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KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ 
STRAŻY POŻARNEJ W OPOLU LUBELSKIM

Narada organizacyjna 
z przedstawicielami jednostek 
OSP KSRG z terenu powiatu 
opolskiego

Opole Lubelskie, 25 stycznia 2023 r.
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DOTACJA OSP KSRG

Plan realizacji dotacji:
1. Składanie wniosków o udzielenie dotacji (luty –marzec)
2. Rozdział limitów na dotacje (maj)
3. Podpisywanie umów dotacji (maj)
4. Przelew środków (czerwiec)
5. Realizacja dotacji (lipiec – październik)
6. Kompletowanie dokumentacji do sprawozdania i dostarczenie do 

KP PSP (listopad)
7. Podpisanie sprawozdań (listopad)
8. Odbiór zaświadczeń o zatwierdzeniu sprawozdania i tablic 

informacyjnych (grudzień-styczeń)
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DOTACJA OSP KSRG

Obowiązek sprawozdawczy:
1. Faktura (opisana)
2. Potwierdzenie przelewu (zapłaty za fakturę)
3. Zaświadczenie o odsetkach bankowych od kwoty dotacji
4. Książka inwentarzowa z wpisem zakupionego asortymentu na 

stan jednostki
5. Opis prac remontowych i oświadczenie o własności remizy ( 

dot. dotacji na remont)
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DOTACJA OSP KSRG

Priorytety dotacji dla KP PSP Opole Lubelskie w 2023 roku:
1. Uzupełnienie normatywu wyposażenia dla GBA.
2. Motopompy do zawodów oraz działań ratowniczo-gaśniczych.
3. Uzupełnienie normatywu wyposażenia z zakresu ratownictwa 

technicznego.
4. Uzupełnienie normatywu wyposażenia z zakresu ratownictwa 

wodnego ( dot. jednostek ujętych w planie ratownictwa 
specjalistycznego).

5. Uzupełnienie normatywu wyposażenia z zakresu ratownictwa 
medycznego (dot. Jednostek posiadających ratowników z KPP).

6. Pozostały sprzęt zgodny z zatwierdzonym asortymentem.
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Błędy dotyczące sprawozdań z dotacji

Przy rozliczaniu dotacji z budżetu państwa należy pamiętać o:
1. Płatność za zakup/usługę po otrzymaniu dotacji na konto

jednostki OSP.
2. Płatność za zakup/usługę w terminie określonym w fakturze

oraz zgodnie z terminem realizacji zadania określonym w
umowie.

3. Potwierdzenie przelewu jako załącznik do faktury.
4. Przy pracach remontowo-budowlanych konieczny jest

opis/zakres wykonanych prac.
5. Liczba sztuk zakupionego asortymentu oraz rodzaj zgodnie z

umową.
6. Faktura opisana zgodnie z wzorem.
7. Zakup ubrań specjalnym zgodnie z OPZ KG PSP.
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Błędy dotyczące sprawozdań z dotacji
WZÓR OPISU FAKTURY

Faktura Nr ………………… z dnia ……………………. na kwotę brutto ………………….. zł za zakup
wyposażenia w postaci ……………… / za zakup usługi polegającej na remoncie ………………………. dla
OSP w ………………………………

Zakupu dokonano w celu realizacji zadania pn. ( nazwa zadania z umowy ) zgodnie z Umową
Nr………………….. z dnia …………………….. .

Zakup sfinansowany został z dotacji ……………….. w kwocie ……………………… zł oraz z środków
własnych w kwocie ………………….. zł.( lub też z innych źródeł np. z odsetek )

Zakupione wyposażenie wpisano na stan jednostki do książki inwentarzowej pod pozycją
nr………………………….. . (jeśli zakupiona została np. usługa remontowa to tego zapisu nie stosujemy ).

Zapłacono przelewem dnia ……………………… zgodnie z terminem płatności określonym na fakturze.

