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Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbanowej, zwane dalej OSP. 

2. Nazwa Stowarzyszenia: „Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbanowej” lub jej odmiana 

„Ochotnicza Straż Pożarna Wierzbanowa”, nazwa skrócona „OSP w Wierzbanowej lub OSP w 

Wierzbanowa oraz jego godło jest własnością OSP i podlegają ochronie prawnej. 

3. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie: 

a) Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.  – Prawo  o stowarzyszeniach (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 

2261 z późn. zm.) 

b) Ustawy z  24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 961  

z późn. zm.) 

c) Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbanowej. 

4. Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.  

5. Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Wierzbanowa.  

6. Adres OSP:  

Wierzbanowa 138, 32-412 Wiśniowa, Gmina Wiśniowa, powiat myślenicki, województwo 

małopolskie. 

 
§ 2 

1. Terenem działania OSP jest teren Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Stowarzyszenie OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 

Polskiej, zwanego dalej „ Związkiem”. 

3. OSP może być członkiem innych organizacji w tym także międzynarodowych. 

4. W celu realizacji zadań OSP może podjąć współpracę z innymi organizacjami, instytucjami, 

samorządami, fundacjami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami działającymi w imieniu i na 

rzecz państwa, 

5. OSP może podjąć współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, fundacjami, 

przedsiębiorstwami, z uczelniami wyższymi w kraju i zagranicą, instytucjami badawczymi oraz 

organizacjami pozarządowymi w zakresie zgodnym z celami OSP oraz współpracę z 

podmiotami wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia OSP. 

6. Współpraca powinna opierać się na podstawie umów lub porozumień na zasadach pełnej 

autonomii. 

 
§ 3 

1. Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła i flagi 

organizacyjnej, według wzorów określonych przez Walne Zebranie Członków OSP lub Zarząd 

Główny Związku.  

2. Godłem OSP Wierzbanowa jest herb, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 

statutu. Wzór godła uchwala Walne Zebranie Członków OSP. 

3. OSP może posiadać logotypy, wzory własne odznaczeń i wyróżnień, nadawać tytuły zgodnie z 

uchwałami zarządu OSP. 

4. OSP może nadawać własne odznaczenia i wyróżnienia dla członków zgodnie z uchwałą 

zarządu.  
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5. OSP może używać umundurowania, spoza regulaminu ZOSP RP.  

Wzór umundurowania musi być zatwierdzony przez Zarząd OSP. Umundurowanie powinno 

spełniać wymogi użytkowe oraz bezpieczeństwa.  

 
§ 4 

Działalność OSP  opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia  swoich spraw OSP  

może  zatrudniać pracowników w tym swoich członków. 
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Rozdział II 

CELE, ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 
 

§ 5 
Celami i zadaniami OSP są: 

1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym 

zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, 

2) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych 

związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, 

3) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz 

sposobach ochrony przed nimi, 

4) upowszechnianie wśród członków OSP oraz w społeczności lokalnej kultury fizycznej i sportu 

oraz prowadzenia działalności kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej, 

5) działalność na rzecz rolników i członków ich rodzin, 

6) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz 

niniejszego statutu, 

7) działania na rzecz ochrony środowiska, 

8) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 

9) prowadzenie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego, 

10) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,   

11) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

12) ochrona i promocja zdrowia, 

13) promocja i organizacja wolontariatu, 

14) uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych  i przedstawicielskich 

15) upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa jako aktywnych form wypoczynku wśród dzieci i 

młodzieży oraz członków OSP,  

16) wykonywanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,  

17) organizowanie i wspieranie różnorodnych form działalności międzypokoleniowej  

18) działania na rzecz poprawy jakości życia osób w wieku emerytalnym i senioralnym, w tym 

aktywizowanie osób starszych poprzez ich uczestnictwo w różnych formach życia 

społecznego oraz  organizowanie i wspieranie działań zapobiegających zjawiskom 

wykluczenia społecznego osób starszych,  

19) udział w obronie cywilnej, 

 
§ 6 

Zadania i cele wymienione w § 5 Ochotnicza Straż Pożarna realizuje przez: 

1) organizowanie swoich członków do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej                      

i ochrony ludności, 

2) przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków      w 

sprawach ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, 

3) organizowanie,  spośród swoich członków czynnych,  pododdziałów pożarniczych lub 

zespołów ratowniczych,  

4) zapobieganie wypadkom i nieszczęśliwym zdarzeniom w gospodarstwach rolnych, 
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5) promocję zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. 

