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Abstrakt

W artykule przeanalizowano rolę Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) w ochro-
nie ludności powiatu tomaszowskiego pod kątem zadaniowo-zasobowym. Opisano 
ogólne uwarunkowania ochrony ludności w Polsce. Przedstawiono podstawy praw-
ne funkcjonowania jednostek OSP. Przypisano realizowane zadania jednostek OSP 
do konkretnych etapów ochrony ludności. Przedstawiono kategorie zasobów, jakimi 
dysponują OSP z terenu powiatu tomaszowskiego. Podkreślono, iż w odniesieniu 
do posiadanych sił i środków, jednostki OSP należy uwzględniać na różnych eta-
pach realizacji zadań z zakresu ochrony ludności czy też zarządzania kryzysowego. 

W konsekwencji sformułowano ogólne wnioski wykorzystania jednostek OSP 
w ochronie ludności powiatu tomaszowskiego oddające charakter przeprowadzonej 
analizy.

Słowa kluczowe: ratownictwo, ochrona ludności, ksrg, ochrona przeciwpożarowa, 
OSP, bezpieczeństwo

Voluntary Fire Brigades in the Protection  
of Population of the Tomaszów Mazowiecki County – 
Analysis of Tasks and Resources

Abstract

The article analyzes the role of the Voluntary Fire Brigades in the protection of 
the population of the Tomaszów county in terms of task and resources. The general 
determinants of civil protection in Poland have been described. The legal founda-
tions for the functioning of the Voluntary Fire Brigades are presented. The tasks 
of the Voluntary Fire Brigades were assigned to specific stages of civil protection. 
The categories of resources available to Voluntary Fire Brigades from the area of 
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the Tomaszów county are presented. It has been emphasized that in relation to 
the forces and resources possessed, units of the Voluntary Fire Brigades should 
be considered at various stages of the implementation of tasks in the field of civil 
protection or crisis management.

As a result, general conclusions were drawn about the use of the Voluntary Fire 
Brigades in the protection of the population of the Tomaszów county reflecting the 
nature of the conducted analysis.

Keywords: rescue, civil protection, national rescue and firefighting system, fire pro-
tection, Voluntary Fire Department, safety

Wprowadzenie

Organizacje pozarządowe stanowią ważny element przestrzeni publicznej, 
który w znacznym stopniu wpływa na system bezpieczeństwa w kraju. Istotą 
ich funkcjonowania jest przede wszystkim realizacja założeń wynikających 
z ich statutu, a co za tym idzie, wypełniania zadań ważnych zarówno w śro-
dowisku lokalnym, jak i w skali całego państwa. Do tego rodzaju organizacji 
zaliczyć należy Ochotnicze Straże Pożarne (OSP), których aktywność w sy-
stemie bezpieczeństwa narodowego przyjmuje funkcje bezpośrednie poprzez 
zadania ochronne oraz interwencyjne, jak i pośrednie działając w sferze 
edukacyjno-kulturalnej. 

Powiat tomaszowski położony jest w centrum Polski. Jego powierzchnia, 
sięgająca 1025 km2, stanowi 5,62% powierzchni województwa łódzkiego [1]. 
Siedzibą powiatu jest miasto Tomaszów Mazowiecki. Powiat tomaszowski 
składa się z 11 gmin (jednej miejskiej i dziesięciu wiejskich), a liczba miesz-
kańców, zgodnie z danymi statystycznymi z Bazy Danych Lokalnych GUS, 
w 2017 r. wynosiła 117 852 osób [1]. Na terenie powiatu zlokalizowana jest 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (KP PSP) oraz 52 jednostki 
OSP. Do potencjalnych zagrożeń, które mogłyby doprowadzić do wystąpienia 
sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia mieszkańców powiatu tomaszowskiego 
należy zaliczyć [2]:

• zagrożenie pożarowe – z uwagi na duży udział powierzchni lasów, budyn-
ki wielorodzinne oraz budynki o konstrukcji palnej na terenie miasta i wsi;

