzEzwlĄzKu WYBRANE NA zrEzDzlE

PREzYDlu M zARzĄDU GtoWN EGo
Waldemar Pawlak - prezes - woj. mazowieckie

Marek Trombski - wiceprezes - Woj. ŚIąskie

Janusz Konieczny - wiceprezes - woj. podkarpackie

Marlan Starownik- wiceprezes - woj. lubelskie

Zbigniew Meres - wlceprezes - Woj. Śląskie

Stef an Mikołajczak - wiceprezes - woj. wie!kopolskie

Teresa Tiszbierek - wlceprezes - woj. opolskie

Zygmunt Tomczonek - wiceprezes - woj. pomorskie

Andrzej Borowski - woj.opolskie
Zdzisław Dąbrowski - Woj. kujawsko-pomorskie

Grzeg orzKniefel - woj. warminsko-mazurskie

Bogdan Kołakowski - woi. podlaskie

Stanisław KopeĆ - Woj . ZaChodniopomorskie

Czesław Kosiba - Woi.małopoIskie

bryg. Marek Kub|ak - Komenda GłÓwna PSP
lreneusz NiedŹwiecki - Woj. dolnoŚląskie

Krystyn a }zga - Poselski ZespÓł StrazakÓw
Mirosław Pawlak - woj. Świętokrzyskie

ElŻbieta Polak - Woj. lubuskie

Edward Siarka - Woj. małopolskie

Ryszard Szmaja - Woj. łÓdzkie

Antoni Jan Tarczynski - woj. mazowieckie

zARzĄD GtoWNY
Ryszard Dąbrowa - Woi. doInoŚląskie

And rzei Łabentowicz - woj. dolnoŚIąskie

Leszek Szmyt - woj. kujawsko-pomorskie

Piotr Tomaszewski - woj. kujawsko-pomorskie

Jan Łopata - Woj. Iubelskie

Kazimierz Mielnicki - woj. !ubelskie

Tadeusz Sławeckl - Woi. lubelskie

Franciszek Jerzy Stefaniuk - woj. !ubelskie

Janusz Szpak - woj. lubelskie

Grzeg orz Czechowski - woj. łÓdzkie

Jozet Dziemdziela - Woi. łÓdzkle

Jozet Misiak - Woj. łÓdzkie

Tadeusz WoŹniak - Woi. łÓdzkie

Jozet Cholewka - Woi. małopolskie

Zygmunt Szopa - Woj. małopoIskie

Zbigniew Gołąbek - woj. mazowieckie

Zbtgniew Kaliszyk - woj. mazowieckie

Jerzy Pełka - Woj. mazowieckie

Zdzisław Remiszewski - woj. mazowieckie

Franciszek Aug ustyn - woj. podkarpackie

Mieczysław Kot - Woi.podkarpackie

Edward Szlichta - woi. podkarpackle

Antoni Milewski - woj.podlaskie
Stanisław Gaiek - woj.pomorskie

Grzegorz Pladzyk - woi. pomorskie

lreneuSZ Skubis - woj. Śląskie

Bolesław G radzinski - Woj. Świętokrzyskie

Ryszard Januszek - Woi. Świętokrzyskie

Jozet Maciejewski - woj. warminsko-mazurskie

Eugeniusz Grzeszczak - woi. wielkopolskie

And rzei Jankowski - woj. wielkopolskie

Ryszard Kaminski - woj. wielkopolskie

Wacław Skotowski - Woj. wielkopolskie

Jan Solak - woj.wielkopolskie
Ks. Abp Sławoj Leszek GłÓdŹ

Adam Struzik

Teresa Hern ik

Tadeusz Nalewajk

Tomasz Bystronski

Wiesław Golanski

Eugeniusz Roguski

Marian Chmielewski

Roman Adam czyk

GIOWNA KO M I S'A R EW IZY7,NA
Ryszard Wudarczyk - przewodniczący - Woi. Śląskie

Marlan Mikołajczyk - l wiceprzewodniczący - Woj. kuj.-p0morskie

Jan Padewski - wiceprzewodniczący - Woj. doInoŚląskie

Kazimlerz Jadwiszczak - wlceprzewodniczący - Woj. łÓdzkie

Henryk Jerzyk - wiceprzewodniczący - Woi . zachodniopomorskie

Kazimierz Wro ski - sekrelarz - Woj. Świętokrzyskie

Lucjan Kędzia - Woi. opo!skie

Wiesław Kubicki - Woi. podkarpackie

Henryk Migacz- Woj. małopolskie

Stanisław Mikulak - Woi. Warminsko -małUrskie

Wienczysław 0blizajek - woj. wielkopoIskie

Witold Pakieła - Woi. mazowieckie

Jozet Spychała - Woj. lubuskie

Ryszard Stanibuła - Woj. lubelskie

Romuald Wiszniewski - woj. podlaskie

Jerzy Zielinski - woj. pomorskle

GtoWNY sĄD HoNoRoWY
Henryk Pl!ewski - przewodniczący - Woi. kujawsko-pomorskie

Marek Komorowski - wiceprzewodniczący - Woj. pod laskie

Marian Tworek - wiceprzewodnlczący - Woi. Świętokrzyskie

And rzei Wyszogrodzki - sekrelarz - woi. mazowieckie

Mirosław Andrasiak - Woj. lubuskie

Zbigniew Artwinski - woj. wielkopolskie

Arkadiusz Fularskl - woj. małopolskie

Wiesław KaroIewski - Woj. łÓdzkie

Zbigniew Łodziewski - Woj . Zachodniopomorskie

Tadeusz Mamok - Woj.Śląskie

Grzegorz M atczynski - woi. warminsko-mazurskie

Hen ryk Sarnowski - Woj. do!noŚląskie

ks. Roman Sawczuk - woj. lubelskie

Zygmunt Szulakowski - woj. 0p0lskie

Tadeusz Swiątoniowski - Woi. podkarpackie

Łukasz Zblewski - woj. pomorskie
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Przesłanie XII Zjazdtt Krajov,ego Zw,iązku ochotłliczy,clt
Strazy, Pozał'nygl,l RP ,,Wierni tradycji"

OD BOLESIAWA CHOMICZA
DO WATDEMARA PAWLAKA
Dla większości narodow Europy wiek XIX był

czasęm niebywałego postępu gospodarczego. Dla miesz-
kancow zniewolonego kraju nad Wisłą było to stulecie
klęski' okres niewoli, przerywany sekwencjami nieudol-
nych zrywow niepodległościowych.

Rewolucja 1905 r. uznawana za czwarte powstanre

narodowe w Kr lestwie Polskim wywołała przeświadcze-
nie, iŻ duch narodu uległ przebudzeniu, wzrosła aktyw-
nośc społecZna. Stworzyło to podatny grunt do powstania
idei utworzenia związku straŻy ogniowych. Jej tw rcą był
Bolesław Ch omlcz. W pełni idea ta została zrea|izowana
w l0 lat pożniej we wrześniu 1916 r. poprzez utworzenie
Towarzystwa Sw. Floriana i wydawanie własnego pisma

,,Przeglądu PoŻarniczego''. Fakt ten stał się przełomowym
momęntem w dziejach organi zacji straŻackiej w Krole-
stwie Polskim. Powstała bowiem nowa siła społecZna,
stawiaj ącanie tylko jako cel wa|kęzpoŻaraffii, ale poprZeZ

tajną działalnośc kulturalną, społeczno-po|ttyczną i woj -

skową przyb|iŻała idee niepodległej Polski. Towarzystwo
Sw. Floriana tworzyli i kierowali ruchem straŻackim:
księza, ziemianie, włościanie, ludowcy' narodowcy, socja-
liści. Mimo roŻnicy poglądow politycznych, stanu mająt-

kowego' wyk ształcęnia, organ izatorzy straŻy działali po-

nad podziałami zachowując apolityczny charakter ruchu.

Głowny ideolog Związku Florianskiego - Bolesław
Chomicz swoje koncepcje ruchu straŻackiego opierał
na osobistym doświadczeniu strazak w Ze wszystkich
zaborow. Stworzył wirję straŻy o obywatelskim i samo-

pomocowym charakterze. Dał temu wyraz w artykule
Z I9l2 r. pt. Praca społeczna. Pisał: ,,Straz poŻarna jest

przede wszystkim placowką obywatelską, mającą szerszy
podkład etyczny, jest to organizacja gorliwie słuzbie Spo-

łecznej oddana i dobrobyt społeczeristw a na celu mająca".

Juz w l90l r. na łamach ,,Strazaka" ukazało się ,'Dziesię-
cioro przykazan prawego strazaka" określające morale

i kanony postawy straŻaka.
Dzisiaj ,, z perspektywy 90. rocznicy odrodzenia

Polski zdumiewa fakt, iŻ wydarzenia sprzed odległego
czasu rozgrywały się w Scenerii, jaka w większości ) poza

Warszawą, dotrwała w niemal niezmiennej postaci do

dnia dzisiejszego. Stare fotografie i pocztowki, dokurnen-

tujące wskrzeszenie naszej panstwowości' pozwalują
usytuować je w miejscach dobrzę Znanych wspołczesne-
mu pokoleniu. Niekiedy nie zmieniły się nawet płyty
chodnikow czy kamienne balustrady, na ktorych siedzieli
w 1918 r. rozgorączkowani młodzi ludzie Z orzełkami na

czapkach i karabinami w ręku.

Przęz l23 lata niewoli Niepodległa byŁa tylko Snem.

Jak magnes, kt ry przyciąga drobiny Żelaza, przygarniała
ku sobie serca, myś|i i czyny. Choć upływał czas) przemi-
jały dni, pamięć o niej nie uległa zatraceniu, przenoszona

- prawem osadnictwa - z pokolenia na pokolenia, niczym
najcenniej szy rodowy klejnot. Mowa , rodzina, religia,
obyczaj, tradycja to były te szance' okopy i reduty,
z ktorych wyruszały powstancze oddziały zawsze, gdy

zaświtała chocby złudna jutrzenka swobody. Była
jednoc ześnie najpewn iejsząostoją w godzinach klęski.

o to, jaka miała byc, toczono nieustanne Spory. Jedni
widzieli ją najjaśniejszą, inni - ludową. Ale wSZyScy' kt -

rym była droga, byli zgodni co do tego, iŻ przede wszyst_
kim musi byc odrodZona i Niepodległa.

Gdy dziś, po latach bogatych w złę i dobre doświad-
czenia, rozwazymy tworzenie się panstwa polskiego
w l9l8 r., zdumiewać musi mnogośc i aktywnośc inicja_

tyw wyzwo|enczych, wielośc Samorzutnie powstałych
ośrodkow organizacji polskiej władzy isiły zbrojnej,

wszędzie i gorąco wyraŻane pragnienie scalenia ziem
polskich w jeden organizm Zjawiska tego nie da się

w pełni *yjaśnić, wskazując na Zasługi tego czy innego
ow;zesnego polityka,względnie kilku czy nawet kilkuna-
stu nieprzeciętnych indywidualności. oddajemy im sza-

cunek - Bolesławowi Chomiczowi i 65. tysiącom straŻa-

kow Ze Związku Florianskiego członkom Polskiej
organizacji Wojskowej ,ktorzy w listopadzlę 1918 r. przy-
stąpili do Czynl zbrojnego w Krolestwie Polskim.
Wa|czyli takŻe o niepodległośc i sprawiedliwe granice w

Powstaniu Wielkopolskim, Powstaniach Sląskich lg|9,

1920, 1921, w obronie Lwowa w l9l9 r.

W czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. pre-

Zęs Związku Florianskiego Bolesław Chomi cz zgłosił cały
ruch straŻacki do Szeregow Wojska Polskiego. Hasło wy-
pisane na sztandarze Związku Florianskiego ,,W jedności

siła'' było głownym przesłaniem oŻywiania solidarności
całego narodu. W II RP straŻacy pielęgnowali swoją
ideologię i tradycje niepodległościowe.

Bolesław Chomicz głosił prymat idei paristwowej,

obywatelskiej. Bolało go rozbicie skłoconych wowczas
partii i stronnictw. Młodądemokrację wspierał rozbudową
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Samorządności w Polsce. Chciał jąoprzęC na pielęgnowa-
nych przez straŻ cechach osobistych, takich jak: ochotni-
czość, bezinteresowność' pomoc i odpowiedzialność za
innych, szacunek do narodowych tradycji i munduru
symbolu godności narodowej t straŻackiej.