6) rehabilitację leczniczą i zawodową o charakterze prewencyjnym i restytucyjnym, 

7) pomoc w likwidacji szkód zaistniałych w wyniku klęsk żywiołowych, ekologicznych i innych 

sytuacji kryzysowych w gospodarstwach rolnych, których rolnicy nie są w stanie samodzielnie 

naprawić, 

8) prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP  i współdziałanie z 

Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP, 

9) zakup sprzętu, 

10) udostępnianie obiektów oraz sprzętu będącego w dyspozycji OSP,  

11) organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,  

12) organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, 

sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej, 

13) organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji, seminariów, akcji promocyjnych, 

staży, wolontariatu, wymiany młodzieży, wycieczek, wystaw, happeningów, imprez 

plenerowych, konkursów i innych służących właściwemu wypełnianiu swojej misji, 

14) organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę  fizyczną. 

15) organizowanie działalności kulturalno – turystycznej w tym wycieczek krajoznawczych i 

obozów szkoleniowo – wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży oraz czynnych członków OSP,  

16) wymianę doświadczeń i współpracę z innymi organizacjami,  

17) organizację zbiórek publicznych oraz pozyskiwanie środków pieniężnych z dotacji, subwencji, 

składek członkowskich, od osób fizycznych i z innych źródeł, 

18) prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z 

ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu, 

 
§ 7 

1. Działalność określona w § 5 i § 6 jest wyłączną działalnością statutową OSP i może być 

prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. 

2. Walne zebranie członków określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej. 

3. Przedmiotem działalności nieodpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest w szczególności: 

a) udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, 

b) działania zapobiegające powstawaniu pożarów,   

c) szkolenia młodzieżowych drużyn pożarniczych, 

d) propagowanie ochrony przeciwpożarowej w społeczeństwie, 

e) zwalczanie klęsk żywiołowych, 

f) ratownictwo i ochrona ludności w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia, 

4. Przedmiotem działalności odpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest: 

a) organizowanie wystaw i imprez  kulturalnych, rozrywkowych i sportowych 

b) organizowanie działalności kulturalno – rozrywkowej, 

c) działalność usługowa na zlecenie osób fizycznych lub instytucji z wykorzystaniem 

sprzętu pożarniczego,  

d) organizowanie imprez krajoznawczych, oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 

e) usuwanie skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń nie zagrażających w sposób 

bezpośredni mieniu i życiu ludności, 
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5. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem 

działalności gospodarczej OSP. 
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Rozdział III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 
 

§ 8 
Członkowie OSP dzielą się na: 

1) członków czynnych, 

2) członków młodzieżowych drużyn pożarniczych, 

3) członków wspierających, 

4) członków honorowych, 

 
§ 9 

1. Członkami czynnymi OSP mogą być pełnoletni  obywatele polscy i cudzoziemcy  mający stałe 

miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw 

publicznych. 

2. Przyjęcie w poczet członków czynnych następuje na podstawie uchwały zarządu OSP, po 

złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji (wzór stanowi Załącznik nr 2 do 

statutu) i ślubowania przed walnym zebraniem OSP na sztandar jednostki.  

3. Treść ślubowania: 

 

„Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, Świadom podejmowanych obowiązków strażaka, 

UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ być ofiarnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego 

mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ŚLUBUJĘ przestrzegać 

prawa, dyscypliny oraz wykonywać polecenia przełożonych. ŚLUBUJĘ strzec postanowień 

statutu OSP a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać etyki 

strażaka”. 

