
Regulamin nadawania  
tytułu „Strażaka Roku” powiatu bielskiego 

 
 
 

I. Postanowienia ogólne 

1.1. Nadanie tytułu „Strażaka Roku” stanowi uhonorowanie za szczególne zaanga-
żowanie i osiągnięcia w danym roku kalendarzowym. 

1.2. Wniosek o nadanie „Strażaka Roku” powiatu bielskiego powinien spełniać 
kryteria zawarte w niniejszym regulaminie  

1.3. Podstawą nadania „Strażaka Roku” powiatu bielskiego jest uchwała Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej. 

1.4. Nadając corocznie tytuł „Strażaka Roku” należy podawać pełną nazwę: nadano 
tytuł „Strażaka Roku powiatu bielskiego za ……. rok”. 
 

II. Zasady wyboru „Strażaka Roku” powiatu bielskiego. 

1.1.    Tytuł „Strażaka Roku” nadawany jest raz w roku kalendarzowym. 
1.2. Kandydata do wyboru na „Strażaka Roku” danego roku typują Zarządy Gmin-

ne (lub równorzędne) Związku OSP RP i odpowiednie wnioski składają do Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP – w gminach gdzie nie ma Zarządów Gminnych wnioski o 
nadanie „Strażaka Roku” przedkładają bezpośrednio zarządy jednostek OSP (dotyczy jedno-
stek OSP Jaworze, Kozy, Szczyrk)  

1.3. Każda z wymienionych jednostek organizacyjnych może zgłaszać tylko jedne-
go strażaka, kierując się kryteriami podanymi poniżej. 

1.4. Termin zgłaszania kandydatów do tytułu „Strażaka Roku” upływa z dniem 28 
lutego danego roku, biorąc pod uwagę osiągnięcia za poprzedni rok.  
 

III. Kryteria nadawania „Strażaka Roku 

1.1. Przy typowaniu do nadania tytułu „Strażaka Roku” należy brać pod uwagę na-
stępujące wytyczne: 

- zasługi danego strażaka w rozwój jednostki, osiągnięcia w zakresie poprawy ochrony 
przeciwpożarowej  oraz działania podnoszące prestiż Związku OSP RP, 
- wyróżniające się zaangażowanie w akcjach ratowniczo-gaśniczych lub zwalczaniu in-

nych klęsk żywiołowych, 
- wykazanie się bohaterstwem w ratowaniu ludzi lub mienia, 
- wykazanie się szczególnym zaangażowanie w budowę lub modernizację obiektów 

strażackich, 
- wykazywaniem się cennymi inicjatywami podnoszącymi prestiż pożarnictwa ochotni-

czego i Związku OSP RP,  
- osiągnięcia w dokumentowaniu dziejów pożarnictwa ochotniczego, 
- podstawę etyczno-moralną kandydata do tytułu „Strażaka Roku”, 
- inne osiągnięcia preferujące danego strażaka do nadania tytułu „Strażaka Roku”. 

 
IV. Podsumowanie konkursu na „Strażaka Roku” 

1.1. Spośród kandydatów zgłoszonych do tytułu Strażak roku wybierana będzie 
tylko jedna osoba w danym roku kalendarzowym.  

1.2. Każdego roku Komisja Historyczna ustali zespół, którego zadaniem będzie 
wybór Strażaka Roku spośród kandydatów wytypowanych do  tego wyróżnienia. 



1.3. W skład zespołu konkursowego wymienionego wyżej wchodzić będzie po jed-
nym przedstawicielu z każdej gminy. 

1.4. Wybór „Strażaka Roku” następuję w głosowaniu tajnym. 
1.5. „Strażakiem Roku” zostaje ten kandydat, który otrzymał najwięcej głosów. W 

przypadku równej liczby głosów rozstrzygnięcie komu przyznać „Strażaka Roku” odbywa się 
przez dodatkowe głosowanie jawne. 

1.6. Wybór osoby na Strażaka Roku wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej. 
 

V. Ogłaszanie wyników  

1.1.  Ogłoszenie kto został „Strażakiem Roku” odbywać się będzie podczas uroczystego 
spotkania z okazji Dnia Strażaka, organizowanego przez Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w danym roku kalendarzowym. 

1.2. Na spotkanie, na którym ogłoszone zostanie kto został wybrany „Strażakiem Ro-
ku”, należy zaprosić osobę, której nadano ten tytuł. 

1.3. Wybrany „Strażakiem Roku” otrzymuje dyplom, którego wzór stanowi załącznik 
do niniejszego regulaminu oraz pamiątkę w ramach możliwości finansowych Zarządu Od-
działu Powiatowego Związku OSP RP. Pozostali otrzymują tylko dyplom, że byli nominowa-
ni do tytułu Strażaka Roku. 

