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Szanowni Państwo,
Druhny i Druhowie
Dyskusja nad Strategią Florian 2050 pokazuje potrzebę spojrzenia na przyszłość w trzech
płaszczyznach. Pierwsza to Strategia Florian 2050 dla każdej OSP, druga zaś to strategia
Związku OSP RP. Trzecia – najbardziej ogólna – dotyczy systemu ochrony ludności.
Podstawowe założenia zostały przedstawione w 2018 r.:
1. Czas udzielenia pomocy 5 minut.
2. Wszystkie OSP w systemie (zgodnie z kompetencjami i możliwościami działania).
3. System oparty o trzy komponenty – ochotniczy, samorządowy i państwowy.
Szerokie konsultacje i opinie strażaków ochotników oraz ekspertów wzbogaciły nas
o wiele nowych idei i pomysłów pozwalających zrealizować zasadniczy cel – udzielenie
pomocy w ciągu 5 minut.
Kluczowe okazało się zrozumienie najważniejszej zasady zmieniającej podejście do
skuteczności działań ratowniczych. Aby zminimalizować czas od wezwania pomocy do
jej efektywnego udzielenia, system reagowania powinien opierać się na autonomicznym,
samodzielnym i podmiotowym działaniu strażaków ratowników. Podstawowa zasada
działania powinna polegać na samodysponowaniu strażaków i ochotniczych straży pożarnych znajdujących się najbliżej zdarzenia. Najważniejszy jest pierwszy etap działań,
czyli szeroko rozumiana pierwsza pomoc. Systemy państwowe powinny udzielać wsparcia
i wspomagać działanie strażaków na miejscu zdarzenia. W sytuacjach rozległych zdarzeń
i katastrof wsparcie i koordynacja są kolejnymi etapami działań ratowniczych. Podstawowe przesłanki do takich wniosków to po pierwsze krytyczne znaczenie pierwszych kilku
minut do podjęcia działań ratujących życie, a po drugie możliwość wystąpienia zdarzenia
zagrażającego życiu człowieka w każdym miejscu, z uwagi na czynniki ryzyka wynikające
z rozwoju cywilizacyjnego.
Bardzo wymownym przykładem ilustrującym konieczność określenia nowych paradygmatów jest koncepcja strażaka ratownika first respondera. To osoba udzielająca pierwszej pomocy, która jest najbliżej zdarzenia i podtrzymuje funkcje życiowe poszkodowanego do przybycia zespołów ratowniczych. Idea ta rozwinęła się w ostatnich latach w wielu
krajach jako wzmocnienie skuteczności systemów ratowniczych.
Ochrona ludności powinna być zatem oparta na mocnych podstawach w postaci
przygotowanych, wyposażonych i gotowych do natychmiastowego podjęcia działań ratowników. Zasadnicze przy tym jest podkreślenie dobrowolnej gotowości strażaków.
To nie przymus prawny czy rozkaz, lecz braterska solidarność z zagrożonym człowiekiem jest źródłem etosu strażaka ochotnika. Właśnie ta dobrowolność wyróżnia strażaków ochotników – rycerzy św. Floriana. W tej pięknej wspólnocie każde pokolenie ma
swoje zadanie i powołanie. Dzieci i młodzież przygotowują się poprzez zabawę, zawody, szkolenia. Dorośli niosą pomoc, uczestnicząc w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
Starszyzna organizuje działania – wychowuje, szkoli, dba o dostępność sprzętu i wyposażenia. Seniorzy i nestorzy są piastunami tradycji, zwyczajów, dokumentują historię.
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Działania społeczne łączą pokolenia, tak jak ma to miejsce w orkiestrach strażackich,
gdzie spotykamy wszystkich, od najmłodszych do najstarszych.
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP jest stowarzyszeniem OSP, jest wspólnotą
wspólnot, rodziną rodzin, a więc tu powstaje siła w jedności różnorodnych form działania OSP. W ostatnim czasie zmniejszono zakres podmiotowych, suwerennych działań
Związku OSP RP, szczególnie w zakresie możliwości wspierania w pozyskiwaniu sprzętu
i wyposażenia wybieranego i określanego przez strażaków ochotników. Wiele tych zadań przejęło państwo i teraz PSP określa, co mogą kupić ochotnicy za środki z budżetu
państwa. W takich okolicznościach najważniejsze jest pokazanie organizacyjnej podmiotowości ZOSP RP i przewodzenie w określaniu sposobów działania, aby zrealizować cel,
jakim jest szybka i skuteczna pomoc dla potrzebujących.
Związek OSP RP nie zamierza zastępować państwa. Przykładowo, szkolenie podstawowe strażaków ochotników to ustawowo określone zadanie PSP. Związek OSP RP będzie
jednak pryncypialnie chronił OSP przed nadmierną i zaborczą ingerencją państwa. Tak
samo jak podstaw naszej suwerenności, podmiotowości i samodzielności ochotniczych
straży pożarnych, bo jest to matecznik ochotniczej działalności. Działanie ochotnicze, dobrowolne to nasze osobiste, wolne, podmiotowe decyzje. Prawo do podjęcia ochotniczych
działań ratujących życie, zdrowie i mienie ludzi zagrożonych w pożarze, wypadku, katastrofie czy klęsce żywiołowej nie wynika z nakazu czy rozkazu państwowego, lecz z naszego strażackiego ślubowania, które każdy strażak ochotnik dobrowolnie złożył.
Dlatego też nasze działanie jest i będzie ochotnicze, oparte na strażakach znajdujących się najbliżej zdarzeń i zagrożeń. Pierwszym i najważniejszym zadaniem jest zapobieganie, profilaktyka, prewencja, bo jeśli nie dochodzi do wypadku czy katastrofy, to nie
ma zagrożeń. Właśnie ci wszyscy, którzy zapobiegają groźnym zdarzeniom, są cichymi
bohaterami i trzeba ich bardzo doceniać i podziwiać. Charakter strażackiej misji przypomina układ odpornościowy pracujący w sposób zdecentralizowany, na wielu poziomach
i w wielu miejscach, nie dopuszczając do infekcji. Jeśli jednak pomimo starań dojdzie do
niebezpiecznego zdarzenia, to najszybciej pomocy udzieli nie kto inny, jak tylko strażak
ochotnik, bo z reguły to on jest najbliżej. Działanie to może być podejmowane na podstawie decyzji własnej, nawet zanim przyjdzie dyspozycja z systemu państwowego.
To jest zasadnicza podstawa podejścia do ochrony ludności w Strategii Florian 2050.
W oparciu o wyżej przedstawione stanowisko rekomendujemy obszary i cele strategiczne prac Związku na najbliższe 30 lat. Będą one źródłem bieżących zadań operacyjnych.
Prezentowany Zarys Strategii jest materiałem, nad którym będziemy dalej pracować i go
rozwijać. Liczę na głos uczestników walnych zebrań i zjazdów w naszej kampanii sprawozdawczo-wyborczej. Tylko uważne wsłuchiwanie się w potrzeby i rzetelna analiza cywilizacyjnych zagrożeń i wyzwań rodzi optymalne rozwiązania. Minął bowiem czas dekretowanych
rozwiązań. Pandemiczny okres stał się inspiracją do wypracowania nowych propozycji,
ale i ważną dla wszystkich lekcją pokory. Właśnie jeszcze wyraziściej widzimy, jak ważny
jest każdy ochotnik, każda – nawet najmniejsza – OSP. Już chyba nikt nie będzie dywagował o potrzebie likwidacji jednostek OSP. Jeszcze mocniej podkreślamy, że nasza – Związku OSP RP – aktywność ma służyć wszystkim OSP. Chcielibyśmy, aby była ona zachętą do
budowania na dole własnych strategii Florian 2050. Budowanych samodzielnie. Takie
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strategie powinny być następnie podstawą prac nad strategiami bezpieczeństwa poszczególnych gmin, powiatów i województw. W efekcie dobrze przysłużą się do wzmocnienia
ogólnokrajowego systemu ochrony ludności.
W tomie czwartym Analiz strategicznych jest wiele cennych spostrzeżeń i propozycji wynikających z materiałów konferencji naukowej, którą zorganizowaliśmy wspólnie
z Muzeum Niepodległości oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 24 kwietnia
tego roku. Udział w debacie konferencyjnej 55 osób jest imponujący. Jeszcze ważniejsze
jest szerokie spektrum naukowych, merytorycznych postulatów i przemyśleń zgłaszanych
przez wybitnych strażackich działaczy, naukowców i liderów samorządu.
Ważna jest także część trzecia tej publikacji. Jest ona poświęcona ochotniczym strażom
pożarnym, szczególnie obronie ich podmiotowości i dobrowolnego charakteru. W sprawach naszego bezpieczeństwa ważny jest szeroki dialog, konsultacje. Pozwalają one ustrzec
się błędów. Związek rzetelnie odniósł się do propozycji nowych regulacji prawnych, przeprowadzając szerokie konsultacje społeczne. Ogrom cywilizacyjnych wyzwań, często dramatycznych i niespodziewanych, to nowe zadania dla wszystkich. Także dla ruchu strażackiego. Silny Związek i szeroko wspierane (nie tylko deklaratoryjnie) zrzeszone w nim OSP
to wielka szansa umocnienia naszego bezpieczeństwa.
Zachęcam wszystkich do współpracy. Zapraszam serdecznie do lektury.
