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Harmonogram zadaiti imprez programowych
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Zwiqzku oSP RP woj. dolnośląskiego na rok

2020

Lp. Zadanie Termin Uwagi

Sprawozdanie finansowe

l .

ZoG ZosP RP przekłada
sprawozdanie finansow e za rok 2019
do ZOP ZOSP RP

wg harmonogramu
ZoP _ nie póŹniej
niz do 13.01.2020

ZoP ZosP RP przekłada
sprawozdanie finansowe za rok 2019
do OW ZOSP RP

najpózniej do
25.0r.2020
wg harmonogramu

Kampania sprawozdawcza w OSP za 2019 rok

2.

ZoG wprowadza informacje z rapońu
OSP do elektronicznej ewidencji .
,,SYSTEM OSP''

do 17 kwietnia

ZOP dokonaanahry z wprowadzonej
informacji zraportu OSP do
elęktronicznej ewidencj i,'SYSTEM
OSP''

do 24 kwietnia

do 30 kwietnia przesłać
do OW ZOSP RP
przesłaó informację z
przebiegu kampanii

Szkolenia

3.

Szkolenie dla:
a) KomendantówGminnych

ZOSP RP i pracowników gmin
prowadzących sprawy ppoŻ.

b) Prezesów oSP

marzeclkwiecień

Wnioski

4 . ,
Wnioski o:

. odznaczęnia
o nadanie sztandaru

cały rok

do 15 stycznia-
rozpatrzenie w m-cu
IyIII
do 16 marca -
rozpatrzenie w m-cu
IViV
do 15 maja-
rozpatrzenie w m-cu
VI^/II
do 15 września -
rozpatrżenie w m-cu
)VXI



Zadania do realizacji

5.

Konkurs ,,Najlepszy z Najlepszych na
Wzorow4 Młodziezow4 Drużynę
PoŻamiczq i jej opiekuna'':

o centralne luty

do 28 lutego do ZG
ZOSP RP przesłać
formularż zgłoszenia
(zał'ącznlknr I
niniei szęso resulaminu).

6 .

Eliminacj e Woj ewódzkie Konkursu
plastycznego:

o Środowiskowe
o gminne
o powiatowe
. wojewódzkie
o centralne

do 3l paŹdziernika
do 30 listopada
do 3l grudnia
do 3l stycznia
do 31 marca

do 15 stycznia do OW
ZOSP RP przesłać 5 prac
z danej grupy wiekowej

Konkurs plastyczny Dolny Sl4ska-
Saksonia

marzec

8.

43. Eliminacje Wojewódzkie
ogólnopolskiego Turniej u Wiedzy
P oŻamiczej,,Mł'o dzieŻ Zap obte ga
Pozarom":

o Środowiskowe
o gminne
o powiatowe
. wojewódzkie
o centralne

do 3l stycznia
do 28 lutego
do 3l marca
do 30 kwietnia
do 31 maja

do 06 kwietnia do OW
ZOSP RP przesłać
informację, protokół,
kartę zgłoszentai
oświadczenie opiekuna

9 .

Wojewódzkie Zawody Sportowo-
PoŻamicze MDP wg. CTiF:

o powiatowe
o wojewódzkie
o centralne

do 30 kwietnia
do 30 czerwca
do 30 września

do 30 kwietnia do OW
.ZOSP RP przesłac
zgłoszenie MDP na
zawodv.

10.

Informacj a o planowanych
uroczystoŚciach, obchodach oW i
ZoP ZosP RP woj. dolnoŚląskiego:

o Dzięn Strazaka
. wręczenie sztandarów
o jubileusze OSP
. zawody itp.

cały rok m-c przed planowanq
uroczystością do oW
ZOSP RP przesłać
informację

l1 Woi ewódzki Dzień Strażaka maJ

|utylmarzec omówienie
na prezydiumZOW
przygotowań do
wojewodzkiego Dnia
Strazaka

12. Floriany 2020:
o centralne maj

do 15 malca wypełnrc
elektroniczny formularz
zgłoszeniowy Google
(www.florianv.pl)



13.

Mistrzostwa Polski Strażaków
ochotników w Ratownictwie
Wodnym i Powodziowym

o centralne

czerwiec/lipiec do 30 maja do OW ZOSP
RP przestaÓ zgłoszenie
na Mistrżostwa.

14.
Mistrzostwa Polski Strazaków
ochotników Stihl Timbersport Serier

o centralne wrzeslen

15.

Konkursy historyczne:
o XXVI ogólnopolski Konkurs

Kronik
o XXVI Konkurs na pamiętniki,

wspomnienia, relacje i
opracowania,,Z dziejow OSP"

o XIV Konkurs na prace
popularnonaukowe i badawcze
doĘ cząc e hi storii pożarni ctwa

wrzesien/pażdzierntk do 30 sierpnia do OW
ZOSP RP przesłaó
zgłoszenie na konkurs.

16 . U dziaŁ w uroczystościach z okazji
Dnia Niepodległości listopad

17. Przygotowanie do kampanii
sprawozdawczo-wyborczej w OSP

paidziemiW listopad