Sprawdzono pod względem merytorycznym ………………………………………………………………………

( data i podpis Prezesa )

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym ……………………………………………………………

( data i podpis Skarbnika )

Wzór dostępny na stronie KP PSP Opole Lubelskie w zakładce „dotacje OSP”
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Normatywy wyposażenia
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Ratownictwo wodne

Jednostki ujęte w planie zabezpieczenia 
operacyjnego powiatu do realizacji 
zadań z zakresu ratownictwa wodnego:

1. Józefów nad Wisłą
2. Braciejowice
3. Las Dębowy
4. Wilków
5. Poniatowa Miasto
6. Chodel
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Ratownictwo medyczne

Zgodnie z aktualnym art. 15. ustawy o PRM, jednostkami obligatoryjnie
współpracującymi z systemem są jednostki organizacyjne Państwowej 
Straży Pożarnej oraz jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do 
KSRG.
Jednostki współpracujące z systemem udzielają kwalifikowanej pierwszej
pomocy (poziom podstawowy) osobom znajdującym się w stanie nagłego 
zagrożenia zdrowotnego. 
Osoba będąca ratownikiem medycznym w jednostce współpracującej
może udzielać świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności 
ratunkowe (poziom zaawansowany) osobom znajdującym się w stanie nagłego 
zagrożenia zdrowotnego. 
Czynności zawodowe ratownika medycznego w jednostkach ochrony
przeciwpożarowej włączonych do KSRG są wykonywane podczas działań 
ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeń oraz szkoleń.
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Ratownictwo medyczne

Standard gotowości operacyjnej jednostek KSRG na poziomie 
podstawowym
Gotowość operacyjna jednostek KSRG w podstawowym zakresie 
ratownictwa medycznego rozumiana jest jako gotowość do realizacji 
MDR w zakresie KPP.
W celu zapewnienia realizacji MDR w zakresie KPP:
a) w PSP – wszyscy strażacy muszą posiadać uprawnienia 
ratownika,
b) w OSP w KSRG – co najmniej 8 druhów powinno posiadać 
uprawnienia ratownika dla zapewnienia w składzie zastępu 
podejmującego interwencję co najmniej 2 ratowników.
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Ratownictwo medyczne

Nazwisko i imię Jednostka

Szkolenie z zakresu kwalifikowanej 
pierwszej pomocy wg rozporządzenia 
MSWiA oraz MON Zawód ratownika medycznego

Wójcicki Andrzej OSP Boiska gm. Józefów nad Wisłą 17-02-2025
KAPICA Tomasz OSP Boiska gm. Józefów nad Wisłą 17-02-2025
OSOJCA Rafał OSP Boiska gm. Józefów nad Wisłą 17-02-2025

WÓJCICKI Tomasz OSP Boiska gm. Józefów nad Wisłą 17-02-2025
GAZDA Andrzej OSP Boiska gm. Józefów nad Wisłą 17-02-2025
Kijowski Paweł OSP Boiska gm. Józefów nad Wisłą 17-02-2025
Ryba Kamil OSP Boiska gm. Józefów nad Wisłą 17-02-2025
Wójcicki Daniel OSP Boiska gm. Józefów nad Wisłą 17-02-2025

FITULSKI Mirosław OSP Boiska gm. Józefów nad Wisłą 17-02-2025

REJOWSKI Marcin Józef OSP Boiska gm. Józefów nad Wisłą 05-04-2025

MAŁACZYŃSKI Seweryn OSP Boiska gm. Józefów nad Wisłą 09-10-2025

WOJTALIK Grzegorz OSP Rogów 02-09-2025
SZAFRAN Anita OSP Rogów 04-09-2025
SZAFRAN Łukasz OSP Rogów 04-09-2025
GIZA Paweł OSP Wólka Polanowska 08-05-2025
SZAŁAS Grzegorz OSP Wólka Polanowska 08-05-2025
KUŚ Kamil OSP Wólka Polanowska 08-05-2025
KOSZLAK Emil OSP Wólka Polanowska 08-09-2025
MRÓZ Marcin OSP Wólka Polanowska 08-09-2025
URBANEK Artur OSP Wólka Polanowska 08-05-2025

SOCHA Bogusław OSP Wólka Polanowska 08-05-2025

Aktualnie wyszkolonych/przebadanych 21 0
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Ratownictwo medyczne
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Braki normatywne wg. SWD-ST
Lp OSP Braki sprzetowe wg. SWD-ST Braki wyszkolenia wg SWD-ST

1 Chodel DN2,7 (SWD jest) 2 POSP
2 Osiny DN2,7 -
3 Józefów DN2,7 -
4 Boiska ODO 2 szt. ? butle 2 szt. ?, PSP R1 -
5 Karczmiska wężę hydrauliczne -
6 Noworąblów DN2,7 -
7 Łaziska -
8 Las Dębowy - 2 POSP