Waldemar Pawlak
prezes ZG ZOSP RP
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Wprowadzenie
W przeddzień stulecia zorganizowanego ruchu strażackiego wydajemy kolejny, czwarty tom Analiz strategicznych Florian 2050. Jest on zwieńczeniem dotychczasowej aktywności związanej z pracami nad strategią. W pierwszej części publikacji zamieściliśmy Zarys
Strategii Związku OSP RP Florian 2050. To lapidarne przedstawienie naszej misji, wizji,
obszarów strategicznych i celów szczegółowych. Dobra podstawa do dalszego dialogu
w środowisku strażaków ochotników i wszystkich zainteresowanych. W części drugiej
Analiz prezentujemy materiały z konferencji naukowej „Rycerze św. Floriana – Bogu na
chwałę, ludziom na pożytek”, zorganizowanej na stulecie powstania Związku. Zamieszczamy blisko 60 artykułów i wypowiedzi. Jakże wyraziście piękny dorobek historyczny naszej
organizacji wybrzmiewa z dniem dzisiejszym i planowaną przyszłością. W części trzeciej
wydawnictwa pokazujemy Czytelnikom determinację Związku, strażaków ochotników
oraz wszystkich zainteresowanych na rzecz utrzymania społecznego, samorządnego i samodzielnego charakteru naszego ruchu. Rozwój samorządnego ruchu strażackiego, jak
pokazuje historia minionych 100 lat, to niepodważalna gwarancja naszego bezpieczeństwa. Prezentujemy to w związku z lansowanymi przez Państwową Straż Pożarną projektami zmian w funkcjonowaniu OSP.
Podsumowaniem otwartych, transparentnych prac Zespołu ds. Strategii Związku OSP
RP jest Zarys Strategii Związku. W skondensowanej formie prezentujemy wartości, które
przyświecają naszemu ruchowi, a w ślad za tym kierunki aktywności, w tym szczegółowe
cele. We wprowadzeniu do strategii akcentujemy, jak ważna w tożsamości naszego ruchu
jest jego samorządność i samodzielność będące podstawą jego dobrowolnego charakteru
i rozwoju w tak wielkiej skali. Dzisiaj 700 tys. członków OSP jest gwarancją bezpiecznego
rozwoju naszych małych ojczyzn, a przy wsparciu 30 tys. funkcjonariuszy PSP to sprawdzona gwarancja w obszarze ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa. Ci, którzy dobrowolnie wybrali ochotniczą służbę na rzecz drugiego człowieka i społeczności lokalnych, są
wielkim dobrem Rzeczypospolitej. Strażacy w realizacji społecznikowskiego porywu serca
codziennie czuwają. W chwili alarmu są gotowi nieść natychmiastową pomoc. Ta rycerska drużyna w dzisiejszych czasach jest źródłem naszej pewności, że obok nas jest ktoś,
kto czuwa i nas chroni. Ktoś, komu od pokoleń ufamy. Strażacy ochotnicy tworzą wokół
– w lokalnych społecznościach – bezpieczniejszy ład. Codziennie troszczą się, aby świat,
w którym żyjemy, był bardziej obliczalny, pomimo nasilającego się dramatyzmu zdarzeń,
będących często wynikiem ludzkiej bezmyślności. Myślę o świecie pandemii, zagrożeniach klimatycznych, nowych technologiach. Pracując od dwóch lat nad zagadnieniami
naszej strategii, wielokrotnie przekonaliśmy się, że wobec ruchu ochotniczego trzeba ze
strony innych podmiotów, w tym władz, przede wszystkim szacunku, zrozumienia, uszanowania tradycji, budowania, a nie konfliktowania. Tego ochotnicy oczekują najbardziej.
Od tego zależy, czy w przyszłych pokoleniach będą nowe formacje strażaków ochotników.
A ich pozyskiwanie to bardzo złożony i trudny proces. Historia pokazuje, że próby niszczenia samorządności, sterowania administracyjnego czy wręcz zniewalania ochotniczego ruchu strażackiego zawsze źle się kończyły.
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Na prace nad strategią wpływ miały setki kompetentnych, zaangażowanych osób, którym bezpieczeństwo leży szczególnie mocno na sercu. A nadchodzą czasy, w których jeszcze bardziej wszyscy musimy o nie zabiegać i tworzyć optymalne warunki zachęcające do
społecznej aktywności. Dlatego też w szerokich konsultacjach wypracowaliśmy – do dalszej dyskusji – Zarys Strategii. To klarowne kompendium od misji, wizji, po obszary strategiczne i cele szczegółowe. Treści w nim przedstawione ujmują kwintesencję wypowiedzi
zawartych w 4 tomach. Związek, reprezentując ochotnicze straże pożarne, ma w obszarze
swej aktywności z jednej strony zagadnienia ratownictwa i pomocy humanitarnej oraz
prewencji, z drugiej całe spektrum aktywności strażackiej od pracy z młodzieżą, działalności kulturalnej, sportowej, naukowej po kronikarską. Okres kampanii sprawozdawczo-wyborczej to dobry czas na dalsze rozmowy o przyszłości, aktywności i roli Związku.
Czym jest Związek, jaka jest jego rola, dorobek, ale i dzień dzisiejszy oraz zadania na
przyszłość – wszystkie te zagadnienia były przedmiotem konferencji naukowej „Rycerze
św. Floriana. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” zorganizowanej 24 kwietnia 2021 r.
w Muzeum Niepodległości w Warszawie na stulecie powstania organizacji. Odbyła się ona
pod honorowym patronatem prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka oraz marszałka
województwa mazowieckiego Adama Struzika. Przedstawiono na niej newralgiczne zagadnienia związane z ratownictwem i powszechną ochroną ludności oraz cele i obszary działalności Związku w ramach Strategii Florian 2050. Ze względu na obowiązujące
obostrzenia epidemiczne spotkanie przeprowadzono w nielicznym gronie z zachowaniem rygoru sanitarnego, a pozostali prelegenci uczestniczyli w tym wydarzeniu on-line. Konferencja była transmitowana na kanale YouTube Muzeum Niepodległości oraz
na Facebooku Związku OSP RP i stronie www.zosprp.pl. Prof. dr hab. Tadeusz Olejnik,
rozpoczynając obrady, powiedział: Obchody 100-lecia powstania Związku OSP stanowią
ukoronowanie 100-letniego procesu historycznego – jedności polskiego ruchu strażackiego,
jego dorobku dziejowego, którego spadkobiercą jest dzisiejszy Związek OSP RP. Jest naszym
obowiązkiem nie tylko pielęgnowanie wypracowanych przez minione pokolenia tradycji, ale
też twórczy ich rozwój. Wypełnianie ich testamentu to wyraz naszego patriotyzmu i postawy obywatelskiej wobec niepodległego państwa polskiego. W wolnej Polsce stoją przed nami
nowe wyzwania. Dziś działalność straży to umacnianie państwa przez budowanie bezpieczeństwa przed zagrożeniami, ochrona majątku narodowego, to walka o czystość powietrza,
ochronę środowiska naturalnego, ekologię – czyli takie same zadania, jakie mają do spełnienia straże w normalnie rozwijających się społeczeństwach współczesnej Europy.
Następnie wystąpienia wprowadzające zaprezentowali prezes ZG ZOSP RP Waldemar
Pawlak oraz marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Druh prezes omówił
temat: Ochotnicze straże pożarne i ich Związek jako podstawa systemu bezpieczeństwa powszechnego kraju. System ochotniczy – samorządowy – państwowy. Przedstawił osobiste
spojrzenie na historię działalności Związku od jego powstania w 1921 r. do chwili obecnej, wskazując na ograniczanie jego samorządności w różnych okresach, tak po zamachu
majowym w 1926 r., jak i w czasach stalinowskich. Związek po jego likwidacji w 1949 r.
odbudowany został w latach politycznej ,,odwilży” po 1956 r. Dopiero po roku 1989 nastał
proces odnowy. Związek powrócił do pełnej samorządności, samodzielności i podmiotowości. Stał się stowarzyszeniem ogromadzającym ochotnicze straże pożarne. Dzięki między
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innymi aktywności posła Mariana Starownika sprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego
stały się zadaniem własnym gmin, które są faktycznie najbliższym partnerem ruchu strażackiego. W 1991 r. przyjęto nowatorską ustawę o ochronie przeciwpożarowej. Życie ją pozytywnie sprawdziło. Dzisiaj system ochrony ludności ma charakter ochotniczy, samorządowy
i państwowy. Waldemar Pawlak przypomniał, że kilkanaście lat temu druh Stanisław Mikulak zaproponował wyodrębnienie w ramach OSP jednostek operacyjno-technicznych. Później rozwinęły się działania specjalistyczne, nowe formy aktywności (ratownictwo wodne,
wysokogórskie, grupy poszukiwawcze, drużyny kobiece, orkiestry, a dzisiaj także drużyny
dziecięce i zespoły projektowe). Druh prezes zakończył swoje wystąpienie informacją o pracach nad Strategią Florian 2050, akcentując, iż szczególnie ważne jest, abyśmy we współpracy i współdziałaniu rozwijali piękny ruch strażacki z myślą o nowych pokoleniach.
Marszałek Adam Struzik podkreślił natomiast, że stulecie działalności to dobry moment na podsumowanie oraz odniesienie się do teraźniejszości i propozycji dotyczących
tego, co przed nami. OSP odgrywają istotną rolę w rozwoju i współdziałaniu lokalnych
społeczności. Z jednej strony uczestniczą w akcjach ratowniczo-gaśniczych, z drugiej włączają się w życie wspólnot. Bezpieczeństwo Mazowsza to 70 tys. strażaków ochotników,
efektywna współpraca samorządu i Związku OSP RP. Ważną rolę odgrywa tu także PSP.
Często druhowie są jednocześnie funkcjonariuszami PSP. Zaakcentował także, że ważne
jest respektowanie strażackiej samorządności i samodzielności, aby nie było politycznego dyrygowania strażakami ochotnikami. Podkreślił rolę samorządu wojewódzkiego we
wspieraniu OSP. W 1999 r. samorząd wojewódzki postawił jasny cel: wspieramy społeczeństwo obywatelskie. Wśród organizacji pozarządowych bardzo ważna jest OSP i ich Związek.