• zagrożenie wybuchowe i chemiczne – możliwość uwolnienia się ma-
teriałów niebezpiecznych (m.in. kwasy, farby, lakiery, chlor, amoniak, 
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paliwa) z zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na terenie powiatu 
lub podczas przewozu niebezpiecznych substancji chemicznych;

• zagrożenie w transporcie drogowym – przez powiat przebiega kilka waż-
nych tras samochodowych (droga S8, nr 713, nr 48, nr 716);

• zagrożenia w transporcie kolejowym – zarówno podczas przewozów 
osobowych, jak i towarowych;

• katastrofy budowlane i techniczne – na terenie powiatu znajduje się pięć 
budynków 12-kondygnacyjnych, kominy, konstrukcje, obiekty przemy-
słowe, mosty i wiadukty;

• zagrożenie powodziowe stanowią rzeki: Pilica, Wolbórka, Czarna, Pia-
secznica, Luboczanka, Łaznowianka oraz sztuczny zbiornik wodny Zalew 
Sulejowski wraz z zaporą wodną.
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja i charakterystyka możli-

wości wykorzystania potencjału jednostek OSP na potrzeby zapewnienia 
bezpieczeństwa lokalnego, w tym przede wszystkim ochrony ludności. 

Główny problem badawczy przybrał formę pytania: W jaki sposób Ochot-
nicze Straże Pożarne wpisują się w działalność z zakresu ochrony ludności 
w powiecie tomaszowskim? 

W celu rozwiązania problemu badawczego została dokonana analiza uwa-
runkowań jednostek OSP, w tym identyfikacja ich zadań w aspekcie zapobie-
gania wystąpieniu zagrożenia, przygotowania do jego usunięcia, reagowania 
na nie i usunięciu skutków jego powstania w rozpatrywanym kontekście. 
Kolejnym etapem było określenie zasobów jednostek OSP pod względem po-
tencjalnych potrzeb wynikających z planu zarządzania kryzysowego powiatu 
tomaszowskiego. Na tej podstawie zostały sformułowane ogólne wytyczne 
dotyczące wykorzystania OSP do celów ochrony ludności z uwzględnieniem 
ich rozwoju ukierunkowanego na wzmocnienie ich przydatności na terenie 
powiatu tomaszowskiego.

1. Podstawy funkcjonowania ochrony ludności oraz  
    Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce

Ochrona ludności jest jednym z kluczowych działań w systemie bezpieczeń-
stwa kraju. Niejednokrotnie mylnie utożsamiana jest z obroną cywilną. Należy 
podkreślić, iż te pojęcia znacznie się od siebie różnią. Ochrona ludności jest 
pojęciem szerszym niż obrona cywilna, która zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 



21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
(DzU z 2017 poz. 1430 ze zm.) ma na celu:

• „ochronę ludności, zakładów pracy, urządzeń użyteczności publicznej 
oraz dóbr kultury; 

• ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny; 
• współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska 

oraz usuwaniu ich skutków” [3].
Ochronę ludności definiuje się jako działania administracji publicznej oraz 

te czynności indywidualne, które zmierzają do zapewnienia bezpieczeństwa 
życia i zdrowia osób oraz ich mienia [4, s. 63–81]. Na rys. 1 przedstawiono 
obszary działania ochrony ludności. 

Rys. 1. Obszary działania ochrony ludności

Źródło: opracowanie własne na podstawie [5] 

Ochrona ludności ściśle związana jest zarówno z obroną cywilną, jak 
i zarządzaniem kryzysowym. Obronę cywilną reguluje przede wszystkim 
Dział IV Ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.). Należy 
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jednak zwrócić uwagę, że zapisy ustawy nie odpowiadają ciągle zmieniającej 
się rzeczywistości. W latach 2013–2015 rozpoczęto pracę nad nową regula-
cją – Ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej, łączącą obszar ochrony 
ludności i obrony cywilnej oraz ujednolicającą struktury organizacyjne, jed-
nakże proces legislacyjny trwa i nie został zakończony. 

Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym wyróżnia pod-
mioty, które są odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe na poszczególnych 
szczeblach. Na szczeblu centralnym będą nimi właściwi ministrowie, komen-
danci i szefowie głównych instytucji. Na szczeblu lokalnym wojewodowie, 
starostowie, wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast przy wsparciu 
właściwych komórek organizacyjnych. Analogicznie głównymi organami 
wykonującymi działania z zakresu ochrony ludności na szczeblu centralnym 
będą ministrowie, komendanci i szefowie instytucji, w tym również szef Obro-
ny Cywilnej Kraju, zaś na szczeblu lokalnym terenowe organy administracji 
państwowej i organy administracji samorządowej.

Ochronę ludności należy rozpatrywać w dwóch kategoriach:
• ochrona zbiorowa − jako ochronę całego społeczeństwa;
• ochrona indywidualna − jako ochrona pojedynczego obywatela. 

Na poziomie zbiorowym organy administracji rządowej i samorządowej 
będą odpowiedzialne za prowadzenie właściwych działań, np. alarmowanie, 
ewakuację czy też zapewnienie schronienia poszkodowanym. W odniesieniu 
do ochrony indywidualnej, każdy z obywateli będzie opierać się na własnej 
wiedzy i umiejętności jej wykorzystania w obliczu wystąpienia zagrożenia, 
np. udzielania pierwszej pomocy czy też rozpoznania sygnałów alarmowych. 
Aby zapewnić skuteczną ochronę ludności, obie kategorie ochrony muszą pra-
widłowo zadziałać i współdziałać, ponieważ, na przykład samo alarmowanie 
nie przyniesie pożądanego skutku, jeżeli człowiek nie będzie rozumieć, co 
oznacza dany sygnał syreny, która jest podstawowym elementem służącym 
do alarmowania ludności. Dlatego w 2015 r. w Polsce system powszechnego 
ostrzegania i alarmowania ludności został rozszerzony o Regionalny System 
Ostrzegania (RSO), czyli usługę służącą powiadamianiu obywateli o lokalnych 
zagrożeniach na stronach internetowych, w telewizji i aplikacjach mobilnych. 
Usługa ta jest powszechnie dostępna i coraz częściej wykorzystywana ze 
względu na łatwość obsługi oraz zrozumiałość przesyłanych komunikatów. 

Realizacja zadań w ochronie ludności, dążących do zapewnienia bezpie-
czeństwa społeczności lokalnej jest czteroetapowa, co przedstawiono na rys. 2. 
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Rys. 2. Etapy działań w ochronie ludności

Źródło: opracowanie własne na podstawie [5] 

Etap zapobiegania służy prowadzeniu działań minimalizujących lub eli-
minujących wystąpienie zagrożenia. Polega na zapewnieniu odpowiedniej 
liczby zasobów ochrony ludności, monitorowaniu i analizowaniu zagrożeń 
oraz ocenie ryzyka ich wystąpienia. W etapie osiągania gotowości prowa-
dzone są czynności planistyczne i organizacyjne, np. z zakresu ewakuacji lub 
zapewnienia pomocy doraźnej. Organizowane są także ćwiczenia i szkolenia 
z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Etap reagowania na zagrożenia, 
to głównie ograniczanie skutków zagrożenia oraz udzielanie pomocy poszko-
dowanym, ich mieniu i środowisku. W etapie odbudowy podejmowane są 
próby przywrócenia do stanu sprzed wystąpienia zdarzenia destrukcyjnego [6].

Spojrzenie przez pryzmat faz zarządzania kryzysowego, które są analo-
giczne do etapów działań w ochronie ludności, będzie użyteczne przy ocenie 
zadań podejmowanych przez OSP.