1.4. Ta sama osoba może być dowolną ilość razy typowana do tytułu Strażaka Roku. 
 

VI. Postanowienia końcowe 

1.1. Z posiedzenia na którym dokonano wyboru „Strażaka Roku” należy obowiąz-
kowo sporządzić protokół wg wzoru podanego w załączniku, uwzględniający ilość głosów 
oddanych na poszczególnych kandydatów do tytułu Strażaka Roku. Do protokołu należy do-
łączyć wszystkie rozpatrywane wnioski kandydatów o nadanie tytułu „Strażaka Roku”.  

1.2. Wszelkie zmiany powyższego regulaminu wymagają zatwierdzenia przez Pre-
zydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej. 
Załączniki: Karta zgłoszenia na konkurs o tytuł „Strażaka Roku ……” 
          Wzór dyplomu nadania „Strażaka Roku” (może być zmieniony) 
          Protokół wyników głosowania 

Niniejszy regulamin zatwierdzony został na posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej w dniu 17 listopada 2009 roku. 

 
 

  (pieczęć i podpis prezesa) 
  



 
(pieczęć wnioskodawcy)         Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu 

       nadania tytułu „Strażak Roku ..….” 
 

dnia ………………………. 
 
 

Karta Zgłoszenia 
na honorowy tytuł „Strażaka Roku ……....” 

 
1. Imię i  nazwisko kandydata …………………………...……..……s. ………..……………. 

data urodzenia……………………….., rok wstąpienia do OSP …………………….. 

pełniona funkcja……………….…………..., zawód ……………….……………….. 
2. Uzasadnienie, że kandydat zasługuje na nadanie zaszczytnego tytułu  

„Strażak Roku ……..….” 

………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 pieczęć i podpis wnioskodawcy 
 

 Verte 



W oparciu o wyniki głosowania zapisane w protokole z dnia …………… 20….. roku 

Komisja Historyczna wnioskuje o nadanie „Strażaka Roku ……….” druhowi: 

………………………………. s. ……………… urodzonemu ………………..  

członkowi OSP w ……………..…………….., gmina ………………………... 

  

 Podpis przew. Historycznej 
 

 
  

 
Niniejszy wniosek na nadanie tytułu „Strażak Roku …….” zostałx) nie zostałx) (niepo-

trzebne skreślić) zatwierdzony na posiedzeniu Prezydium Zarz. Oddz. Pow. Zw. OSP RP w 

Bielsku-Białej w dniu …………………….. 

 
 
 pieczęć i podpis prezesa 

  



Załącznik nr 2 do regulaminu  
   nadania „Strażaka Roku” 

Protokół  
z posiedzenia zespołu, który dokonał wyboru Strażaka Roku ……… 

w dniu ………………………. 
 
Do honorowego tytułu „Strażak Roku” zgłoszonych zostało ….... osób. 
Wyboru Strażaka „Roku ……..” dokonał zespół w składzie: 

1. ……………………………  z OSP ………………….  gm. Bestwina 
2. …………………………… z OSP …………………. gm. Buczkowice 
3. …………………………… z OSP …………………. gm. Czechow.-Dz. 
4. …………………………… z OSP …………………. gm. Jasienica 
5. …………………………… z OSP …………………. gm. Jaworze  
6. …………………………… z OSP …………………. gm. Kozy 
7. …………………………… z OSP …………………. gm. Porąbka  
8. …………………………… z OSP …………………. gm. Szczyrk 
9. …………………………… z OSP …………………. gm. Wilamowice 

10. ………………………….... z OSP …………………. gm. Wilkowice 
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: 

1. …………………………… z OSP …………………. gm. Bestwina 
2. …………………………… z OSP …………………. gm. Buczkowice 
3. …………………………… z OSP …………………. gm. Czechow.-Dz. 
4. …………………………… z OSP …………………. gm. Jasienica 
5. …………………………… z OSP …………………. gm. Jaworze 
6. …………………………… z OSP …………………. gm. Kozy 
7. …………………………… z OSP …………………. gm. Porąbka 
8. …………………………… z OSP …………………. gm. Szczyrk 
9. …………………………… z OSP …………………. gm. Wilamowice 

10. …………………………… z OSP …………………. gm. Wilkowice 

W celu ostatecznego rozstrzygnięcia zachodziłax) nie zachodziłax) (niepotrzebne skre-
ślić) potrzeba dodatkowego głosowania.  

„Strażakiem Roku …….” został wybrany dh ……………………………… z OSP 
………………………….., który otrzymał ……… głosów. 

 
Podpisy członków zespołu: 1. ………………… 6. ............................. 

 …………………… ……………………. 

 …………………… ……………………. 

 …………………… ……………………. 

 …………………… ……………………. 

 



Załącznik nr 3 do regulaminu 
          nadania „Strażaka Roku” 

 
 

 
 

Dyplom 
 

Zarząd  
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 

w Bielsku-Białej 
nadał druhowi  

 
……………………………… 

 
tytuł 

„Strażak Roku …… 
powiatu bielskiego” 

 
 

Bielsko-Biała, dnia ……………… 
 
 
 
 (podpis i pieczęć prezesa) 
 

 