To ma głęboki sens. Nie ma dziedziny życia, w której strażacy nie byliby potrzebni. Sprawna
organizacja strażacka, unowocześniona, z jasno określonymi celami, bazująca na ludziach,
którym się ciągle chce pomagać innym. Strażactwo niezbędne dla nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego.
Odczytany został list komendanta głównego PSP nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka. Autor
w liście odniósł się do pięknej, stuletniej historii ruchu strażackiego, którą pisało kilka strażackich pokoleń. Zaakcentował, że w jedności siła, że ,,połączenie tych dwóch potencjałów
ratowniczych [ruchu ochotniczego i funkcjonariuszy PSP] stanowi niezastąpiony fundament, na którym opiera się bezpieczeństwo całego społeczeństwa”. Komendant główny PSP
pogratulował jubileuszu i przekazał uczestnikom konferencji z tej okazji życzenia.
W tej części konferencji wypowiedział się także dr Janusz Gmitruk – dyrektor Muzeum
Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Przypomniał, jak doszło w 1921 r. do
zjednoczenia ruchu strażackiego. Dokonało się to w czasie decydujących powstań i walk
w latach 1919-1921. Strażak Wincenty Witos, premier Rządu Obrony Narodowej, i armia
strażaków dobrze zasłużyli się w obronie zagrożonej niepodległości. Dzisiaj Związek OSP
RP i cały ruch strażacki to wielka, nieprzebrana skarbnica tradycji, walki, pracy i przyzwoitości. Dr Gmitruk mówił o współpracy ruchu ludowego z ruchem strażackim. O współpracy MHPRL i Muzeum Niepodległości ze Związkiem OSP RP.
Dr Marian Zalewski poinformował o listach i przekazanych pozdrowieniach dla
uczestników konferencji, między innymi od: prof. Marka Trombskiego – wieloletniego
wiceprezesa ZG ZOSP RP, współorganizatora wymiany zagranicznej Związku, płk. poż.
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Stanisława Mikulaka – nestora ruchu strażackiego, prof. Zdzisława Gajewskiego – rektora
Wszechnicy Polskiej – Szkoły Wyższej w Warszawie. Poinformował także o korespondencji z historykami komisji historycznej Międzynarodowego Komitetu Technicznego Prewencji i Zwalczania Pożarów (CTIF) i przesłanych życzeniach.
Konferencja podzielona została na cztery bloki tematyczne. Blok pierwszy – Związek
OSP RP w systemie ratownictwa i powszechnej ochrony ludności. Jako pierwszy wystąpił gen.
brygadier w st. spocz. dr h.c. Wiesław B. Leśniakiewicz, były komendant główny PSP, dziekan Klubu Generałów Państwowej Straży Pożarnej RP. Podkreślił on, że Związek OSP RP
jako element systemu bezpieczeństwa naszego kraju powinien być kreatorem wzmocnienia
roli OSP w systemie ochrony ludności nie tylko w Polsce, ale i w Europie. OSP w coraz większym stopniu realizują zadania z zakresu pomocy doraźnej – humanitarnej. Związek wyraża
gotowość aktywnego uczestnictwa w pracach w kształtowaniu prawa w zakresie ochrony
ludności. Aby skuteczniej rozwijać system z udziałem OSP, konieczna jest synergia i współpraca Państwowej Straży Pożarnej, struktur samorządowych, Związku OSP RP. To dawało
w minionych latach gwarancję stabilności rozwoju krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Jednak zwiększenie zakresu zadań w konsekwencji powinno również spowodować
jego otwarcie na wszystkie OSP, które dobrowolnie do systemu przystąpią. Domeną PSP
powinny być nadal szkolenia ratownicze strażaków ochotników. Związek powinien zaś być
wiodącym w organizacji i prowadzeniu szkoleń z działań humanitarnych. Kolejni prelegenci
kontynuowali rozważania odnoszące się do funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, roli OSP i ich Związku. Wśród nich poseł sprawozdawca ustawy o ochronie
przeciwpożarowej z 1991 r. Marian Starownik, wiceprezes ZG ZOSP RP, gen. brygadier w st.
spocz. Zbigniew Meres, wiceprezes ZG ZOSP RP, nadbryg. w st. spocz. Marek Kowalski,
członek Prezydium ZG ZOSP RP, byli wiceministrowie: Andrzej Brachmański, dr Jan Borkowski, prof. Tadeusz Pilch. Wypowiedzi uczestników bloku pierwszego pokazały dorobek,
potencjał i wolę szerokiego uczestnictwa Związku OSP RP w dalszych pracach nad doskonaleniem systemu ratownictwa i ochrony ludności. Co więcej, Związek już prowadzi prace nad
jego rozwojem, rozwijając idee ochotniczego pożarnictwa nie tylko w kraju, ale i za granicą.
Blok drugi związany był ze współpracą z samorządem. Wypowiadali się między innymi liderzy samorządu i zarazem działacze naszego ruchu: dr Gustaw Brzezin, marszałek
woj. warmińsko-mazurskiego, oraz Łukasz Smółka, wicemarszałek woj. małopolskiego.
O współpracy samorządów z OSP, ale w wymiarze europejskim, wypowiedział się natomiast Edward Fedko, prezes ZOW ZOSP RP woj. lubuskiego. Jesteśmy w Unii Europejskiej.
Po transformacji ustrojowej podjęliśmy bliską współpracę ze strażakami Brandenburgii, Saksonii, strażakami Czech i Francji. Warto współpracować, dzięki temu bowiem nabywamy
nowych doświadczeń, umiejętności i integrujemy strażackie środowiska. Historycy z komisji
historycznej ZG ZOSP RP pokazali historię współpracy strażaków z samorządami w okresie ostatnich 100 lat. Mówcy na historycznych przykładach dowodzili, że centralistyczne
tendencje zarządzania ruchem strażackim wpływają na osłabienie samorządności oraz
poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Osłabiają ochotniczy ruch strażacki.
Podsumowując tę część konferencji, prof. Tadeusz Olejnik powiedział między innymi:
Samorządne społeczeństwo to jeden z filarów demokracji. Samorządność w strażach pożarnych i strażackich stowarzyszeniach to szkoła wychowania obywatelskiego. W okresie zabo-
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rów rosyjskie władze zaborcze starały się ograniczać samorządność straży ogniowych. Stąd
w zarządach straży musiał znajdować się przedstawiciel zaborczej administracji, a wybierane w skład zarządów straży osoby musiały być zatwierdzane przez naczelników guberni.
W okresie międzywojennym, w szczególności w latach rządów sanacji, z reguły kierownicze
stanowiska w powiatowych i wojewódzkich ogniwach Związku Straży Pożarnych sprawowane były przez starostów i wojewodów lub ich zastępców. Z Zarządu Głównego Związku
Straży Pożarnych też eliminowano działaczy niezwiązanych z obozem rządzącym, czego
przykładem może być twórca jedności ruchu strażackiego – Bolesław Chomicz. W okresie
stalinowskim nie tylko rozwiązano Związek Straży Pożarnych RP, lecz kompletnie zlikwidowano samorządność w strażach. W miejsce wybieranych zarządów wprowadzono komendy
z mianowanymi odgórnie komendantami i ich zastępcami do spraw polityczno-wychowawczych.
Trzeci blok: Edukacja na rzecz bezpieczeństwa zgromadził w dużej mierze ludzi nauki,
przedstawicieli uczelni i instytutów. Pierwsze wystąpienie odnosiło się do historii kształcenia pożarniczego. Przedstawił ją bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz, dziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. St. bryg. dr
Paweł Janik, dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – PIB
im. J. Tuliszkowskiego w Józefowie, omówił perspektywy rozwoju tego jakże zasłużonego
dla ruchu strażackiego instytutu. Swoje przemyślenia przedłożyli także m.in.: prof. Stanisław Kunikowski z Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski, dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu,
prof. SGH dr hab. Jerzy W. Pietrewicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W ruchu strażackim przywiązuje się wielką wagę do problemu edukacji w strażach i edukacji
powszechnej w zakresie naszego bezpieczeństwa. Współczesna kadra polskich strażaków
to armia ludzi doskonale wyszkolonych i przygotowanych do służby.
Czwarty, ostatni blok konferencji poświęcony był pracy historyków ruchu strażackiego. Był ukłonem ku ich pięknej aktywności służącej utrwaleniu historii oraz dorobku OSP
i ich Związku. Eugeniusz Grzeszczak, przewodniczący Komisji Historycznej ZG ZOSP
RP, zaznaczył, że pielęgnowanie pamięci jest naszym obowiązkiem, a zarazem zobowiązaniem. Zaprezentował zadania komisji w stulecie powstania Związku. W ramach Komisji
Historycznej ZG ZOSP RP pracuje wielu wybitnych strażackich historyków. Jej członkowie wnieśli istotny wkład w tworzenie historycznego albumu W jedności siła. Bogu na
chwałę, ludziom na pożytek wydanego w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości
w 2018 r., trzech tomów Analiz strategicznych Florian 2050 i biorą udział w opracowywaniu kolejnych ważnych wydawnictw, w tym Słownika biograficznego strażaków polskich
oraz monografii Związku, które planowane są do druku w ramach obchodów stulecia
Związku w bieżącym i następnym – 2022 r. W tym bloku wystąpili lub swoje wypowiedzi przedłożyli m.in.: prof. Władysław Tabasz, prof. Adam Czesław Dobroński, historycy Związku, a także liczni pracownicy naukowi Muzeum Niepodległości. Jego dyrektor
dr Tadeusz Skoczek opisał relacje wybitnego rodaka papieża Jana Pawła II ze strażakami.
