Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 45/10/2010 z dnia 09.01.2010 roku
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka

HARMONOGRAM
REALIZACJI ZADAŃ UJĘTYCH W UCHWALE PROGRAMOWEJ
XII ZJAZDU KRAJOWEGO ZWIĄZKU OSP RP
ORAZ UCHWALE PROGRAMOWEJ I WNIOSKACH PRZYJĘTYCH PRZEZ
II ZJAZD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
NA LATA 2007 – 2012
L. p.

Zadanie

1

2
I.

1

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialny
za realizację

3
4
5
Działalność Ochotniczych StraŜy PoŜarnych i Zarządów Oddziałów Związku

Podnoszenie sprawności i zakresu
działań ratowniczych ochotniczych
straŜy poŜarnych poprzez
systematyczną poprawę ich
wyposaŜenia i wyszkolenia
straŜaków.

1.

Na podstawie informacji z zebrań
sprawozdawczych OSP, zarządy gminne
dokonują:
a. analizy potrzeb w zakresie sprzętu,
wyposaŜenia i niezbędnych szkoleń,
b. uzgodnień z samorządem gminnym
moŜliwości sfinansowania zakupu sprzętu
i wyposaŜenia,
c. uzgodnień z Komendą Powiatową PSP
dotyczących terminów przeprowadzenia
niezbędnych szkoleń,

2. Oddział wojewódzki podejmuje starania o
uzyskanie stosownych dotacji na zakup
sprzętu i wyposaŜenia

Raz w roku

Raz w roku

Oddziały Gminne
ZOSP RP

Oddział Wojewódzki
ZOSP RP

Uwagi

6
Brak informacji z Oddziałów
Gminnych o stanie realizacji
tych zadań.
Wskazanym byłoby
upowszechnienie
harmonogramu realizacji
zadań na poziom OSP i Oddz.
Gminnych z dyspozycją
złoŜenia przez nie
sprawozdań z realizacji tych
zadań. W roku 2009
Harmonogram został
umieszczony na stronie
internetowej OW ZOSP RP.
Oddział Wojewódzki w wyniku
podjętych starań pozyskał w
latach 2007 i 2008
następujące dotacje:
MSWIA – 1.398.500,00 zł i
1.416.400,00 zł
Firmy ubezpieczeniowe –
705.000,00 i 702.000,00 zł
W 2009 MSWiA 1.107.200,00
Firmy ubezpieczeniowe
685.100,00 zł

1

2

Zapewnienie niezbędnej ilości
członków czynnych gwarantujących
sprawne działanie jednostek
operacyjno-technicznych oraz
realizację zadań statutowych

1. Podejmowanie działań zmierzających do
szerokiego upowszechniania wśród dzieci i
młodzieŜy tematyki przeciwpoŜarowej i
ratowniczej eksponując zaszczytną i
satysfakcjonującą słuŜbę straŜaka ochotnika
poprzez:
a. organizowanie i doskonalenie tematyki
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
PoŜarniczej na szczeblu podstawowym,
gminnym, powiatowym i wojewódzkim,

OSP, Oddziały: Gminne,
Powiatowe i Wojewódzki
ZOSP RP

OSP, Oddziały: Gminne,
Powiatowe i Wojewódzki
ZOSP RP

b. organizowanie spotkań zasłuŜonych
straŜaków z dziećmi i młodzieŜą szkolną
wraz z prezentacją nowoczesnego sprzętu i
wyposaŜenia ratowniczo gaśniczego OSP

c. dąŜenie do zapewnienia, szczególnie
OSP znajdującym się w KSRG,
nowoczesnego sprzętu i wyposaŜenia
ratowniczo gaśniczego i umundurowania

3

Zapewnienie straŜakom ratownikom
OSP normatywnego wyposaŜenia w
środki ochrony indywidualnej, a
członkom czynnym OSP
regulaminowego umundurowania

1. Na podstawie informacji z zebrań
sprawozdawczych OSP, zarządy gminne
dokonują:
a. analizy potrzeb w zakresie,
normatywnego wyposaŜenia straŜaków
ratowników w środki ochrony
indywidualnej oraz regulaminowego
umundurowania
b. uzgodnień z samorządem gminnym
moŜliwości sfinansowania zakupu środków
ochrony indywidualnej i umundurowania
2. Oddział wojewódzki podejmuje starania o
uzyskanie stosownych dotacji na zakup
środków ochrony indywidualnej i
umundurowania

Na wszystkich poziomach
struktur Związku tj.
podstawowym, gminnym,
powiatowym i wojewódzkim
organizowany jest OTWP w
trzech grupach wiekowych.
Łączna liczba uczestników w
roku:
- 2007 – 4.770 osób
- 2008 – 4.798 osób
- 2009 – 4.105 osób
Laureaci na poszczególnych
poziomach otrzymali cenne
nagrody
W roku 2009 Oddział
wystąpił do Kuratorium
Oświaty w Poznaniu
z wnioskiem o wpisanie
OTWP na listę konkursów
uwzględnionych w zasadach
rekrutacji do szkół
ponadgimnazjalnych w woj.
wielkopolskim

