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Uprawnienia OSP musi posiadać osoba, która organizuje
imprezę sportów popularnych rangi wyższej niż okręgowa –
czyli imprezę wpisaną do kalendarza GKSPiT.

Kto powinien
posiadać
uprawnienia
OSP?

To oznacza że: nie musisz posiadać uprawnień OSP, jeśli organizujesz (nawet z
ramienia Automobilklubu) imprezę która nie wlicza się do klasyfikacji
generalnej OKSPiT i nie jest zgłoszona do kalendarza GKSPiT.
• OKSPiT (Okręgowa Komisja Sportów Popularnych i Turystyki) może, ale nie
musi wymagać od Ciebie uprawnień OSP, gdy organizujesz imprezę rangi
okręgowej (wliczającą się do klasyfikacji generalnej; np. w Wielkopolsce są
to rundy OPZT albo PSMO, na Śląsku jest Puchar Śląska, itp.).
Jednak posiadając uprawnienia OSP posiadasz ubezpieczenie GKSPiT
na zasadach określonych w uchwale Prezydium ZG PZM dotyczącej
centralnego ubezpieczenia od NNW organizatorów sportu popularnego.
Jeśli nie posiadasz uprawnień OSP o ubezpieczenie od NNW podczas
organizacji imprezy musisz sam zadbać!
• Uprawnienia OSP muszą posiadać organizatorzy imprez sportów
popularnych i turystyki (turystycznych i nawigacyjnych) zamieszczonych w
Kalendarzu GKSPiT na dany rok. W zakres tych imprez nie wchodzą rajdy
pojazdów zabytkowych, off road, nie umieszczone w Kalendarzu GKSPiT.
Mówiąc o imprezach sportów popularnych i turystyki, mamy na myśli: TPP
(Turystyczny Puchar Polski), TMMP (Turystyczne Motorowe Mistrzostwa
Polski), TJnO (Turystyczna Jazda na Orientację), NSMP (Nawigacyjne
Samochodowe Mistrzostwa Polski).

Co zapewniają
uprawnienia OSP?
• Uprawnienia OSP mają przede wszystkim zapewnić
organizatorowi bezpieczeństwo, w postaci
ubezpieczenia GKSPiT od następstw nieszczęśliwych
wypadków w trakcie przeprowadzania imprezy.

• Znajomość zagadnień, które zdobywa się podczas
szkolenia OSP, podnosi poziom wiedzy organizatora,
a co za tym idzie poziom organizowanych imprez,
pod kątem zgodności przepisów imprezy z
obowiązującymi regulacjami, poprawności i
bezpieczeństwa przeprowadzanych prób SZ, logistyki
i zgodności prowadzenia imprezy z założonym
harmonogramem.

Chcesz zostać
Organizatorem imprez
Sportów Popularnych…
Nigdy nie miałeś nic wspólnego
z organizacją rajdów
turystycznych lub nawigacyjnych.

Jak to zrobić?

Musisz zdobyć tytuł Asystenta Organizatora Sportów
Popularnych PZM - stopień „A” spełniając warunki
wymienione w § 2 pkt 1 Regulaminu nadawania
uprawnień Organizatora Sportów Popularnych PZM,
czyli:

Krok 1:

Musisz spełnić poniższe warunki:
a) być członkiem osoby prawnej zrzeszonej w PZM,
b) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
c) uczestniczyć w szkoleniu dla kandydatów na
Organizatorów Sportów Popularnych PZM, organizowanym
zgodnie z wytycznymi GKSPiT PZM przez kluby lub ZO PZM,
d) zdać egzamin przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną
(OKE) (wzór protokołu - załącznik nr 2), złożyć wniosek do
ZO PZM (wzór wniosku - załącznik nr 1).

Czyli praktycznie:
1.

Zapisujesz się do klubu zrzeszonego w PZM.

2.

Przychodzisz na szkolenie OSP – daty organizowanych szkoleń na
terenie całej Polski znajdziesz tutaj:
https://pzm.pl/kalendarze/turystyka-motorowa
Zdajesz egzamin przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną (obecną na
szkoleniu OSP, po zakończeniu którego odbywa się egzamin).
Uzupełniasz dokumenty (dostępne podczas szkolenia) potrzebne do
wydania Ci legitymacji -> nie zapomnij zdjęcia portretowego, będzie
potrzebne do legitymacji.
Kiedy zostanie wystawiona legitymacja – odbierasz ją w Zarządzie
Okręgu PZM, w którym odbywałeś szkolenie.