Dr Janusz Gmitruk, dyrektor MHPRL, dr Marian Zalewski oraz prof. Tadeusz Olejnik,
podsumowując konferencję, wskazywali, że 100 lat jedności ruchu strażackiego jest podstawą jego siły i nadzieją na bezpieczeństwo w przyszłości. Historia jest jakże ważną pod-
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stawą prac nad rozwiązaniami na przyszłość. Wypowiadający się zgodnie podkreślali
wagę podejmowanych na konferencji tematów.
Na temat wielokrotnie wspominanej na konferencji Strategii Związku OSP RP Florian
2050 wypowiedzieli się lub swoje przemyślenia przedłożyli również członkowie Zespołu
ds. Strategii: dr Marian Zalewski, gen. brygadier dr h.c. Wiesław B. Leśniakiewicz, mgr
inż. Krzysztof Szelągowski, mgr Edward Szlichta oraz płk w st. spocz. Stanisław Mikulak
i st. bryg. Robert Klonowski.
Na konferencji przedłożono szereg znaczących inicjatyw z obszaru ochrony ludności
i działalności prewencyjnej, w tym dotyczących roli strażaka ratownika first respondera.
Fundamentem prac nad strategią stała się ich transparentność i partycypacja społeczna
w wypracowywaniu rekomendacji. Warto to uwzględnić w pracach nad zmianami w systemie ratownictwa i ochronie przeciwpożarowej. Mówcy akcentowali także potrzebę kontynuacji podobnych tematycznie konferencji w uczelniach i instytucjach. Przedstawiciele
Związku deklarowali współpracę programową w ich organizacji.
Konferencja została zorganizowana tuż przed obchodami Dnia Strażaka, w ramach
obchodów setnej rocznicy powstania Związku OSP RP. Wszyscy jej uczestnicy byli zgodni
co do niepodważalnej roli ruchu strażackiego, w tym ochotniczych straży pożarnych i ich
Związku, w systemie bezpieczeństwa powszechnego. Była ważnym momentem w pracach
nad Strategią Florian 2050. Nasi strażacy od ponad stu lat z jednej strony ratują życie
w chwilach zagrożeń, ale są także depozytariuszami wartości, łączą lokalne środowiska,
rozwijają kulturę. Przed nami świat umacniania tych wartości, społecznego kapitału w lokalnych ojczyznach w kraju i w Unii Europejskiej. Świat walki o zielony ład, a zarazem
nowej odsłony polskiego ochotniczego strażactwa. Ze strażakami ochotnikami tworzącymi OSP w roli głównej. Mówimy o świecie, w którym musimy wspólnie zatroszczyć się
o to, by strażak ochotnik, stojąc na linii ognia, był nie tylko profesjonalnie przygotowany
i wyposażony, ale przede wszystkim miał poczucie własnego bezpieczeństwa. Na początku
konferencji zadałem pytanie: Co zrobić, mówiąc za Janem Pawłem II, by ducha nie zgasić?
Bo przecież wszyscy płyniemy w jednej łodzi. Wierzę, że konferencja organizowana na
stulecie jedności ruchu strażackiego przybliży nas do tej odpowiedzi i doda nam skrzydeł
w walce o silny, samorządny, samodzielny ruch ochotniczy z ich Związkiem na czele na
nowe dziesięciolecia. Konferencja ta, o czym jestem przekonany, umocniła tę wiarę.
Tymczasem w kilka dni po jej przeprowadzeniu pojawił się w przestrzeni publicznej niekonsultowany ze środowiskiem strażackim i najprawdopodobniej nieznany także
uczestnikom konferencji projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej. Pobieżna analiza
projektu zrodziła szereg pytań co do przyszłości OSP, a zwłaszcza dalszej możliwości pełnienia przez nie ich szlachetnej misji. Wywołało to debatę publiczną. Na niespodziewany przez OSP i Związek „dar” zawodowej służby trzeba było natychmiast zareagować.
Związek OSP RP, realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów ochotniczych straży pożarnych, podjął natychmiast konsultacje społeczne. Pomysłodawcy
projektu przeznaczyli na konsultacje tylko kilka dni. To nie przeszkodziło Związkowi,
któremu udało się przeprowadzić publiczne, transparentne konsultacje, wykorzystując do
tego platformę internetową. Konsultacje zostały przeprowadzone w 5 blokach tematycznych w dniach 10-14 maja 2021 r.:
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1.
2.
3.
4.
5.

Organizacja systemu ratowniczego.
Sprawy organizacyjne OSP, mundur, statut.
OSP – finansowanie, nadzór, kontrola.
Działalność społeczna OSP – orkiestry, MDP.
Dodatki do emerytur i inne świadczenia osobowe.
Przed konsultacjami Związek zamieszczał na stronie internetowej materiały do dyskusji, a zwłaszcza prezentowany był aktualny stan prawny oraz propozycje zawarte w projekcie ustawy i zagadnienia do rozstrzygnięcia. Wszyscy zainteresowani mogli także wypowiedzieć się, wypełniając stosowną ankietę. W efekcie szerokich konsultacji 20 maja 2021 r.
Zarząd Główny ZOSP RP przyjął uchwałę dotyczącą zajęcia stanowiska w sprawie ustawy
o ochotniczej straży pożarnej. Z uznaniem odniósł się do zapowiedzi zmiany stanowiska
rządu w sprawie dodatków do emerytur dla strażaków ochotników zawartej w projekcie
ustawy o OSP. Negatywnie zaś zaopiniował proponowane w projekcie ustawy rozwiązania
dotyczące ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji i zakresu działania OSP. Zdaniem
Związku rozwiązania systemowe powinny być zawarte w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. W międzyczasie zagadnienia dotyczące proponowanych zmian były przedmiotem
publicznej dyskusji, w tym na zebraniach w ochotniczych strażach pożarnych, w mediach.
Swój głos prezentowały także Związek Gmin Wiejskich RP oraz władze samorządowe.
21 czerwca 2021 r. podczas XXXII Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zajął on
stanowisko w sprawie projektu ustawy o OSP. Szeroka, krytyczna ocena proponowanych
rozwiązań prawnych przyczyniła się do modyfikacji wcześniej lansowanego projektu.
5 lipca 2021 r. Zarząd Główny ZOSP RP otrzymał z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji kolejny projekt ustawy o ochotniczych strażach pożarnych z prośbą o zajęcie stanowiska. Oceny projektu Zarząd Główny dokonał na swym posiedzeniu 14 lipca.
W trzeciej części niniejszej publikacji prezentujemy przebieg społecznych konsultacji,
wypowiedzi, w tym stanowiska Związku OSP RP. Szeroki rezonans społeczny nowych rozwiązań w odniesieniu do OSP pokazał różne punkty widzenia na rolę strażaków ochotników, szanse i zagrożenia ochotniczego ruchu strażackiego. Należy wierzyć, że racjonalna
rozmowa, przy rosnącym zagrożeniu dla bezpieczeństwa ludności, a zarazem piętrzeniu
się nowych zadań dla strażaków ochotników, umożliwi realizację inicjatyw, które pomogą
w dalszym rozwoju samodzielnego, samorządnego, ochotniczego pożarnictwa. Pozwolą
mu kontynuować piękną misję Bogu na chwalę, ludziom na pożytek. Na nowe stulecie.
Dr Marian Zalewski, przewodniczący Zespołu ds. Strategii Związku OSP RP, redaktor
naczelny Analiz Strategicznych Florian 2050.
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CZĘŚĆ PIERWSZA

ZARYS
STRATEGII ZOSP RP
FLORIAN 2050

Wprowadzenie
Stosownie do uchwały XIV Zjazdu ZOSP RP z 9 września 2017 r., uchwał i postanowień Zarządu Głównego oraz prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka Zespół ds.
Strategii Związku podjął szerokie prace prowadzące do wypracowania założeń strategicznych i kierunków rozwoju organizacji do 2050 r. Uznano, że w ramach obchodów stulecia
Związku należy wypracować program na miarę aspiracji i społecznych oczekiwań oraz
godny niepodważalnych osiągnięć. Strategia odnosi się do Związku OSP RP rozumianego
jako związek stowarzyszeń, jakimi są ochotnicze straże pożarne. Skład osobowy ogniw
Związku stanowią, zgodnie ze statutem Związku, przedstawiciele wybrani w trakcie zebrań sprawozdawczo-wyborczych i zjazdów.
Budowanie strategii oparto na podstawowych celach i zadaniach Związku, uznając za
kluczowe następujące obszary:
− zaangażowanie Związku w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, działania prewencyjne popularyzujące ochronę przeciwpożarową, działalność ratownicza, ochrona
ludności i środowiska oraz wspieranie działalności ratowniczej ochotniczych straży
pożarnych (szkolenia, sprzęt, współpraca),
− rozwój działalności programowej Związku − wychowanie i edukacja dzieci i młodzieży w dziecięcych i młodzieżowych drużynach pożarniczych oraz działalność Związku:
artystyczna, kulturalna, sportowa, edukacyjna i naukowa, a także perspektywy współpracy międzynarodowej (technologie, nauka, sport, kultura); zagadnienia dokumentowania działalności (kroniki, izby tradycji, muzea, nowe technologie, nowe media),
− relacje wewnętrzne poszczególnych instancji Związku, ich diagnoza i propozycje
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możliwych kierunków zmian oraz relacje ochotniczych straży pożarnych w społeczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, roli samorządu, władzy wykonawczej, innych stowarzyszeń i organizacji, a nade wszystko
– przez pryzmat doświadczeń − pokazanie przyszłości relacji: OSP a Związek (w perspektywie 30 lat),
− rozwój organizacyjny i gospodarczy Związku OSP RP (analizy możliwych zmian potencjału członkowskiego, drużyn MDP, KDP, jednostek ratowniczych) oraz posiadanych
i projektowanych zasobów rzeczowych (w tym zasobów rzeczowych OSP – remizy, samochody, sprzęt), rzecznictwo interesów Związku i OSP w obszarze stanowienia i realizowania prawa, monitoringu i ewaluacji zmian oraz projekcje na przyszłość w obszarze
bezpieczeństwa i ratownictwa, w tym także aktywność normatywna Związku.