Oddziały Gminne , Powiatowe
oraz Wojewódzki dokonują
analizy stanu wyposaŜenia
oraz wnioskują o przyznanie
dotacji dla najbardziej
potrzebujących

Raz w roku

Raz w roku

Oddziały Gminne
ZOSP RP

Oddział Wojewódzki
ZOSP RP

Oddziały Gminne dokonują
corocznie analizę stanu
wyposaŜenia oraz zabiegają
o środki z samorządów na
jego zakup

Oddział Wojewódzki w wyniku
podjętych starań pozyskał w
latach 2007 i 2008
następujące dotacje:
MSWIA – 1.398.500,00 zł
i 1.416.400,00 zł
Firmy ubezpieczeniowe –
705.000,00 i 702.000,00 zł

2

4

5

Dbanie o racjonalne nagradzanie i
odznaczanie, a takŜe inne formy
wyróŜnień satysfakcjonujących
zaangaŜowanych straŜaków OSP.

Przestrzeganie ceremoniału
poŜarniczego (Np. ślubowanie
straŜaków, nadanie odznak funkcji,
wręczenie munduru).

1.
Dokonywanie rzetelnej oceny
aktywności i zasług straŜaków ratowników
i działaczy co winno być podstawą do
formułowania wniosków o odznaczenia
straŜackie, regionalne, resortowe i państwowe.

Na bieŜąco

OSP, Oddziały: Gminne,
Powiatowe i Wojewódzki
ZOSP RP

2.
Udział wszystkich OSP, oddziałów
gminnych , powiatowych oraz Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP w ocenie i wyborze
kandydatur do honorowych tytułów:
Wielkopolski StraŜak Roku, Wielkopolska
OSP Roku i Wielkopolski Działacz Roku.

Co roku

OSP, Oddziały: Gminne,
Powiatowe i Wojewódzki
ZOSP RP

1. Przeprowadzenie szkoleń dla funkcyjnych
OSP i Związku z zakresu treści ceremoniału
poŜarniczego i obowiązujących regulaminów

Na bieŜąco

OSP, Oddziały: Gminne,
Powiatowe i Wojewódzki
ZOSP RP

2.

Na bieŜąco

StraŜacy funkcyjni
Oddziałów: Gminnych,
Powiatowych i
Wojewódzkiego ZOSP RP

Dokonywanie ocen i formułowanie
opinii przez przedstawicieli wyŜszych
struktur Związku obsługujących
uroczystości straŜackie co do poprawności
stosowania i przestrzegania ceremoniału
straŜackiego i regulaminów przez
organizatorów.

W 2009 MSWiA 1.107.200,00
Firmy ubezpieczeniowe
685.100,00 zł
Łączna liczba odznaczeń w
latach 2007-08:
- ZZZ – 80
- M. Chomicza – 88
- ZM – 1.420
- SM – 1.562
- BM – 2.206
-Semper Vigilant – 23 (2008)
- WS – 1.999
w 2009:
ZZZ – 60
M. Chomicza – 61
ZM – 643 (na dzień 21.12.09)
SM – 704 (na dzień 21.12.09)
BM – 999 (na dzień 21.12.09)
Semper Vigilant - 46
WS – 1.196 (na 21.12.2009 r.)
W tej kadencji odbyły się trzy
edycje, w których nadano
zasłuŜone tytuły w kaŜdej
kategorii.
Nie wszystkie Oddziały
Powiatowe uczestniczyły w
tych edycjach. Uczestniczyły
średnio 22 Oddziały
Powiatowe.
W 2009 uczestniczyło
21 Oddziałów Powiatowych
Brak informacji z poziomu
Oddziałów Gminnych
i Powiatowych.
Oddział Wojewódzki takie
szkolenia przeprowadza przy
okazji kaŜdego spotkania
działaczy wszystkich szczebli
organizacyjnych.
Brak informacji z poziomu
Oddziałów Gminnych
i Powiatowych.
Realizują osoby funkcyjne
Oddziału Wojewódzkiego

3

6

7

8

Umacnianie roli komendanta
gminnego Związku jako dowódcy,
koordynatora działań i rzecznika
OSP na terenie gminy.

1. Przestrzeganie i stosowanie się do
„Wytycznych w sprawie działalności
komendanta gminnego Związku OSP RP” –
Uchwała Nr 137/25/2005 Prezydium Zarządu
Głównego

1. Utrzymywać ścisły kontakt i współpracę z
Uczestniczenie w pracach
Poselskim Zespołem StraŜaków by za jego
legislacyjnych dotyczących udziału
pośrednictwem wpływać na efekty prac
OSP w szeroko pojętym
legislacyjnych
ratownictwie i ochronie ludności.
Usprawnianie przepływu informacji 1. Przestrzegać obowiązującej zasady
przesyłania uchwał zarządu do oddziału
pomiędzy OSP, oddziałami
wyŜszego szczebla
gminnymi, oddziałami powiatowymi,
a oddziałem wojewódzkim.
2. W przesyłaniu informacji pomiędzy

Na bieŜąco

Zarządy Gminne ZOSP RP

Na bieŜąco

Oddział Wojewódzki
ZOSP RP

Na bieŜąco

Oddziały: Gminne,
Powiatowe i Wojewódzki
ZOSP RP

oddziałami w większym stopniu
wykorzystywać technikę elektroniczną

9

10

Organizowanie spotkań, szkoleń,
narad dla działaczy w celu
pogłębienia wiedzy i wymiany
doświadczeń.