 

4. Członek czynny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu oraz opłaca 

składkę członkowską, której wysokość co roku ustala walne zebranie członków OSP.  

5. Członkami czynnymi OSP mogą być osoby zrzeszone w innych stowarzyszeniach i 

organizacjach, jeżeli ich przepisy tego nie wykluczają. 

 
§ 10 

1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej (zwanej dalej MDP) może zostać osoba, która 

ukończyła 10 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych na piśmie i złożyła ślubowanie   

2. Treść ślubowania:  

 

„ŚLUBUJĘ –  ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej ofiarną pracą  w 

szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyczyniać się do ochrony życia  i mienia jej 

Obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami  i innymi klęskami 

żywiołowymi. Ślubuję przestrzegać postanowień Statutu OSP  i Regulaminu Młodzieżowej 

Drużyny Pożarniczej, pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać 

sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony 

przeciwpożarowej.” 
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3. Członkowie MDP mogą uczestniczyć w zgromadzeniu walnego zebrania, przysługuje im głos 

doradczy oraz mają prawo do składania wniosków.  

4. Członkom MDP w wieku od 16 do 18 lat przysługuje prawo uczestniczenia w pracach i 

imprezach organizowanych przez OSP. 

5. Członkowie MDP nie biorą udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych przez OSP.  

6. W przypadku osiągnięcia pełnoletniości przez członka MDP, staje się on automatycznie 

członkiem czynnym OSP bez dodatkowych uchwał zarządu OSP.  

7. Zasady organizacji MDP, prawa i obowiązki członków określają uchwały zarządu OSP.  

 
§ 11 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju 

OSP, wspomagająca finansowo lub w inny sposób jej działalność 

 
§ 12 

1. Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony 

przeciwpożarowej i stowarzyszenia. 

2. Tytuł członka honorowego nadaje walne zebranie.  

3. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich. 

 
§ 13 

1. Członkowie czynni mają prawo: 

1) wybierać i być wybierani do władz OSP oraz Związku OSP, 

2) uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu 

3) wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP, 

4) korzystać z obiektów, pomieszczeń i urządzeń, zgodnie z zasadami określonymi przez 

zarząd OSP, 

5) używać umundurowania i odznak, 

2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo: 

1) uczestniczyć w walnym zebraniu z głosem doradczym, 

2) wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP, 

3) korzystać z obiektów, pomieszczeń i urządzeń, zgodnie z zasadami określonymi przez 

zarząd OSP, 

4) używać umundurowania i odznak, 

 
§ 14 

Do obowiązków członka czynnego należy: 

1) aktywne uczestniczenie  w działalności OSP. 

2) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu jak też regulaminu i uchwał władz OSP. 

3) podnosić poziom wiedzy ratowniczej. 

4) dbanie o mienie OSP. 

5) regularne  opłacanie  składek  członkowskich. 

6) dbać o dobre imię stowarzyszenia  
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§ 15 
1. Spośród członków czynnych tworzy się zespół ratowniczy.  
2. Skład zespołu ratowniczego stanowią pełnoletni członkowie czynni posiadający stosowne 

badania lekarskie oraz szkolenia.  
 

 
§ 16 

Członkostwo w OSP ustaje na skutek: 

1) dobrowolnego wystąpienia z OSP poprzez przedłożenie zarządowi OSP pisemnej rezygnacji z 

członkostwa,  

2) wykluczenia przez władze OSP z powodu:  

a) prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu, 

b) prowadzenie działalności mającej na celu wprowadzenie dezinformacji między członkami 

OSP oraz społeczności lokalnej, burzącej rzeczywisty obraz dorobku i działalności OSP, 

c) prowadzenia działalności zmierzającej do zniszczenia lub trwałego uszkodzenia mienia 

OSP oraz w przypadku umyślnego użycia mienia OSP w sposób niezgodny z 

przeznaczeniem lub przez osoby do tego nieuprawnione,  

d) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre 

imię OSP lub godzi w dobre imię członków OSP,  

3) skreślenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za 

okres przekraczający dwa lata, mimo pisemnego upomnienia lub z powodu 

nieusprawiedliwionego braku obecności na walnych zebraniach członków w ostatnich pięciu 

latach, 

4) śmierci członka, 

5) likwidacji OSP, 

6) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym, 

 
§ 17 

1. Wykluczenie i skreślenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP.  

2. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni 

od dnia powiadomienia o wykluczeniu.  

3. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw a nie wykonuje obowiązków 

określonych w § 13 i § 14 niniejszego statutu.  

 
§ 18 

1. W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały zarządu OSP 

zatwierdzonej przez walne zebranie członków. 

2. Zarząd OSP ma prawo, w szczególnych przypadkach zawiesić członka w prawach 

członkowskich gdy łamie on postanowienia statutu na okres minimum jednego miesiąca. Od 

zawieszenia członek może odwołać się do zarządu na piśmie w ciągu 14 dni od daty 

poinformowania go o zawieszeniu. 

§ 19 
Osoba wykluczona lub skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej 
przedmioty, umundurowanie i umundurowanie będące w dyspozycji OSP w terminie 14 dni od daty 
skreślenia.  
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Rozdział IV 
WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 
A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§  20 

Władzami OSP  są: 

1) walne zebranie członków, 

2) zarząd, 

3) komisja rewizyjna. 

 
§ 21 

1. Wybory władz  OSP  odbywają się w drodze głosowania jawnego, chyba że za tajnością 

wypowie się większość uprawnionych do głosowania.  

2. Kadencja władz OSP trwa 5 lat. 

3. Nie można łączyć funkcji członka zarządu i komisji rewizyjnej.  

 

§ 22 
1. Uchwały władz OSP zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile statut nie stanowi inaczej. 

W razie równości głosów decyduje głos prezesa zarządu.  

2. Zarząd OSP zawiadamia wszystkich członków OSP o miejscu i terminie walnego zebrania 

członków na 7 dni przed terminem, telefonicznie, mailowo, pisemnie, ustnie wedle swojego 

wyboru oraz możliwości komunikacyjnych podając porządek obrad.  

3. Zawiadomienie winno też zawierać wskazanie tzw. drugiego terminu walnego zebrania, 

gdyby w pierwszym terminie uczestniczyło mniej niż połowa członków OSP posiadających 

prawo głosu. Wówczas podejmuje się uchwały i wybory bez względu na ilość obecnych 

członków OSP, z wyjątkiem uchwał w sprawach: wystąpienia ze związku OSP RP, nabycia i 

zbycia nieruchomości oraz rozwiązania OSP.  

4. Uchwały dotyczące wystąpienia ze Związku OSP RP oraz w sprawach nabycia i zbycia 

nieruchomości oraz rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 liczby głosów w 

obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. 

 
B. WALNE ZEBRANIE 

 
§  23 

1. Walne zebranie członków  jest najwyższą władzą OSP. 

2. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

3. Walne zebranie wybiera spośród siebie od 7 do 11 członków zarządu, od 3 do 5 członków 

komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd gminny.  

4. W składzie zarządu i komisji rewizyjnej wszystkie osoby muszą być pełnoletnie oraz większość 

muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.  

 
§  24 

Do kompetencji walnego zebrania należy: 

1) wybór członków zarządu OSP i komisji rewizyjnej, 
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2) wyrażanie zgody na zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań 

majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu,  

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności, 

4) uchwalenie rocznego planu działalności i budżetu OSP,  

5) udzielenia absolutorium zarządowi OSP. 

6) uchwalenie statutu OSP lub jego zmianę. 

7) ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie 

8) podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a 

także o nabyciu i zbyciu środków trwałych,  

9)  rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez 

członków OSP. 

10) podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP. 