Analizy i wieloletnie doświadczenia pokazują, że Polsce udało się stworzyć unikatowy
model ochrony przeciwpożarowej, oparty na trzech filarach: zaangażowaniu społecznym
o ochotniczym charakterze, strukturach samorządu terytorialnego oraz wsparciu administracji państwowej ze szczególnym uwzględnieniem Państwowej Straży Pożarnej. Utrzymanie równowagi między tymi składowymi jest kluczem rozwoju ochotniczych straży
pożarnych i ich Związku. To także podstawa bezpieczeństwa powszechnego, którego elementem jest skuteczne reagowanie oraz udzielanie pomocy humanitarnej. Ten system od
ponad stu lat współtworzy ochotniczy ruch strażacki zjednoczony w Związku OSP RP.
Analizując możliwe warianty rozwoju ochotniczego ruchu strażackiego, należy zauważyć, że na jego kształt w przyszłości będzie miała wpływ duża liczba czynników, m.in.:
− procesy demograficzne, a zwłaszcza starzenie się społeczeństwa,
− procesy migracyjne ludności: przepływ wieś – miasto, migracje zagraniczne,
− nowe sposoby i formy świadczenia pracy przez członków przyszłych OSP i ich działalności zawodowej,
− nowe możliwości szybkiego przemieszczania się, mobilność i łatwość komunikacji,
− zmiany klimatyczne determinujące powstawanie nowych zagrożeń,
− regulacje prawne krajowe,
− regulacje prawne (np. dyrektywy o czasie pracy),
− rozwój technologiczny i technik teleinformatycznych,
− nowe zadania stawiane służbom ratowniczym w zmiennej i nieprzewidywalnej rzeczywistości, czego dobitnym przykładem jest okres pandemii Covid-19.
Wieloletnie, dynamiczne zmiany społeczno-ekonomiczne i procesy kulturowe, mające istotny wpływ na wzorce zachowań demograficznych i migracyjnych, mają szczególne
znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. Wskazują z dużym wyprzedzeniem na potrzeby
w ratownictwie i ochronie ludności. Badania wieloletnich trendów i prognozy ludności
do 2050 r. pokazują, że za 30 lat na Ziemi liczba ludności wzrośnie do ponad 9 miliardów.
W Polsce zaś pogłębiać się będą niekorzystne trendy. Z obecnych ponad 38 mln liczba
ludności zmniejszy się do około 34 mln. Nastąpią także niekorzystne zmiany w strukturze
ludności według wieku. Według prognoz GUS osoby w wieku 65 lat i więcej będą stanowiły
prawie 1/3 populacji, a ich liczba w stosunku do roku 2013 wzrośnie blisko dwukrotnie, tj.
z 15,8 proc. do ponad 30 proc. (o 5,4 miliona) w 2050 r. Wzrost liczby osób w wieku 85 lat
i więcej będzie w tym samym okresie blisko pięciokrotny. Udział dzieci 0-14 lat zmniejszy
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się do 11,3 proc., natomiast liczba ludności w wieku 15-64 zmniejszy się o 8,3 mln.
To olbrzymi problem, jeśli chodzi o pozyskiwanie młodzieży do pracy ochotniczej, wolontariackiej. Pandemia Covid-19 pokazała dodatkowo wzrastające potrzeby w ratownictwie, a szczególnie w sferze pomocy humanitarnej. Powyższe w znacznym stopniu będzie
w całym okresie najbliższych trzydziestu lat determinować szczegółowe cele strategiczne
we wszystkich obszarach aktywności.
Zdarzenia masowe, jakie miały miejsce w pierwszych dekadach XXI w., w tym doświadczenia, jakie niesie za sobą przeciwdziałanie pandemii Covid-19, wskazują na sukcesywne zwiększanie zadań podmiotów ratowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem
ochotniczych straży pożarnych, w obszarze pomocy doraźnej i udzielania wsparcia osobom poszkodowanym. Podkreślając znaczenie działań państwa i samorządu na rzecz
ochrony ludności, należy jednocześnie zauważyć, że niezbędne staje się zwiększenie roli
aktywności społecznej w dziedzinie pomocy humanitarnej. Polska, która współtworzy
wspólnotę Unii Europejskiej, winna być aktywnym uczestnikiem Wspólnotowego Mechanizmu Ochrony Ludności i rozstrzygnięć globalnych za sprawą nowych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa powszechnego, w tym zdrowotnego. Wzrastająca rola współpracy
na rzecz bezpieczeństwa powszechnego na poziomie lokalnym, realizowanej przez organy
władzy rządowej i samorządowej oraz służb, inspekcji i straży, wymaga uwzględnienia
w szerszym zakresie aktywności społecznej. To wielkie wyzwanie dla zorganizowanego
ochotniczego ruchu strażackiego, który zaskarbił sobie najwyższe społeczne zaufanie za
sprawą działalności 16 tys. OSP zrzeszonych w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP, które są najbliżej zdarzeń i potrzebujących pomocy współobywateli. Potrzebne jest
jednak szerokie wsparcie technologiczne i szkoleniowe.
Historia 100 lat zorganizowanego ruchu strażackiego pokazuje, że podstawą jego żywotności i realnego wpływu na lokalne bezpieczeństwo jest poszanowanie jego samorządności,
samodzielności i jego rzetelne wspieranie ze strony instytucji do tego prawnie zobowiązanych. Doświadczenie oraz potencjał intelektualny, jakim dysponuje ZOSP RP, oprócz dotychczasowych powinności, jakie pełni na rzecz ochotniczych straży pożarnych i ich członków, umożliwia jego włączanie się jako podmiotu ochrony przeciwpożarowej w działania na
rzecz ochrony ludności, ze szczególnym uwzględnieniem prewencji społecznej oraz szkolenia personelu ochrony ludności. Związek posiada właściwe zasoby, ma również dostęp
do sieci ekspertów: szkoleniowców, trenerów, innowatorów społecznych. Tym samym jest
w stanie tworzyć rozwiązania systemowe o szerokim zasięgu oddziaływania.
Strategia na najbliższe 30 lat to perspektywa rozwoju uwzględniająca zmiany cywilizacyjne,
nowe zagrożenia i wyzwania. Każde pokolenie redefiniuje swoje podejście do ochotniczej służby,
na nowo kreując cele oparte o społeczne potrzeby i motywacje. W XXI w. przed ruchem ochotniczym stają nieznane wcześniej wyzwania w obszarze prewencji, ratownictwa specjalistycznego,
pomocy humanitarnej. Priorytetowym wyzwaniem jest praca z młodzieżą i dla młodzieży. Tym
bardziej że młodzież wchodzi w życie dorosłe w okresie nowych globalnych wyzwań cywilizacyjnych (klimatyczne, ochrona środowiska, kulturowe, zdrowotne, technologiczne).
Strategia Florian 2050 jest wypracowywana w ramach działalności Zespołu ds. Strategii Związku i dyskusji wewnątrz ruchu strażackiego oraz we współpracy ze światem
nauki i z samorządami. Zespół uznał na początku swoich prac, że najważniejsze jest
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uruchomienie szerokiego dialogu społecznego, zderzenie doświadczeń strażaków z poszczególnych OSP, struktur Związku i strażaków zawodowych oraz krytyczna ocena
rozwiązań prawnych i różnych strategii na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym, a także europejskim. To plan otwarty na inicjatywy wychodzące z wewnątrz
Związku i ze środowisk zewnętrznych, w tym zwłaszcza naukowego i samorządowego.
Fundamentem prac stała się ich transparentność. Ta służebna postawa wobec strażackiego środowiska zdała znakomicie egzamin. Efektem dyskusji są cztery tomy Analiz
strategicznych Florian 2050, w których szeroko podjęto problemy naszego bezpieczeństwa,
a zwłaszcza bezpieczeństwa zdrowotnego, systemu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz roli strażaków ochotników w samorządnym społeczeństwie. Autorzy dowodzą,
że ochotnicze straże pożarne zrzeszone w Związku OSP RP to najlepsza gwarancja naszego bezpieczeństwa dzisiaj i w perspektywie jeszcze wielu lat. Nasi strażacy z jednej strony
ratują życie w chwilach zagrożeń, ale są także depozytariuszami wartości, łączą lokalne
środowiska, rozwijają kulturę. Obrazujące to cztery tomy Analiz stanowią więc w istocie
inherentną część budowanej Strategii Florian 2050, będąc analityczną podbudową obszarów strategicznych i celów szczegółowych identyfikowanych w strategii.
Prezentowany Zarys Strategii należy więc analizować wraz ze szczegółowymi analizami, diagnozą i rekomendacjami zawartymi we wspomnianych czterech tomach. Jest
owocem twórczej współpracy osób wchodzących w skład 58-osobowej Rady Naukowo-Programowej na czele z przewodniczącym Waldemarem Pawlakiem i eksperckich wypowiedzi licznych działaczy naszej organizacji, funkcjonariuszy PSP, ludzi nauki i samorządowców.
Za współautorów Zarysu Strategii Związku OSP RP Florian 2050 uznajemy więc następujące osoby, którym składamy wyrazy podziękowania (w kolejności alfabetycznej):
mgr Zbigniew Adamkiewicz, Stefan Balcerek, nadbryg. Andrzej Bartkowiak, mgr Lucyna Baryła, st. bryg. w st. spocz. Piotr P. Bielicki, Edward Bilski, st. bryg. w st. spocz.