W Polsce Niepodległej, w ktorej głowne filary poli-
tyczne paristwa: ruch narodowy, ludowy i robotniczy nie

rnogły osiągnąć jedności, Bolesławowi Chomiczowi udała

się rzecz niespotykana w II RP. Po uchwaleniu konstytucji
lnarcowej i pokoju ryskim, 8 września l92| r. z inicjatywy
prezes a Związku Florianskiego Bolesława Chomicza do-

szło do zjednoczenia ruchu straŻackiego. Chomi cz podjfi
ideę zjednoczenia i prowadz|ł pertraktacje scaleniowe
Związkow. opracował Statut ogolnopolskiego Związku
i wypracował jego program oraz polską ideę strazacką,
opartą na Zasadzte pomocniczości, ochotniczości obywa_
telskiej' Samo rządności, wspolnoty dzlałania i narodowe-
go wychowania prZęZ rozwoj oświaty i kultury w oSP.
Ukształtowany model organizacyjny oSP i etos obywatel-
ski straŻaka były niezwykle cennymi wartościami, kt re

procentowały w czasach total itaryzmu hitlerowskiego
w II wojnie światowej i realnego socjalizmu w latach PRL.
Zwtązek ochotntczych StraŻy PoŻarnych po |945 r. nie
zna|azł uznania władz komunistycznych. Po zniszczęniu
opozycji PSL w 1947 r. postanowiono zniweczyc przed-
wojenny dorobek ZOSP. Najpierw odsunięto Z funkcji
Bolesława Chomicza) a 24 października 1949 r. prezes

Rady Ministr w Jozęf Cyrankiewicz dokonał likwidacji
Związku.

Po 1956 r. Związek odrodził się jak feniks z popio-
łow. Rozpo częto odbudowę organi zacyjną t ideową pod

hasłęm ,,,Prala dla społęczęnstwa I Ze społeczeristwem''.

Misję odrodzenia Związku ochotniczych Strazy PoŻar-

nych przyjil na siebie znany działacz ludowy i prezes

Związku w latach l94] 1949 Wilhelm Garnc arczyk.
Mimo ze okres odnowy dęmokratycznej trwał kr tko, na

tyle był wy starczająCy, Żę Związek zdołał odbudować Swo-

je struktury organizacyjne, wypracowac zgodnie z trady-

cjami metody pracy oświatowej, wychowawczej i zawodo-

wej. odejście Wilhelma Garncarczyka z funkcji prezesa,
zgodnie z dyrektywami PZPR wycofywania ludowcow
z kierowniczych funkcji w organizacjach społecznych nie

mogło zmienić faktu, iŻ Związek osiągnął juŻ taką dyna-
mikę dztałalności, ktorej nie były w stanie ograniczyc
owczesne czynniki polityczne. W dobrym stanie organi-
zacyjnym oSP dotrwały do transformacji ustrojowej
w 1989 r. o jej obliczu ideowym' Społeczn1kowskim prze-
słaniu ,,Bogu na chwałę, ludziom na pozytek" decydowały
tysiące autentycznych działaczy społecznych. W Szere-

gach straŻy aktywizowało się wiele tysięcy ludowc w,

członk w partii, organtzacji młodzteŻowych. Nie przeno-
sili na grunt straŻy rywalizacji i ambicji partyjnych. Straz
była azylem dla autentycznej dztałalności społecznej bez
zbędnej frazeologii polity cznej.

Dzięki ofiarności, dobrowolnym składkoffi, zbtor-
kom funduszy' dochodom z zabaw tanęcznych, rosły
rem |Zy, kupowano sprzęt straŻacki, umundurowanie.

Nie udało się władzy ograni cZyC Samorządności

oSĘ chociaz utrudntała zaopatrzęnię w niezbędny sprzęt
gaśn|Czy. W tatach 1956 1989 więcej było w straŻy
ducha kolezeriskości' pomocniczości niŻ materii. Coraz
lepiej koncertowały orkiestry straŻackie, rozwtjała się
działalność kultur alna, zaw odztł natomiast wysłu Żony

sprzęt, psuły się stare Samochody.
Po 1989 r. opozycja antypeerelowska wydała wyrok

na partie i organtzacje społeczne starego systemu bęz
większej anal |Zy ich przydatności dla młodej tworzącej
się demokracji. JednąZ metod było wycofywanie wspar-
c|a finansowego na podstawową dztałalnośc statutową.
Tendencje odśrodkowe, ktore ,,Solidarność'' starała się
wprowadztc do struktur oSP mogły doprowadzic do po-

dztału straŻy. Takie dztałanie mogło zakonczyc się likwi-
dacj ąZwtązku, Zaprzestaniem jego podstawowych funkcji
społecznych. Zgromadzony przez straŻ majątek, pozosta-

wiony bez opieki, m gł ulec szybkiemu zniszczentJ.
Politykom solidarnościowym nie udało się podzielic

politycznego ruchu chłopskiego i ochotntczych StraŻy
PoŻarnych. organtzacje te miały jedną Z najdłuŻszych
tradycji działalności i ciągłości organizacyjnej. Dla ludo-
wc w t straŻakow działalność w ustroju demokratyCznym
otwierała nowe mozliwości. Głownym Czynnikiem ha-

mującym działalnośc społeczną był dziki polski kapita-

|tzm, stawiający na pierwszym miejscu dorabianie się

Za wszelką cenę.

Na szczęście dla Polski wielu straŻak w nie podzie-
lało tego poglądu.

Zębrani w Miętnem na IX Zjeździe Związku oSP
w 1992 roku stali przed dramatycznym wyzwaniem.
Jak zachowac jednośc Związku i wybrac właściwego lide-
ra, kt ry pokieruje oSP w nowej rzeczywistości.

Wybor 33-letniego Waldemara Pawlaka, dwukrotne-
go premiera rządu RĘ był najtrafniejszym aktem tego



l0 xll zJAzD KRAJoWY zwlĄzKU ocHoTNlczYcH sTBAzY PozABNYcH BzEczYPosPoL|TEJ PoLsKlEJ

Zjazdu w powojennych dziejach oSP. W 1992 r. Związek
powrocił do tradycyjnej nazwy przyjętej w |921 r. Ale nie
tylko nazwa Związku ochotniczych StraŻy Pozarnych
Rzeczypospolitej Polskiej stała się jego wyroŻnikiern.
Dzięki autorytetowi prerniera, dotacjom panstwowym.,

wspołpracy z Samorządem, Związek zaczfi modernizo-
wac i odnawiac sprzęt gaśn iczy. KaŻda złotowka, ktora

trafiła w postaci dotacji do oSP została pornnozona przez
społecZnę działanie. Była to najlepsza inwestycja rnłodej

dernokracji. PoprzeZ wzmocnienie materialne straŻy Spo-

łęczenstwo otrzymało w Zamian ofiarną słuzbę druhow w
ratowaniu Życia i rnienia przed Żywiołern ognia, wody,
powiętrza. Uzbrojeni w lepszy sprzęt strazacy rnogli byc
Zna;Znle skuteczniejsi. Dzięki ternu prestiz społec Zny
i zaufanie do oSP systematycznie rosło. Po kilku latach
działalno śc i i k ie rowan ia ZoS P prz ez W alde m a ra Paw l aka
ruch straŻacki zajął pierwsze rniejsce w rankingu organi-
zacji społe czny ch c i e szącyc h s ię zau fan i e rn s połe c Zny n1.

od |992 r. do września 2001 r. Związek ochotni-
czych Strazy Pozarnyclr RP stał się llowoczesną organiza-
cją, dobrze przygotowaną do spełniania wymagan llowo-
czesnej ochrony i walki z Żywiołarr-ri.

W działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej
Związek wspołpracuj e z Kościołern Katolickim., partiarrri

politycznymi i wszystkirni ludzmi dobrej woli, ktorzy
chcą nieść pomoc ludziom, ktorzy tej pomocy oczekują.

Nastąpiło fundamentalne zjawisko - Zarowno duch
jak i rnateria wspołdziałają Ze sobą w dziele tworzenia
wielkiego ruchu strazackiego.

XII Zjazd Związku oSP RP obraduj ący 30 września
2007 roku pod hasłem ,,Wierni tł'adl)Cjt charakteryzował
się doskonały m przygotowaniem organizacyjnym, wyso-
kirn poziomem merytorycznym. Sprawozdantę prezesa

Związku oclrotniczych StraŻy Pozarnych RP było nie

tyl ko pod s u mowan i e m bogatej działa|no śc i', a le r oztaczało

Jego nowoczesną wlZJę.
Związek naw iązuje do .,,DZiesięciorga przykazan

prawego straŻaka" przywołanych w Jednodniowce
XII Zjazdu,,Wierni Tradycji". Waldernar Pawlak - konty-
nuator rnyśli i działan Bolesława Chornlcza otwiera
Związek na tradycję narodową, ludową i ch rześcuanską
w kolejnej kadencj i Związku.

JutŻ od roku 2008 w ranrach obclrodow 90. rocznicy
odzyskania Niepodległości Polski, w Dzien Konstytucji
3 M aja.,w Dzien Sw. Floriarta, l5 Sierp nia czy 11 Listopada

- Llzewnętrzniują się aktywne postawy strazakow.

dr Janusz Gmitruk
wiceprzewodn iczący Kotrrisj i H i storyczrlej

Zarządrr Głownego Związktr oSP RP
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UCHWAIA NR 7I2OO7
xll z'AzDU KRA'oWEGo zwlĄzKu

OCHOTN ICZYCH STRAZY POZARNYCH
RZECZYPOS POTITE' PO tS KI E'

z 30 WRzrśrulł 2oo7 RoKU

w sprawie: uchwalenia programu działaniaZwiązku oSP RP na|ata2007 -2012.

Na podstawie $ 20 ust. 2 statutuZwtęku oSP RĘ XllZjazdKrajowy Związku ochotniczych Straży
Pozarnych Rzeczypospolitej Polskiej postanawia:

$1
Przyiąć, do realizacji na XII kadencję program działania, kt ry obejmuje:

1. Tworzenie warunk w usprawniających działalność statutową' a w szczeg lności ratowniczą oSP i Związku
osP RP we wspr łpracy z przedstawicielami władzy wykonawczej i ustawodawczej Rzeczypospolitej
Polskiej:

l) Kontynuacja wsp łpracy z Parlamentarnym Zespołem Strażak w w zakresie stanowienia i nowelizacji prawa
dotyczącego działalności oSP i Związku oSP RP oraz pomocy finansowej zbudżetu pa stwa.

2) Monitorowanie i udział w pracach legislacyjnych dotyczących oSP i ZOSP RP w tym m.in. udziału oSP
w szeroko pojętym ratownictwie i ochronie ludnoścr.

3) Pozyskiwanie przez Związek środk w finansowych Z przeznaczeniem na wspieranie funkcjonowania ochotni-
czychstraŻy pożarnych i działalności statutowej oddział w Związku oSP RĘ w tym w szczeg lności oddział w
powiatowych.

4) Pomoc doradcza i szkoleniowa dla oSP nt. pozyskiwania zewnętrznych środk w finansowych (m.in. z Unii
Europejskiej, fundacji i od innych os b prawnych).

5) Intensyfikacja działa w zakresie pozyskiwaniaprzezZwiązek oSP RŁ jako organizacje pożytku publicznego,
środk w finansowych ztytułuwpłat |%o podatku dochodowego od os b fizycznych.

2. Wspieranie działar ratowniczych ochotniczych Straży Pożarnych:
1) Stała troska Związku oSP RP o zapewnienie niezbędnej |iczby członk w czynnych gwarantujących sprawne

działania ratownicze jednostek operacyjno-technicznych oSP oraz realizację zadah statutowych.

2) Konsekwentne działania, aŻ do uzyskania możliwie pozytywnych efekt w w zakresie:

a) dodatk w do emerytur i rent oraz możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę dla członk w oSP
z 30-letnim stażem w społecznej strażackiej służbie,

b) racjonalnego zorganizowania badari lekarskich dla strażak w ratownik w oSP oraz pokrycia koszt w tych
bada z budżetu pa stwa,

c) uregulowania statusu prawnego członk w oSP wykonujących zadania statutowe oraz obowiązkowego ich
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadk w i odpowiedzialności cywilnej w czasie wykony-
wania tych zadan,

d) bezkonfliktowego doraźnego (alarmowego) zwa|niania przez pracodawc w strażak w ratownik w oSP na

akcje ratownicze i ćwiczenia oraz uzgodnionego zwalniania na szkolenia. Członkowie oSP działają w inte-
resie publicznym i nie mogą być z tego tytułu pokrzywdzeni. Pracodawcy w ww. sytuacjach powinni
otrzymywać odpowiednie zadośćuczynienie,

e) uzyskania dla strażak w ratownik w oSP rangi zawodu uciążliwego.
3) Kontynuacja wypracowanego przez Związek programu i sprawdzonych w praktyce rozwiązan zabudowy

podwozi (karosażu) na samochody poŻarnicze oraz zakup nowych samochod w dla oSP.
4) Utrzymanie co najmniej na dotychczasowym poziomie pomocy finansowej (dopłat) przy zakupie dla oSP
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Sprzętu i wyposażenia ratowniczego (samochod w, motopomp, narzędzi hydraulicznych, radiostacji, sprzętu
pływaj ące go, w ęŻy tłocznych, komputer w itp.).