11) nadawanie zasłużonym członkom OSP godności członka honorowego, 

12) nadawanie wybitnie zasłużonym członkom OSP tytułów, podkreślających oddanie dla 

sprawowanej przez siebie funkcji: PREZES HONOROWY, NACZELNIK HONOROWY lub 

HONOROWY CZŁONEK ZARZĄDU, HONOROWY RATOWNIK, HONOROWY STRAŻAK, 

13) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn,  

14) podjęcie uchwały o zmianach i rozwiązaniu OSP 

 
§  25 

Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo wyborcze członków OSP jest  zwoływane raz na pięć lat.  

 
§  26 

Zwyczajne walne zebranie sprawozdawcze zwoływane jest raz na rok. 

 
§  27 

Przebieg walnego zebrania oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.  
 

§  28 
Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP zwoływane jest przez zarząd OSP: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na żądanie komisji rewizyjnej OSP, 

3) na żądanie połowy liczby członków  OSP posiadających prawo głosu,  

 
§ 29 

1. Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP zwoływane jest przez zarząd w terminie 21 dni 

od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.  

2. Porządek nadzwyczajnego walnego zebrania, spośród spraw określonych w § 24 ustala 

władza lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania. 

 
C. ZARZĄD 

 
§ 30 

1. Zarząd pełni funkcję organu wykonawczego OSP. 

2. Nie może być członkiem zarządu osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.  
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3. Zarząd ma obowiązek w ciągu 14 dni powiadomić członków OSP oraz właściwy sąd rejestrowy 

o zmianach w składzie zarządu.  

 
§ 31 

Zarząd wybiera ze swojego grona: 

1) prezesa zarządu, 

2) I wiceprezesa zarządu, który pełni funkcję naczelnika OSP 

3) II wiceprezesa zarządu 

4) zastępcę naczelnika OSP  

5) skarbnika 

6) sekretarza 

7) gospodarza 

8) pozostały skład zarządu uzupełniają funkcje członka zarządu 

 
§ 32 

Do zadań zarządu należy: 

1) określenie zasad pracy zarządu, 

2) reprezentowanie interesów OSP. 

3) realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania. 

4) zwoływanie walnego zebrania. 

5) niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie 

zarządu  i komisji rewizyjnej. 

6) udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do 

przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością,  

7) opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie opracowań 

z ich wykonania walnemu zebraniu. 

8) zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych w 

zakresie zwykłego zarządu. 

9) przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP. 

10) przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z 

wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak, 

11)  organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i 

sportowych. 

12) dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP  powierzonych im zadań. 

13) rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP. 

14) wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu a nie przypisanych 

kompetencjom walnego zebrania 

15) prowadzenie działań motywujących członków do aktywnego uczestnictwa w życiu 

stowarzyszenia poprzez warsztaty szkoleniowo – integracyjne, 

16) prowadzenie działań promujących działalność stowarzyszenia w celu pozyskania nowych 

członków (czynnych  i młodzieżowych) lub pozyskania środków na działalność statutową, 

17) dysponowanie majątkiem OSP zgodnie z uchwałami walnego zebrania. 
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§ 33 
1. Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są 

zwoływane przez prezesa lub I wiceprezesa.  

2. W posiedzeniach zarządu mogą uczestniczyć członkowie komisji rewizyjnej OSP.  

 

§ 34 
1. Do ważności uchwał zarządu wymagana jest obecność co najmniej sześciu członków zarządu. 

2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów 

rozstrzyga głos prezesa zarządu.  

 

§ 35 
Do składania oświadczeń woli w imieniu OSP uprawniony jest jednoosobowo prezes zarządu, ale 

jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie po stronie OSP zobowiązań pieniężnych lub 

majątkowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika lub osoby przez niego 

upoważnionej.  

 

§ 36 
1. Do dokonywania płatności za zobowiązania finansowe (rachunki, faktury itp.), zaciągnięte 

przez OSP upoważnieni są jednoosobowo: prezes, I wiceprezes, skarbnik lub osoba 

wyznaczona przez prezesa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa na piśmie.  

