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Załącznik nr 1 do uchwały nr 137/24/2005 r.  
Prezydium ZG ZOSP RP z dnia 20.10.2005 r. 
Zmienionej uchwałą nr 139/18/2010 z dn. 25.02.2010 

W Y T Y C Z N E 

w sprawie działalności komendanta gminnego 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 

 
I. Cel, przedmiot i zakres wytycznych. 

 
Celem wytycznych jest określenie statusu, kompetencji i rangi komendanta gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej 
„komendantem gminnym”. 
Przedmiot wytycznych obejmuje zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności komendanta 
gminnego, o którym mowa w § 63 ust. 1 statutu Związku OSP RP. 
Komendant gminny działa w imieniu zarządu gminnego Związku OSP RP w zakresie 
postanowień statutu Związku i niniejszych wytycznych. 
Podstawową funkcją komendanta gminnego jest koordynacja przedsięwzięć dotyczących 
przygotowania ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczych i uczestniczenia w 
tych działaniach. Komendant gminny jest dowódcą jednostek operacyjno-technicznych 
ochotniczych straży pożarnych (JOT OSP) z terenu gminy. Dowodzi tymi jednostkami przez 
ich naczelników. 
Wyboru na funkcję komendanta gminnego dokonuje zarząd oddziału gminnego Związku 
spośród członków tego zarządu. Na podstawie § 63 ust. 1 statutu Związku komendant 
gminny wchodzi w skład prezydium zarządu oddziału gminnego Związku. 
 
 

II. Wymagania związane z funkcją komendanta gminnego 
 

1. Wiek co najmniej 25 lat. 
2. Wykształcenie średnie ( w uzasadnionych warunkach zasadnicze). 
3. Obowiązkowa przynależność do ochotniczej straży pożarnej 

z członkostwem czynnym. 
4. Wyszkolenie pożarnicze: kurs dowódców OSP i kurs komendantów 

gminnych lub wyszkolenie strażaka Państwowej Straży Pożarnej 
uzupełnione szkoleniem uzupełniającym dla komendanta gminnego. 

5. Stan zdrowia odpowiadający wymaganiom dla członków OSP biorących 
bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. 

6. Autorytet wśród członków OSP. 
 
 

III. Zadania komendanta gminnego 
 

1. Wynikające z zadań zarządu oddziału gminnego wobec Związku OSP RP 
i ochotniczych straży pożarnych, w tym: 

1) przedstawianie zarządowi oddziału gminnego Związku informacji 
i ocen dotyczących przygotowania i udziału OSP w działaniach 
ratowniczych, 

2) aktywny udział w walnych zebraniach OSP; przedstawianie na tych 
zebraniach ocen dot. działań ratowniczych, 

3) współdziałanie w organizacji gminnych zawodów pożarniczych OSP 
i MDP, 

4) podejmowanie działań na rzecz powołania w OSP jednostek 
operacyjno-technicznych (JOT),  

5) udzielanie pomocy naczelnikom OSP w zakresie szkolenia 
ratowników OSP oraz organizowanie ćwiczeń i pokazów, 

6) współpraca z naczelnikami OSP w zakresie doskonalenia 
ratowniczego, 
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7) nadzór nad przestrzeganiem w OSP i podczas działań ratowniczych 
przepisów BHP; przedstawienie zarządowi oddziału gminnego 
Związku ocen i wniosków w tym zakresie, 

8) współdziałanie w organizowaniu i wyszkoleniu MDP, 
9) oddziaływanie na OSP w zakresie przestrzegania regulaminów, w tym 

zasad musztry i występowania pododdziałów w szyku zwartym, 
10) nadzór nad opracowywaniem, aktualizacją i przekazywaniem 

„Raportów OSP”. 
 