5) Rozwijanie przez WUS w Brzezinach wsp łpracy z oSP w zakresie wyposażania strażak w ratownik w oSP
w środki ochrony indywidualnej.

6) Wsp łdziałanie z KG PSP oraz monitorowanie pełnego i racjonalnego wdrażania systemu szkolenia członk w
czynnych, biorących bezpośredni udziałw działaniach ratowniczych. Likwidacja do ko ca2012 roku brak w
w wyszkoleniu podstawowym i specjalistycznym strażak w ratownik w oSP oraz wyszkoleniu dow dc w'

7) Wsp łudział w rea|izacji zadan poprawiających organizację i skuteczność działah ratowniczych z udziałęm
OSP poprzez:

a) pomoc w organizacji, wyposażeniu i funkcjonowaniu w strażnicach oSP gminnych centr w zarządzania
kryzysowego,

b) umocnienie roli komendanta gminnego Związku jako dow dcy i koordynatora działa operacyjno-technicz-
nych oSĘ

c) przygotowanie obiekt w oSP do szkolenia strażak w ratownik w w zakresie przevłidzianym w ,,Systemie
szkolenia członk w oSP biorących udział w działaniach ratowniczych''.

d) kontynuowanie szkolenia medycznego dla strażak w ratownik w oSĘ
e) wsp łdziałanie w opracowaniu i wdrażaniu procedur ratowniczych oraz w przygotowaniu materiał w

szkoleniowo-informacyjnych dla jednostek operacyjno-technicznych oSĘ
f) wsp łpraca z Pa stwową Strażą PoŻarną w organizowaniu i doskonaleniu funkcjonowania krajowego

systemu ratowniczo-gaśn iczego,
g) wsp łpraca z Policją i Pogotowiem Ratunkowym w zakresie doskonalenia działa ratowniczych.

3. Udział Związku osP RP w systemie bezpieczer stwa wewnętrznego kraju:
l) Wsp łudział w tworzeniu rozwiązan dla ośrodk w zarządzania kryzysowego.
2) Wsp łtworzenie i monitorowanie działalności gminnych centr w zarządzania kryzysowego.
3) Propagowanie nowoczesnych technologii w zakresiebezpiecze stwa.
4) Wsp łudział w tworzeniu procedur ratowniczych.
5) Monitorowanie wdrażania systemu szkolenia członk w ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni

udział w działaniach ratowniczych.
6) Wypracowanie modelu ratownika społecznego - członka ochotniczej straŻy pożarnej - z określeniem jego

obowiązk w' uprawnie i odpowiedzialności.
7) Inspirowanie ruchu ochotniczego pożarnictwa na obszarach miejskich.

4. Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej i bezpiecze stwa. Promocja oSP iZwiązku oSP RP:
l) Aktywna wsp łpraca z mediami narzecz tworzenia w nich pozytywnego wizerunku oSP i ZOSP RP.

2) Propagowanie i upowszechnianie, w tym za pomocą Internetu, czasopisma ,,Strażak'' i innych wydawnictw
prezentujących bieżącą działalność oSP i Związku,

3) organizowanie imprez propagujących ochronę przeciwpożarową' w tym między innymi w formie:

a) obchod w Dnia Strazaka, jubileusz w i innych uroczystości połączonych z prezentacją dorobku i zadail
ochotniczego pożarnictwa,

b) kampanii informacyjnych o zasięgu lokalnym, regionalnym i og lnopolskim nt. sposobu funkcjonowania
oSP i Związku oSP RĘ ich działa narzecz ochrony przeciwpoŻarowej oraz rozwoju aktywnoś.ci społecznej

lokalnych środowisk,
4) Rozwijanie wsp łpracy z organizacjami pozarządowymi' plac wkami kultury i oświaty, samorządami lokalnymi.
5) Upowszechnianie i wspieranie tradycji uczestnictwa oSP i ZosP RP w obchodach uroczystości kościelnych.

5. Wspieranie większego udziału kobiet i tworzenie sprzyjających warunk w do ich aktywnego działania
w ogniwach Związka osP RP i oSP:

l) Doskonalęnie wsp łpracy z lokalnąspołecznościąoraz instytucjami iorganizacjami.
2) Zwiększanie udziału kobiet w r żnego rodzaju szkoleniach i kursach (np' ratownictwa medycznego)'

3) Popularyzowanie w Szerszym zakresie zasad bezpiecze stwa powszechnego oraz zapobiegania r żnego rodzaju
zagroŻeniom (dotyczy to szeroko pojętej prewencji)
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6. Pożarnicze wychowanie dzieci i młodzieży :
l) Wspieranie działań podejmowanych przez oSP na rzecz dzieci i młodzieŻy. Propagowanię zasad służby

strażackiej i jej dorobku.
2) Kontynuowanie działalności MDŁ zgodnie zprzyjętymi w oSP zasadami.
3) Pomoc w organizacji letnich obozów szkoleniowych MDP.
4) Konsultowanie z przedstawicielami młodzieży projektów regulaminów i uchwał na wszystkich szczęb|ach oraz

doskonalenie istniejących regulaminów.
5) Nawiązywanie i rozwijanie współpracy ze szkołami, organizacjami i instytucjami działającymi w zakresie

bdukacji, wychowania, kultury fizycznej i sportu orazbezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym przy organi-
zacji OTWP.

6) Podjęcie działafizmierzających do zmian w ustawodawstwie dotyczących umożliwienia opiekunom i dowódcom
młodzieŻowych drużyn pożarniczych zdobywania uprawnień niezbędnych w pracy z młodzieżą, w tym
m.in': zrównanie praw instruktora młodzieży pożarniczej (opiekuna i dowódcy MDP) z prawami instruktora
harcerskiego.

7) Wypracowywanie i przygotowywanie nowoczesnych, atrakcyjnych i przystępnych materiałów edukacyjnych
i szkoleniowych niezbędnych do pracy w MDP.

8) organizowanie warsztatów, kursów i seminariów szkoleniowych mających na celu zdobycie przez uczestni-
czących w nich dowódców i opiekunów MDP umiejętności, uprawnień i wiedzy niezbędnej w działalności
wychowawczej. Wskazywanie innowacyjnych metod działaniazmłodzieżąpoŻarniczą.

9) Propagowanie sportów poŻarniczych, organizowanie zawodów krajowych i międzynarodowych'
l0) Utworzenie portalu internetowego i forum internetowego dla MDP.

7. Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego OSP:
1) Kontynuacja przeglądów dorobku ruchu artystycznego na wszystkich szczeblach.
2) Pomoc orkiestrom w dostępie do repertuaru i jego doborze.

3) organizowanie dla animatorów amatorskiego ruchu artystycznego oSP kursów, konsultacji' seminariów,
warsztatów pozwalających na wymianę doświadczefi i nawiązanie współpracy między zespołami.

4) Wyróżnianie najlepszych zespołów i orkiestr orazich kierowników.
5) Poprawa usytuowanej w strażnicach oSP bazy szkoleniowej, w tym sal do ćwiczeń i prób.

8. Dokumentowanie działalności osP i Związku oSP RP:
l) Kontynuowanie konkursów historycznych.
2) Przygotowywanie dostępnymi środkami wydawnictw prezentujących dorobek oSP iZwięku oSP RP.

3) Współpraca historyków z komisjami problemowymi oraz prezentowanie ich dorobku podczas strażackich

uroczystości.
4) Udzielanie pomocy społecznym placówkom muzealnym i opiekunom izb tradycji.

5) Udostępnienie historykom i działaczom materiałów archiwalnych dotyczących działalności oSP i Związku.

9. Wewnątrzorganizacyjna działalność Związku oSP RP:
l) Usprawnianie przepływu informacji pomiędzy Zarządem Głównym Związku oSP RP i jego oddziałami

a ochotniczymi strażami pożarnymi.
2) Rozwój i doskonalenie sprawozdawczości zwykorzystaniem nowoczęSnych technologii.
3) Zwiększaniereprezentacji kobiet imłodzieŻy w oSP iZwiązku oSP RP.

4) organizowanie spotkań' szkoleń, seminariów dla działaczy oSP i Związku oSP RP.

5) Wspieranie rozwoju sportu poŻarniczego, szkolenia sędziów i instruktorów, atakŻe doskonalenie regulaminów,

propagowanie zasad zdrowej rywa|izacji oraz działań na rzecz kultury fizycznej w środowisku ochotniczych

straŻy pożarnych.
6) Pomoc informacyjna i szkoleniowa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i administracyjnej przez oSP.
'7) Pomoc prawna dla OSP.

8) Współpraca i pomoc w zakresię pozyskiwania środków z UE.

10. Współpraca międzynarodowa z orgznizacjami pożarniczymi, w tym:
1) Wymiana doświadczeń zzakresu ochrony przeciwpożarowej i działań ratowniczych zkrapmi-członkami CTIF i UE.

13
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2) Świadczenie pomocy ochotniczym Strażom pożarnym i oddziałom Związku oSP RP w podejmowaniu
wsp łpracy z organizacjami strażackimi za granicą.

3) Powołanie w porozumieniu z Pa stwową Strażą Pożarną Komitetu Narodowego CTIF i aktywny udział Związku
w jego pracach.

4) Nawiązywanie i rozwijanie wsp łpracy międzynarodowej młodzieży pożarniczej.
5) Nawiązywanie wsp łpracy i podpisanie um w z organizacjami pożarniczymi w krajach UE.

$2
Zjazd wyraŻa podziękowanie i uznanie wszystkim członkom ochotniczych straŻy poŻarnych, działaczom Związku
oSP RP orazprzyjaciołom i sympatykom ochotniczego pożarnictwazazaangażowanie, trud i pomoc w rea|izacjizadail
określonych uchwałą programową XI Zjazdu Krajowego ZOSP RP. Jednocześniewyraża przekonanie, Że dotychczasowa
owocna wsp łpraca będzie r wnież gwarancją real'izacji uchwały programowej X|l Zjazdu Krajowego Związku oSP RP
nalata 2007-2012.

$3
ZobowiązaćZarząd Gł wny ZOSP RP do szczeg łowego przeana|izowaniawniosk w zgłoszonychw dyskusji zjazdowej
i określenia sposobu ich realizac1l.

$4
ZobowiązaćZarząd Gł wny ZOSP RP i jego Komisje Problemowe do określeniazadań oraz harmonogramu ich reali-
zacji,kt rych wykonanie zapewni rea|izację programu' o kt rym mowa w $ 2 uchwały'

$s
Zobowiązać członk w i oddziały Zwięku oSP RP do realizacji zadan, o kt rych mowa w $ 4.

$6
ZobowiązaćZarząd Gł wny ZOSP RP do składania rocznych sprawozdari zrea|izacji programu.

$7
Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

Przewodnicz"';T:1*:ł::,::;yrajowegoZwiązkuoSPRP

Uchwoly przyięte przez X|l7iazd Krojowy Zwiqzku
Ochotniczych Stroży Pożornych Rzeczypospolitej Polskiej

Nr 1/2007 - w sprawie rozpatrzenia sprawozdani a z działa|ności Zarządu Gł wnego Zwiękll ochotniczych Straży

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i udzielenia absolutorium ustępującemuZarządowi Gł wnemu

Związku oSP RP
Nr 212007 - w sprawie powołania w skład Zarządu Gł wnego Związku ochotniczych Straży Pożarnych

Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 3/2007 - w sprawie zatwierdzenia składu Zarządu Gł wnego Zwięku ochotniczych Straży Pożarnych

Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 4/2007 - w sprawie określenia |iczby członk w Gł wnej Komisji Rewizyjnej Związkll ochotniczych Straży

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich wyboru

Nr 5/2007 - w sprawie określenia liczby członk w Gł wnego Sądu Honorowego Zwięku ochotniczych Straży

Pożarnych Rzeczypospol itej Polsk iej or az ich wyboru

Nr 6/2007 - w sprawie zmian w statucie Związktl ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Nr 7/2007 - w sprawie uchwalenia programu działaniaZwiązku oSP RP na lata 2007 - 2012

Nr 8/2007 - w sprawie nadania imienia gen. StanisłavłaTaczaka oddziałowi Wojew dzkiemu ZoSP RP
woj. wielkopolskiego

Nr 9/2007 - w sprawie ustanowienia prawa nadawania odznaki Honorowej oddziału Wojew dzkiego Związku
OSP RP wojew dztwa wielkopolskiego ,,Semper Vigilant"

Nr 10/2007 - w sprawie przerwania obrad
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STATUT

RozDzlAŁ I

Postanowienia og lne

s1
Stowa r zy szenie,,Związek 0 c h ot n l cz yc h St ra zy P oŻar n yc h

Rzeczypospol itej Polskiej " zwany da lej,,Związklem'' jest

ogoInopolskim, S0morządnym, trwałym zrzeszeniem
posiadającym osobowość prawną.