OSP wpisują się w trzeci sektor gospodarki jako organizacje pozarządowe. 
Wymiennie można odnaleźć inne nazwy, takie jak „organizacje społeczne, cha-
rytatywne, pomocowe, wolontariackie, niezależne itp.” [7] Podstawą prawną 
działania tego typu organizacji jest, zaraz po Konstytucji, której art. 12 mówi, 
że „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków 
zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, 
ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji” ustawa 
z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 poz. 210 ze zm.). 
Zgodnie z zapisami powyższej ustawy, stowarzyszenie − tego rodzaju orga-
nizacjami są OSP − jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem 
o celach niezarobkowych [8], a jego działalność opiera się w głównej mierze 
na społecznej pracy członków. Aby utworzyć stowarzyszenie, musi zrzeszyć się 
minimum 15 osób, które spośród siebie wybierają władze oraz uchwalają statut.
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Podstawą prawną działalności OSP jest ustawa z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo 
o stowarzyszeniach, statut danej jednostki oraz ustawa z 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620 ze zm.), która nadaje 
jednostkom OSP specjalne przywileje, ale również rozszerza ich obowiązki. 
Zgodnie z art. 15 ww. ustawy, OSP wpisują się w kategorię jednostek ochrony 
przeciwpożarowej (JOP) [7]. Przywilej został zawarty w art. 27 ust. 2, który 
wskazuje, iż strażacy OSP stają się funkcjonariuszami publicznymi podczas 
prowadzonych działań ratowniczych lub wykonując inne czynności z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej [6]. OSP jest „jednostką umundurowaną, wypo-
sażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z po-
żarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami” [9].

2. OSP a realizacja zadań z zakresu ochrony ludności

Przygotowanie i wyszkolenie strażaków OSP pozwala na realizację wszelkiego 
rodzaju działań z zakresu ochrony ludności, w tym: 

• analizowanie i monitorowanie zagrożeń oraz ocena możliwości ich wy-
stąpienia; 

• organizowanie ewakuacji ludzi i ich mienia podczas wystąpienia różnego 
rodzaju zdarzeń; 

• zapewnienie pomocy w zakresie zakwaterowania oraz innej pomocy 
socjalnej podczas klęsk i katastrof;

• wykonywania działań mieszczących się w zakresie kwalifikowanej pierw-
szej pomocy, zgodnie z ustawą z 8 września 2006 r. o Państwowym Ra-
townictwie Medycznym (Dz.U. z 2017 poz. 2195 ze zm.).
Ważną rolę OSP pełnią w pierwszym etapie działania w ochronie ludno-

ści, jakim jest zapobieganie. OSP kształtują postawy oraz edukują zarówno 
społeczeństwo lokalne, jak i własnych członków w dziedzinie bezpieczeństwa 
i ochrony przeciwpożarowej. Jednym ze sposobów wykorzystywanym na te-
renie powiatu tomaszowskiego przez OSP jest wspieranie szkół i przedszkoli 
w realizacji przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Zarówno wiedza straża-
ków, jak i ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem sprzętu sprawiają, iż zajęcia 
te stają się ciekawsze i lepiej zrozumiałe, przez co dzieci i młodzież są w stanie 
więcej zapamiętać. Strażacy realizują także różne programy edukacyjne dla 
mieszkańców, np. jednostka OSP w Tomaszowie Mazowieckim – Białobrzegi 
na przestrzeni lat 2012–2018 prowadziła prelekcje dla dzieci i młodzieży 
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z zakresu bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy 
przedmedycznej, współpracując ze szkołami, ośrodkami kultury, KP PSP 
w Tomaszowie Mazowieckim oraz jednostkami administracji publicznej. 
OSP są organizatorami spotkań z mieszkańcami, których celem jest infor-
mowanie społeczeństwa jak zachować się podczas wystąpienia zagrożenia 
oraz w jaki sposób zareagować w chwili wystąpienia sytuacji kryzysowej. 
Strażacy prowadzą działania związane z zapobieganiem i uświadamianiem 
mieszkańców, np. roznosząc ulotki informacyjne, które sami tworzą lub też 
zapraszając na spotkania w ramach dni otwartych w strażnicach. Ochotnicy 
z powiatu tomaszowskiego uczestniczą także w uroczystościach lokalnych, 
prezentując posiadany sprzęt i umiejętności. Często proszeni są o wystąpie-
nia podczas festynów, gdzie przekazują mieszkańcom informacje dotyczące 
bezpieczeństwa lokalnego. Członkowie OSP prowadzą proces ciągłego do-
skonalenia się poprzez udział w szkoleniach oraz ćwiczeniach, np. ewaku-
acji z budynków użyteczności publicznej organizowanych przez KP PSP. 
Strażacy współpracują również z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za 
bezpieczeństwo na terenie powiatu, w tym z Wodnym Ochotniczym Pogoto-
wiem Ratunkowym w Tomaszowie Maz., Polskim Czerwonym Krzyżem oraz  
25. Brygadą Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Maz. 