9 Braciejowice
Zestaw narzędzi hydraulicznych, drabina D10W, pilarka tarczowa, 
motopompa pływająca 2 KDR, 2 POSP

10 Puszno Godowskie DN2,7 -
11 Wrzelowiec DN2,7 -
12 Kraczewice DN2,7 -
13 Poniatowa Wieś ODO 2 szt. 2 KDR 
14 Kowala I DN2,7 D10W -
15 Poniatowa Miasto - -
16 Wilków DN2,7 1 KDR
17 Rogów - -
18 Opole Lubelskie - 1 KDR
19 Wólka Polanowska - 1 KDR
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KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ 
STRAŻY POŻARNEJ W OPOLU LUBELSKIM

Narada organizacyjna 
z przedstawicielami jednostek 
OSP z terenu powiatu opolskiego

(cześć wspólna)

Opole Lubelskie, 25 stycznia 2023 r.
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USTAWA OSP

Ustawa o ochotniczych strażach 
pożarnych z dnia 17 grudnia 2021 r. 
obowiązuje od 01 stycznia 2022 r. 
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USTAWA OSP
Art. 3. Zadania OSP:
1) prowadzenie działań ratowniczych, udział w działaniach ratowniczych oraz
akcjach ratowniczych, a także udział w działaniach prowadzonych przez inne
służby, inspekcje i straże;
2) udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych poza granicami
kraju na podstawie umów międzynarodowych;
3) udział w alarmowaniu i ostrzeganiu ludności o zagrożeniach;
4) udział w ochronie ludności;
5) wykonywanie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
6) organizowanie ćwiczeń oraz udział w szkoleniach, ćwiczeniach i zawodach
sportowo-pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną,
gminę lub inne uprawnione podmioty;
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USTAWA OSP
Art. 3. Zadania OSP:
7) zabezpieczanie obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo-
-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, określonego w powiatowym
(miejskim) planie ratowniczym;
8) propagowanie zasad i dobrych praktyk w zakresie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
9) organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej;
10) organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę
i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
11) upowszechnianie i wspieranie współdziałania między lokalnymi partnerami
społecznymi i gospodarczymi z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
12) propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy;
13) wspieranie gminy w realizacji pomocy na rzecz społeczności lokalnej;
14) integrowanie społeczności lokalnej
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USTAWA OSP
Obowiązki zarządu OSP:
Art. 5. 1. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej prowadzi 
ewidencję sił i środków ochotniczych straży pożarnych, którymi może dysponować do 
działań ratowniczych we współpracy z właściwym wójtem (burmistrzem, prezydentem 
miasta) oraz starostą.
2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, jest prowadzona w celu właściwego dysponowania 
ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczych, z uwzględnieniem ich potencjału i 
możliwości.
Art. 9.  3. Zarząd ochotniczej straży pożarnej, zwany dalej „zarządem OSP”,
prowadzi wykaz strażaków ratowników OSP, który na bieżąco aktualizuje
i przekazuje właściwemu komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej
Straży Pożarnej oraz właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).
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USTAWA OSP
Obowiązki zarządu OSP:
Wyciąg z porozumienia (dot. włączenia do KSRG):
Naczelnik jednostki OSP zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad:
1) wyznaczaniem członków jednostki OSP do wykonywania zadań operacyjno-
technicznych;
2) stanem wyszkolenia i dyspozycyjnością strażaków;
3) ubezpieczeniami, ważnością obowiązkowych okresowych badań lekarskich strażaków 
biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych oraz wymaganymi 
uprawnieniami zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4) kompletnością i sprawnością sprzętu, środków ochrony indywidualnej, 
umundurowaniem wraz z ekwipunkiem osobistym strażaków;
5) prawidłową eksploatacją, konserwacją sprzętu i urządzeń oraz przechowywaniem 
środków gaśniczych znajdujących się na wyposażeniu OSP;
6) warunkami technicznymi do sprawnego przebiegu alarmowania jednostki;
7) utrzymanie sprawności urządzeń alarmowych oraz ich przeglądy i konserwacje, wg 
zaleceń producenta.
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USTAWA OSP
Obowiązki zarządu OSP:
Art. 35. 1. Ochotnicze straże pożarne prowadzą ewidencję majątku niezbędnego 
do prowadzenia działań ratowniczych oraz udziału w akcjach ratowniczych.
2. W skład ewidencji, o której mowa w ust. 1, wchodzą:
1) ewidencja materiałowa;
2) ewidencja przedmiotów nietrwałych;
3) ewidencja środków trwałych;
4) ewidencja wyposażenia osobistego.
3. Osobą odpowiedzialną za dokonywanie wpisów do ewidencji majątku jest 
członek zarządu OSP, któremu powierzono taką funkcję.