1.

Organizować przynajmniej raz w roku
naradę szkoleniową na szczeblach
oddziałów gminnego i powiatowego

Raz w roku

Oddziały: Gminne
i Powiatowe ZOSP RP

2.

Kontynuować organizację szkoleń dla
prezesów i działaczy oddziałów
powiatowych

Dwa razy w
roku

Oddział Wojewódzki
ZOSP RP

Kultywowanie dorobku wielu
pokoleń członków OSP i Związku

1.

Organizowanie i zakładanie przy OSP izb
pamięci

Na bieŜąco

OSP, Oddziały: Gminne

Brak informacji z poziomu
Oddziałów Gminnych
W roku 2008 szkolenie
komendantów gminnych
odbyło 68 osób, w roku 2009 27 osób.
Kontakt z Poselskim Zespołem
StraŜaków Oddział
Wojewódzki utrzymuje
poprzez członków Prezydium
będących posłami RP
Zasada stosowana w
niedostatecznym zakresie przez
Oddziały Gminne i Powiatowe.
Oddział Wojewódzki załoŜył
stronę internetową słuŜącą do
elektronicznego
prezentowania waŜnych
informacji dla niŜszych
szczebli.
W roku 2009 stronę
odwiedziło ponad 28.500
osób.
Na bieŜąco upowszechniana
jest komunikacja za pomocą
poczty elektronicznej z
działaczami oddziałów oraz
oddziałami Związku. W
Systemie OSP umieszczona
utworzona została zakładka
„Dokumenty Poznań”
w której sukcesywnie
umieszczane będą uchwały
oraz inne waŜne dla
oddziałów Związku
informacje.
Brak informacji z poziomu
Oddziałów Gminnych
i Powiatowych

Oddział Wojewódzki
organizuje dwa razy w roku
narady dla prezesów i działaczy
Oddziałów Powiatowych
Brak informacji z poziomu
Oddziałów Gminnych
i Powiatowych
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2.

11

Wspieranie działań zapewniających
szerszy udział kobiet i młodzieŜy w
ochronie przeciwpoŜarowej.

i Powiatowe ZOSP RP

Organizowanie uroczystości
Jubileuszowych OSP z prezentacją dorobku

1.Organizowanie spotkań straŜaków i działaczy
OSP z młodzieŜą szkolną w celu odbycia
pogadanek z zakresu prewencji
2.Współdziałanie OSP z organizacjami
kobiecymi np. Kołem Gospodyń Wiejskich
3. Proponowanie i zachęcanie do korzystania z
portalu internetowego i forum internetowego dla
MDP

13

Pozyskiwanie środków finansowych
z przeznaczeniem na wspieranie
funkcjonowanie OSP i działalności
programowej Oddziału, m.in. od
samorządu powiatowego
i wojewódzkiego.

1. Inspirowanie do podejmowania działalności
gospodarczej w celu pozyskania środków
finansowych na działalność statutową przez
struktury gminne i powiatowe ZOSP RP

Brak informacji z poziomu
Oddziałów Gminnych

OSP, Oddziały Gminne
ZOSP RP

Oddziały: Gminne,
Powiatowe ZOSP RP

Na bieŜąco

2. Występowanie do sponsorów o wspieranie
określonych przedsięwzięć lub zakupów
dokonywanych przez OSP lub Oddziały
Związku.
1. Kontynuowanie upowszechniania wśród
straŜaków i ich rodzin oraz sympatyków
przekazywania 1% podatku od dochodów
osobistych na rzecz Związku OSP RP.
2. Występowanie do organów samorządu
terytorialnego z wnioskami o sfinansowanie
konkretnego zadania lub zakupu sprzętu dla
OSP i struktur Związku.

OSP, Oddziały Gminne
ZOSP RP

Oddział Wojewódzki
ZOSP RP

5. Popularyzowanie w szerszym zakresie zasad
bezpieczeństwa powszechnego oraz
zapobiegania róŜnego rodzaju zagroŜeniem
(dotyczy to szeroko pojętej prewencji).

Poszukiwanie nowych form
działalności gospodarczej w celu
pozyskiwania środków finansowych
na działalność statutową OSP
i oddziałów Związku.

Brak informacji z poziomu
Oddziałów Gminnych

Na bieŜąco

4. Zwiększenie udziału kobiet w róŜnego
rodzaju szkoleniach i kursach (np. ratownictwa
medycznego)

12

OSP, Oddziały Gminne
ZOSP RP

Na bieŜąco

Oddziały: Gminne,
Powiatowe i Wojewódzki
ZOSP RP
kaŜdy w swoim zakresie
działania

OSP, Oddziały: Gminne,
Powiatowe i Wojewódzki
ZOSP RP
kaŜdy w swoim zakresie
działania

Brak informacji z poziomu
Oddziałów Gminnych

Brak informacji z poziomu
Oddziałów Gminnych i
Powiatowych
Brak informacji z poziomu
Oddziałów Gminnych i
Powiatowych

Oddział Wojewódzki
prowadzi działalność
gospodarczą oraz pozyskuje
wpłaty na działalność
statutową
Kontynuuje się zachęcanie do
wpłaty 1% w efekcie
wpłynęło do Oddziału Woj.
za rok 2006 – 34.000,00
za rok 2007 – 101.725,70
za rok 2008 – 197.487,54

5

14

15

Udzielanie pomocy OSP w zakresie
budowy i modernizacji straŜnic.