Związekzrzesza ochotnicze straże poŻarne (zwane dalej

OSP) iinne osoby prawne w celu reprezentowania

ich interesow oraz propagowania i realizaĄi celow
statutowych.

Związek jest kontynuatorem chlubnych tradycji ruchu

strażackiego wyraŻających się w niesieniu bezinteresow-

nej pomocy ludziom i słuzeniu Ojczyźnie .

Związek wykonuje zadanla o charakterze uŻyteczności
publlcznej w zakresie ochrony przeciwpoŻarowej, ratow-

nlctwa i bezpieczenstwa powszechnego Wspiera roŻno-

rodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzuje

dorobek histo ryczny ruchu strazackiego, rozwija działal-
ność artysty czną l sportową W ochotniczych strazach
poŻarnych.

Siedzl bąZwiązku jest m iasto stołeczne Wa rszawa.

s2
Związek działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 200L 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 L47 poz. L229 jednolity tekst ze zm.)

i innych ustaw orazniniejszego statutu.

s3
Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej
Polskiej. DIa właśclwej realizac| celow statutowych Zwią_

zek może prowadzić działalność takze poza granlcami

Rzeczypospo I itej Po lski ej .

Związek moze wspołpracować l nalezeć do zagranlcz-

nych i międzynarodowych organizacji ochrony przeciwpo_

ża rowej.

s4
Związek moze posiadać terenowe jednostki orga nizacyjne

- oddzl ały, zgodnie z podziałem administracyjnym panstwa.

Terenowe jednostki organizacyjne mogą uzyskać osobo-
wość prawną , Zd zgodą Zarządu Głownego - z własnej

inicjatywy lub na wniosek zarządu zainteresowanego
oddzlału.

zwlĄzKu ocHoTNlczYcH sTRAzY PozARNYcH
RZECZYPOSPOLITE' POTSKI E'

5

T

2.

3.

4

2

1,.

2.

3. Związek nie odpowiada za zobowiązania oddzlałow po_

siadających osobowość prawną , zaciągnięte w ramach

uzyskanej osobowości prawnej.

s5
L. Związek moze prowadzić działalność gospod arczą

W rozmiarach służących realizaĄijego celow statutowych,

W szczegolności w formie:

1) wydzlelonych zakładow samodziel n le Sporządzających

bila ns,

2) innych j ed n oste k o rg anizacyj nych.

2. Przedmiot prowadzonej przez Związek działalności
gospod arczej określa Zarząd Głowny łwiązku.

s6
L Związek posiada hymn,znak i flagę organizacyjną.

2. Związek, jego oddzlały oraz OSP posladają sztandary,
pieczęcie, mund Ury, dystynkcje i odznaki.

3. Uchwały W sprawach, o ktorych mowa W ust. I i 2
pod ej m uj e Zarząd Głowny.

4. Pismem Związku jest czasopismo ,,Stra Zak".

s7
L Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej.

2. Do prowadzenia swoich spraw Związek może zatrudniać
pracownikow. Powołuje w tym celu jednostki organiza-
cyjne niebędące oddziałami.

3. Prezydium Zarządu Głownego Związku OSP RP określa
zasady zatrudniania pracownikow i powoływania jedno-

stek organ izacyj nych Związku nlebędących oddziałami.

RozDzlAŁ II

Cele i sposoby ich realizacji

s8
Celem Związku jest:

1) działanie na rzecz ochrony Życia, zdrowia, mlenia

i środowiska przed poŻarami, klęskami żywiołowymi

i zagroznlami ekologlcznyml Iub innymi miejscowymi

zagroŻenlaml,

2) rzecznictwo i reprezentowanie członkow Związku wobec
organow admlnistracji publicznej oraz udzielanie im

pomocy W realizaĄi zadan statutowych,

3) wykonywanie zadan z zakresu ochrony przeciwpoŻa-

rowej , przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczen-
stwa powszechnego zleconych przez organy adminlstracjl
publicznej,

T
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4) Wspołtworzenie i opiniowanie aktow normatywnych ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratow-

dotyczących ochrony przeciwpożarowej, nictwa i bezpiecze stwa powszechnego,

5) działanie narzeczochronyśrodowiska, 11) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej

6) informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych oraz promocyjnej wśr d społeczności lokalnych na skalę
i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach o$ lnopolskąimiędzynarodoWąWsprawach dotyczących
zapobiegania im, cel w Związku,

7) rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony 12) wsp łpraca i pomoc w organizacji działalności dusz-

d brkulturyoraztradycji, pasterstwa w środowisku strażackim na wszystkich

8) rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu, poziomach.

9) wychowanie dzieci i młodzieży, ze szczeg lnym uwzględ-

nieniem wychowania dla bezpiecze stwa, S 9a
10) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz dyskry- t. Działalnośćokreślonaw$ 1ust.4, s 8iS 9 jestwyłączną

minacji os b i grup społecznych, działalnością statutową Związku i może być prowa-

11) rozwijanie wsp łpracy regionalnej i międzyregionalnej, dzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność
12) działanie na rzecz integracji europejskiej i rozwijanie odpłatna.

kontakt w oraz wsp łpracy między społecze stwami, 2' Przedmiot działalności nieodpłatnej i działalności
13) promowanie inicjatyw i lider w lokalnych, odpłatnej określa Zarząd Gł wny Związku.

14) inicjowanie i promowanie dialogu społecznego oraz 3. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może

rozwoju społecze stwa obywatelskiego, pokrywać się z przedmiotem działalności, o kt rej mowa

15) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie pol- W s 5.

skości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatel-

skiej i kulturowej,

16) wspomaganie rozwoju wspolnot i społeczności lokalnych, ROzDzlAŁ lll
17) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz bezpie- Członkowie, ich prawa i obowiązki

cze stwa pa stwa,

18) niesienie pomocy humanitarnej ofiarom katastrof, klęsk s 10

żywiołowych, konflikt w zbrojnych i wojen w kraju oraz l' CzłonkowieZwiązkudzieląsię na:

za granlcą. 1) członk w zwyczajnych,

2) członk wwspierających.

s 9 2' Członkami zwyczajnymi są OSP oraz inne osoby prawne

Cele określone w $ 8 są realizowan e przez'' niemające cel w zarobkowych, kt re zgłosiły przystąpie-

1) wsp łdziałanie z Palistwową Strażą Pożarną, organami nie do Związku, zobowiązały się przestrzegać postano-

administracji publicznej oraz innymi podmiotami, wie statutu izostały przyjęte.

2) udzielanie pomocy OSP w wyposażeniu w sprzęt, zaopa- 3. Członkami wspierającymi są osoby prawne inne niż okre-

trywaniu w mundury, odznaki i dystynkcje oraz organizo- ślone w ust'2, kt re zadeklarowały pomoc w realizacji

wanie szkole , cel w Związku i zostały przyjęte.

3) pozyskiwanie i gromadzenie środk w finansowych,

W tym pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych s 11

funduszy, Utrata członkostwa następuje w razie:

4) zapewnianie doradztwa w zakresie funkcjonowania 0SĘ 1) rozwiązania OSP lub innej osoby prawnej będącej człon-

5) mobilizowanie społeczeftstwa do udziału w realizacji kiem Związku ,

zada ochrony przeciwpożarowej, 2) skreślenia z listy członk w na skutek:

6) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, a) wystąpieniazeZwiązku,
7) inicjowanie i organizowanie imprez sportowych oraz b) nieopłacaniaskładkiczłonkowskiejprzezokres2lat,

przegląd w i innych form prezentacji dorobku amator- 3) wykluczenia na skutek:

skiego ruchu artystycznego 0SĘ a) działania na szkodę Związku,

8) prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie b) nieprzestrzegania postanowien statutu.

wystaw, udzielanie pomocy w gromadzeniu eksponat w

muzealnych, S 12

9) przedstawianie organom administracji publicznej I' Uchwały w sprawach: przyjęcia W poczet członk w

i innym podmiotom wniosk w dotyczących realizacji zwyczajnych, skreślenia ich z listy członk w i wykluczenia

cel wZwiązku, ze Związku podejmuje właściwy terytorialnie zarząd

10) popieranie wynalazczości i racjonalizacji w dziedzinie oddziału gminnego Związku.
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2. JeżeIi na danym terenie brak oddziału gminnego Związku,
uchwały W sprawach określonych W ust. I podejmuje

właściwy terytoria!nle zarząd oddziału powiatowego

Związku, a w jego braku właściwy terytoriaInie zarząd

od dzl ału woj ewodzki ego Związku.

Uchwały W sprawach przyjęcia w poczet członkow wspie-

rających, podejmują Wybrane przez wnioskujących

zarządy oddziałow Związku lub Zarząd Głowny Związku.

SkreŚlenia z Iisty członkow wspierających i wyklu-

czenia ze Związku dokonuje zarząd przyjmujący członka

WSpleraJącego.

Odwołania od uchwał W sprawach Wymlenionych

W ust. I, 2 l 3 rozpoznaje zarząd oddziału Wyzszego

szczebla. Uchwały Zarządu Głownego są ostateczne.

s13
Członek zwyczajny ma prawo:

1) wybierać i być Wybleranym do władz Związku za

pośredn ictwem SWoich przedstaw!cieIi,

2) korzystać z pomocy oraz obiektow l u rządzen
Związku.

Członek Wspierający ma prawo brać udział w działaIności
Związku Z głosem doradczym.

s14
Do obowiązkow członka na!ezy:

1) czynne uczestnlczenie W działalności Związku bądŹ
jej wspieranie,

2) propagowanle zasad ochrony przeclwpoŻarowej,

3) przestrzeganie postanowien statutu, regulaminow

i uchwał władz Zwlązku,

4) regularne opłacanie składek członkowskich.

Członek wspierający opłaca składkę członkowskąw Za-

deklarowanej przez sleble wysokości.

RozDzlAŁ lV

Władze Związku

A. Postanowienia og lne

s15
Władzami Związku są:

1) Tlazd Krajowy,

2) Zarząd Głowny,

3) Prezydium Zarządu Głownego,

4) Głowna Komisja Rewizypa,
5) Głowny Sąd Honorowy,

6) Zarząd Wykonawczy.

s16
Uchwały władz Związku i uchwały władz jego oddziałow Zapa-

dają zwykłąwlększością oddanych głosow, w obecnoścl co

najmniej połowy u prawnionych do głosowa nia zzastrzeŻeniem

S 7t ust. 1 nlniejszego statutu.

s17
L Wybory władz Związku i wybory władz jego oddziałow

odbywają się W głosowaniu jawnym. Władza uprawniona

do przeprowadzenia wyborow moze uchwalić ich tajność.
2. Kadencja władz Związku l kadencja władz jego oddziałow

trwa plęć lat i konczy slę z chwi!ą wyboru nowych władz.

3. Wybor nowych władz, o ktorych mowa w ust. 2 powinien

nastąpić nie wcześniej niŻtrzydzieścl dnl przed upływem

pięcioletnlego okresu okreśIonego w ust. 2 i nie poŹniej

niŻtrzydzleści dni po upływie pięcioletniego okresu okre-

ślonego w ust. 2.

s18
L Przedstawlclelami do Zarządu Głownego i zarządow od-

dzlałow Związku nle mogą byc osoby zasiadające We

władzach innych stowa rzyszen, ktorych zakres działania
odpowiada celom Związku. Nie dotyczy to osob powoła-

nych w skład Zarządu Głownego, albo zarządow oddzia-
łow Związku W trybie s 20 pkt 3 niniejszego statutu.

Przedstawicielami tymi nie mogą być takze osoby skaza_

ne prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z wlny

umyślnej.

2. Członkowle Komisji Rewizyjnej (Głownej, oddziału woje-

wodzklego, oddziału powiatowego, oddziału gminnego):

1) nie mogą być członkami Zarządu (odpowiednio:

Głownego, oddzlału wojewodzkiego, oddzlału powia

towego, oddziału gminnego) , małŻonkami członkow

tego Zarządzani pozostawać z członkami tego

Zarządu W stosunku pokrewienstwa, powinowactwa

lub podIegłości z tytułu zatrudnienia,

2) nle mogą być skazani prawomocnym wyrokiem

za przestępstwo z winy umyśInej.

3. Członkowie Głownego Sądu Honorowego i sądu honoro-

Wego oddziału wojewodzkiego nie mogą być:

1) odpowiednlo członkamiZarządu Głownego i Głownej

Komlsji Rewizyjnej ora z zarządu oddziału wojewodz-

kiego i komisji rewizyjnej oddziału wojewodzkiego,

2) skazani prawomocnym Wyrokiem za przestępstwo

z winy umyśInej.

B.Tiazd Krajowy

sre
L Ąazd Krajowy jest najwyzszą władzą Związku.