Z uwagi, iż w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego na rzece Pilicy zloka-
lizowany jest zbiornik wodny – Zalew Sulejowski nieodzownym elementem 
jest nowoczesny system alarmowania OSP. Pozwala on na zintegrowanie 
z systemem alarmowania i ostrzegania oraz wykorzystanie go w momencie 
konieczności powiadomienia o zagrożeniu. W 2005 r. w Tomaszowie Maz. 
w wyniku usterki technicznej samoczynnie uruchomił się system wczesnego 
ostrzegania, informując o zagrożeniu powodziowym. Niestety nie było moż-
liwości odwołania alarmu w ten sam sposób, z uwagi na uszkodzenie centrali 
sterującej. Współpraca strażaków z przedstawicielami jednostek samorządu 
terytorialnego oraz niezwłoczna wymiana informacji pozwoliła podmio-
tom ratowniczym, w tym OSP, przy użyciu swoich zasobów, do szybkiego 
poinformowania mieszkańców za pomocą megafonów o braku zagrożenia 
powodziowego. Zdarzenie to jest dowodem na to, iż istnieje konieczność 
informowania i edukowania mieszkańców, ponieważ w żaden sposób nie 
zareagowali na sygnały alarmowe. 

W odniesieniu do etapu osiągania gotowości, które wiąże się między 
innymi z tworzeniem różnego rodzaju planów, procedur i wytycznych, na 
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poziomie zarówno gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim przedsta-
wiciele OSP mogą pełnić rolę ekspertów lokalnych. Posiadają oni doświad-
czenie w wielu dziedzinach, ponieważ prywatnie zajmują różne stanowiska. 
Mogą dzielić się wiedzą zarówno z zakresu obszaru ich działania, jak również 
z dziedziny posiadanych przez ich jednostkę zasobów. Ponadto, tego rodzaju 
eksperci mogą zasiadać w komisjach ds. bezpieczeństwa obywateli i porządku 
publicznego, wspierając przy tym działania administracji samorządowej [10]. 

3. Zasoby OSP a działania z zakresu ochrony ludności

OSP zrzeszone są w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospo-
litej Polskiej (ZOSP RP). W jego ramach działa ponad 16 tysięcy jednostek, 
których członkami jest około 680 tysięcy osób.

Mając na myśli zasoby OSP, należy wyróżnić ich cztery rodzaje: 
• ludzkie;
• rzeczowe;
• informacyjne;
• finansowe.

Zasobami ludzkimi w przypadku OSP będą członkowie danych jednostek. 
Zgodnie z treścią wzorcowego statutu OSP, wyróżnić możemy członków [11]:

• zwyczajnych, w tym członków młodzieżowych i kobiecych drużyn po-
żarniczych;

• wspierających;
• honorowych.