1. Rozpatrywanie zgłoszonych wniosków,
wydawanie opinii i przyznawanie środków
finansowych na te cele.

Poradnictwo i instruktaŜ ułatwiający
realizację rozliczeń finansowych i
prowadzenie działalności
gospodarczej.

1. Upowszechnianie obowiązującej w
stowarzyszeniu dokumentacji
sprawozdawczo – finansowej.
2. Organizowanie szkoleń z zakresu przepisów
finansowych dla skarbników OSP i struktur
Związku.

Na bieŜąco

Oddziały: Gminne,
Powiatowe i Wojewódzki
ZOSP RP

Raz na rok

Oddział Wojewódzki ZOSP
RP

Na remonty remiz
przeznaczono dotację w
wysokości:
Rok 2007 – 127.500,00
Rok 2008 – 117.500,00
Rok 2009 - 114.100,00
Oddział Wojewódzki prowadzi
szkolenia na terenie Oddziałów
Powiatowych z zakresu
przepisów finansowych
W roku 2007 – 6 szkoleń
W roku 2008 – 3 szkolenia
W roku 2009 – 7 szkoleń

3. Inspirowanie do podejmowania działalności
gospodarczej przez OSP i struktury Związku

16

17

18

Wspieranie rozwoju sportu
poŜarniczego. Szkolenie sędziów i
instruktorów. Zawody organizować
zgodnie z obowiązującymi
regulaminami.

Na bieŜąco
1. Organizowanie zawodów sportowopoŜarniczych wg regulaminów: CTIF oraz
krajowego OSP.
2. Podejmowanie inicjatyw w zakresie
szkolenia straŜaków ochotników do
sędziowania zawodów zgodnie z
obowiązującymi regulaminami.

Współdziałanie z firmami
ubezpieczeniowymi w zakresie
ubezpieczenia straŜaków i majątku
OSP

1. Analizowanie i wybór najkorzystniejszych
ofert dotyczących ubezpieczenia ludzi i
sprzętu.

Współpraca z organizacjami i
instytucjami realizującymi wspólne
cele w zakresie ochrony
przeciwpoŜarowej.

1. Zawieranie umów i porozumień z róŜnymi
podmiotami wyraŜającymi chęć realizowania
wspólnego celu

Oddziały: Gminne,
Powiatowe i Wojewódzki
ZOSP RP
kaŜdy w swoim zakresie
działania

Organizowane są Gminne,
Powiatowe i Wojewódzkie
zawody sportowo-poŜarnicze
wg regulaminu krajowego
OSP a takŜe wg regulaminu
CTIF, przy czym te ostatnie na
poziomie gmin i powiatów
mają zbyt małą frekwencję

W miarę potrzeb

Na bieŜąco

Oddziały Gminne
ZOSP RP

Brak informacji z poziomu
Oddziałów Gminnych i
Powiatowych

2. Organizowanie spotkań, zapraszanie
przedstawicieli firm ubezpieczeniowych na
uroczystości straŜackie.

Na bieŜąco

Oddziały: Gminne,
Powiatowe, Wojewódzki
ZOSP RP kaŜdy w swoim
zakresie działania

Brak informacji z poziomu
Oddziałów Gminnych i
Powiatowych
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2. Świadczenie pomocy ochotniczym straŜom
poŜarnym i oddziałom Związku OSP w
podejmowaniu współpracy z organizacjami
straŜackimi za granicą

3. Wymiana doświadczeń z zakresu ochrony
przeciwpoŜarowej i działań ratowniczych z
krajami – członkami CTIF i UE.
4. Nawiązywanie i rozwijanie współpracy
międzynarodowej młodzieŜy poŜarniczej
5. Współpraca i pomoc w zakresie pozyskiwania
środków z UE.

19

20

Wspieranie działań
wychowawczych, kulturalnych,
patriotycznych i tradycji
ochotniczego straŜactwa w
Wielkopolsce. Pomoc w organizacji
uroczystości patriotycznych,
religijnych oraz straŜackich,
szczególnie upamiętniających
historię.
najstarszych OSP, a takŜe w
opracowywaniu ich monografii
Wspieranie działań ratowniczych
ochotniczych straŜ poŜarnych

1. Upowszechnianie obowiązujących
regulaminów organizacyjnych i
przestrzeganie ceremoniałów straŜackich.

Na bieŜąco

Oddziały Powiatowe
i Wojewódzki ZOSP RP

Nawiązywane są kontakty ze
straŜami poŜarnymi: Niemiec,
Austrii, Holandii, Francji,
Czech, Słowacji, Węgier.
Najczęściej wykorzystywane są
kontakty przez samorządy.