2. Do realizacji płatności, OSP może korzystać z bankowości internetowej o ile jest 

udostępniona przez Bank w którym OSP posiada rachunek bankowy.  

3. Do obsługi bankowości internetowej upoważnieni są jednoosobowo: prezes, I wiceprezes, 

skarbnik lub osoba wyznaczona przez prezesa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa na 

piśmie. 

 
§ 37 

1. Zarząd OSP powołuje zespół ratowniczy spośród członków czynnych OSP. 

2. Dowódcą zespołu ratowniczego jest I wiceprezes - Naczelnik OSP. 

3. Zasady organizacji zespołu ratowniczego, skład osobowy, prawa i obowiązki członków określa 

uchwała zarządu.  

4. Skład osobowy i funkcje w zespole ratowniczym organizuje Naczelnik OSP na zasadach 

określonych w w/w uchwale.  

  
§ 38 

1. Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje pracami zarządu. 

2. Do obowiązków prezesa należy także: 

1) zwoływanie posiedzeń zarządu OSP, 

2) przewodniczenie posiedzeniom zarządu OSP, 

3) podpisywanie korespondencję kierowaną na zewnątrz w imieniu OSP, 

4) czuwanie nad sprawnością organizacyjną OSP, 

5) nadzorowanie realizacji uchwał i wytycznych walnego zebrania, 

6) składanie sprawozdań z pracy zarządu walnemu zebraniu OSP, 

7) informowanie władz administracyjnych, samorządowych i Związku OSP RP o działalności  

i problemach OSP, 
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8) współdziałanie z innymi członkami zarządu OSP, 

9) dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OPS powierzonych im zadań 

10) rozstrzyganie sporów i rozwiązywanie konfliktów między członkami, wynikających z ich 

przynależności do OSP, 

11) wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu oraz bieżącej 

działalności OSP, 

 

§ 39 
1. I wiceprezes – naczelnik kieruje całokształtem prac zarządu pod nieobecność prezesa oraz 

podejmuje działania przypisane obowiązkom prezesa w uzgodnieniu z nim i pod jego 

nieobecność.  

2. Naczelnik straży kieruje oddziałem ratowniczym jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń 

w oparciu o uchwały zarządu.  

3. Do obowiązków naczelnika należy także: 

1) wyznaczanie spośród członków czynnych OSP składu oddziału ratowniczo – gaśniczego, 

2) organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, 

drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP. 

3) czuwanie  nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP. 

4) kierowanie  przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą. 

5) kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych. 

6) dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich 

prawidłowej eksploatacji i konserwacji. 

7) opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. miejscowości oraz 

wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki. 

8) prowadzenie ewidencji posiadanego sprzętu oraz przeszkolenia ratowników,  

9) wykonywanie innych zadań statutowych zleconych przez prezesa OSP, 

4. Za wzorowe wykonanie obowiązków statutowych przez członków OSP naczelnik straży może 

wnioskować do zarządu o przyznanie członkom następujących wyróżnień: 

1) pochwały ustnej, 

2) przyznania nagrody, 

3) nadania odznaczenia lub odznaki 

5. Za niewłaściwe wykonywanie obowiązków statutowych przez członków OSP naczelnik straży 

może wnioskować o do zarządu następujące środki dyscyplinarne: 

1) upomnienie ustne, 

2) nagana z wpisem do akt,  

3) wystąpienie o skreślenie lub zawieszenie w OSP, 

4) wystąpienie o wykluczenie członka OSP 

 
§ 40 

1. II wiceprezes kieruje całokształtem prac zarządu pod nieobecność prezesa i I wiceprezesa – 

naczelnika.  

2. Podejmuje działania przypisane obowiązkom prezesa w uzgodnieniu z nim i pod jego 

nieobecność.  
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§ 41 
1. Zastępca naczelnika podczas nieobecności Naczelnika przejmuje jego obowiązki 

i uprawnienia. 