Do członków zwyczajnych zaliczyć można osoby, które:
• są pełnoletnimi obywatelami Polski lub cudzoziemcy mający stałe miejsce 

zamieszkania na terytorium RP, niepozbawieni praw publicznych;
• stanowią grupę małoletnich w wieku od 16 do 18 lat oraz małoletnich 

poniżej 16. roku życia za zgodą przedstawicieli ustawowych.
Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która 

osiągnęła odpowiedni wiek określony w statucie danej jednostki, uzyskała 
zgodę opiekunów ustawowych, jeśli ma mniej niż 16 lat i złożyła przyrze-
czenie.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która 
wyraża chęć wsparcia finansowego działalności OSP lub w innej formie i za 
swą zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP. 
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Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, która w sposób 
szczególny zasłużyła się dla ochrony przeciwpożarowej [12].

W tabeli 1 przedstawiono liczbę członków zwyczajnych w jednostkach 
OSP w powiecie tomaszowskim, zgodnie z danymi zawartymi w raportach 
OSP za 2017 r.

Tabela 1. Liczba członków zwyczajnych w jednostkach OSP w powiecie  

tomaszowskim

Członkowie zwyczajni Liczba osób

Mężczyźni w przedziale wiekowym 18–65 1961

Kobiety w przedziale wiekowym 18–65 240

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 168

W sumie 2369

Źródło: opracowanie własne na podstawie [13]

W tabeli 1 dokonano podziału na członków w przedziale wiekowym 
18–65 (mężczyźni i kobiety), którzy po spełnieniu konkretnych warunków 
(szkolenie podstawowe, badania lekarskie i szkolenie BHP) mogą brać udział 
w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz na członków Młodzieżowych 
Drużyb Pożarniczych (MDP). Jak wynika z tabeli, 82,8% liczby członków 
zwyczajnych (w przedziale 18–65 lat) stanowią mężczyźni. Kobiety stanowią 
10,1%, zaś członkowie MDP – 7,1%.

Wykorzystanie zasobów jednostek OSP będzie miało największe znaczenie 
podczas etapu reagowania. Stanowi ona główny obszar działania OSP, które 
są wsparciem dla służb, inspekcji, straży i innych podmiotów ratowniczych 
w sytuacjach kryzysowych. Niestety nie ma to odzwierciedlenia w planie 
zarządzania kryzysowego powiatu tomaszowskiego, w którym ze wszystkich 
jednostek ochrony przeciwpożarowej wskazana jest jedynie KP PSP jako 
instytucja wiodąca lub pomocnicza. 

Niejednokrotnie jednostki OSP udowodniły, że są w stanie sprawnie dzia-
łać w sytuacjach kryzysowych i nie tylko wspomagać, lecz także zastępować 
jednostki PSP i inne podmioty ratownicze czy też administrację publicz-
ną [14]. Dla ochrony ludności istotne znacznie ma także ksrg, koordynujący 
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siły i środki wszelkich podmiotów, których zadaniem jest zwalczanie pożarów 
oraz udzielanie pomocy z zakresu ratownictwa medycznego, technicznego, 
ekologicznego i chemicznego [15]. 

Z informacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, na dzień 
31.12.2017 r., do ksrg włączonych było 4376 OSP, pozostałe 11 686 jednostek 
działało poza systemem [16]. Jednostki włączone do ksrg są w stanie prowa-
dzić samodzielne działania z zakresu nie tylko gaszenia pożarów, lecz także 
ratownictwa technicznego, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy 
oraz minimalizowania zagrożeń związanych z wystąpieniem klęski żywio-
łowej [17]. W powiecie tomaszowskim na 52 jednostki, do ksrg włączonych 
jest 16 OSP. Z uwagi na fakt, iż najczęściej występującym zagrożeniem, do 
jakiego dysponowane są jednostki OSP w powiecie tomaszowskim, są pożary, 
w tabeli 2 przedstawiono zestawienie pojazdów gaśniczych, jakimi dysponują 
te jednostki. 