2. w Ąeździe Krajowym biorą udział:

1) z $łosem decydującym delegaci wybrani na

4azdach oddzlałow wojewodzkich,

2) z $łosem doradczym przedstawiclele członkow

wspierających, członkowle ustępujących władz

Związku i osoby zaproszone.

3.

4

L.

2

L

2
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s 20 stawiciela Z chwilą zaprzestania reprezentowania danej
Do kompetenĄi Ąazdu Krajowego, opr cz innych spraw instytucji lub organizacji.

wymienionych w niniejszym statucie, należy: 5. Zarząd Głowny może dokooptorvać do swego składu
1) rozpatrywanie sprawozda z działalności Związku i jego nowych członkÓw na miejsce członkov' ustępujących lub

władzorazudzielanieabsolutoriumZarządowiGł wnemu członk w kt rzy utracili mandat w sposob określony

nawniosekGł wnejKomisjiRewizyjnej, w ust.4 w liczbie nieprzekraczającej 1,3 Usta|onego

2) uchwalanie program w działania 7wiązku, składu Zarządu'
3) powoływanie w skład Zarządu Gł wnego Związku przed-

stawicieli organizacji, stowarzysze lub innych instytucji S 23
wspołpracujących ze Związkiem w liczbie nieprzekracza - I' Zarząd Gł wny z zastrzeżeniem $ 23 ust. 2 niniejszegc
jącą 1/5liczby przedstawicieli, o kt rych mowa w $ 22, statutu, określa liczbę członk w Prezydium oraz wybiera

określonej uchwałąZarządu Gł wnego, jego skład, W tym prezesa i wiceprezes w.

4) zatwierdzanie składu Zarządu Gł wnego, 2. Osoby powołane w trybie $ 20 pkt 3 nie mogą stanowić
5) określenie liczby członk w Głownej Komisji Rewizyjnej więcej niż 1/5 ogolnej liczby członk w Prezydium.

i Gł wnego Sądu Honorowego oraz ich wyb r spośr d 3. ZarządGł wnypowołujeKomisjęds. Młodzieży orazmoże
delegat w naĄazd, powoływać inne komisje problemowe lub zespoły zada-

6) rozstrzyganie w sprawach uchwał Ąazd w oddział w niowejakojegoorganydoradcze.
woj ew dzki ch zawi eszo nych przez Zarząd Głowny,

7) podejmowanie uchwał w innych sprawach wnoszonych s24
przezwładzeZwiązku idelegat w. 1. Do kompetencji1arząduGł wnego należy:

1) wykonywanie uchwałZjazdu Krajowego,

s 21 2) uchwalanie planow działalności i budżetu Związku
L. ĄazdKrĄowy może być zwyczajny lub nadzwyczajny. orazzaIwierdzanie sprawozdari z ich wykonania,

2. ZwyczĄny Ąazd Krajowy zwołuje Zarząd Gł wny 3) przedstawianie i opiniowanie wniosk w mających

raz na 5 lat. na celu podniesienie stanu ochrony przeciwpożaro-

3. NadzwyczajnyĄazdKrĄowyzwołujeZarząd Gł wny wej, przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczen-
1) zwłasnej inicjatywy, stwa powszechnego w kraju oraz projekt w akt w

2) na żądanie Gł wnej Komisji Rewizyjnej, normatywnych dotyczących tej problematyki,

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 og lnej liczby 4) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych

zarządow oddział w wojewodzkich Związku. przez PrezydiumZarządu Gł wnego,

4. Zjazd NadzwyczĄny powinien odbyć się w terminie 5) zawieszanie uchwał Ąazd w oddział w wojew dz-

nie dłuższym niż 3 miesiące od podjęcia inicjatywy, kich sprzecznych ze statutem lub uchwałami władz

zgłoszenia żądania lub wniosku. Związll'u,

5. Władze określone w ust' 3 mogą r wnież wnioskować 6) ustalanie zasad wyboru delegatow na Ąazdy oraz

o włączenie określonych spraw do porządku obrad określenieliczbydelegat wnaĄazd Krajowy,

NadzwyczajnegoĄazdu Krajowego. 7) określanie wysokości uzasadnionych koszt wztytułu

6. Zarząd Gł wny zawiadamia delegatow o terminie i po- pełnienia funkcji we władzach Związku,

rządku obrad Zjazdu Krajowego co najmniej na 30 dni 8) ustalanie zasad opłacania składek członkowskich

, l oTo'.ilł.l^,.'l, J lffi i1;' n o śc i w z a k re s i e d z i a ł a n i a

C.Zarząd Gł wny i Prezydium ołazZalządWykonawczy Zarządu.
2' Zarząd Gł wny może udzielać Prezydium pełnomocnictw

s22 do zmian w budżecie Związku'

L Zarząd Gł wny jest naczelną władzą uchwałodawczo-nadzorczą

Związku. s 25
2. W skład Zarządu Gł wnego wchodzą przedstawiciele Do kompetencji Prezydium Zarządu Gł wnego należy:

wszystkich zarząd w oddział w wojew dzkich, w liczbie 1) kierowanie bieżącą pracą Związku,

określonej uchwałąZarządu Gł wnego. 2) nadzorowanie działalności gospodarczej,

3' Zarząd Gł wny może odwołać osobę powołaną w trybie 2a) decydowanie o innych podstawowych sprawach

S 20 pkt 3 i na jej miejsce powołać innego przedstawi- Związku niezastrzeżonych dla Ąazdu Krajowego

ciela organizacji, stowarzyszenia lub instytucjiwsp łpra- iZarządu Gł wnego,

cujących ze Związkiem. 3) wykonywanie uchwał Zarządu Gł wnego,

4' Osoby powołane w trybie S 20 pkt 3 tracą mandat przed- 4) koordynowanie działalności oddział w Związku,
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5) opracowywanie projekt w plan w działalności i budżetu gat w na miejsce ustępujących lub odwołanych w liczbie
Związku, nieprzekraczającej 1/3jej składu.

6) uchylanie uchwał zarządow oddziałow wojew dzkich

sprzecznych ze statutem lub uchwałamiwładzZwiązku, s 29
7) rozstrzyganie odwoła od uchwał zarządow oddział w Do kompetencji Gł wnej Komisji Rewizyjnej należy:

wojew dzkich, I) kontrolowanie całokształtu działalności Związku, ze

8) nadawanie odznak i wyr żnieri, szczeg lnym uwzględnieniem gospodarkifinansowej, nie

9) uchwalanie regulaminÓW, instrukcji i wytycznych, rzadziĄ niż raz w roku,

10) nadawanie sztandar w oddziałom wojew dzkim 2) składanie Zjazdowi Krajowemu sprawozda z działalności
Związku' oraz wniosk w w sprawie absolutorium dla Zarządu

Gł wnego,

s 26 3) przedstawianie Zarządowi Gł wnemu uwag i wniosk w

L Posiedzenia Zarządu Gł wnego i Prezydium zwołuje dotyczących działalnościZwiązku,
prezes Zarządu według potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4) uchwalanie regulaminow pracy Gł wnej Komisji Rewizyj-

2 razy w roku dla Zarządu i t raz W kwartale dla nejikomisjirewizyjnych oddział wZwiązku,
Prezydium. 5) wsp łdziałanie z komisjami rewizyjnymi oddział w

2' Pracami Zarządu i Prezydium kieruje prezes. Szczeg ło- wojewodzkich inadz r nad ich działalnością.
wą organlzację i tryb pracy Zarządu Gł wnego oraz

Prezydium określa regulamin zatwierdzony przezZarząd s 30
Gł wny. I. Posiedzenia Gł wnej Komisji Rewizyjnej zwołuje jej

przewodniczący według potrzeb, nie rzadzie1jednak niż

527 2razywroku.
l' Prezes Zarządu Głownego reprezentuje Związek oraz 2' Członkowie Gł wnej Komisji Rewizyjnej mogą uczestni-

powołuje, po zaslęgnlęclu opinii Prezydium Zarządu czyć w posiedzeniachZarządu Gł wnego ijego Prezydium

Gł wnego, zarząd wykonawczy w liczbie od jednego do zgłosem doradczym.

trzech członk w.

2. Zarząd wykonawczy podejmuje decyzje w zakresle zwy-

kłego zarządu i zarządza majątkiem Związku' Prezydium E. Gł wny Sąd Honorowy
Zarządu Gł w n e go m oże u poważ nić zarząd wy ko n awczy

do podejmowania decyzji w zakresie przekracza1ącym s 31
zwykły zarząd do określonej wysokości zaciąganych I. Głowny Sąd Honorowy jest organem rozstrzygającym
jednorazowo zobowiązari. spory i skargi wewnątrzZwiązku'

3. W sprawach określonych w ust. 1 i 2 prezes 1arządu 2' Członkowie Gł wnego Sądu Honorowego wybierają ze

Gł wnego bądź zarząd wykonawczy mogą udzielać swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczących
pełnomocnictw stosownie do swoich kompetencji. l sekretarza.

4' Członkom zarządu wykonawczego przysługuje prawo 3. Gł wny Sąd Honorowy może dokonać zmian w swoim

do używania tytuł w dyrektora i zastępc w dyrektora. składzie dokooptowując nowych członk w spośr d dele-

5. PrezesZarządu Gł wnego uprawniony jest do uchylania gat w na miejsce ustępujących lub odwołanych w liczbie

decyzji zarząduwykonawczego. nieprzekraczającejt/3jego składu.

6. Szczeg łową organizację i tryb pracy zarządu wykonawczego

określa regulamin zatwierdzony przez prezesa Zarządu s 32

Gł wnego. 1. Do kompetencji Gł wnego Sądu Honorowego należy:

1) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członk w
D. Głtwna Komisja Rewizyjna władz Związku oraz członk w władz oddział w

wojewodzkich, dotyczących naruszania zasad statu-

S 28 towych i programowych, przyjmowania postaw

L Gł wna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli godzących w dobre imię Związku lub postępowania

wewnętrznej Związku. niezgodnego z zasadami koleżeristwa i solidarności

2' Członkowie Gł wnej Komisji Rewizyjnej wybiera1ą ze organlzacyJneJ,

swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczących 2) rozpatrywanie i rozstrzy$anie odwołari od orzecze

i sekretarza. sąd w honorowych oddziałow wojew dzkich.

3. Gł wna Komisja Rewizyjna może dokonać zmian w swoim 2. Uchwały Gł wnego Sądu Honorowego są ostateczne.

składzie dokooptowując nowych członk w spośr d dele-
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s 33 1) z głosem decydującym - delegaci wybrani na

l. Gł wny Sąd Honorowy może wymierzać następujące Ąazdach oddział w powiatowych,

kary: 2) z głosem doradczym - przedstawiciele członk w
1) upomnienia, wspierających Związku oraz członkowie ustępujących
2) nagany, władzoddziału wojew dzkiego iosobyzaproszone.
3) Wystąpienia z wnioskiem o pozbawienie funkcji

pełnionych we władzach Związku. s 36
2' Organizację i tryb postępowania przed Głownym Sądem Do kompeten cjiĄazdu oddziału wojew dzkiego, opr cz innych

Honorowym określa regulamin uchwalony przez Gł wny sprawwymienionych w niniejszym statucie, należy:

Sąd Honorowy. 1) rozpatrywanie sprawozda z działalności zarządu od-

działu wojew dzkiego i sądu honorowego oddziału
ROzDzlAŁv wojew dzkiego,

0ddziałyZwiązku 2) rozpatrywanie sprawozdan i wnioskow komisji rewizyjnej

oddziału wojewodzkiego i udzielanie absolutorium ustę-

s 34 pującemu zarządowi oddziału wojew dzkiego,

t' Związek może posiadać oddziały: 3) uchwalanie program w działania oddziału wojew dzkiego,

1) wojew dzkie, 4) zatwierdzanie składu zarządu oddziału wojew dzkiego,

2) powiatowe,obejmującejedenlubwięcejpowiat w, 5) określenie liczby członk w komisji rewizyjnej oddziału

3) gminne, obejmujące jedną lub więcejgmin. wojew dzkiego i sądu honorowego oddziału wojew dz-

2' 0ddziały Związku są tworzone przez oddziały niższego kiego oraz ich wyb rspośr d delegatÓw naĄazd oddziału
szczebla. Oddziały gminne są tworzon e przez co najmniej wojewodzkiego,

dw ch członk wzwyczajnychZwiązku. 6) wyb r delegat w na Ąazd Krajowy spośrÓd delegatow
3. W przypadku, gdy na terenie gminy działa tylko jeden na Ąazd oddziału wojew dzkiego, zgodnie z uchwałą

członek zwyczĄny Związku i gmina ta nie objęta jest dzia- Zarządu Gł wnego Związku,
łaniem żadnego oddziału gminnego to członek ten działa 7) rozstrzyganie w sprawach uchwał Ąazd w oddziałow
w strukturze oddziału powiatowego zgodnie z $ 12 ust' 2' powiatowych, zawieszonych przez zarząd oddziału
Zarząd oddziału powiatowego ma W tym przypadku wojew dzkiego,

uprawnienia zarządu oddziału gminnego. 8) podejmowanie innych uchwał w sprawach wnoszonych

4. 0ddział może być zlikwidowany w braku uzasadnienia przezwładze oddziału wojewodzkiego i delegatow.

orga nizacyj nego I u b statutowego d alszego jego istn i en ia.