Krzysztof Biskup, prof. Krzysztof Błażejczyk, prof. Tomasz Borecki, mgr Dariusz Bożek,
mgr Andrzej Brachmański, dr Gustaw Marek Brzezin, Mariola i Henryk Burczyńscy, Andrzej Burszewski, inż. Lech Cabel, mgr Mirosław Chilmanowicz, mgr Henryk Cichecki, Edward Dalibóg, płk mgr Marian Chmielewski, st. bryg. w st. spocz. mgr Wiesław
Chmielewski, mgr inż. Zdzisław Czakis, prof. Andrzej Czyżewski, nadbryg. w st. spocz.
Ryszard Dąbrowa, Leszek Dąbrowski, mgr Zdzisław Dąbrowski, Tomasz Dembski, prof.
Adam Dobroński, płk w st. spocz. mgr inż. Andrzej Dybowski, Marcin Fleischer, prof.
Zdzisław Gajewski, st. bryg. w st. spocz. dr inż. Tomasz Gartowski, ks. mł. bryg. Adam
Glajcar, dr Janusz Gmitruk, prof. Włodzimierz Gogołek, prof. Jan Górecki, prof. Ryszard
J. Górecki, Iwona Grabek, mgr inż. Eugeniusz Grzeszczak, Andrzej Gwiazdonik, Jan
Stanisław Holeksa, mgr Tomasz Jagodziński, Piotr Jaksoń, st. bryg. dr inż. Paweł Janik,
mgr Stanisław Jastrzębski, Mirosław Jaśkiewicz, prof. Stanisław Jędrzejewski, mgr Małgorzata Judasz, mgr Zofia Kaczor-Jędrzycka, mgr inż. Zbigniew Kaliszyk, mgr Mateusz
Kaszyński, Jan Klarecki, st. bryg. w st. spocz. Robert Klonowski, dr Grażyna Korneć,
prof. Elżbieta Kielska, mgr Janusz Konieczny, mgr inż. Krzysztof Kowalczyk, Andrzej
Kotlicki, Agnieszka Kowalska, prof. Józef Kozioł, Mirosława Kraszkiewicz-Kłodzińska,

25

ZARYS STRATEGII ZWIĄZKU OSP RP FLORIAN 2050

Sławomir Kruszewski, ks. bryg. dr Jan Krynicki, Izabela Krzyśków, prof. Stanisław Kunikowski, Zbysław Kurczyński, dr Krzysztof Adam Latocha, prof. dr hab. inż. Zbigniew
Marek Lechowicz, gen. brygadier w st. spocz. dr h.c. Wiesław B. Leśniakiewicz, Maciej Łuczak, dr n. med. Agnieszka Łukasiewicz, prof. Cezary Madryas, Krzysztof Malik, Jan Maćkowiak, Czesław Malchar, Martyna Mazgaj, Bogdan Marszał, bryg. w st. spocz. Grzegorz
Matczyński, prof. Piotr Matusak, gen. brygadier w st. spocz. Zbigniew Meres, mgr Natalia
Miklas, płk poż. Stanisław Mikulak, Bogdan Militowski, mgr inż. Tadeusz Nalewajk, kpt.
Bartosz Napierała, inż. Adam Nowak, prof. Urszula Oettingen, prof. Tadeusz Olejnik, inż.
Krystyna Ozga, Irena i Jan Paszczyńscy, Danuta Pawlus, prof. Tadeusz Pilch, prof. Jerzy
Witold Pietrewicz, prof. WSH Magdalena Płotczyk, prof. Tadeusz Płusa, Irena Poprawa,
nadbryg. w st. spocz. Ryszard Psujek, mgr Anna Przybylska, mgr Danuta Raniowska, kpt.
w st. spocz. Regina Rokita, mgr Stanisława Rybicka-Adamczyk, mgr Natalia Serbiak, o.
archimandryta dr Sergiusz (Bogdan Matwiejczuk), st. bryg. w st. spocz. inż. Maciej Sawoni, Marian Siwaszczyk, Bogdan Siwiński, mgr inż. Bronisław Skaźnik, mgr Maria Smoleń,
mgr Łukasz Smółka, prof. Monika Stanny, st. bryg. w st. spocz. inż. Tadeusz Śliwa, Dorota
Spandel, mgr inż. Marian Starownik, mgr Wiesław Stefaniak, dr Adam Struzik, mgr Aneta
Surowiec, mgr inż. Krzysztof Szelągowski, mgr Edward Szlichta, prof. Alojzy Szymański,
prof. Przemysław Śleszyński, dr Władysław Maria Świeczkowski, Konrad Święch, prof.
Władysław Tabasz, mgr Teresa Tiszbierek, Zbigniew Todorski, dr inż. Zygmunt Tomczonek, prof. Marek Trombski, Daria Walas, Krzysztof Witczak, Józef Mirosław Wojcieszak,
st. bryg. w st. spocz. mgr Waldemar Wojtaś, mgr Honorata Wolniaczyk, dr Marian Zalewski, mł. bryg. dr Zdzisław Jan Zasada, mgr Jerzy Wiesław Zawisza.
Wyżej wymienionym oraz dziesiątkom innych osób uczestniczących w różnych formach konsultacji wyrażamy słowa wdzięczności.
Projekt zarysu strategii przygotował Zespół ds. Strategii Związku Florian 2050 w składzie: przewodniczący − dr Marian Zalewski, członkowie: gen. brygadier w st. spocz. dr h.c.
Wiesław B. Leśniakiewicz, mgr inż. Krzysztof Szelągowski, mgr Edward Szlichta oraz st.
bryg. w st. spocz. Robert Klonowski i płk poż. w st. spocz. Stanisław Mikulak.
Misja
Misją Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP jest aktywne uczestnictwo w systemie ratowania ludzi i niesienie pomocy tam, gdzie jest ona potrzebna. Związek wspiera zrzeszone w nim ochotnicze straże pożarne w ich aktywności, szczególnie ratowniczej,
działalności wychowawczej, edukacyjnej, prewencyjnej na rzecz ochrony przeciwpożarowej
oraz pomocy humanitarnej, budowania więzi społecznych i łączności międzypokoleniowej.
Związek reprezentuje i wspiera ochotnicze straże pożarne, kontynuując chlubne tradycje
ruchu strażackiego, wyrażające się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu
Ojczyźnie, a jednocześnie będące fundamentem społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
Związek stoi na straży praw i godności złączonych rycerską służbą strażaków ochotników.
Powyższe zdania w zwięzły sposób ujmują istotę działalności naszej organizacji. Odnoszą się one do woli kontynuacji i niezbędnej zmiany uwzględniającej rzeczywistość
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(społeczną, klimatyczną, technologiczną) oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa ludności. Związane są zarazem z wartościami, które były, są i chcielibyśmy aby były związane
z ruchem strażackim. Strażaków ochotników łączą ideały braterstwa, równości i wolności.
Dobrowolnie organizowane, samorządne, samodzielne OSP zrzeszone w Związku to podstawa systemu ochrony ludności. Indywidualna i zespołowa aktywność członków OSP
jest bezinteresowna. Społeczeństwo oraz instytucje państwowe i samorządowe taką służbę
wspierają. Ważne jest, aby ta pomoc była godna i adekwatna do realizowanych zadań.
Każda OSP i każdy strażak ochotnik jest w centrum uwagi i aktywności Związku OSP RP.
Wizja
Budując strategię naszej organizacji, chcemy pokazać, jak widzimy Związek za 30 lat.
W oparciu o historyczne doświadczenia, jak również piętrzące się zagrożenia dla życia wszystkich obywateli, a wręcz naszej cywilizacji, mamy ugruntowane przeświadczenie co do potrzeby
rozwoju tak Związku, jak i zrzeszonych w nim strażackich stowarzyszeń. W roku 2050 ochotnicze straże pożarne zrzeszone w Związku OSP RP stanowić będą fundament społeczeństwa
obywatelskiego w Polsce, będąc „posterunkami służby publicznej” opierającymi się na trzech
filarach: ratownictwie i pomocy humanitarnej, działalności kulturalno-społecznej oraz pracy
naukowej i edukacyjno-wychowawczej. Związek OSP RP i ochotnicze straże pożarne będą
kluczowym ogniwem powszechnego systemu ratownictwa i ochrony ludności w kraju, a zarazem integralną częścią lokalnych systemów bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem
kreowania i wdrażania programów prewencyjnych i edukacyjnych.
W 2050 r. Związek jest pełnoprawnym uczestnikiem systemu szkolenia i doskonalenia
członków OSP, w szczególności w obszarze pomocy humanitarnej i przedmedycznej. Strażacy ratownicy OSP mają dużą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu wielu dziedzin
ratowniczych. Posiadają nowoczesny, zaawansowany technologicznie sprzęt, zapewniający odpowiednią ochronę osobistą oraz umożliwiający skuteczne rozpoznanie i likwidację
zagrożeń w poszczególnych dziedzinach ratownictwa. Są wzorem aktywności prospołecznej opartej na zaufaniu, uczciwości i rzetelności. Remizy OSP pełnią rolę lokalnych
centrów ratownictwa i ochrony ludności, będąc jednocześnie instytucjami społecznymi
– centrami aktywności publicznej, integrującymi lokalną społeczność.
W ramach OSP rozwijają się, kontynuując chlubną tradycję, kobiece drużyny pożarnicze (KDP). OSP prowadzą prace z młodzieżą (bez ograniczeń wiekowych) w różnych formach w oparciu o statut, regulaminy i powszechnie obowiązujące prawo. Prężnie działają
dziecięce i młodzieżowe drużyny pożarnicze (MDP), w których prowadzona jest szeroka
działalność, w szczególności edukacyjna, wychowawcza, kulturalna i sportowa. Działają
strażackie orkiestry dęte, zespoły folklorystyczne i inne instytucje kulturotwórcze.