4. Na wniosek zarządu OSP gmina bezpłatnie prowadzi ewidencję majątku, 
księgowość oraz rachunkowość ochotniczej straży pożarnej.
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USTAWA OSP
Świadczenia na rzecz strażaków ratowników OSP
Art. 13. 1. Strażakowi ratownikowi OSP, który uczestniczył w działaniu
ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu i doznał uszczerbku na
zdrowiu lub poniósł szkodę w mieniu, przysługuje:
1) jednorazowe odszkodowanie w razie doznania stałego lub długotrwałego
uszczerbku na zdrowiu;
2) renta z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy;
3) odszkodowanie z tytułu szkody w mieniu.
2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 14 ust. 1, przysługują
również strażakowi ratownikowi OSP, który doznał uszczerbku na zdrowiu lub
poniósł szkodę w mieniu w drodze do siedziby ochotniczej straży pożarnej w celu
udziału w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej.
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USTAWA OSP
Świadczenia na rzecz strażaków ratowników OSP
Art. 13. 
4. Jednorazowe odszkodowania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1,
przysługują na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej,
w wysokości kwot ustalanych na podstawie przepisów o ubezpieczeniu
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych i są wypłacane
przez właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
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USTAWA OSP
Świadczenia ratownicze
Art. 16. 1. Strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w 
ochotniczej straży pożarnej w wysokości 200 zł.
2. Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który:
1) czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych:
a) w przypadku mężczyzn – przez co najmniej 25 lat,
b) w przypadku kobiet – przez co najmniej 20 lat oraz
2) osiągnął:
a) w przypadku mężczyzn – 65. rok życia,
b) w przypadku kobiet – 60. rok życia.
3. Przez czynne uczestnictwo należy rozumieć bezpośredni udział co najmniej raz w roku w działaniach 
ratowniczych lub akcjach ratowniczych.
4. Ewidencję udziału strażaków ratowników OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych, 
obejmującą datę, numer i miejsce podjętych działań ratowniczych lub akcji ratowniczych oraz imienny 
wykaz ich uczestników, prowadzi właściwy komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży 
Pożarnej.
5. Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane 
zachowanie ciągłości wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej.
6. Świadczenie ratownicze, a także koszty jego obsługi są finansowane z budżetu państwa.
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USTAWA OSP
Świadczenia ratownicze
3. Potwierdzeniem bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych jest:
1) od 1 stycznia 2022 r. – dokumentacja prowadzona przez Państwową Straż Pożarną;
2) od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2021 r. – dokumentacja prowadzona przez Państwową Straż 
Pożarną lub pisemne oświadczenie 3 świadków, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 i 5;
3) do 31 grudnia 2011 r. – pisemne oświadczenie 3 świadków, zgodnie z zasadami określonymi 
w ust. 4 i 5.
4. Świadkiem nie może być:
1) małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny lub powinowaty do drugiego stopnia wnioskodawcy;
2) osoba związana z wnioskodawcą tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli;
3) osoba pozostająca wobec wnioskodawcy w stosunku podrzędności służbowej;
4) osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Co najmniej jednym ze świadków jest osoba, która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona 
w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej w okresie, który ma potwierdzić 
bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach ratowniczych.
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POTWIERDZENIE UDZIAŁU W DZIAŁANIACH
Wzór potwierdzenia
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SZKOLENIA OSP
Plan Szkoleń KP PSP w Opolu Lubelskim w 2023 r.:
- metodyki BHP dla naczelników OSP – I kw.
- podstawowe dla strażaków OSP – I kw. 
- współdziałania z  LPR – I kw.
- ratownictwa technicznego – II kw. 
- kierujących działaniami ratowniczymi – II kw. 
- naczelników OSP – III kw.
- podstawowe dla strażaków OSP – IV kw.
- recertyfikacja KPP – IV kw.
Priorytetem kwalifikacji na kurs będą potrzeby wynikające z konieczności 
zapewnienia minimalnego wyszkolenia dla jednostek KSRG, oraz 
zapewnienia możliwości prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dla 
jednostek spoza systemu KSRG.
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Dopuszczenie używanych pojazdów do działań

Warunkiem zapewnienia możliwości użytkowania używanych
pojazdów ratowniczo-gaśniczych sprowadzonych z zagranicy jest
posiadanie lub uzyskanie Oceny technicznej CNBOP.

