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Załącznik nr 2 

 

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW 
POZYSKIWANYCH Z „1,5% PODATKU DLA ZWIĄZKU OSP RP” 

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o Działalności Organizacji Pożytku Publicznego  
i Wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r. 

 

Art. 4.1.Sfera zadań publicznych, o której mowa w ustawie, obejmuje zadania w zakresie:  
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób; 
1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
1aa) tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej;  
1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeństwa; 
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 
3) działalności charytatywnej; 
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 
5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców; 
6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia  

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974 i 1079); 
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
15) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 
16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
19) turystyki i krajoznawstwa; 
20) porządku i bezpieczeństwa publicznego; 
21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 
22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających rozwój demokracji; 
22a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 
23) ratownictwa i ochrony ludności; 
24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 

granicą; 
25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 
26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 
27) promocji i organizacji wolontariatu; 
28) pomocy Polonii i Polakom za granicą; 
29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 



Strona 2 z 2 

29a) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy  
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 2055 oraz z 2022 r. poz. 655); 

30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 
31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka; 
32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 
32a) rewitalizacji; 
33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 

ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a. 
34) działalności na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych,  

o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz.U. poz. 
1812).  

 
I. WYDATKI ZWIĄZKU NA JEDNOSTKI W TYM OSP. 

Związek na podstawie ww. art. 4 ust. 1 pkt. 23 oraz zgodnie z działalnością statutową pozyskane 
środki z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych przeznacza na ochronę 
przeciwpożarową i propagowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w tym na: 

– remonty i budowę strażnic, 
– zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego, 
– zakup umundurowania i odzieży ochronnej, 
– szkolenia członków OSP i MDP, 
– organizację obozów i zimowisk dla MDP, 
– organizację OTWP, 
– organizację zawodów sportowo-pożarniczych, 
– wydawnictwa propagujące bezpieczeństwo przeciwpożarowe, 
– działalność kulturalna OSP w tym m.in. na: orkiestry, kroniki, zespoły artystyczne, 
– udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla OSP, 
– wspieranie rozwoju przedsiębiorczości  w OSP, 
– inne. 

 
II. POMOC ZWIĄZKU CZŁONKOM OSP I ICH RODZINOM. 

Związek na podstawie ww. art. 4 ust. 1 pkt. 1. 6, 7, 10, 24, 28 oraz zgodnie z działalnością 
statutową pozyskane środki z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych przeznacza na 
udzielanie pomocy, w tym finansowej, członkom OSP poszkodowanym w zdarzeniach 
związanych z udziałem w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach członkom ich 
rodzin, którzy ponieśli stratę w wyniku tych zdarzeń, udzielanie pomocy, w tym finansowej, oraz 
członkom OSP, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji z innych przyczyn niż wskazane 
powyżej, w tym na: 
– koszty leczenia, rehabilitacji, operacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, leków i innych - 

zgodnie z porozumieniem zawartym miedzy Ochotnicza Strażą Pożarną a Oddziałem 
Wojewódzkim Związku OSP RP (właściwym terytorialnie)  

– zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych członków OSP i ich rodzin oraz umożliwiania 
im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, doprowadzania do 
życiowego standardu na poziomie krajowym - zgodnie z porozumieniem zawartym miedzy 
Ochotniczą Strażą Pożarną a Oddziałem Wojewódzkim Związku OSP RP (właściwym 
terytorialnie) 

– inne - zgodnie z porozumieniem zawartym między Ochotniczą Strażą Pożarną  
a Oddziałem Wojewódzkim Związku OSP RP (właściwym terytorialnie). 