Uchwałę w sprawie likwidacji oddziału podejmuje zarząd s 37

oddziału wyższego szczebla. 7' Zjazd oddziału wojewodzkiego może być zwyczajny lub

5. W sprawach nieuregulowanych odrębnie do władz nadzwyczajny'

oddział w stosuje się odpowiednio postanowienia 2' Zwyczajny Ąazd oddziału wojewodzkiego zwołuje zarząd

dotyczące władzlwiązku. oddziału wojew dzkiego raz na 5 lat.

3. Nadzwyczajny 4azd oddziału wojew dzkiego zwołuje

A. 0ddział wojew dzki zarząd oddziału wojewodzkiego:

1) z własnej inicjatywy,

$ 34a 2) na żądanie komisji rewizyjnej oddziału wojew dz-

Władzami oddziału wojew dzkiego Związku są: kiego,

I) Ąazd oddziału wojew dzkiego, 3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogÓlnej liczby

2) zarząd oddziału wojewÓdzkiego, zarząd w oddział w powiatowych,

3) prezydium zarządu oddziału wojew dzkiego, 4) na żądanie Zarządu Gł wnego'

4) komisja rewizyjna oddziału wojew dzkiego, 3. Postanowienia $ 21 ust. 4 - 6 stosuje się odpowiednio.

5) sąd honorowy oddziału wojew dzkiego,

6) zarząd wykonawczy oddziału wojew dzkiego. Żałządoddziału wojewrdzkiego i prezydium

orazzałząd wykonawczy

Ziazd oddział u wo j ewt dzk i e go

s38
s 35 t' Zarząd oddziału wojew dzkiego jestwładzą uchwałodaw-

L Ąazd oddziału wojewodzkiego jest najwyższą władzą czo-nadzorczą oddziału wojew dzkiego.

oddziału wojew dzkiego. 2' W skład zarządu oddziału wojew dzkiego wchodzą przed-

2. \NĄeździe oddziałuwojew dzkiego uczestniczą: stawiciele zarząd w oddział w powiatowych w liczbie
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ustalonej uchwałą zarządu oddziału wojewodzkiego

na wniosek jego prezydium. Postanowienla S 20 pkt 3
i s 22 ust.3 5 niniejszego statutu stosuje się
od powied n io.

s3e
L. Zarząd oddziału wojewodzklego, Z zastrzeŻeniem

s 23 ust. 2 niniejszego statutu, określa Iiczbę członkow
prezydium oraz Wybiera jego skład, w tym prezesa, wice-
prezesow,sekreta rza i skarbnika .

2. Zarząd oddzlału wojewodzkiego powołuje komisję

ds. mło dzieŻy oraz może powoływać inne komisje proble-

mowe Iub zespoły zadaniowe jako jego organy doradcze.

s40
Do kompeten Ąizarządu oddziału wojewodzkiego na!ezy:

1) wykonywanie uchwał 4azdu oddziału wojewodzkiego

i władz Związku,
2) rozpatrywanle wnioskow mających na ceIu poprawę

stanu ochrony przeciwpożarowej, przeclwpowodziowej,

ratownictwa i bezpieczenstwa powszechnego w woje-

wodztwie,

3) uchwaIanie planow dzlałania l budzetu oddziału
wojewodzkiego oraz zatwierdzanie sprawozdan z ich

wykonania,

4) podejmowanie uchwał W sprawach przedstawionych

przez prezyd i u m zarządu oddziału wojewodzkiego,

5) zawleszanie uchwał z1azdow oddzlałow powlatowych

Sprzecznych ze statutem !ub uchwałaml zwierzchnich

wła dzZwiązku,

6) ustaIanie liczby delegatow na 4azd oddziału woje_

wodzkiego,

7) wybieranie Ze Swego grona przedstawicieli wchodzących
w skład Zarządu Głownego l odwoływanie lch,

8) podejmowanie inicjatyw dotyczących zmian statutu

Związku,

9) podejmowanie innych czynnoścl W zakresie działania
zarządu oddziału wojewodzkiego.

s41
Do kompetencji prezydium zarządu oddzlału wojewodzkiego

na!eży:

1) kierowanle bieżącą pracą oddziału wojewodzklego oraz

wykonywanie uchwał władz Związku i zarządu oddziału
wojewodzkiego,

2) koordynowanie działalności zarządow oddziałow powia-

towych Związku,

3) opracowywanie projektow p|anow działalności i budzetu

od dzl ału woj ewodzki ego or azp rzed stawia n i e s p rawozd a n

z lch wykonania,

4) nadawanie sztandarow oddzlałom powlatowym i gmin-

nym Związku orazOsP należącym do ZwiązklJ,

5) uchylanie uchwał zarządow oddziałow powiatowych

sprzecznych ze statutem Iub uchwałami zwierzchnich

władz Związku,
rozstrzyganie odwołan od
powiatowych,

inicjowanie i prowadzenie

z postanowien statutu,

uchwał zarządow oddzlałow

innych działan Wynikających

przyznawanle i nadawanie odznak i wyroŻnien W ramach

uprawnlen przyznanych przez Prezydlum Larządu
Głownego.

s42
Po s i e d zenia zarządu o d d z i a ł u woj ewo d z k i e go l p rezyd l u m

zwołuje prezes według potrzeb, nie rzadziej jednak niŻ

2 razy W roku dla zarządu i t raz W kwartale dla
prezyd iu m.

Pracami zarządu oddziału wojewodzkiego i prezydium

kieruje prezes. Szczegołową orga nizację i tryb ich pracy

okreśIa regulamin uchwalony przez Prezydium Zarządu
Głownego.

s43
Prezes zarządu oddziału wojewodzkiego reprezentuje od-

dział wojewodzki oraz powołuje, po zasięgnięciu opinii
prezydium zarządu oddziału wojewodzklego, zarząd
wykonawczy oddziału wojewodzkiego w !iczbie od jedne-
go do trzech członkow.

Zarząd wykonawczy oddziału wojewodzkiego podejmuje

decyzje w zakresie zwykłe go zarządu i zarządza mająt-

kiem oddziału wojewodzkiego. Prezydium zarządu od-

działu wojewodzkiego może upoważnić prezesa zarządu
oddziału wojewodzkiego bądź zarząd wykonawczy od-

dzlału wojewodzkiego do podejmowania decyzji w zakre-

sie przekraczającym zwykły zarząd do okreśIonej wyso-

koścl zaciąga nych jed norazowo Zobowiąza n.

W sprawach okreśIonych W ust. I a 2 prezes zarządu

oddziału wojewodzklego bądŹ zarząd wykonawczy

mogą udzleIać pełnomocnictw stosownle do swoich

kom petencji.

Członkom zarządu wykonawczego oddziału wojewodzkie-

go przysługuje prawo do uzywania tytułow dyrektora

i zastępcow dyrektora.

Prezes zarządu oddziału wojewodzkiego uprawniony jest

do uchylania decyzji zarządu wykonawczego oddziału

wojewodzkiego.

Do organizacji i trybu pracy zarządu wykonawczego

oddzlału wojewodzkiego ma odpowiednie zastosowanie

regulamin, o ktorym mowa w $ 27 ust. 6.

Komisja rewizyina oddziału wojew dzkiego

s44
Komlsja rewizyjna oddzlału wojewodzkiego jest organem

kontroIi wewnętrznej oddziału wojewodzklego.

6)

7)

8)

L

2

L

2.

3

4.

5

6.

T
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2' Członkowie komisji rewizyjnej oddziału wojew dzkiego ziazd oddziału powiatowego

wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprze-
wodniczących isekretarza. s 48

3' Postanowienia $ 28 ust. 3 oraz S 30 niniejszego statutu I' Ąazd oddziału powiatowego jest najwyższą władzą
stosuje się odpowiednio. oddziału powiatowego.

2. W Ąeździe oddziału powiatowego uczestniczą:

s 45 1) zgłosem decydującym delegaci wybrani naĄazdach
Do kompetencji komisji rewizyjnej oddziału wojew dzkiego oddział w gminnych,

należy: 2) z głosem doradczym - przedstawiciele członk w
1) kontrolowanie całokształtu działalności oddziału woje- wspierających, członkowie ustępujących władz

w dzkiego, ze szczeg lnym uwzględnieniem gospodarki oddziału powiatowego iosobyzaproszone.
finansowej, nie rzadziej niż jeden raz W roku,

2) składanie zjazdowi oddziału wojewodzkiego sprawozda s 49
ze swojej działalności oraz wniosk w w sprawie absoluto- Do kompeten Ąi Ąazdu oddziału powiatowego należy:

rium dla zarządu oddziału wojew dzkiego, 1) rozpatrywanie sprawozdan z działalności zarządu oddzia-
3) przedstawianie zarządowi oddziału wojew dzkiego uwag łu powiatowego ikomisji rewizyjnejoddziału powiatowego

i wniosk w dotyczących działalności oddziału, oraz udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi od-

4) wsp łdziałanie z komisjami rewizyjnymi oddział w powia- działu powiatowego na wniosek komisji rewizyjnej oddziału

towych i nadz r nad ich działalnością. powiatowego,

2) uchwalanie program w działania oddziału powiatowego,

3) zatwierdzanie składu zarządu oddziału powiatowego,

Sądhonorowyoddziałuwojew dzkiego 4) określenie liczby członkÓw komisji rewizyjnej oddziału
powiatowego oraz jej wybor spośr d delegat w na Ąazd

s 46 oddziału powiatowego,

L Sąd honorowy odziału wojew dzkiego jest organem 5) wyb r delegat w na Ąazd oddziału wojew dzkiego spo-
rozstrzygajacym spory i skargi Wewnątrz oddziału woje- śr d delegat w na zjazd oddziału powiatowego w liczbie
w dzkiego. określonej uchwałą zarządu oddziału wojewodzkiego,

2' Członkowie sądu honorowego oddziału wojew dzkiego 6) rozstrzyganie w sprawach uchwał Ąazd w oddział w
wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprze- minnych zawieszonych przezzarząd oddziału powiatowego,

wodniczących i sekretarza. 7) podejmowanie uchwał w innych sprawach wnoszonych
przez władze oddziału powiatowego i delegat w.

s47
t. Do kompetencji sądu honorowego oddziału wojew dz- s 50

kiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie w pierwszej 1. Ąazd oddziału powiatowego może być zwyczajny lub

instancji spraw członk w władz oddział w powiatowych nadzwyczajny.

i gminnych dotyczących naruszania zasad statutowych 2. ZwyczĄny Ąazd oddziału powiatowego jest zwoływany

i programowych Związku, przyjmowania postaw godzą- przezzarząd oddziału powiatowego raz na 5 lat'

cych w dobre imię Związku lub postępowanie niezgodne z 3. Nadzwyczajny {azd oddziału powiatowego zwołuje

zasada m i koleżeristwa i sol id a rności organ izacyj nej.

2. Postanowienia $ 31 ust. 3' s 33 stosuje się odpowiednio' zarząd oddziału powiatowego:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie komisji rewizyjnej oddziału powiatowego,

B.0ddział powiatowy 3) na pisemny wniosek 1/3 ogolnej liczby zarządow

oddział w gminnych,

$ 47a 4) na żądanie zarządu oddziału wojew dzkiego.

Władzami oddziału powiatowego Związku są: 4. Postanowienia $ 21 ust' 4 - 6 stosuje się odpowiednio'

1) Ąazdoddziału powiatowego,

2) zarząd oddziału powiatowego, zarząd oddziału powiatowego i prezydium

3) prezydium zarządu oddziału powiatowego, orazzarządwykonawczy
4) komisja rewizyjna oddziału powiatowego.

5) zarząd wykonawczy oddziału powiatowego. s 51

L Zarząd oddziału powiatowego jest władzą uchwałodaw-

czo-nadzorczą oddziału powiatowego'
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2. Zarząd oddziału powiatowe$o składa Się z przedstaw-

icieli zarządow oddziałow gminnych w Iiczbie określonej

uchwałązarządu oddziału powlatowego na wniosek jego

prezydium. Postanowienia S 20 pkt 3 a S 22 ust. 3 5

stosuje się od powied n io.

s52
L. Zarząd oddziału powiatowego,zzastrzezeniem s 23 ust.

2 niniejsze$o statutu, określa !iczbę członkow prezydium

oraz Wybiera jego skład, w tym prezesa, wiceprezesow
sekreta rza i skarbnika.