Szczegółowy tryb procesu wydania ww. opinii opisuje §5
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 21 października 2020 r. w sprawie wprowadzania do
użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej pojazdów
pożarniczych używanych poza granicami kraju.
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Opinie Techniczne podstawowe wymagania

Podstawowym warunkiem uzyskania 
Oceny technicznej CNBOP jest wiek 
pojazdów poniżej 30 lat liczony od 
daty pierwszej rejestracji. 
Ponadto pojazd musi spełniać 
wszystkie wymagania dotyczące 
sprawności technicznej oraz przejść 
próby i testy opisane w wymaganiach 
techniczno-użytkowe dla pojazdów, o 
których mowa w rozporządzeniu o 
którym mowa w poprzednim slajdzie.  
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Opinie Techniczne podstawowe wymagania

Podstawowym warunkiem uzyskania 
Oceny technicznej CNBOP jest wiek 
pojazdów poniżej 30 lat liczony od 
daty pierwszej rejestracji zgodnie z 
prawem wyprodukowany lub 
dopuszczony do obrotu w innym 
państwie członkowskim Unii 
Europejskiej albo w Republice Turcji. 

Ponadto pojazd musi spełniać wszystkie wymagania dotyczące sprawności technicznej 
oraz przejść próby i testy opisane w wymaganiach techniczno-użytkowe dla pojazdów,       
stanowiące załącznik do rozporządzenia widocznym na fotografii powyżej.  



Ćwiczenia jednostek OSP KSRG

W 2023 roku ćwiczenia zgrywające dla jednostek OSP KSRG
z terenu powiatu opolskiego planowane są do przeprowadzenia na
terenie gminy Wilków. W ćwiczenia oprócz jednostek KSRG mogą
wziąć udział jednostki spoza systemu z terenu gminy Wilków.
Planowany termin ćwiczeń to III kwartał 2023 roku.
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POZOSTAŁE ZADANIA NA 2023 ROK

1. Zawody MDP
2. Zawody sportowo-pożarnicze OSP
3. Wizytacje jednostek OSP
4. Inspekcje gotowości operacyjnej Jednostek OSP KSRG
5. Oficjalne uroczystości w jednostkach OSP
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Przekazanie nowych pojazdów

Uroczyste przekazywanie samochodów ratowniczo-gaśniczych 
zakupionych przy współudziale budżetu państwa należy organizować 
uwzględniając:
1. Uzgodnienie scenariusza uroczystości z Komendantem 

Wojewódzkim PSP na co najmniej 2 tygodnie przed terminem,
2. Zaproszenia na uroczystość będą wysyłane przez Komendę 

Wojewódzką, po uzgodnieniu listy gości.
3. Umundurowanie oraz przebieg uroczystości zgodny z regulaminem 

i ceremoniałem OSP.
4. Zachowanie wysokiego poziomu organizacji uroczystości. 
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Statystyka za 2022 r.
W 2022 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu chronionego Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. 
brały udział w 1037 zdarzeniach, w tym:
•miejscowe zagrożenia 672 (65 % ogółu zdarzeń),
•pożary 325 (31 % ogółu zdarzeń),
•fałszywe alarmy 40 (  4 % ogółu zdarzeń). Pożary

31%

Miejscowe zagrożenia
65%

Fałszywe alarmy
4%

Pożary Miejscowe zagrożenia Fałszywe alarmy
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Statystyka za 2022 r.
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Statystyka za 2022 r.

Nieostrożność Osób Dorosłych 
(NOD) 
53%

Wady urządzeń i instalacji 
elektrycznych

8%

Nieprawidłowa eksploatacja 
urządzeń ogrzewczych na paliwo 

stałe
18%

Wady środków transportu
2%

Podpalenia (umyślne) w tym akty 
terroru

10%

Inne przyczyny
9%

Najczęstsze przyczyny pożarów
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Statystyka za 2022 r.

