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ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE  

SZKOLENIA KOMENDANTÓW GMINNYCH ZWI ĄZKU OSP RP 

 
 
 
 
1. Cel i zakres szkolenia. 
 

Celem szkolenia wg niniejszych założeń jest przygotowanie do wykonania zadań 
komendanta gminnego Związku OSP RP, o którym mowa w ust.1 § 62 Statutu Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. 
 Szkoleniem objęci powinni być działacze Związku wybrani przez zarządy oddziałów 
gminnych ZOSP RP na funkcje komendantów gminnych Związku. 
 Absolwenci winni wykazać się umiejętnościami organizowania działań na rzecz 
ochrony przeciwpożarowej w gminie w szczególności:  
 
1) znajomością zadań własnych gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 
2) reprezentowania w imieniu zarządu oddziału gminnego Związku OSP RP jednostek 

OSP w sprawach operacyjno-technicznych, 
3) współdziałania z komendantem powiatowym (równorzędnym) PSP w zakresie 

przygotowania OSP do działań ratowniczych, 
4) koordynowania realizacji zadań statutowych naczelników OSP, 
5) rozpoznawania zagrożeń i podejmowania działań zapobiegawczych, 
6) prowadzenia działań ratowniczych przez JOT OSP. 

 
 
2. Organizatorzy szkolenia. 
 

Zarządy Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP przy współudziale zarządów oddziałów 
powiatowych Związku oraz ustalonych z Komendantem Wojewódzkim PSP ośrodków 
szkolenia pożarniczego. 

 
 
3. Koszty szkolenia. 
 

Koszty szkolenia pokrywa Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP z dotacji 
Zarządu Głównego i środków własnych oraz gminy. 

 
 
4. Nabór uczestników szkolenia. 
 

Rekrutację na szkolenie przeprowadza biuro ZOW ZOSP RP przy współudziale 
zarządów powiatowych i gminnych Związku. 

Kandydaci na szkolenie nie powinni przekraczać 55 lat, być członkami czynnymi OSP 
i posiadać wyszkolenie dowódców OSP. 

 
 
5. Sposób i czas szkolenia. 
 

System przemienny stacjonarno – samokształceniowy, czas ok. 100 godzin 
(50% stacjonarnych). 

 
 
 
 



6. Ramowa tematyka szkolenia. 
 

1) Zagadnienia ogólne i prawno – organizacyjne: 
a) organizacja ochrony p.poż. i ochrony ludności w kraju z uwzględnieniem podziału 

terytorialnego, 
b) Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, 
c) podstawowe przepisy prawne dot. ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności, 
d) rys historyczny rozwoju pożarnictwa polskiego, tradycje i obyczaje w tej służbie, 
e) zadania w zakresie organów samorządowych szczebla gminnego, 
f) podstawowe pojęcia z socjologii, psychologii, etyki i organizacji działania, 
g) organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, działalność pożytku publicznego, 

wolontariat. 
 

2) Problematyka ZOSP RP i OSP 
 

a) Statut Związku oraz podstawowe regulaminy, 
b) organizacja i statut OSP, JOT OSP, kategoryzacja i regulamin organizacyjny, 
c) organizacja i zadania zarządu oddziału gminnego Związku, 
d) obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność komendanta gminnego Związku, 
e) problematyka MDP, działalność wychowawcza, kulturalna i sportowa, 
f) działalność gospodarcza i finansowa OSP. 

 
3) Rozpoznawanie zagrożeń 

 
a) klasyfikacja źródeł i rodzajów zagrożeń, 
b) zagrożenia pożarowe, przyczyny powstawania i rozszerzania się pożarów, 
c) zagrożenia chemiczne i ekologiczne, 
d) zagrożenia techniczne i komunikacyjne, budowlane i energetyczne, 
e) nadzwyczajne zagrożenia (NZS) spowodowane klęskami żywiołowymi, 
f) podstawowe zasady prognozowania wystąpienia zagrożeń i podejmowania 

działań wyprzedzających – informacyjnych, zapobiegawczych i prewencyjnych. 
 

4) Zagadnienia techniczne 
 

a) samochody pożarnicze – klasyfikacja, 
b) pompy pożarnicze, 
c) sprzęt pożarniczy, 
d) sprzęt ratowniczy i specjalny, 
e) środki ochrony indywidualnej, 
f) sprzęt łączności, systemy alarmowe i łączności, 
g) normatywy wyposażenia w sprzęt JOT OSP, 
h) zabezpieczenie logistyczne JOT OSP, strażnice, tereny i obiekty do ćwiczeń, 
i) gospodarka sprzętem i wyposażeniem OSP – planowanie potrzeb rzeczowych, 

i finansowych, utrzymanie, ewidencja, likwidacja. 
 

5) Działania ratownicze 
 

a) nadzór nad gotowością bojową JOT OSP, 
b) alarmowanie i dysponowanie JOT OSP do działań ratowniczych, 
c) środki gaśnicze i środki do likwidacji skutków innych zagrożeń, 
d) kierowanie (dowodzenie) działaniami ratowniczymi i zabezpieczającymi, proces 

decyzyjny, organizacja współdziałania i łączności, 
e) podstawowe zasady taktyki pożarniczej, gaszenie różnych pożarów, 
f) podstawowe zasady działań przy likwidacji skutków innych zagrożeń, 
g) zasady ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia, 
h) ratownictwo ludzi i udzielanie pierwszej pomocy, 
i) zabezpieczenie obiektów i terenów po zakończeniu działań ratowniczych, 
j) dokumentowanie działań. 
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