Zgodnie z
moŜliwościami

Oddziały Powiatowe
i Wojewódzki ZOSP RP

Odbywane są zawody CTIF
w Polsce i zaprzyjaźnionych
państwach.

Zgodnie z
moŜliwościami

OSP, władze samorządowe
gmin, miast i powiatów

Organizowanie wspólnych
obozów MDP z młodzieŜą
niemiecką, węgierską, czeską
oraz słowacką.

Na bieŜąco
Na bieŜąco

2. Organizowanie spotkań weteranów
poŜarnictwa i działaczy związkowych z
młodzieŜą lub inną grupą społecznozawodową.

Raz w roku

3. Udział członków Prezydium w
uroczystościach jubileuszowych OSP oraz
pomoc merytoryczna przy organizacji
uroczystości szczególnych.
1. Przygotowanie obiektów OSP do szkolenia
straŜaków ratowników w zakresie
przewidzianym w „systemie szkolenia członków
OSP biorących udział w działaniach
ratowniczych”.

Na bieŜąco

Wg.moŜliwości

Oddziały: Gminne,
Powiatowe i Wojewódzki
ZOSP RP
kaŜdy w swoim zakresie
działania

Odbywają się szkolenia
prezesów oddziałów powiatowych, gminnych i OSP na
których następuje zapoznawanie z obowiązującymi
regulaminami i ceremoniałem

Członkowie Prezydium
Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Z OSP RP
uczestniczą w uroczystościach
jubileuszowych OSP

OSP, Oddziały Gminne
ZOSP RP, władze
samorządowe gmin, miast
i powiatów, Komendy
Powiatowe i Miejski PSP

Powiat poznański uruchomił
ośrodek szkoleniowy
w Bolechowie,
z pozostały powiatów i gmin
brak informacji .
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II.
1

Rozwijanie współpracy z
samorządami w zakresie ochrony
mienia i bezpieczeństwa
mieszkańców.

2. Współdziałanie w opracowywaniu i
wdraŜaniu procedur ratowniczych oraz w
przygotowywaniu materiałów szkoleniowo –
informacyjnych dla jednostek operacyjno –
technicznych OSP.

Na bieŜąco

3. Współpraca z policją i pogotowiem
ratunkowym w zakresie doskonalenia działań
ratowniczych.

Na bieŜąco

OSP, Oddziały: Gminne,
Powiatowe ZOSP RP

Jednostki operacyjno –
techniczne OSP, Zarządy
Oddziałów Gminnych
ZOSP RP.

Realizacja działań na rzecz OSP z samorządem terytorialnym
1. Na corocznej wojewódzkiej uroczystości z
okazji Dnia StraŜaka wyróŜniać 10
najaktywniejszych gmin w województwie w
zakresie wspierania i finansowania ochrony
przeciwpoŜarowej.

2. Utrzymywanie współpracy struktur Związku
z władzami samorządowymi wszystkich
szczebli i organami wykonawczymi w
zakresie problematyki ochotniczego
straŜactwa. Pokazywanie potrzeb
dotyczących utrzymania, wyposaŜenia,
wyszkolenia i zapewnienia gotowości
bojowej Jednostek Operacyjno Technicznych
OSP, a takŜe badań lekarskich, ubezpieczenia
i wypłacania odszkodowań powypadkowych.
3. Przedkładanie władzom samorządowym
informacji o działalności OSP i Związku
OSP RP na rzecz ochrony przeciwpoŜarowej,
potrzebach i problemach ochotniczego
straŜactwa. Zabieganie o pomoc Sejmiku
Wojewódzkiego i jego organów
w rozwiązywaniu systemowych spraw
dotyczących modernizacji straŜnic
i wyposaŜenia OSP w sprzęt ratowniczy
m in. przez wykorzystanie środków z UE.

Raz w roku

Oddział Wojewódzki
ZOSP RP

Jeszcze nie realizowane.

Brak informacji z poziomu
Oddziałów Gminnych i
Powiatowych

Na bieŜąco

Raz w roku

Brak informacji z poziomu
Oddziałów Gminnych i
Powiatowych

Oddziały: Gminne, Powiatowe
i Wojewódzki ZOSP RP
kaŜdy w swoim zakresie
działania

Oddział Wojewódzki
systematycznie wnioskuje
o przyznanie środków
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4. Proponowanie wydatków samorządów gmin
na potrzeby OSP w celu zapewnienia
racjonalnego ich wykorzystania na ochronę
przeciwpoŜarową.
5. Aktywne oddziaływanie poprzez struktury
Związku na samorządy powiatowe i gminne
w zakresie dbałości o straŜnice OSP oraz
sukcesywną ich modernizację i dostosowanie
do wymaganych standardów.
6. Dalsze systematyczne wyposaŜanie
Jednostek Operacyjno Technicznych
w podstawowy sprzęt ratowniczy (m.in.
samochody, pompy, narzędzia hydrauliczne,
piły mechaniczne, węŜe tłoczne) oraz środki
ochrony indywidualnej straŜakówratowników OSP. Racjonalne wykorzystanie
środków poza samorządowych m.in.
pozyskiwanych i będących w dyspozycji
Związku. Oddziaływanie na zmniejszanie
dysproporcji w warunkach lokalowych
i wyposaŜeniu ratowniczym OSP
w poszczególnych powiatach i gminach.