Wady urządzeń i instalacji 
gazowych

1%

Wady urządzeń ogrzewczych (innych niż elektryczne) 1% Uszkodzenia sieci i instalacji 
przesyłowych

2%

Wady środków transportu
2%

Nieprawidłowa eksploatacja 
środków transportu 1%

Niezachowanie zasad 
bezpieczeństwa ruchu środków 

transportu
9%

Huragany, silne wiatry, tornada
23%

Gwałtowne opady 
atmosferyczne

21%

Niewłaściwe zabezpieczenie 
hodowanych zwierząt, owadów, 

gadów, ptaków
1%

Nietypowe zachowania się 
zwierząt

10%

Akcje terrorystyczne
1%

Inne przyczyny
28%

Najczęstsze przyczyny miejscowych zagrożeń
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Statystyka za 2022 r.
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Dotacje w 2022 r.
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Dotacje w latach 2015 – 2022 
Poniatowa Opole Lubelskie Józefów nad Wisłą Chodel Karczmiska Łaziska Wilków SUMA

2015

KSRG 15 000,00 zł 24 000,00 zł 14 300,00 zł 21 000,00 zł 22 000,00 zł 20 500,00 zł 21 000,00 zł 137 800,00 zł
MSWiA 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
SUMA 15 000,00 zł 24 000,00 zł 14 300,00 zł 21 000,00 zł 22 000,00 zł 20 500,00 zł 21 000,00 zł 137 800,00 zł

2016

KSRG 43 000,00 zł 18 000,00 zł 26 100,00 zł 18 700,00 zł 20 000,00 zł 22 500,00 zł 26 000,00 zł 174 300,00 zł
MSWiA 40 000,00 zł 70 000,00 zł 0,00 zł 9 000,00 zł 15 000,00 zł 0,00 zł 12 500,00 zł 146 500,00 zł
SUMA 83 000,00 zł 88 000,00 zł 26 100,00 zł 27 700,00 zł 35 000,00 zł 22 500,00 zł 38 500,00 zł 320 800,00 zł

2017

KSRG 11 000,00 zł 24 300,00 zł 8 000,00 zł 7 000,00 zł 7 500,00 zł 7 000,00 zł 8 200,00 zł 73 000,00 zł
MSWiA 16 000,00 zł 19 700,00 zł 6 000,00 zł 0,00 zł 3 000,00 zł 14 500,00 zł 2 500,00 zł 61 700,00 zł
SUMA 27 000,00 zł 44 000,00 zł 14 000,00 zł 7 000,00 zł 10 500,00 zł 21 500,00 zł 10 700,00 zł 134 700,00 zł

2018

KSRG 12 800,00 zł 217 300,00 zł 162 200,00 zł 8 600,00 zł 12 500,00 zł 137 000,00 zł 8 600,00 zł 559 000,00 zł
MSWiA 277 000,00 zł 109 500,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 10 500,00 zł 397 000,00 zł
SUMA 289 800,00 zł 326 800,00 zł 162 200,00 zł 8 600,00 zł 12 500,00 zł 137 000,00 zł 19 100,00 zł 956 000,00 zł

2019

KSRG 141 900,00 zł 239 000,00 zł 53 900,00 zł 35 500,00 zł 28 100,00 zł 25 900,00 zł 114 900,00 zł 639 200,00 zł
MSWiA 76 500,00 zł 80 000,00 zł 128 000,00 zł 44 000,00 zł 45 000,00 zł 55 000,00 zł 15 000,00 zł 443 500,00 zł
SUMA 218 400,00 zł 319 000,00 zł 181 900,00 zł 79 500,00 zł 73 100,00 zł 80 900,00 zł 129 900,00 zł 1 082 700,00 zł

2020

KSRG 22 000,00 zł 37 000,00 zł 7 000,00 zł 394 000,00 zł 22 000,00 zł 8 000,00 zł 12 000,00 zł 502 000,00 zł
MSWiA 213 600,00 zł 40 000,00 zł 0,00 zł 45 000,00 zł 0,00 zł 44 000,00 zł 5 000,00 zł 347 600,00 zł
SUMA 235 600,00 zł 77 000,00 zł 7 000,00 zł 439 000,00 zł 22 000,00 zł 52 000,00 zł 17 000,00 zł 849 600,00 zł