3.
4.

5.

Uzyskałeś
uprawnienia OSP!
Co możesz robić w ramach uprawnień stopień „A”?
Zgodnie z regulaminem: Posiadanie stopnia „A”,
uprawnia do asystowania Organizatorom wyższych
stopni OSP przy pełnieniu wszystkich funkcji
wykonawczych w zakresie ustalonym przez kierownictwo
imprezy przy organizacji imprez sportów popularnych
organizowanych przez PZM z wyłączeniem kierowania
Próbami Sprawności Kierowania Pojazdem SZ.

Czyli w praktyce: kierownictwo imprezy może Ci zlecić
obsługę Startu, PKC, Mety, być sędzią punktu kontroli
przejazdu (PKP), obsługiwać zadania dodatkowe dla
uczestników, zadania turystyczne, być sędzią faktu na
próbach SZ.

Mając uprawnienia stopnia „A”, możesz zarówno pomagać
w organizacji imprez, ale także startować w rajdach sportu
popularnego.
Przez cały sezon swojej aktywności zbierasz punkty.

Ważne!

Punkty te są zapisywane w Książeczce Pracy Organizatora
Sportów Popularnych.
Pamiętaj: sam musisz pilnować swojej książeczki i tego aby
organizatorzy imprez wpisali Ci potwierdzenie otrzymanych
punktów. Książeczkę powinieneś otrzymać wraz z legitymacją
potwierdzającą Twoje uprawnienia.
Na następnym slajdzie zobaczysz taryfikator przyznawanych punktów.

1.

Członkostwo, przez rok kalendarzowy (sezon) w Głównej Komisji Sportów
Popularnych i Turystyki .

18

2.

Pełnienie funkcji wykładowcy, egzaminatora OKE

18

tylko posiadając stopień „P”

18

posiadając stopień „A” lub wyżej

3.

4.
5.

Posiadanie ważnej licencji sędziego sportowego, przy uwzględnieniu udziału
w organizacji minimum jednej imprezy sportu popularnego zgodnie z § 6.6
regulaminu OSP.
Pełnienie funkcji Komandora - Dyrektora imprezy rangi ogólnopolskiej
i międzynarodowej
Członkostwo, przez rok kalendarzowy (sezon), w Okręgowej Komisji
Sportów
Popularnych i Turystyki PZM

13
10

6.

Udział we władzach zawodów rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej (TPP,
TMMP, TJnO, NSMP)

10

7.

Posiadanie ważnej licencji sędziego sportowego, który nie spełnił § 6.6
regulaminu OSP

8

8.

Pełnienie funkcji Komandora - Dyrektora imprezy okręgowej

8

9.

Udział w organizacji imprezy rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej (TPP,
TMMP, TJnO, NSMP)

7

10.

Udział we władzach zawodów rangi okręgowej

6

11.

Udział w organizacji imprezy rangi klubowej i okręgowej

6

12.

Start w imprezie wpisanej do kalendarza GKSPiT lub OKSPiT

3

posiadając stopień „O” lub wyżej
posiadając stopień „A” lub wyżej

posiadając stopień „O” lub wyżej
posiadając stopień „A” lub wyżej
posiadając stopień „O” lub wyżej

posiadając stopień „A” lub wyżej
posiadając stopień „O” lub wyżej

posiadając stopień „A” lub wyżej
posiadając stopień „A” lub wyżej

Co dalej?
Bycie asystentem jest ciekawe, ale chciałbyś
coś więcej… chciałbyś stworzyć trasę, zostać
komandorem imprezy …
Czas na krok drugi, czyli uzyskanie uprawnień
Organizatora Sportów Popularnych PZM stopień "O".

Jak to zrobić?