2. Współdziała z Prezesem OSP i pozostałymi funkcyjnymi OSP, w zakresie realizacji zadań 

statutowych. 

 

§ 42 
1. Skarbnik OSP odpowiada za sprawy finansowe i majątkowe stowarzyszenia. 

2. Do obowiązków skarbnika należy także:  

1) opracowywanie projektów planów finansowych i sprawozdań finansowych,  

2) sprawowanie nadzoru nad dyscypliną budżetową OSP, 

3) sprawowanie nadzoru nad opłacaniem składek członkowskich przez członków OSP, 

4) przedstawianie na każdym posiedzeniu zarządu OSP informację dotyczącą dochodów i 

rozchodów oraz aktualny stan środków finansowych na dzień posiedzenia zarządu, 

5) poddawanie się kontroli Komisji Rewizyjnej, 

6) wykonywanie innych zadań statutowych zleconych przez prezesa OSP, 

 
§ 43 

1. Sekretarz OSP odpowiada za prawidłowy obieg dokumentów przychodzących z zewnątrz oraz 

sporządzanie innych dokumentów współpracując z pozostałymi członkami zarządu OSP. 

2. Do obowiązków sekretarza należy także: 

1) prowadzenie ewidencji uchwał i protokołów z Walnych Zebrań, posiedzeń zarządu oraz 

czuwanie nad ich realizacją, 

2) prowadzenie ewidencji wszystkich pism przychodzących i wychodzących i przedkładanie 

ich prezesowi do zapoznania,  

3) przygotowywanie odpowiedzi na pisma kierowane do OSP, 

4) wysyłanie zawiadomień o zebraniach, dla członków zarządu i członków OSP z informacją 

o terminie i porządku obrad,  

5) przygotowywanie wezwań do członków o opłacanie składek członkowskich, 

6) realizowanie zdań związanych z przygotowaniem posiedzeń zarządu OSP i Walnego 

Zebrania OSP, 

7) dokumentowanie historii OSP np.: poprzez fotografowanie uroczystości strażackich oraz 

innych wydarzeń z życia jednostki,   

8) wykonywanie innych zadań statutowych zleconych przez prezesa OSP, 

 
§ 44 

1. Gospodarz OSP odpowiada za prawidłowy stan budynku remizy OSP oraz terenu wokół niej.  

2. Do obowiązków gospodarza należy także: 

1) udostępnianie zainteresowanym pomieszczeń w remizie przeznaczonych pod wynajem 

na imprezy okolicznościowe, szkolenia, konferencje itp.  

2) dbanie o właściwy wizerunek OSP poprzez wywieszanie flag państwowych i związkowych 

w czasie świąt i uroczystości,  

3) wykonywanie innych zadań statutowych zleconych przez prezesa OSP, 
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§ 45 
1. Członkowie  zarządu mają obowiązek aktywnie uczestniczyć w pracach i posiedzeniach 

zarządu OSP. 

2. Do obowiązków członków zarządu należy także: 

1) aktywne realizowanie powierzonych im zadań, 

2) zgłaszanie wniosków i projektów uchwał na posiedzeniach zarządu OSP, 

3) występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń wyróżniającym się członkom OSP i 

opracowywać ich projekty, 

4) wykonywanie innych zadań statutowych zleconych przez prezesa OSP, 

 
D. KOMISJA REWIZYJNA 

 
§ 46 

1. Komisja rewizyjna OSP pełni funkcję organu kontrolnego OSP. 

2. Komisja rewizyjna może dokonać zmian funkcyjnych członków na własną prośbę osoby 

funkcyjnej oraz 1/3 ustalonego składu komisji. 

3. Zmiany te wymagają zatwierdzenia na najbliższym walnym zebraniu. 

4. Do czasu zatwierdzenia zmian przez walne zebranie obowiązki funkcyjnych pełnią członkowie 

nowo wybrani.  