2. Zarząd oddziału powiatowego powołuje komlsję dS. mło_

dzieŻy oraz może powoływać inne komisje problemowe

i zespoły zadaniowe jako jego organy doradcze.

s53
Do kompetencji zarządu oddziału powiatowego należy wyko-

nywanie zad anZwiązku na terenie powlatu, W szczegolnoścl:
t) wykonywanie uchwał 4azdu oddziału powiatowego

i zwierzchnich wła dzZwiązku,
2) rozpatrywanie wnioskow mających na celu poprawę

stanu ochrony przeciwpoŻarowej, przeciwpowo-

dziowej, ratownlctwa i bezpieczenstwa powszech-

nego w powiecie,

3) uchwalanle planow działalności l budżetu oddziału
powiatowego oraz zatwierdzanle sprawozdan z ich
wykonania,

4) podejmowanie uchwał W Sprawach przedstawlonych

przez prezyd i u m zarządu oddziału powiatowego,

5) zawieszanie uchwał 4azdow oddziałow gminnych,

sprzecznych Ze statutem lub uchwałami zwierzchnlch

władz lwiązku,

6) usta!anie Iiczby delegatow na 4azd oddziału
powiatowego,

7) Wybieranle ze Swego grona przedstawicieli wch odzą-
cych w skład zarządu oddziału wojewodzkiego i odwoły-

wanie ich,

8) podejmowanie inicjatyw w zakresie zmian statutu,

9) podejmowanie innych czynności w zakresie działanla
zarządu od działu powiatowego.

s54
Do kompetencji prezydium zarządu oddziału powiatowego

nalezy:

t) kierowanie bieżącą pracą oddziału powlatowego,

wykonywanie uchwał zarządu oddziału powiatowego

i zarządu o d d z i a ł u woj ewo d z k i e go or az władz Związku,

2) koordynowanie działalnoścl zarządow oddziałow
gm i n nych,

3) opracowywanle projektow planow działalności i budżetu

oddziału powiatowego oraz przedstawianie sprawozdan

z ich wykonania,

4) uchylanie uchwał zarządow oddziałow gminnych SprZecZ-

nych ze statutem lub uchwałaml zwierzchnich władz lwiązku,

5) rozstrzyganie odwołan od uchwał zarządow oddziałow
gm i n nych,

6) inicjowanle i prowadzenie innych działan Wynikających

z postanowien statutu,

7) przyznawanie i nadawanle odznak oraz wyroznien

w ramach uprawnien przyznanych przez Prezydium

Zarządu Głownego.

s55
Postanowlenia S 42 niniejsze$o statutu stosuje się odpowiednlo.

s56
L Prezes zarządu oddziału powiatowego reprezentuje od-

dział powiatowy i zarządza jego majątkiem oraz może
powołać, po Zasięgnlęciu oplnii prezydium zarządu od-

działu powiatowego, zarząd wykonawczy oddziału powia-

towe$o w liczbie od jednego do trzech członkow. W przy-
padku gdy oddział powiatowy prowadzl działa!ność
gospod arcząpowoła nie zarządu wykonawczego jest obo-
wlązkowe. W przypad ku powoła nia zarządu wykonawcze-
g0 prezes zarządu oddziału powiatowego zachowuje

kompetencje W Zakresie reprezentacji l nadzoru, azarzą-
dowl wykonawczemu przekazĄe kompetencje w zakresie
zarządczo -Wy ko n a wc zy m .

2. Prezes zarządu oddziału powiatowego bądźzarząd wyko_

nawczy oddziału powlatowe$o (jeżeli został powołany)

podejmuje decyzje w zakresie zwykłego zarządll. Prezy-

dium zarządu oddziału powiatowego moŻe upoważnić
prezes a zarządu oddziału powiatowego bądź zarząd Wy-

konawczy oddziału powiatowego do podejmowania decy-

zji w zakresie przekraczającym zwykły zarząd do okreśIo-

nej wysokości zaciąganych jednorazowo zobowi ązan.
3. W sprawach okreśIonych W ust. 1' i 2 prezes zarządu

oddziału powiatowego bądź zarząd wykonawczy mogą

udzielać pełnomocnlctw stosownie do swoich kompeten-

cji.

4. Członkom zarządu wykonawczego oddziału powiato-

Wego przysługuje prawo do uzywania tytułow dyrektora

i zastępcow dyrektora.

5. Prezes zarządu oddziału powiatowego uprawniony jest do

uchylania decy4i zarządu wykonawczego oddziału powia-

towego

6. Do organizacji i trybu pracy zarządu wykonawczego

oddziału powiatowego ma odpowiednie zastosowanie

regulamin, o ktorym mowa w $ 27 ust. 6.

Komisja rewizyina oddziału powiatowego

s57
L Komisja rewlzyjna oddziału powiatowego jest organem

kontro!i wewnętrznej oddziału powlatowego.

2. Członkowie komisji rewizyjnej oddziału powiatowego
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Wyblerają Ze swego grona przewodnlczącego, wiceprze-
wodniczącego i sekreta rza.

3. Postanowienia S 28 ust. 3 oraz S 30 niniejszego statutu
stosuje się odpowiednlo.

s58
Do kompetencji komisjl rewlzyjnej oddziału powiatowe$o na!ezy:

1) kontrolowanie całokształtu działaIności oddziału powia-

towego ze Szczegolnym uwzg!ędnieniem gospodarki

f inansowej, nie rzadziej niz jede n raz w roku,

2) składanle zjazdowi oddziału powiatowego Sprawozdan
ze swojej działaIności orazwnioskow w sprawie absoluto-
rium dla ustępującego zarządu oddziału powiatowego,

3) przedstawianie zarządowi oddzlału powiatowego uwag
l wnioskow dotyczących działalności oddziału powiato-

wego,

4) wspołdziałanie z komisjami rewizyjnymi oddzlałow
gminnych oraz nadzor nad ich działalnością.

c. Oddział $minny

S 58a
Władzami oddziału gminnego Związku są:

1) z1azd oddziału gminnego,

2) zarząd oddziału gminnego,

3) prezydium zarządu oddziału gminnego,

4) komisja rewizyjna oddziału gmlnnego,

5) zarząd wykonawczy oddziału gmlnnego.

T1azd oddziału gm i n ne$o

s5e
L Ąazd oddziału gminnego jest najwyzszą władzą oddziału

gmtnnego.

2. W 4eździe oddziału gmlnnego uczestniczą:
1) Z głosem decydującym - delegacl członkow zwyczaj-

nych Związku,

2) z głosem doradczym przedstawiciele członkow

ws p i e raj ącyc h Związku or aZ czło n kow i e u stę p uj ącyc h

władz oddziału gminnego i osoby zaproszone.

s60
Do kompetencji zjazdu oddziału gminnego nalezy:

t) rozpatrywanie sprawozda n z działa!ności zarządu od dzia-
łu gminnego i komisji rewizyjnej oddziału gminnego oraz

udzieIanie absolutorlum ustępują-cemu zarządowi

oddziału gminnego na Wniosek komisji rewizyjnej od dzia-
łu gminnego,

2) uchwalanle programow działania oddziału gminnego,

3) zatwierdzanie składu zarządu oddziału gminnego,

4) okreśIenle Iiczby członkow komisji rewizyjnej oddziału
gmlnnego oraz jej wybor spośrod delegatow (członkow

Zwyczajnych Związku) na z1azd oddziału gminnego,

wybor deIegatow na Ąazd oddziału powiatowego spośrod
delegatow (członkow zwyczajnych Związku) na 4azd
oddziału gminnego w llczble okreśIonej uchwałą zarządu
oddziału powiatowego,

podejmowanie innych uchwał w sprawach Wnoszonych
przezwładze oddziału gminnego i delegatow,

s61
Ąazd oddzlału gmlnnego może byćzwyczajny Iub nadzwy-

czaJny.

Zwyczajny z1azd oddziału gmlnnego jest zwoływany przez

zarząd oddziału gmlnnego razna 5 !at.

Nadzwyczajny 4azd oddziału gminnego zwołuje zarząd
oddziału gminnego:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie komisjl rewlzyjnej oddziału gmlnnego,

3) na Wniosek I/3 ogolnej liczby członkow zwyczajnych

Związku,
4) na ządanle zarządu oddziału powlatowego.

Postanowienia S 21 ust. 4 - 6 niniejszego statutu stosuje
się odpowiednio.

Zarząd oddziału gminnego i prezydium onazzarząd
wykonawGzy

s62
Zarząd oddzlału gminnego jest władzą uchwałodawczo-

n a dzor cząod działu gm i n nego.

W skład zarządu oddziału gminnego wchodzą przedsta-

w l c l e l e Wszystki c h czło n kow zw y czaj n yc h Zwi ązku z te re n u

$miny W liczbie okreśIonej uchwałą zarządu oddziału
gmlnnego, jednak nie mniej niŻ 7 osob. PostanoWienia

s 20 pkt3 is 22 ust.3 - 5 stosuje się odpowiednio.

s63
Zarząd oddziału gminnego , z zastrzezeniem s 23 ust. 2
niniejszego statutu, okreŚla liczbę członkow prezydium

oraz Wybiera jego skład, w tym prezesa, wiceprezesow,

sekreta rza, skarbnika i komendanta gminnego Związku.

Komendant gminny Związku jest dowodcą jednostek

operacyjno-technicznych OSP na terenie gminy lkoordy-
nuje przygotowanie tych jednostek do działan ratowni-

czych.

Zarząd oddziału gminnego powołuje komisję dS. młodzie-

zy oraz moze powoływać inne komisje problemowe oraz

zespoły zadaniowe jako jego organy doradcze.

s64
Do kompeten cji zarządu oddziału gminnego nalezy:

t) wykonywanie uchwał 4azdu oddziału gmlnnego oraz

zwierzch n i c h wła dzZwiązku,
2) rozpatrywanie wnloskow mających na celu podnie-

sienie stanu ochrony przeciwpozarowej , przeciwpo-

5)

6)

4,

I

2.

3

L.

2

2

I

T
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Wodziowej, ratownictwa ibezpieczenstwa powszech- sa zarządu oddziału gminnego bądźzarząd wykonawczy

nego W gm|nle, oddziału gminnego do podejmowania decyzji w zakresie
3) uchwalanie planow działalności i budżetu oddziału przekraczĄącym zwykły zarząd do określonejwysokości

gminnego oraz zatwierdzanie sprawozdari z ich zaciąganych jednorazowo zobowiąza .

t'''ykonania, 3. W sprawach określonych w ust. 1 i 2 prezes zarządu
.l) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych oddziału gminnego bądźzarządwykonawczy mogą udzie-

przezprezydiumzarządu oddziału gminnego, lać pełnomocnictw stosownie do swoich kompetencji.

5) ustalanie wysokości składki członkowskiej, sposobu 4' Członkom zarządu wykonawczego oddziału gminnego

jej podziału izasad jej uiszczania, zgodniezzasadami przysługuje prawo do używania tytułow dyrektora i zastęp-

określonymi na podstawie $ 24 ust. 1 pkt 8, cow dyrektora.

6) organizowanie iwspieranie 0SĘ 5. Prezes zarządu oddziału gminnego uprawniony jest

7) ustalanie liczby delegat w OSP na Ąazd oddziału do uchylania decyzji zarządu wykonawczego oddziału
gminnego, gmtnnego.

8) wybieranie ze swego grona przedstawicieli wchodzą- 6. Do organizacji i trybu pracy zarządu wykonawczego

cych w skład zarządu oddziału powiatowego i odwoły- oddziału gminnego ma odpowiednie zastosowanie
wanie ich, regulamin, o kt rym mowa w $ 27 ust. 6.

9) podejmowanie inicjatyw w zakresie zmian statutu,
10) podejmowanie innych czynności w zakresie działania Komisja rewizyjna oddziału gminnego

zarządu od działu gm i n nego.