Tabela 2. Zestawienie pojazdów gaśniczych jednostek OSP w powiecie  

tomaszowskim

Rodzaj pojazdu OSP włączone do ksrg OSP poza ksrg Ogółem

gaśnicze lekkie 9 1 10

gaśnicze średnie 12 15 27
gaśnicze ciężkie 13 7 20

Źródło: opracowanie własne

Aby OSP mogła zostać włączona do ksrg, musi dysponować odpowiednimi 
zasobami, co określone zostało w rozporządzeniu MSWiA z 15 września 2014 r. 
w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączenia jednostek ochrony 
przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. z 2014 
poz. 1317 ze zm.). Włączenie takiej jednostki wiąże się także z podpisaniem 
porozumienia między właściwym miejscowo komendantem powiatowym 
(miejskim) PSP, tą jednostką a wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta. 

Wszelkie działania jednostek OSP włączonych do ksrg i poza nim związane 
są także z zasobami informacyjnymi i finansowymi. Za zasoby informacyjne, 
w przypadku jednostek OSP, można uznać coroczne sprawozdania z działal-
ności, książki pracy oraz informacje ze zdarzeń. Dane wynikające z przedsta-
wionych dokumentów mogą być użyteczne dla skutecznego podejmowania 
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decyzji [18], na przykład o możliwości zadysponowania danej jednostki do 
działań z uwagi na posiadany sprzęt specjalistyczny i wyszkolenie strażaków. 

Jednostki przekazują w sprawozdaniach także informacje na temat swojej 
sytuacji finansowej. Zgodnie z art. 29 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej, koszty utrzymania jednostek ochrony przeciwpożarowej, 
w tym OSP pokrywane są z:

• budżetu państwa;
• budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
• dochodów instytucji ubezpieczeniowych, ubezpieczających osoby fizycz-

ne i prawne;
• środków własnych podmiotów.

Najpopularniejszymi źródłami przychodów OSP są:
• składki członkowskie; 
• darowizny od osób indywidualnych oraz firm i instytucji;
• przychody z przekazania 1% podatku;
• fundusze unijne oraz zagraniczne środki publiczne.

Zgodnie z danymi KP PSP w Tomaszowie Maz. zostały przekazane dotacje 
celowe na realizację zadań publicznych:

• zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej 
włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, które dotyczyły 
jednostek OSP włączonych do ksrg, w wysokości 326 258 zł;

• przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ra-
towniczo-gaśniczych, dla jednostek OSP spoza ksrg w wysokości 60 155 zł.
Coroczne dotacje pozwalają na zwiększenie potencjału ratowniczego 

jednostek poprzez zakup nowocześniejszego sprzętu oraz podtrzymywanie 
gotowości operacyjnej poprzez uzupełnienie wyposażenia. 

Dysponowanie informacjami na temat wszystkich zasobów jednostek OSP 
pozwala na skuteczniejsze działania i ich współpracę z organami administracji 
rządowej i samorządowej w ostatniej fazie zarządzania kryzysowego na etapie 
odbudowy. Stanowi ona swego rodzaju wyzwanie dla osób odpowiedzialnych 
za jej realizację. Aby zapewnić schronienie poszkodowanym, wykorzystywane 
są sale i świetlice działające przy OSP. Niestety brakuje danych pokazujących 
udział OSP podczas tego typu zdarzeń. Po zakończeniu działań związa-
nych z ratowaniem, następuje etap przywrócenia do stanu sprzed zaistnienia  
danego zdarzenia. Potrzeba zatem zasobów ludzkich z odpowiednim wy-
szkoleniem i sprzętem, gotowych do podjęcia działań i pomocy poszko-
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dowanym, bez względu na korzyści finansowe z tego wynikające. Właśnie 
w takich momentach niedoceniana jest praca strażaków – ochotników, którzy 
są w stanie wiele poświęcić, by wypełnić strażackie zawołanie: „Bogu na 
chwałę – ludziom na pożytek”.

4. Modelowe wytyczne wykorzystania OSP do celów ochrony ludności

Korzystając z ogólnych etapów działań w ochronie ludności oraz statutowych 
celów działalności jednostek OSP, można sformułować modelowe wytyczne 
wykorzystania OSP do tych celów, z uwzględnieniem ich rozwoju ukierunko-
wanego na wzmocnienie ich przydatności na terenie powiatu tomaszowskiego:

• Wszelkie podejmowane działania powinny mieć na celu głównie ochronę 
życia i zdrowia ludzi, a dopiero w dalszej fazie należy ukierunkować je 
na ochronę mienia i środowiska. 