Ochotnicze straże pożarne zrzeszone są w Związku, który dba o ich autonomię i reprezentuje je na zewnątrz, dbając o utrzymanie spójności i jednolitości struktur związkowych. Koordynuje i wspiera również współpracę międzynarodową OSP, m.in. poprzez
realizowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ochotnicze
straże pożarne mają zapewnioną stabilność prawną, organizacyjną i finansową, mając
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odpowiednie wsparcie zarówno z poziomu rządowego, jak i samorządowego. W nieskrępowany sposób korzystają w ramach obowiązującego statutu z posiadanych nieruchomości oraz sprzętu. Mogą uczestniczyć w uroczystościach, w tym religijnych, bez ograniczeń,
zgodnie ze zwyczajem i tradycją.
Wszyscy członkowie OSP mają prawo do noszenia munduru wyjściowego, a za wyróżniającą się działalność społeczną, ratowniczą, organizacyjną mogą być honorowani odznaczeniami państwowymi, resortowymi i korporacyjnymi. W działalności OSP wsparcia
udziela Związek OSP RP. Działalność Związku oparta jest o obowiązujący krajowy porządek prawny oraz prawa wynikające z uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej opartej na
wartościach: poszanowania praw i godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, idei samorządności i subsydiarności. Związek wypełnia swoją
misję w zgodzie ze strategią bezpieczeństwa narodowego oraz rozwojem systemu ratownictwa i ochrony ludności.
Budując przez dziesięciolecia kapitał społeczny, Związek skutecznie wpływa na poprawę bezpieczeństwa powszechnego. Umacnia się w życiu lokalnych społeczności, regionów, kraju oraz Unii Europejskiej jako potrzebny, wiarygodny, kompetentny i skuteczny
partner społeczny. W zgodzie z obowiązującym prawem pozyskuje środki finansowe krajowe i zagraniczne − w tym przede wszystkim w ramach programów unijnych − na rzecz
realizacji celów programowych, zwłaszcza poprawy bezpieczeństwa. Związek pozyskuje
środki z funduszy celowych z przeznaczeniem na realizację programów edukacyjnych
z zakresu ochrony ludności i działalności ekologicznej.
Związek jest aktywnym uczestnikiem Wspólnotowego Mechanizmu Ochrony Ludności oraz reprezentantem OSP w krajowych i międzynarodowych organizacjach ratowniczych i prewencyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności.
Odpowiedzialna, dobrowolna służba, bliska współpraca z samorządem, organizacjami
pozarządowymi oraz wsparcie w realizacji zadań ze strony administracji publicznej czyni
ochotniczy ruch strażacki rycerskim wzorem służby „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.
Powyższa wizja jest obrazem organizacji odpowiedzialnej, troszczącej się o każdą OSP
i każdego strażaka ochotnika.
Obszary strategiczne Związku OSP RP
Pracując nad strategią Związku, dokonaliśmy oceny jego dotychczasowej aktywności
oraz najważniejszych wyzwań. W dotychczasowych pracach prezentowanych w kolejnych
tomach Analiz strategicznych Florian 2050 oraz w trakcie konferencji naukowej poświęconej setnej rocznicy powstania Związku OSP RP zaprezentowaliśmy strażacką ochotniczą
służbę, jej osiągnięcia i bolączki. Zanim określiliśmy podstawowe obszary strategiczne,
dokonaliśmy oceny mocnych i słabych stron Związku. Odnosi się to do zasobów materialnych, informacyjnych, kadrowych, finansowych, technologicznych i infrastrukturalnych. Diagnoza posiadanych zasobów umożliwia wypracowanie optymalnej prognozy
i kierunków aktywności. Jest podstawą do planowania konkretnych zadań w ramach celów strategicznych. Przeprowadziliśmy analizę otoczenia, a także potencjału organizacji
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i zrzeszonych w niej OSP. Aktywność Związku skorelowana jest z otoczeniem społecznym, politycznym, prawnym, ekonomicznym, kulturowym, technologicznym. Konsultacje i analizy wokół powyższych zagadnień umożliwiły wypracowanie obszarów strategicznych Związku OSP RP. Proponowane obszary są odpowiedzią na wyzwania stojące przed
nami w perspektywie nie tylko najbliższych kilku, ale 30 lat. Miniony rok, ale i wyzwania
globalne XXI w. pokazały, jak kruche jest bezpieczeństwo obywateli żyjących zarówno
w małych miejscowościach, jak i w wielkich metropoliach. Pandemia udowodniła potrzebę nowego spojrzenia na obszary aktywności tak Związku, jak i reprezentowanych
przez niego ochotniczych straży pożarnych. Dzisiaj szybka reakcja jest najważniejszym
pomostem ratującym zdrowie i życie. A to w tysiącach miejscowości uzależnione jest od
obecności OSP. W najbliższych latach ważne więc będzie inwestowanie w użyteczne przy
akcjach ratowniczych nowe technologie, ale jeszcze bardziej wspieranie strażaka ochotnika i jego OSP; aktywność szkoleniowa i prewencyjna; polityka informacyjna i motywacyjna wobec obecnych i nowych strażackich pokoleń; konsekwentna praca z młodymi oraz
umacnianie instancji Związku oraz wszystkich OSP.
Na danym etapie wypracowane zostały następujące obszary strategiczne Związku:
1. Działalność ratownicza i humanitarna.
2. Prewencja społeczna.
3. Działalność kulturalno-społeczna i naukowa.
4. Edukacja i wychowanie. Młodzi w ochotniczym ruchu strażackim.
5. Rozwój organizacyjny i gospodarczy Związku OSP RP.
Powyższe obszary są prezentowane w postaci najważniejszych celów szczegółowych.
One zaś będą podstawą do przyjmowania konkretnych zadań i tematów.

Cele szczegółowe obszarów strategicznych
1. Działalność ratownicza i humanitarna
1.1. OSP podstawowym ogniwem powszechnego systemu ochrony ludności
W większości krajów Unii Europejskiej funkcjonują systemy bezpieczeństwa oparte
na nowoczesnych rozwiązaniach organizacyjno-prawnych, obejmujące sferę ochrony ludności jako sposób przeciwdziałania niebezpieczeństwom wynikającym głównie z rozwoju cywilizacyjnego, anomalii pogodowych, zagrożeń terrorystycznych i innych. Potrzeba wdrożenia systemowych rozwiązań, ukierunkowanych na wykorzystanie istniejącego
w państwie potencjału, zdolnego do podjęcia niezbędnych przedsięwzięć organizacyjnych, zapewnienia obywatelom poczucia bezpieczeństwa w ich codziennej rzeczywistości, staje się dziś nieodzownym atrybutem sprawnego zarządzania bezpieczeństwem. Stąd
od wielu lat pojawia się termin „ochrona cywilna” bądź „ochrona ludności” jako nowe
pojęcie obejmujące swym znaczeniem znacznie szerszy zakres, dotyczący zapewnienia
bezpieczeństwa obywatelom w każdym czasie i w każdych warunkach.
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W naszym kraju OSP jest podstawowym ogniwem powszechnego systemu ochrony
ludności. Działania prowadzone przez ochotnicze straże pożarne to już nie tylko obszar
ratowniczy, ale również pomoc humanitarna, w ramach szeroko rozumianej ochrony
ludności, która wypełnia w większości katalog zadań przeznaczonych dla nowoczesnej
ochrony cywilnej, w tym udział w powszechnym systemie informowania i alarmowania
ludności. Skuteczne reagowanie na wszelkie zagrożenia, w tym klimatyczne, uwarunkowane jest systemem bezpieczeństwa, który musi być przygotowany wyprzedzająco. Prowadzenie działań wyprzedzających wymaga współpracy między ekspertami zajmującymi
się prognozowaniem zagrożeń a decydentami politycznymi, i to na różnych poziomach
decyzyjnych. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP integrujący OSP stanowi kluczowy element systemu bezpieczeństwa naszego kraju. Jest również częścią systemu zarządzania kryzysowego. Związek reprezentuje wszystkie OSP w naszym kraju, na każdym
poziomie administracyjnym, i ma wszelkie prerogatywy, aby podjąć inicjatywy (w tym
ustawodawcze) zmierzające do określenia nowego kształtu powszechnego systemu ochrony ludności w Polsce. Szczegółowy plan działania na poszczególne etapy Strategii będzie
przygotowywał i monitorował realizację zespół ekspercki, powołany na poziomie Zarządu
Głównego.
1.2. Wszystkie OSP w krajowym systemie ochrony ludności
Dziś w Polsce potrzebne są wszystkie OSP, w każdej, nawet najmniejszej miejscowości.
Jutro potrzebne będą jeszcze bardziej. Liczy się coraz bardziej to, czy obok nas, blisko,
mieszka strażak ochotnik, wolontariusz przeszkolony w udzielaniu wszelkiej pomocy.
Z własnej, nieprzymuszonej woli gotowy pomóc natychmiast w każdej sprawie. Ratuje
przy wypadku, ale gdy trzeba, pomaga w zrobieniu niezbędnych zakupów, w tym lekarstw,
i czynności pomocowych oczekującej pomocy osobie (schorowanej, będącej na kwarantannie, izolowanej). Ta właśnie pomoc może być na wagę życia. Dlatego do krajowego systemu ochrony ludności powinny być włączone WSZYSTKIE ochotnicze straże pożarne,
które zadeklarują chęć przynależności do systemu, a remizy OSP powinny być traktowane
jako lokalne centra pomocy humanitarnej.