III.
1

Podejmowanie skutecznych działań
zapewniających stały dopływ
młodzieŜy do OSP i rozwój
MłodzieŜowych DruŜyn
PoŜarniczych.

Raz w roku

Oddziały Gminne
systematycznie wskazują
potrzeby OSP i wnioskują
o zapewnienie środków.

Na bieŜąco

Dotacje na remonty straŜnic

Na bieŜąco

Funkcjonuje system dotacji na
zakup sprzętu przez OSP.
Stan wyposaŜenia poprawia
się z kaŜdym rokiem

Wychowanie dzieci i młodzieŜy w zakresie poŜarnictwa
1. Aktywizowanie pracy z młodzieŜą,

utrzymanie istniejących druŜyn
poŜarniczych oraz organizowanie
nowych w środowiskach gdzie
dotychczas one nie działają.

Na bieŜąco

OSP, Oddziały Gminne
ZOSP RP

Raporty OSP za 2008 rok
wykazują, Ŝe tylko w 1142 na
1.870 jednostkach są MDP,
składające się z 1778 sekcji, a
w ich skład wchodzi 15.651
dziewcząt i chłopców
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2.

Kontynuowanie
dotychczasowych
i poszukiwanie nowych form aktywizowania
i naboru młodzieŜy do OSP (m.in. obozy
szkoleniowo-wypoczynkowe MDP, rajdy,
turnieje wiedzy poŜarniczej, konkursy
plastyczne, zawody sportowe, działalność
kulturalna)

Na bieŜąco

OSP, Oddziały: Gminne,
Powiatowe i Wojewódzki
ZOSP RP
kaŜdy w zakresie swego
działania

Informacja o realizacji
zadań dotyczących pracy z
młodzieŜą ujęta jest w
załączniku Nr 1

3. Wspieranie inicjatyw słuŜących zapoznaniu
dzieci i młodzieŜy z zasadami straŜackiej
słuŜby i jej dorobkiem.
4. Kontynuowanie konkursów plastycznych
o tematyce poŜarniczej.
5. Wzbogacanie Turnieju Wiedzy poŜarniczej
o nowe elementy wynikające ze wzrostu
zagroŜeń cywilizacyjnych i nowych zadań
straŜaków.
6.

Pomoc w organizacji letnich obozów
szkoleniowo-wypoczynkowych MDP.

Raz w roku

Co roku

OSP, Oddziały Gminne,
Powiatowe i Wojewódzki
ZOSP RP
kaŜdy w zakresie swego
działania

Informacja zawarta w
załączniku Nr 1

Zarząd Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP
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7. Przestrzeganie Ustawy o stowarzyszeniach i
Statutu ZOSP RP w zakresie reprezentowania
młodzieŜy w zarządach oddziałów Związku.
8. Dbanie o właściwą oprawę towarzyszącą
przyjmowaniu nowych członków MDP
(ślubowanie, pasowanie, mundur).

Na bieŜąco

9. Uczestniczenie w kursach szkoleniowych,
seminariach, spotkaniach opiekunów MDP
10. Doskonalenie regulaminów adresowanych
do młodzieŜy.
11.Wypracowywanie i przygotowywanie
nowoczesnych, atrakcyjnych i przystępnych
materiałów edukacyjnych i szkoleniowych
niezbędnych do pracy w MDP.

IV kwartał 2009

12.Organizowanie warsztatów, kursów i
seminariów szkoleniowych mających na celu
zdobycie przez uczestniczących w nich
dowódców i opiekunów MDP umiejętności,
uprawnień i wiedzy niezbędnej w
działalności wychowawczej. Wskazywanie
innowacyjnych metod działania z młodzieŜą
poŜarniczą

Raz w roku

IV.
1

Inicjowanie, wspieranie i rozwijanie
amatorskiej działalności kulturalnej.

1.

Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego
Pomoc merytoryczna działającym
orkiestrom dętym, zespołom artystycznym

2. Organizowanie przeglądów, festiwali,
koncertów, itp.

Na bieŜąco

Oddziały: Gminne, Powiatowe
i Wojewódzki ZOSP RP

Raz w roku

Oddziały: Powiatowe i
Wojewódzki ZOSP RP

Raz w roku

Oddział Wojewódzki
ZOSP RP

3. Pomoc w szkoleniu kapelmistrzów

Brak informacji

Organizowane są regionalne
przeglądy orkiestr dętych.
Informacja zał. Nr 1
Spotkania kapelmistrzów –
Kalisz, Krajenka
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4. WyróŜnianie najlepszych zespołów i orkiestr
oraz ich kierowników

5. Poprawa usytuowanej w straŜnicach OSP
bazy szkoleniowej w tym sal do ćwiczeń i
prób.

V.
1

Zgodnie z
terminem
imprez

Oddziały Powiatowe
i Wojewódzki ZOSP RP

Na bieŜąco wg.
moŜliwości

OSP Zarządy Oddziałów
Gminnych ZOSP RP, gminne
władze samorządowe

Najlepsze zespoły wyróŜniane
są na odbywających się
przeglądach orkiestr i
przeglądzie piosenki
straŜackiej w Witkowie

Brak informacji

Współdziałanie z Państwową StraŜą PoŜarną w celu poprawy sprawności działań ratowniczych
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych

Współdziałanie z państwową StraŜą
PoŜarną w celu poprawy sprawności
działań ratowniczych
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych.