2. Do kompetencji prezydium zarządu oddziału gminnego s 67
należy: I' Komisja rewizyjna oddziału gminnego jest organem kon-

1) kierowanie bieżącą pracą oddziału gminnego, trolnym oddziału gminnego.

wykonywanie uchwał zarządu oddziału gminnego 2. Członkowie komisji rewizyjnej oddziału gminnego wybie-

oraz uchwał zwierzchnich władz Związku, rĄą ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodni-
2) koordynowanie działalności 0SĘ czącego i sekretarza'
3) opracowywanie projektow planow działalności 3. Postanowienia $ 28 ust. 3 i $ 30 niniejszego statutu

i budżetu oddziału gminnego oraz przedstawianie stosuje się odpowiednio'
sprawozda z ich wykonania,

4) inicjowanie i prowadzenie innych działa wynikają- s 68
cych z postanowien statutu, Do kompetencji komisji rewizyjnej oddziału gminnego należy:

5) przyznawanie i nadawanie odznak oraz wyrożnie 1) kontrolowanie całokształtu działałności oddziału

w ramach uprawnie przyznanych przez Prezydium gminnego, ze szczeg lnym uwzględnieniem gospodarki

Zarządu Gł wnego' finansowej, nie rzadziej niż raz w roku,

2) kontrolowanie opłacania składek członkowskich,

s 65 3) składanie zjazdowi oddziału gminnego sprawozdan ze

Postanowienia $ 42 niniejszego statutu stosuje się odpwiednio' swojej działalności oraz wniosk w w sprawie absoluto-

rium dla zarządu oddziału gminnego,

s 66 4) przedstawianie zarządowi oddziału gminnego uwag

L Prezes zarządu oddziału gminnego reprezentuje oddział i wniosk w dotyczących działalności oddziału gminnego.

gminny izarządza jego majątkiem oraz może powołać, po

zasięgnięciu opinii prezydium zarządu oddziału gminne-

go, zarząd wykonawczy oddziału gminnego w liczbie od ROzDzlAtvl
jednego do trzech członk w. W przypadku gdy oddział MienieZwiązku ijegooddział w
gminny prowadzi działalność gospodarczą powołanie

zarządu wykonawcze$o jest obowiązkowe. W przypadku s 69
powołania zarządu wykonawczego prezes zarządu oddzia- Mienie Związku i oddział w posiadających osobowość praWną

łu gminnego zachowuje kompetencje w zakresie reprezen- powstaje z następujących źrodeł:

tacji i nadzoru, a zarządowi wykonawczemu przekazuje 1) składekczłonkowskich,

kompetencje w zakresie zarządczo-wykonczym. 2) dotacji, darowizn, spadk w, zapis w,

2' Prezes zarządu oddziału gminnego bądź zarząd wyko- 3) dochod wzwłasnej działalności gospodarczej,

nawczy oddziału gminnego (jeżeli został powołany) 4) dochod w z majątku 7wiązku,
podejmuje decyzje w zakresie zwykłego zarządu. Prezy- 5) dywidendy należnej Związkowi z tytułu uczestnictwa

dium zarządu oddziału gminnego może upoważnić preze- w sp łkach kapitałowych,
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3

6)

7)

środkow przekazanych przez instytucje ubezpie cze-
niowe I inne podmioty,

oflarności pu bl lcznej.

s70
Dochod Związku przeznacza się w całości na realizację

celow statutowych.

Szczegołowe zasady gospodarki finansowej Związku,

oddziałow iinnych jednostek organizacyjnych ustala

Zarząd Głowny.

Zarząd Głowny Związku podejmuje uchwały dotyczące

zakazow Wynikających z ustawy o działalności pozytku

publicznego i o wolontariacie.

RozDzlAŁvll
Zmiany statutu i rozwiązanie Związku

s71
Uchwały W Sprawach:

1) zmiany statutu,

2) połączenia z innym stowarzyszeniem,

3) rozwiązania Związkupodejmuje Ąazd Krajowy

większością 2/3 $łosow W obecności co najmniej

I/2 ogolnej !iczby osob uprawnionych do głosowanla.

Wnioski wsprawachokreślonychWust. L pkt. I-2
są składane przezZarząd Głowny lub przez co najmniej

L/2 ogolnej liczby zarządow oddziałow wojewodzkich

Związku,

Wnioski określone w ust. t pkt. 3 składa co najmniej I/4
ochotniczych strazy poŻarnych zrzeszonych w Związku.

s72
Zawladomienie dele$atow o terminie Ąazdu Krajowego,

na ktorym ma być rozpatrywany wniosek W sprawie

rozwiązania Związku wraz z porządkiem obrad powinno

być doręczone co najmniej na 3 miesiące przed odbyciem

zlazdu.
W razie podjęcia uchwały o rozwlązaniu Związku, T1azd

Krajowy wyznacza komisję likwidacyjną W składzie

3-5 osob.

Pozostały po rozwiązaniu majątek Związku moze być
przekazany na rzecz ochotniczych straŻy poŻarnych zrze-

szonych w Związku.

RozDzlAŁ VIII

Postanowienia ko cowe

s73
Delegaci n a Ąazd Krajowy i zjazdy poszczegolnych oddziałow

Zwiąku zachowują swoje mand aty przez okres trwania kadencji

władz Związku. Przepis S 17 ust. 2 niniejsze$o statutu stosuje
się odpowlednio.

L

2.

3

T

2.

I

2.

3.

Statut Związku ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
przyjęty UchwałąNr 612001 XIIZjazdu Krajowego Związku oSP RP w dniu 30 września 2007 roku

Sysnatura sprawy: WA.Xll NS-REJ.KRS/02981 0/07/803

$ĄD [dEJohiffWY
dlrr r . st. Wlłrszitwy rv Wnrszarv!ąświadczenie o dokonaniu wpisu

Są<l (irlspo<lałczr'
xII wYl}ZlAŁ G()sP()l)^ltCZY
Krłjorvego lłejestru Sąclorvcgo

02-315 Warszawa. ul. Batska 28130

23.01 .2008 r.

sĄD REJoNoWY DLA M. sT. WAHSZAWY W WARszAWlE, Xll WYDzlAŁ GosPoDARczY KRAJoWEGo
REJESTRU sĄDoWEGo

Dla podmiotu: zWĘEKocHoTNlczYcH STRAŻY PoŻARNYoH RzEcZYPosPoLlTEJ PoLSK|EJ, WARSZAWA
Dokonano wpisu do Rejestru Stowarzyszeri, lnnych organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz
Pu blicznych Zakład w opieki Zdrowotnej :

Numer pozvcii reiestru (numer KRS) 00001 16212
Data i qodzina dokonania wpisu 23.01 .2008 14:33:57
Numer wpisu w pozvcii reiestru 12
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P I E RWszY BYł.,,STRAZAK''
Z okazji rocznicy wydania pierwszego numeru pi-

Sma ..StraŻak'' w Sali Kolumnowej Hotelu Łazienkow_
skiego \\ \\'arszawie odbyło się 20 czerwca 2007 roku
u roczvste spotkanie i konferencja popularnonaukowa.

od rana Z całego kraju zjeŻdŻa|i goście ,,Strazaka".
Przyjechal t członkowie Zarządu Głownego' Głownej
Kornisji Rewi zyjnej, Głownego Sądu Honorowego' prezesi

i dyrektorzy oddziałow wojewodzkich, liczni wspołpracow-
nicy i korespondenci pisma, znani przyjaciele redakcji -
dzienn1karze Z radia i telewizji, grupa posłow na Sejm'
przedstawiciele Kornendy Głownej PSP z zastępcą komen-
danta gł wnego mł. b'yg. Jozefern Szram ą na cze|e, komen-

dantem-rektorem SGSP st. bryg. prof. Zoją Bednarek,
re d a ktoreln nacze|ny m rn i e s i ę czni ka,, P rzeg l ąd P ozar ntczy"
Witoldern Maziarzem, reklamodawcy. W spotkaniu wzięli
takŻe udział przedstawiciele ochotn iczych Strazy PoŻar-

nych powstałych l25 lat temu Z Zamościa, woj. lubelskie

oraz ze Szczuczyna, woj. podlaskie, a takze przedstawiciele

najstarszych orkiestr dętych w kraju z Wilamowic' Słupcy,

Mykanowa oraz zMilowki . Przed spotkaniem goście mogli
obej rZeC okolicznoŚciową wystaw ę z Życia Związku w osta-

tnich kilkunastu latach Ze szlzegolnym akcentem dotyczą-

cym naszego pisma Zaprezentowano strony tytułowe

,,Strazaka" z ostatnich 50 lat.

Na Urolzystości Wręczono odznaczenia i specjalne
podziękowania Za Życzliwośc dla pisma i wspołpracę.
Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak wrę czył pracow-
rrikorn redakcji odznaczęnia korporacyjne: dla zastępcy
redaktora naczelnego Anny Switalskiej Złoty ZnakZwiąz-
klt. sekretarzowi Markowi Amerskiernu Brązowy Medal
..Za Zasługi dla PoŻarnictwa'', Hannie Sliwowskiej Srebr-

ll} Medal ,.,Za Zasługi dla PoŻarnictwa''. Medale Honoro-
\\e itrr. Bolesława ChorniCZa otrzymali. wspołpracujący
Z redakcją od 50 lat red . Jerzy ostrowski oraz członek
kole,-eiutn redakcyjnego Stanisław Kocot. W imieniu kole-
giurn i redakcji redaktor naczelny Marian Za\ęwski wrę-
czył specjaltre podziękowanie prezesowi Waldemarowi
Pawlakowi, dyrektorowi Biura ZG ZOSP RP Januszowi
Boneckiernu oraz przewo dniczącelnu Rady Prograrnowej

miesię cznika IreneuS Zowi NiedŹwieckiemu.

Redakcja otrzymała od czytelnikow okolicznościo-
we pamiątki. Na adres redakcji wpłynęły takŻe|iczne listy
gratulacyjne.

W drugiej części spotkania, pod honorowym patro-

natęm pręZesaZG ZOSP RP \Waldęmara Pawlaka, odbyła
się konferencja popularnonaukowa poświęcona l25-leciu
,,Straz aka" . Prowa dz|ł ją przewodni CZący Kornisj i Histo_
rycznej Związku prof. Piotr Matusak. Wygłosił on referat
na temat: Historia i wspołczesnośc oSP nasze idee.

Referaty wygłosili takŻe: dr Janusz Gmitruk Rola
liderow w dziejach oSŁ mgr Zenon Kaczynski Prasa

oSP - Ze szczegolnym uwzględnieniem ,,StraŻaka''' oraz
redaktor naczelny dr Marian Zalewski Stan obecny
i perspektywy rozwoju ,'StraŻaka''. Komunikaty naukowe
wygłosili: prof. Tadeusz Pilch, dr Eugeniusz Walczak
dr Władysław Tabasz oraz mgr Ludwik Kotonski.

Na zakonczęnię odbyło się spotkanie redaktora
nacze|nego zudziałem całej redakcji' kolegium iprzewod_
niczącego Rady Programowej z osobami wspołpracujący-
rni z redakcją. Pozostanie ono na długo w pamięci jako

wsp lna rozmowa przyjacioł pisma o jego przyszłości
i nowych inicjatywach.

Z okazji lzs-lecia ,,Strazaka" redakcja wydała album
zatytułowany ,,Bogu na chwałę, ludziom na pozytek''
poświęcony ruchow t straŻackiernu . Przedstawiono w nim:

powstanie i rozwoj ochotniczych Strazy PoŻarnych na

ziemiach polskich i pod zaboraffii' idee wyznaczające
kierunki działania tych zacnych stowarzyszen, lider w,

działania ratown iczo-gaśn iczę, w ktorych straŻacy ochot-
nicy od zarania dziejow odgrywająbardzo waŻną rolę,

a takŻe sprzęt, Samochody i ręmtzy. Pon iewaŻ waŻne Zna-

Czenie w dztała|ności oSP mają: upowszechnianie kultu-
fy, ulnacnianie patriotyzmu, praca wychowawlza z mło-
dzieŻą, zna\azły one rniejsce na kartach albumu.

oczywiście, w publikacji tej nie mogło zabraknąc

przedstawienia dziejow naszego czasopisma. Wszystkie
ternaty są bogato ilustrowane zdjęciami i kopiami doku-
mentow. Alburn jest pięknym i bardzo cennym wydawnic-
twem. Cieszy się zatntęresowaniem i uznaniem strazak w

i wszystkich, ktorzy maj ąokazję go poznac.
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PIERWSZY BYI ,ISTR AZAK''
W 1BB2 roku ukazał się w Piotrkowie pierwszy

numer Czasopisma ,,Strazak'' w objętości ]90 Stron,

następny w roku ]BB3 liczył 270 stron. Miał charak_

ter informacyjny: o zabezpieczaniu przed ogniem,

przepisach przeciwpozarowych, technikach ratow-
niczych, obowiązkach właścicieli domow, ubezpie-
czeniach od ognia, zyciu kulturalnym strazy. W tym

czasie na ziemiach polskich będących pod zaborami
istniałv juz pierwsze towarzystwa ochotniczych
strazy, ogniowych. W samym ]882 roku powstało
blisko 30 Ochotniczych Strazy Ogniowych.

Pocz1lnając od ]90] roku do wybuchu I wojny
św,iatov,ej ,,Strazak" wydawany był jako miesięCz-

nik. Zv,iązek ilorianski wydawał w latach ]9]5-]9]B

,,Przegląd Pozal"niczy". W latach 1896-]923 wyda-
wany był takze ,,Przewodnik Strazacki". Pismem
Związku Straży Pozarnych RP w latach ]93]-]939
była ,,Gazeta Strazacka". Wychodziła ona takze

po II wojnie światowej (]94B-1952).

W ]953 r. ,,Gazeta Strazacka" Zmieniła tytuł
fla ,,Strazak", ktory od ]957 roku stał się organem
Związku oSP' Maria n Zalewski