2021

KSRG 33 800,00 zł 27 000,00 zł 18 000,00 zł 18 000,00 zł 18 000,00 zł 18 000,00 zł 27 000,00 zł 159 800,00 zł
MSWiA 59 000,00 zł 61 000,00 zł 35 000,00 zł 60 000,00 zł 35 000,00 zł 63 000,00 zł 15 000,00 zł 328 000,00 zł
SUMA 92 800,00 zł 88 000,00 zł 53 000,00 zł 78 000,00 zł 53 000,00 zł 81 000,00 zł 42 000,00 zł 487 800,00 zł

2022

KSRG 430 000,00 zł 9 500,00 zł 13 000,00 zł 9 300,00 zł 0,00 zł 13 700,00 zł 406 000,00 zł 881 500,00 zł
MSWiA 11 000,00 zł 13 000,00 zł 675 000,00 zł 252 000,00 zł 0,00 zł 10 000,00 zł 0,00 zł 961 000,00 zł
SUMA 441 000,00 zł 22 500,00 zł 688 000,00 zł 261 300,00 zł 0,00 zł 23 700,00 zł 406 000,00 zł 1 842 500,00 zł

Podsumowanie lata 
2015-2022

KSRG 709 500,00 zł 596 100,00 zł 302 500,00 zł 512 100,00 zł 130 100,00 zł 252 600,00 zł 623 700,00 zł 3 126 600,00 zł
MSWiA 693 100,00 zł 393 200,00 zł 844 000,00 zł 410 000,00 zł 98 000,00 zł 186 500,00 zł 60 500,00 zł 2 685 300,00 zł
SUMA 1 402 600,00 zł 989 300,00 zł 1 146 500,00 zł 922 100,00 zł 228 100,00 zł 439 100,00 zł 684 200,00 zł 5 811 900,00 zł
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Umundurowanie wyjściowe strażaków OSP
Poszanowanie munduru i dbałość o jego estetykę oraz wygląd stanowią jeden z 
podstawowych obowiązków członków OSP i funkcyjnych oddziałów ZOSP RP.

Podstawowe zasady:
a) do ubioru wyjściowego, galowego, paradnego zakłada się koszulę białą (o gładkiej 
fakturze tkaniny),
b) krawat powinien mieć jednolity czarny kolor (o gładkiej fakturze tkaniny),
c) skarpetki i obuwie powinny być w jednolitym czarnym kolorze (bez wzorków i 
ozdób).
d) sznur galowy zawiesza się na prawym ramieniu, przypinając go do guzika 
przyszytego w tym celu pod pagonem przy wszyciu pagonu w rękaw, natomiast warkocz 
sznura przypina się do pierwszego górnego guzika kurtki mundurowej,
e) sznur galowy do koszuli letniej przypina się do guzika przyszytego pod jej prawym 
pagonem a warkocz z pomponem przypina się do guzika prawej kieszeni,



Przy koszulach letnich jedną dystynkcję dopina się do lewej kieszeni koszuli.
Członkowie OSP i funkcyjni oddziałów ZOSP RP mogą nosić przy umundurowaniu:
a) symbole żałoby,
b) okulary przeciwsłoneczne.
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Umundurowanie wyjściowe strażaków OSP

Członkowie OSP i funkcyjni oddziałów ZOSP
RP noszą ordery, odznaczenia, medale.
Górna krawędź wszystkich orderów i
odznaczeń powinna tworzyć równą linię
poziomą. Pozostałe zasady noszen
odznaczeń Załącznik do uchwały nr
119/22/2019 Prezydium ZG ZOSP RP
z dnia 12 grudnia 2019 r. ZWIĄZEK
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

REGULAMIN
UMUNDUROWANIA.
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DOTACJA OSP spoza KSRG

Plan realizacji dotacji:
1. Składanie wniosków o udzielenie dotacji (luty –marzec)
2. Rozdział limitów na dotacje (maj)
3. Podpisywanie umów dotacji (maj)
4. Przelew środków (czerwiec)
5. Realizacja dotacji (lipiec – październik)
6. Kompletowanie dokumentacji do sprawozdania i dostarczenie do 

KP PSP (listopad)
7. Podpisanie sprawozdań (listopad)
8. Odbiór zaświadczeń o zatwierdzeniu sprawozdania i tablic 

informacyjnych (grudzień-styczeń)
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Dotacje OSP spoza KSRG
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KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ 
STRAŻY POŻARNEJ W OPOLU LUBELSKIM

Narada organizacyjna 
z przedstawicielami jednostek 
OSP z terenu powiatu opolskiego

Opole Lubelskie, 25 stycznia 2023 r.