1. Realizowanie zakupów nowych samochodów
poŜarniczych i sprzętu ratowniczego oraz
pozyskiwanie środków finansowych na ten
cel.

Na bieŜąco

2. Utrzymywanie stałej współpracy z PSP
w zakresie doradztwa technicznego
dotyczącego sprzętu oraz wyposaŜenia
ratowniczego.

OSP, Oddziały: Gminne,
Powiatowe i Wojewódzki
ZOSP RP
kaŜdy w zakresie swojego
działania

3. Podejmowanie róŜnych działań mających na
celu stałe osiąganie wyŜszej gotowości OSP
do działań w róŜnorodnych zagroŜeniach dla
ludzi i środowiska.
4. Zabieganie o zwiększenie środków
finansowych dla OSP włączonych do
KSRG, a takŜe dla OSP kandydujących do
KRSG i wspierających ten system duŜą
operatywnością operacyjną udokumentowaną
ilością działań ratowniczych.
5. Współdziałanie w pełnym wdroŜeniu
w Wielkopolsce systemu szkolenia członków
OSP biorących bezpośredni udział
w działaniach ratowniczych. DąŜenie do
likwidacji braków w wyszkoleniu
podstawowym i specjalistycznym straŜaków
ratowników oraz dowódców.

Na bieŜąco
OSP, Oddziały: Gminne,
Powiatowe i Wojewódzki
ZOSP RP
kaŜdy w zakresie swojego
działania

Zakupiono następujące ilości
samochodów ratowniczogaśniczych:
W roku 2007
- 12 lekkich
- 23 średne
-1 cięŜki
W roku 2008:
- 15 lekkich
- 19 średnich
W roku 2009:
- 7 lekkich
- 2 średnie 4x2
- 13 średnich 4x4
- 1 cięŜki 4x4
Pozyskując następujące
środki finansowe:
W roku 2007 – 12.125.000,00
W roku 2008 – 10.000.000,00
W roku 2009 – 10.648.953,00
Prowadzone są ćwiczenia
jednostek OSP wspólnie z
PSP na obiektach. O ilości
takich ćwiczeń brak
informacji.
Jednostki OSP włączone do
KSRG systematycznie
wnioskują o zwiększenie
środków finansowych na ich
funkcjonowanie
Brak informacji o przebiegu
szkoleń z poziomu Oddziałów
Powiatowych.
Oddział Wojewódzki jest
współorganizatorem szkoleń
z zakresu ratownictwa
medycznego.
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W roku 2008 przeszkolono:
- około 500 straŜaków.
W roku 2009 przeszkolono
ze środków MSWiA:
- 187 straŜaków
Ze środków unijnych
działanie 9.5 EFS: w zakresie
kwalifikowanej pierwszej
pomocy 54 osób w zakresie
recertyfikacji wg zasad
KSRG 99 osób
Przekazywanie sprzętu i
wyposaŜenia z PSP do
jednostek OSP odbywa się
sukcesywnie w miarę
moŜliwości po zaopiniowaniu
przez Zarząd Oddziału
Wojewódzkiego

6. Sukcesywne i racjonalne przekazywanie
zbędnego w PSP, ale sprawnego technicznie
i technologicznie sprzętu i wyposaŜenia dla
wytypowanych (uzgodnionych) wcześniej
JOT OSP.

VI.
1

Udział w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego kraju

1. Współpraca z urzędami i słuŜbami
Podejmowanie działań
ratowniczymi w tworzeniu uregulowań
zmierzających do poprawy
prawnych, określających udział ochotniczych
bezpieczeństwa wewnętrznego kraju.
straŜy poŜarnych w ratownictwie społecznym

Na bieŜąco

Oddziały: Gminne, Powiatowe
i Wojewódzki ZOSP RP

Na bieŜąco

OSP, Oddziały Gminne
ZOSP RP

Do skutku

Oddział Wojewódzki
ZOSP RP we współpracy z
Poselskim Zespołem
StraŜaków

i ochronie ludności.

2. Ukazywanie, na przykładzie ochotniczych
straŜy poŜarnych, obywatelskiego udziału w
kształtowaniu warunków bezpieczeństwa o
zasięgu lokalnym
3. Podejmowanie starań mających na celu
doprowadzenie do rozwiązań, które zapewnią
pracodawcom rekompensaty za straty
ponoszone w następstwie zwalniania z pracy
członków OSP uczestniczących w
działaniach ratowniczych, szkoleniach i
ćwiczeniach.

Efektem takich działań jest
ostatnia nowelizacja ustawy o
ochronie p.poŜ i innych ustaw
w zakresie ekwiwalentu,
ubezpieczeń, prowadzenia
akcji ratowniczych,
rozporządzenie w sprawie
badań lekarskich straŜaków
Realizacja poprzez media
lokalne, regionalne i ogólnokrajowe.