Aby uzyskać uprawnienia Organizatora Sportów
Popularnych PZM - stopień "O„ – musisz spełnić
warunki wymienione w § 3 pkt 1 Regulaminu nadawania
uprawnień Organizatora Sportów Popularnych PZM,
czyli:
posiadać stopień Asystenta OSP „A”, przez co najmniej rok

Krok 2:

oraz (wystarczy spełnić jeden z poniższych warunków):
• a) uczestniczyć w organizacji imprez sportu popularnego
zamieszczonych w kalendarzu GKSPiT PZM oraz przedłożyć
w OKSPiT PZM udokumentowane Książeczką Pracy
Organizatora Sportów Popularnych (KPOSP) poświadczenie
pełnionych funkcji i uzyskanie kryterium 18 pkt.,
• b) w przypadku nie uzyskania wymaganego kryterium 18
pkt. uczestniczyć w szkoleniu dla kandydatów na
Organizatora Sportów Popularnych, organizowanym przez
kluby lub ZO PZM, zgodnie z wytycznymi GKSPiT i zdać
egzamin przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną (OKE)
(wzór protokołu - załącznik nr 2),

Czyli najprościej rzecz ujmując:
1.

Przez rok (lub dłużej) jako asystent pomagasz w organizacji rajdów
sportu popularnego lub jeździsz na imprezy zbierając punkty, albo
jedno i drugie.

2.

Zbierasz punkty do KPOSP zgodnie z tabelką ze slajdu nr 9. Punkty
zbierasz jeżdżąc jako zawodnik oraz (lub) asystując przy organizacji
imprez. Musisz zebrać 18 pkt. aby po roku wystąpić do ZO PZM o
nadanie uprawnień stopnia „O”.

3.

Jeśli nie uzbierasz 18 pkt w poprzednim sezonie, idziesz ponownie na
szkolenie OSP i musisz zdać egzamin.

4.

Pozostałe czynności wykonujesz tak samo jak podczas ubiegania się o
uprawnienia stopnia „A” – czyli jesteś zobowiązany złożyć wniosek do
ZO PZM o przyznanie Ci uprawnień wyższej rangi.

Wyjątki od reguły:
1.

Możesz być osobą, która czynnie bierze udział jako
zawodnik w imprezach sportu popularnego.
Jeśli jesteś w stanie udokumentować, że nie mając
żadnych uprawnień OSP w poprzednim sezonie,
uzbierałeś 18 pkt (czyli przejechałeś minimum 6
rajdów to po odbyciu szkolenia OSP i zdaniu
egzaminu możesz wnioskować o przyznanie Ci
uprawnień stopnia „O”, pomijając „A”.

2.

Posiadasz aktualną licencję sędziego sportowego.
Nie posiadasz żadnych uprawnień OSP. Możesz
pojawić się na szkoleniu OSP – zdając pozytywnie
egzamin, możesz od razu wnioskować o przyznanie
Ci uprawnień stopnia „O”.

Masz już uprawnienia
stopnia „O”!
Co możesz robić w ramach uprawnień OSP stopnia „O”
wymienione jest w § 3 pkt 5 Regulaminu nadawania
uprawnień Organizatora Sportów Popularnych PZM, czyli w
skrócie:
Zgodnie z regulaminem:
Posiadanie stopnia „O” uprawnia do pełnienia wszystkich funkcji
wykonawczych przy organizacji klubowych, strefowych i okręgowych
imprez sportów popularnych organizowanych przez PZM, funkcji
związanych z organizacją i przeprowadzaniem imprezy: Startu, Mety,
PKC, PKP, planowania trasy i prób SZ oraz weryfikacji trasy. W
imprezach rangi Pucharu Polski, Mistrzostw Polski i imprezach
międzynarodowych posiadanie stopnia „O” uprawnia do pełnienia
wszystkich funkcji związanych z organizacją i przeprowadzaniem
imprezy za wyjątkiem funkcji: obserwatora, delegata GKSPiT PZM.
Posiadanie stopnia „O” nie uprawnia do pełnienia funkcji
Kierownika Prób Sprawności Kierowania Pojazdem (SZ), który
zobowiązany jest do posiadania licencji sędziego sportowego.
Kierownik Prób SZ nie musi posiadać uprawnień OSP.

Posiadając uprawnienia „O” możesz robić
prawie wszystko co jest związane z organizacją
rajdów sportu popularnego rangi
ogólnopolskiej.
Jest jednak jeszcze tytuł „P” – czemu on służy?
Według regulaminu:
Tytuł Specjalisty Organizatora Sportów Popularnych PZM
stopnia "P" uprawnia do:
a) pełnienia wszystkich funkcji wymienionych w § 3 pkt 5
(czyli stopnia „O”),
b) prowadzenia szkoleń dla kandydatów na Organizatorów
Sportów Popularnych, seminariów dokształcających,
c) uczestniczenia w pracach Okręgowych Komisji
Egzaminacyjnych.
Posiadacz uprawnień Organizatora Sportów Popularnych
stopnia „P” może być powołany przez GKSPiT do grupy
organizatorów rekomendowanych.
Wykaz rekomendowanych organizatorów publikowany jest
okresowo w Komunikacie GKSPiT. Tylko osoby wymienione
w w/w wykazie mogą pełnić funkcje kierownicze w OKE,
zespołach szkolących, delegatów i obserwatorów GKSPiT.