• Na etapie zapobiegania członkowie OSP mogą edukować społeczeństwo 
i przygotować je na wystąpienie różnych zagrożeń. 

• Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności o system alarmo-
wania poszczególnych OSP stanowić może techniczne zaplecze rezerwowe 
w przypadku uszkodzenia właściwego systemu. 

• Wykorzystanie przedstawicieli jednostek OSP jako ekspertów lokalnych 
na potrzeby ochrony ludności oraz zarządzania kryzysowego przyczyni-
łoby się skuteczniejszego podejmowania decyzji w sytuacji kryzysowej.

• Zapraszanie do członkostwa w komisji ds. bezpieczeństwa obywateli 
i porządku publicznego przedstawicieli OSP.

• Wpisanie jednostek OSP w plany zarządzania kryzysowego jako instytucji 
pomocniczych podczas różnego rodzaju zdarzeń.

• Włączenie jednostek OSP w etap tworzenia planów zarządzania kryzy-
sowego. 

• Finansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego programów 
edukacyjnych z dziedziny bezpieczeństwa pożarowego i ochrony ludności 
realizowanych przez jednostki OSP. 

• Prowadzenie szkoleń dla członów OSP z zakresu zagadnień ochrony 
ludności, w tym ewakuacji i alarmowania.

• Dążenie do standaryzacji procedur szkoleniowych w zakresie ochrony 
ludności dla jednostek OSP, aby mogły one przekazywać jednolitą wiedzę 
z tego zakresu społeczności lokalnej. 
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Wytyczne te nie są katalogiem zamkniętym, lecz powinny stanowić mini-
malne punkty współpracy jednostek OSP i samorządu terytorialnego w całym 
kraju w rozpatrywanym kontekście.

Podsumowanie

Ochrona ludności jest jednym z kluczowych zadań realizowanych na każdym 
szczeblu administracji, zarówno rządowej, jak i samorządowej. Umiejętne 
zarządzanie tym procesem oraz skuteczne wykorzystanie odpowiednich 
środków może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa oraz jego poczucia 
wśród obywateli. 

Analiza zadań, jakie spoczywają na jednostkach OSP wskazuje na ich wyjąt-
kowość wśród organizacji pozarządowych. Na tych stowarzyszeniach spoczywa 
ciężar ratowania życia ludzkiego oraz mienia i środowiska, często z narażeniem 
życia. Możliwość ich wykorzystania na każdym etapie działań z zakresu ochrony 
ludności, w tym także zarządzania kryzysowego ukazuje konieczność legisla-
cyjnego umiejscowienia ich w przepisach. Strażacy z powiatu tomaszowskiego 
starają się realizować zadania nie tylko wynikające z zapisów ich statutów, lecz 
także działając szerzej, wykorzystując swój potencjał w dziedzinie edukacji, pla-
nowania oraz oceny możliwości wystąpienia zagrożeń. Jest to potwierdzeniem 
słuszności podjęcia takich kroków oraz rozumienia OSP w kategorii ochrony 
ludności na terenie powiatu.

Przedstawione zasoby jednostek OSP skutecznie budują potencjał ratow-
niczy powiatu poprzez podejmowane zadania i inicjatywy w taki sposób, aby 
zapewnione były podstawowe, akceptowalne warunki funkcjonowania spo-
łeczności lokalnej oraz samych podmiotów ratownictwa. Na szczególną uwagę 
zasługują kwestie alternatywności zasobów oraz priorytetyzacji kierunków 
realizowanych działań. W obu przypadkach podmioty ratownictwa są pod-
stawą bezpieczeństwa powszechnego w analizowanym aspekcie zadaniowo-

-zasobowym.
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