Dotychczas nie zrealizowano
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Na bieŜąco

Oddziały: Gminne, Powiatowe
i Wojewódzki Z OSP RP

Brak informacji

Na bieŜąco

Oddziały Gminne, Powiatowe
i Wojewódzki
Z OSP RP

Brak informacji

6. W szerszym zakresie pozyskiwać
pracodawców do działalności w zakresie
ochrony przeciwpoŜarowej.

Na bieŜąco

OSP, Oddziały Gminne
ZOSP RP

7. Współtworzenie i monitorowanie działalności
gminnych centrów zarządzania kryzysowego

Na bieŜąco

Oddziały: Gminne i
Powiatowe ZOSP RP

8. Propagowanie nowoczesnych technologii w
zakresie bezpieczeństwa

Na bieŜąco

Zarząd Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP,
Komenda Wojewódzka PSP

4. Współudział w tworzeniu rozwiązań dla
ośrodków zarządzania kryzysowego,
tworzonych przez administrację
samorządową.
5. Propagowanie moŜliwości techniki
informatycznej w zakresie zarządzania w
stanach kryzysowych we współpracy z
Komendami PSP.

9. Monitorowanie wdraŜania systemu szkolenia
ochotniczych straŜy poŜarnych biorących udział
w działaniach ratowniczych

10. Inspirowanie ruchu ochotniczego
poŜarnictwa w obszarach miejskich

Brak informacji

Na bieŜąco

Na bieŜąco

Zarządy Oddziałów Gminnych
i Powiatowych ZOSP RP,
Komendy Powiatowe
i Miejskie PSP

Zarządy Oddziałów Miejskich
ZOSP RP

Dofinansowano zakup
wyposaŜenia dla 40 GCZK

Brak informacji

Brak informacji

14

VII. Dokumentowanie działalności OSP i Związku
1

Prowadzić działalność historycznomuzealną oraz dokumentować fakty
z Ŝycia OSP i Związku.
.

1. Zwiększanie liczby wydawnictw
prezentujących materiały historyczne

2. Skupianie historyków w komisjach
problemowych, klubach kronikarza oraz
prezentowanie ich dorobku podczas
straŜackich uroczystości

Oddział Wojewódzki
ZOSP RP

Realizuje się na bieŜąco

Na bieŜąco
Oddziały: Gminne,
Powiatowe i
Wojewódzki ZOSP RP

3. DąŜenie do prowadzenia kronik we
wszystkich OSP i ogniwach Związku
4. Kontynuowanie współpracy z Wielkopolskim
Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach oraz
innymi placówkami muzealnymi, w celu
udzielania pomocy społecznym placówkom
5. Systematyczne prowadzenie statystyki
i dokumentacji działalności OSP i Związku

Na bieŜąco

6. Kontynuowanie kursów historycznych

Raz w roku

7. Udostępnianie historykom i działaczom
materiałów archiwalnych dotyczących
działalności OSP i Związku

Na bieŜąco

Brak informacji z poziomów
Oddziałów Gminnych i
Powiatowych.

OSP, Oddziały:
Gminne, Powiatowe i
Wojewódzki ZOSP RP
Realizacja na bieŜąco

Zarząd Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP
RP
Brak informacji

OSP i oddziały:
Gminne
Powiatowe ZOSP RP
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VIII. Popularyzacja ochrony przeciwpoŜarowej i bezpieczeństwa
1

Popularyzacja ochrony
przeciwpoŜarowej i bezpieczeństwa
.

Realizacja na bieŜąco

1. Współpraca z redakcją czasopisma
„STRAśAK” i upowszechnianie naszego
straŜackiego miesięcznika w terenie.
2. Uroczyste obchody „Dnia StraŜaka”,
jubileuszów jednostek, nadań sztandarów,
itp. Połączone z prezentacją dorobku i zadań
straŜy poŜarnej.

Na bieŜąco

OSP, Oddziały:
Gminne, Powiatowe i
Wojewódzki ZOSP RP

3. Docieranie do innych środowisk, w tym
organizacji społecznych i młodzieŜowych
z informacją o straŜackiej słuŜbie i jej roli
w Ŝyciu lokalnych społeczności, zwłaszcza
w zakresie pomocy humanitarnej i ochrony
ludności.
4. Wydawanie materiałów związanych
z historią i innymi okolicznościowymi
zdarzeniami.

Brak informacji z poziomów
Oddziałów Gminnych i
Powiatowych.

Na bieŜąco

5. Organizowanie imprez otwartych o bogatym
i wielostronnym charakterze
6. Informowanie o działalności OW ZOSP RP
w internecie, gazetach lokalnych, radiu
i telewizji.

Uroczystości związane z
obchodami Dnia StraŜaka i
jubileuszami Jednostek są
realizowane na wszystkich
poziomach struktury Związku

Na bieŜąco

Oddziały: Gminne,
Powiatowe i
Wojewódzki ZOSP RP

Oddział Wojewódzki
ZOSP RP

Brak informacji z poziomów
Oddziałów Gminnych i
Powiatowych.

Informacja w zał. Nr 1

Realizuje się na bieŜąco

Zarząd
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
Województwa Wielkopolskiego
im. generała Stanisława Taczaka

Poznań, 9 stycznia 2010 roku
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