Możesz chcieć uzyskać uprawnienia stopnia „P”,
ale wcale nie jesteś zmuszony do tego, aby je
posiadać.
Co zrobić aby co roku przedłużać uprawnienia stopnia
„O”, nie występując o podniesienie swoich uprawnień do
stopnia „P”?
Wystarczy uzyskać 18 pkt do Książeczki Pracy
Organizatora Sportów Popularnych zgodnie z tabelką
przedstawioną na slajdzie nr 9.
czyli:
• Nie musisz co roku zdawać egzaminu.
• Nie musisz uczestniczyć w szkoleniu OSP.
Jeśli jednak nie uzyskasz 18 pkt do KPOSP, a chcesz mieć
przedłużoną legitymację – wybierasz się na szkolenie OSP
i ponownie musisz zdać egzamin.

Zdecydowałeś się jednak uzyskać uprawnienia „P”.
W takim przypadku musisz spełnić warunki
wymienione w § 4 pkt 1 Regulaminu nadawania
uprawnień Organizatora Sportów Popularnych PZM,
czyli:
Musisz spełnić następujące warunki:
• posiadać przez co najmniej 2 lata uprawnienia
Organizatora Sportów Popularnych stopnia „O”,

Krok 3:

• uczestniczyć, po uzyskaniu uprawnień OSP stopnia „O”, we
władzach minimum 2 imprez sportu popularnego według
kalendarza GKSPiT w danym roku kalendarzowym, pełniąc
w nich funkcje kierownicze wymienione w § 6 pkt 5.
• przedłożyć w OKSPiT Książeczkę Pracy Organizatora
Sportów Popularnych z potwierdzeniem pełnionych
funkcji,
• złożyć wniosek w ZO PZM (wzór wniosku - załącznik nr 1),
• uzyskać pozytywną ocenę GKSPiT PZM.

Mówiąc prościej:
1.

Przez dwa lata (lub dłużej) jako organizator aktywnie działasz w organizacji
imprez sportu popularnego,

2.

W ciągu ostatniego roku kalendarzowego musisz pełnić na dwóch imprezach
sportu popularnego o randze TPP, TMMP, TJnO lub NSMP jedną z poniższych
funkcji:
• komandora/dyrektora imprezy,
• kierownika/autora trasy,

• weryfikatora trasy,
• kierownika prób sprawności (SZ) (tu uwzględnij, że musisz posiadać licencję sędziego
sportu, samo OSP nie wystarczy)
• kierownika Komisji Obliczeń

3. Pojawiasz się na szkoleniu OSP w celu złożenia dokumentów potrzebnych
do wydania Ci legitymacji stopnia „P”.
4. Odbierasz legitymację – zostanie wysłana do Zarządu Okręgowego PZM,
w którym odbywałeś szkolenie.

Co zrobić, aby utrzymać
uprawnienia stopnia „P”?
• Organizator posiadający uprawnienia stopnia „P” jest
zobowiązany do udziału we władzach przynajmniej 1 rundy
imprezy organizowanej wg kalendarza GKSPiT PZM w danym
roku kalendarzowym, lub udziału w OKE. Niespełnienie tego
warunku skutkuje obniżeniem uprawnień do stopnia „O”.
• Dodatkowo musi udokumentować zdobycie 18 punktów do
KPOSP.
To oznacza, że mając stopień „P” musisz być we władzach
minimum jednej rundy ogólnopolskiej = TPP, TMMP, TJnO, NSMP.
Jeśli posiadacz uprawnień „P” nie zdobędzie 18 punktów lub nie
zrealizuje stażowego, w postaci bycia we władzach minimum 1
rundy z kalendarza GKSPiT, a chce przedłużyć uprawnienia na
kolejny rok, musi ponownie zdać egzamin OSP organizowany
przez OKE i ponownie uzyskać pozytywną ocenę GKSPiT PZM.