2. Wynikające ze współdziałania z komendą powiatową Państwowej Straży 
Pożarnej, w tym: 

1) konsultowanie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i technicznych 
budowanych, modernizowanych oraz remontowanych obiektów OSP, 

2) zgłaszanie potrzeb w zakresie szkolenia członków OSP biorących 
bezpośredni udział w działaniach ratowniczych oraz uzgadnianie 
formy i terminów realizacji tych szkoleń, 

3) współdziałanie w zakresie planowania oraz przeprowadzania 
wspólnych inspekcji gotowości bojowej, przeglądów technicznych, 
zawodów, ćwiczeń, 

4) udział w procesie włączania OSP do krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego, 

5) współpraca przy organizowaniu obozów wypoczynkowo-
szkoleniowych dla MDP, 

6) przygotowanie i aktualizacja danych dotyczących sił i środków JOT 
OSP z terenu gminy na potrzeby powiatowego planu ratowniczego. 

 
3. Komendant Gminny może współdziałać z upoważnienia zarządu oddziału 

gminnego ZOSP RP z właściwymi organami gminy w zakresie: 
1) współpracy z gminnym zespołem reagowania w rozpoznawaniu 

zagrożeń występujących na terenie gminy i uczestniczenie 
w opracowywaniu niezbędnych dokumentów dot. działań oraz prac 
tego zespołu, 

2) określania potencjału ratowniczego JOT OSP z terenu gminy, 
przewidzianego do ewentualnych działań ratowniczych, 

3) ustalania potrzeb techniczno-sprzętowych dla poszczególnych OSP 
i proponowanie sposobu ich zaspokajania, 

4) tworzenia systemu łączności i alarmowania dla potrzeb działań 
ratowniczych, informowania ludności oraz funkcjonowania gminnego 
centrum reagowania, 

5) nadzoru nad zapewnieniem i utrzymaniem gotowości bojowej JOT 
OSP, 

6) organizowania przeglądów ochrony przeciwpożarowej na terenie 
gminy, 

7) przeprowadzania badań lekarskich oraz ubezpieczenia członków OSP 
od następstw wypadków podczas wykonywania zadań statutowych 
i dopilnowania wypłacania świadczeń odszkodowawczych, 

8) uczestniczenia w przeglądach strażnic i wyposażenia ratowniczego 
OSP, 

9) ewidencjonowania mienia gminy będącego w użytkowaniu OSP oraz 
przeprowadzania jego inwentaryzacji, 

10) określania potrzeb finansowych OSP z terenu gminy i zgłaszania ich 
do projektu budżetu gminy. 
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IV. Uprawnienia komendanta gminnego. 

1. Kierowanie działaniami ratowniczymi w zakresie jakim umożliwiają to 
obowiązujące przepisy. 

2. Wnioskowanie do naczelników ochotniczych straży pożarnych dotyczące 
usunięcia niedociągnięć obniżających gotowość bojową jednostek 
operacyjno-technicznych OSP. 

3. Nadzorowanie realizacji rocznych planów szkoleń JOT OSP, w tym 
organizacji ćwiczeń, zawodów i pokazów. 

4. Udział w przeglądach operacyjno-technicznych JOT OSP. 
5. Przedstawianie propozycji w zakresie nadawania naczelnikom ochotniczych 

straży pożarnych odznaczeń państwowych, odznak korporacyjnych i innych 
form wyróżnień. 

6. Współpraca z instytucjami na terenie gminy w zakresie działalności 
operacyjno-technicznej OSP. 

7. Za realizację zadań powierzonych komendantowi gminnemu przez gminę 
może on otrzymywać wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Komendant gminny może być wyposażony na koszt gminy 
w umundurowanie i środki ochrony indywidualnej określone w załączniku 
nr 1 do niniejszych wytycznych. 

 
 

Za realizację zadań komendant gminny ponosi odpowiedzialność statutową. 
 
 
 
 
 
 
Opracowali: 
- dh Stanisław Mikulak 
- dh Ireneusz Niedźwiecki
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     Załącznik nr 1 do wytycznych w sprawie działalności komendanta gminnego  
     Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
 
 

Wykaz umundurowania i środków ochrony indywidualnej 

przysługujących komendantowi gminnemu 

 
 
1. Ubranie specjalne ochronne 
2. Ubranie koszarowe 
3. Rękawice specjalne 
4. Buty specjalne skórzane 
5. Hełm strażacki 
6. Dres bawełniany 
7. Latarka 
8. Mundur wyjściowy 
9. Kurtka  
10. Czapka rogatywka 

 
Czas użytkowania – 5 lat 
 

 