 
§ 47 

Członkowie komisji rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego oraz sekretarza komisji.  
 

§ 48 
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu  działalności statutowej OSP, ze 

szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej  i opłacania składek członkowskich. 

2) składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz  z oceną 

działalności OSP. 

3) przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności. 

4) wnioskowanie o udzielenie  zarządowi absolutorium. 

 
§ 49 

Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

1) nie mogą być członkami zarządu lub małżonkami członków tego zarządu, 

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 

3) z tytułu pełnienia funkcji nie otrzymują wynagrodzenia. 

 
§ 50 

Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym. 
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Rozdział V 
MAJĄTEK, FUNDUSZE I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OSP 

 
§  51 

1. Majątek i fundusze OSP powstają z: 
1) składek członkowskich, 
2) ofiarności publicznej, 
3) udziału w projektach, konkursach których celem jest finansowanie lub 

współfinansowanie działalności statutowej OSP, 
4) wpływów z działalności gospodarczej, na którą OSP otrzymała zgodę od właściwych 

organów,  
5) wpływów z reklam, 
6) organizacji kursów, szkoleń, warsztatów, 
7) wpływów z wynajmu obiektów, pomieszczeń, urządzeń, 
8) odpisów od podatków przewidzianych prawem, 

2. Przekazanie majątku może nastąpić odpłatnie i nieodpłatnie wyłącznie za zgodą walnego 
zebrania.  

3. Zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego może wystąpić wyłącznie za zgodą walnego 
zebrania. 

4. Zarząd powołuje komisję likwidacyjną majątku ruchomego. 
5. Zabrania się udzielania zabezpieczeń majątkiem OSP w stosunku do członków, członków 

organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim 
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związanych z tytułu przysposobienia, 
opieki, kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”. 

6. Zabrania się przekazywania majątku OSP na rzecz członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w 
szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 
warunkach.  

7. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 
chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu OSP.  

8. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 
uczestniczą członkowie OSP, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.  

 
§  52 

Dochód  z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą w całości realizacji celów 
statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków OSP. 
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Rozdział VI 
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP 

 
§ 53 

Zmianę  statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie członków  większością 2/3 głosów przy 
obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków. 

 
§ 54 

1. Wnioski o zmianę statutu i  rozwiązanie OSP  może składać zarząd OSP   z własnej inicjatywy 
lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej ½ ogólnej liczby członków stowarzyszenia.  

2. Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany 
wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co 
najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.  

 
§ 55 

W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób.  
Pozostały po rozwiązaniu majątek, sprzęt, urządzenia przeciwpożarowe stanowiące własność OSP 
przechodzą na własność Gminy Wiśniowa a Gmina powierza majątek sołectwu Wierzbanowa do 
zarządu i korzystania.   
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Załącznik nr 1 – wzór godła Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbanowej 
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Załącznik nr 2 – wzór deklaracji członkowskiej 
 
Wierzbanowa,  dnia .......................................... 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wierzbanowej 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

członka czynnego/młodzieżowej drużyny pożarniczej/wspierającego* 

Ja niżej podpisany/a: 

Imię: ............................................................. Nazwisko: ............................................................ 
 
Data urodzenia: ............................................ Miejsce urodzenia: ...............................................  

 

PESEL: ......................................................... Imię ojca: ............................................................. 
 
Adres zamieszkania: .................................................................................................................... 
 
E-mail:............................................................ Numer telefonu: .................................................. 
 

1. Zgłaszam chęć wstąpienia do Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbanowej. 

2. Znam i zobowiązuję przestrzegać postanowień Statutu OSP Wierzbanowa. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez OSP Wierzbanowa.  

................................................. 

(data i podpis wnioskodawcy) 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbanowej na posiedzeniu w dniu 

  -   -     

podjął decyzję o wpisaniu z dniem 

  -   -     

 

............................................................................... na listę członków jednostki. 
 

 

................................................. 

(podpis) 

*niepotrzebne skreślić 