Co się zmienia,
jeśli mając uprawnienia
OSP dowolnego
stopnia jesteś także
sędzią sportu
samochodowego
lub motocyklowego
(klasy I lub II)
z aktualną licencją ?

Posiadając licencję sędziego sportu samochodowego lub
motocyklowego (klasy I lub II) na dany sezon i uprawnienia OSP
danego stopnia możesz pełnić wszystkie funkcje przy organizacji
imprez sportu popularnego opisane w Regulaminie nadawania
uprawnień Organizatora Sportów Popularnych PZM, dla danego
stopnia oraz pełnić funkcję kierownika prób SZ.
Jeśli chcesz podwyższać swoje uprawnienia OSP musisz spełnić wszystkie
wcześniej wymienione warunki uzyskiwania kolejnych uprawnień.
Warunki przedłużenia uprawnień OSP dla osób posiadających licencję
sędziego sportu samochodowego lub motocyklowego (klasy I lub II)
wymienione w § 6 pkt 6 Regulaminu nadawania uprawnień Organizatora
Sportów Popularnych PZM.
Aby przedłużyć swoje uprawnienia na kolejny sezon:
Osoby posiadające licencję sędziego sportu samochodowego lub
motocyklowego (klasy I lub II) są zwolnione z obowiązku uzyskania
18 punktów w roku poprzedzającym aktualizację i mają automatycznie
przedłużane uprawnienia OSP, jeżeli posiadają udokumentowany udział
w organizacji minimum jednej imprezy sportu popularnego zamieszczonej
w kalendarzu GKSPiT w roku poprzedzającym aktualizację. Jako udział
w organizacji imprezy traktuje się pełnienie funkcji kierowniczych
wymienionych w pkt. 5 oraz związanych z organizacją: Startu, Mety, PKC, PKP.
Brak udokumentowania wymienionego udziału w organizacji imprezy przez
posiadacza aktualnej licencji sportowej skutkuje obniżeniem stopnia "P"
do "O", natomiast posiadacz stopnia "O" musi odbyć ponownie szkolenie
OSP, lub zgromadzić 18 pkt w KPOSP.

Co to oznacza w praktyce?
Jeśli posiadasz aktualną licencję sędziego sportu samochodowego lub
motocyklowego (klasy I lub II) na dany rok, oraz posiadasz uprawnienia OSP
dowolnego stopnia („A”, „O”, „P”) i nie chcesz ubiegać się o uprawnienia OSP
wyższego stopnia, to:
• nie musisz zbierać 18 punktów do KPOSP. Wystarczy, że masz w KPOSP
udokumentowaną organizację jednej imprezy sportów popularnych w
poprzedzającym sezonie.
• nie musisz zdawać egzaminu i uczestniczyć w szkoleniu OKE.
W kolejnym sezonie, przedłużając licencję sędziego sportu samochodowego lub
motocyklowego (klasy I lub II) zachowasz swoje uzyskane wcześniej uprawnienia OSP.
Jeśli jednak chcesz uzyskać uprawnienia wyższego stopnia, musisz działać zgodnie
z wcześniejszymi instrukcjami opisanymi w tej prezentacji i Regulaminie nadawania
uprawnień Organizatora Sportów Popularnych PZM.
Jeśli nie chcesz ubiegać się o uprawnienia OSP wyższego stopnia, jednak nie byłeś
organizatorem imprezy sportu popularnego w poprzednim sezonie tracisz wcześniej
uzyskane uprawnienia i musisz udokumentować uzyskanie 18 pkt. lub ponownie
odbyć szkolenie OSP i zdać egzamin przed OKE.

Na koniec kilka
przykładów
☺

Jesteś osobą z uprawnieniami stopnia „A”
– posiadasz te uprawnienia od 2018 roku.
W 2020 roku pomagałeś w organizacji jednej
imprezy okręgowej, jako uczestnik byłeś na 2
rajdach z kalendarza GKSPiT.
Chcesz zdobyć uprawnienia stopnia „O”.
Rozwiązanie:
Uzyskałeś 12 pkt według KPOSP.

Przykład nr 1

Idziesz na szkolenie OSP i zdajesz egzamin
– uzyskujesz uprawnienia stopnia „O”.

Jesteś osobą z uprawnieniami stopnia „O”
– posiadasz te uprawnienia od 2018 roku.
W 2020 roku nie byłeś organizatorem, nie
uzyskałeś 18 pkt w KOSP
Chcesz przedłużyć uprawnienia stopnia „O”.

Rozwiązanie:
Idziesz na szkolenie OSP i zdajesz egzamin
– uzyskujesz przedłużenie uprawnień
stopnia „O”.

Przykład nr 2

Jesteś osobą bez żadnych uprawnień,
w 2019 roku startowałeś w klasyfikacji TPP
(Turystyczny Puchar Polski). Przejechałeś 6 rajdów.
W 2020 roku chciałbyś zorganizować własną
rundę TPP.

Rozwiązanie:

Przykład nr 3

Na początku 2020 idziesz na szkolenie OSP, gdzie
dokumentujesz (w formie pisemnej), że w 2019 roku
udało Ci się uzbierać 18 pkt poprzez uczestnictwo
w rajdach. Zdajesz egzamin OSP i wnioskujesz do
OKSPiT o przyznanie uprawnień stopnia „O”. O
przyznanie Ci takich uprawnień, bez pełnienia przez
rok funkcji asystenta, OKSPiT może wnioskować
do GKSPiT.
W przypadku pozytywnej decyzji GKSPiT uzyskujesz
uprawnienia OSP stopnia „O” i możesz zorganizować
imprezę wpisaną do kalendarza GKSPiT.

Jesteś osobą z uprawnieniami stopnia „P” od 2015 roku.
W 2019 roku zdecydowałeś się nie zgłaszać żadnej rundy
do kalendarza GKSPiT. Jednak w ciągu sezonu byłeś
komandorem na 1 imprezie okręgowej, na dwóch byłeś
autorem trasy.
W 2020 roku chciałbyś zrobić imprezę ogólnopolską,
wpisaną do kalendarza GKSPiT.
Chciałbyś też utrzymać swoje uprawnienia OSP stopnia „P”.

Rozwiązanie:
1. Jak najbardziej możesz zgłosić rundę w 2020
do kalendarza GKSPiT– aby to zrobić wystarczą
uprawnienia stopnia „O”.

Przykład nr 4

2. Aby przedłużyć uprawnienia stopnia „P”, należy
udokumentować organizację minimum 1 rundy
z kalendarza GKSPiT lub zdać egzamin ze szkolenia OSP.
Dlatego w tym przypadku, jeśli chcesz przedłużyć
uprawnienia na poziomie „P”, na początku 2020 weź
udział w szkoleniu OSP i pozytywnie zdaj egzamin.

Jesteś osobą, która posiadała uprawnienia stopnia „P”
w latach 2001–2008, od 2009 roku z różnych względów
zawiesiłeś swoje uczestnictwo w imprezach sportu
popularnego.
W 2020 roku chciałbyś zorganizować rundę NSMP
wpisaną do kalendarza GKSPiT.
Rozwiązanie:

Przykład nr 5

Dawno Cię nie było ☺
Na pewno musisz wziąć udział w szkoleniu OSP i zdać
pozytywnie egzamin. Możesz wnioskować o odnowienie
uprawnień stopnia „P”, jednak tutaj GKSPiT zastrzega
sobie możliwość nadania Ci uprawnień „O” – które
pozwalają na wpisanie Twojej imprezy w kalendarz
GKSPiT. Dlatego działaj aktywnie w sezonie 2020,
zorganizuj fajną imprezę, wtedy w 2021 roku możesz
wnioskować o nadanie Ci z powrotem uprawnień stopnia
„P”.
GKSPiT oczywiście może też zgodzić się na odnowienie
licencji od razu stopnia „P” – to wszystko jest uzależnione
od tego, jak aktywnym uczestnikiem byłeś wcześniej.

Podsumowanie:
Mamy nadzieję, że niniejsza prezentacja
pozwoliła Ci lepiej przyswoić sobie informacje
zawarte w regulaminie OSP. Po zapoznaniu się
z nią powinieneś wiedzieć:
• Czemu służą uprawnienia OSP
i kto je powinien posiadać
• Co dają poszczególne stopnie OSP

• W jaki sposób przedłużać uprawnienia OSP
i zdobywać wyższe stopnie
Jeśli posiadasz jakieś uwagi bądź wątpliwości,
skontaktuj się z przewodniczącą podkomisji
ds. szkoleń i monitorowania imprez:
monika.jaworska@pzm.pl