Rozbudowa systemu o wszystkie jednostki OSP wpłynie na skrócenie czasu reakcji
oczekiwanymi siłami ratowniczymi. To podniesienie poziomu operacyjnego i motywacja
członków OSP do aktywności. System musi uwzględniać ograniczenia związane z mobilnością jednostek OSP w określonych porach dnia; zwiększenie sieci jednostek w systemie
zniweluje te ograniczenia poprzez zwiększenie dostępności jednostek w systemie. Otwarcie systemu ma spowodować rozwój jednostek specjalistycznych, w tym specjalności z zakresu pomocy humanitarnej. To również wpłynie na skrócenie czasu reakcji.
1.3. Skrócenie czasu reakcji OSP do 5 minut
Przez lata w Polsce wykształcił się nowoczesny system ratowniczy, rozwinęły się bazy
sprzętowo-komunikacyjne (remizy strażackie), ale wciąż najważniejszym czynnikiem
w sytuacjach kryzysowych jest czas dotarcia na miejsce zdarzenia. Odgrywa on nadal
decydującą rolę, zwłaszcza na terenach wiejskich. Dlatego system pomocy musi być zorganizowany w taki sposób, aby czas reakcji podmiotów ratowniczych nie był dłuższy niż

30

ZARYS STRATEGII ZWIĄZKU OSP RP FLORIAN 2050

5 minut, zwłaszcza w obszarze ratownictwa medycznego (program „strażak ratownik first
responder”. Mobilność, współdziałanie służb ratowniczych oraz wyposażenie w nowoczesne systemy ratownicze i logistyczne to gwarancja większego bezpieczeństwa obywateli.
Stały rozwój nowych technologii, indywidualne przygotowanie strażaków ratowników
oraz budowa społeczeństwa informacyjnego, opartego na wiedzy, jest podstawą realizacji
tego celu. Nieobliczalne i nieprzewidywalne zjawiska i wydarzenia, czego współczesnym
przykładem jest Covid-19, będą stałym zagrożeniem. Dlatego najważniejszą rzeczą jest
nie tyle stan wyposażenia, ile obecność w pobliżu przeszkolonego strażaka ratownika
i jednostki OSP. Umożliwi to natychmiastową pomoc na terenach wiejskich w czasie nawet krótszym niż 5 minut od momentu zaalarmowania. Priorytetowym celem jest więc
utrzymanie i umocnienie wszystkich OSP we wszystkich miejscowościach i promowanie
tworzenia nowych tam, gdzie jeszcze nie istnieją.
Należy przyjąć za poziom satysfakcjonujący podjęcie działań ratowniczych w przypadku wystąpienia zagrożenia życia ludzkiego do 5 minut w co najmniej 90% akcji ratowniczych. Taki stan będzie możliwy do osiągnięcia, gdy do systemu ratowniczego włączone
będą wszystkie jednostki OSP, które wyrażą gotowość uczestniczenia w systemie.
1.4. Rozwój jednostek operacyjno-technicznych. Ewaluacja standardów wyposażenia OSP
Standardy wyposażenia jednostek OSP wymagają zmiany i dostosowania do obecnej
i przyszłej charakterystyki zagrożeń i roli, jaką ZOSP RP ma odgrywać w powszechnym
systemie ochrony ludności w Polsce. Wymogi sprzętowe dla jednostek KSRG nie są dziś
wystarczająco elastyczne. Statystyki ratownicze pokazują, że ponad połowa wyjazdów dotyczy zdarzeń innych niż pożary, więc standardy wyposażenia powinny odzwierciedlać
tę tendencję. Dziś lekkie samochody w wielu wypadkach z powodzeniem wystarczają,
zwłaszcza w przypadku akcji humanitarnych i z obszaru ochrony ludności, takich jak
dostarczanie żywności i leków czy dowóz osób do punktów szczepień. Akcji tego typu
będzie coraz więcej. Analizę standardów wyposażenia należy przeprowadzić jednocześnie z analizą zaplecza logistycznego OSP oraz zagrożeń występujących na danym terenie.
Działające w ramach OSP jednostki operacyjno-techniczne (JOT) w ciągu minionych lat
potwierdziły zasadność ich powołania.
System JOT przyjęty przez Prezydium ZG ZOSP RP w 2004 r. umożliwił tworzenie
jednostek ratowniczych stosownie do możliwości i umiejętności danej OSP. Z jego istoty
możliwe są zmiany zgodnie z potrzebami społeczności i rozwojem OSP. Zasady funkcjonowania, w tym wsparcia ze strony państwa, samorządu i PSP wymagają dalszego doskonalenia. Strażacy ratownicy będą funkcjonować w zmiennym środowisku społecznym,
ekologicznym i technologicznym z dotychczasowymi i nowymi, nieznanymi dzisiaj zagrożeniami i zadaniami w obszarze ratownictwa. Strażacy będą – tak jak i w całej historii – bardzo potrzebni do osobistych, bezpośrednich działań ratowniczych. Wdrażanie
systemu JOT w ruchu ochotniczym zwiększa poczucie bezpieczeństwa. Strażacy mają
problemy z dyspozycyjnością, wyszkoleniem, pracą zawodową. Wynikają one z ochotniczego charakteru służby i faktycznej pomocy, szczególnie ze strony państwa i samorządu.
Nowe zadania i te dotychczas realizowane wymagają jednocześnie wyposażenia w wysokiej klasy sprzęt i niezbędne środki chroniące życie i zdrowie dobrowolnie przychodzą-
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cych do strażackiej ochotniczej służby na najwyższym możliwie poziomie. Od tego zależy
w dużym stopniu rozwój bądź zapaść krajowego systemu ratowniczego. Tym poziomem
jest poziom możliwości stwarzanych w innych służbach, a zwłaszcza w PSP. Nakładane na
ochotników zadania muszą być także skorelowane z szerokim systemem motywacyjnym.
W tym systemie ważne są sprawdzone już formy, takie jak ekwiwalent, wsparcie finansowe dla naczelników OSP będących dowódcami JOT-ów, zabezpieczenie etatowe kierowców i mechaników wozów strażackich, nieodpłatne wyposażenie strażaków ratowników
w regulaminowe ubranie wyjściowe, dodatki emerytalne, honorowanie odznaczeniami za
dzielność ratowniczą.
1.5. Wszyscy strażacy członkowie OSP gotowi do indywidualnej działalności ratowniczej i pomocy humanitarnej
Postęp cywilizacyjny, rozwój nowych technologii to oprócz cech pozytywnych także
źródło zagrożeń, często gwałtownych i nieobliczalnych w skutkach. Brak zrównoważonego rozwoju jest przyczyną zmian klimatycznych z suszami, powodziami, wichurami dotykającymi duże obszary. Normalne funkcjonowanie społeczeństw burzą także pandemie
mające globalny charakter. Pokazał to rok 2020 i 2021. Wyzwaniem dla świata jest więc
rozbudowa możliwości istniejącego systemu ratownictwa i ochrony ludności. Potrzebny
jest nie tylko sprzęt i kontynuowanie dotychczasowych form prowadzenia akcji ratowniczych, ale także dodatkowo duża liczba przeszkolonych ochotników, wolontariuszy
mogących w zgodzie z określonymi procedurami natychmiast po otrzymaniu informacji
o potrzebie wsparcia udać się bezpośrednio na miejsce zdarzenia i podjąć działania ratownicze, a zwłaszcza przedmedyczne. Szybkość dotarcia do miejsca zdarzenia często decyduje o życiu człowieka. Niezależnie od powyższego w środowiskach lokalnych potrzebni są systemowo zorganizowani ochotnicy mogący okazać pomoc w nieprzewidzianych
wcześniej zdarzeniach. Szansą jest strażacki ruch ochotniczy. Związek OSP RP w ramach
zadań zleconych daje gwarancję rozwoju indywidualnej działalności ratowniczej i pomocy humanitarnej jako uzupełnienie działalności jednostek ratowniczo-technicznych.
W ramach programu potrzebne są szkolenia oraz wyposażenie chętnych członków OSP
w potrzebny sprzęt, zwłaszcza z obszaru nowych technologii pierwszej pomocy. Na miejsce zdarzenia strażacy udawaliby się własnymi środkami lokomocji. Dla OSP to nowa forma działań ratowniczych i pomocy humanitarnej, wspierająca dotychczasowe działania.
Potrzebne są procedury i porozumienia z ochotnikami w ramach OSP, a także stosowne
porozumienia Związku z administracją centralną, lokalną i samorządami.
1.6. Rozwój ratownictwa medycznego w OSP (wszyscy ratownicy z uprawnieniami
KPP i upowszechnianie idei „strażak ratownik first responder”)
W zakresie ratowania życia i zdrowia fundamentalne znaczenie dla ratownictwa i rozwoju bezpieczeństwa powszechnego ma zasada „4 minut”, liczonych od momentu zatrzymania krążenia, po upływie których następują nieodwracalne zmiany w mózgu człowieka.
Ta zasada ma też kluczowe znaczenie dla procesu powszechnego szkolenia wszystkich
strażaków OSP z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom będącym
w stanie nagłego zagrożenia życia. Kolejnym kluczowym pojęciem w ratownictwie i fila-
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rem dla tworzenia sieci OSP jest zasada „złotej godziny”, która zakłada dotarcie z osobą
poszkodowaną do specjalistycznego oddziału ratunkowego (SOR) w ciągu godziny od
momentu wezwania pomocy, przy czym w tym czasie należy zapewnić ciągłość ratowniczą w zakresie pierwszej pomocy lub kwalifikowanej pierwszej pomocy, medycznych
czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia i w czasie transportu oraz w warunkach
szpitalnych. W tym zakresie rola jednostek OSP jest nie do przecenienia: mają one bezpośredni wpływ na zapewnienie ratowania życia i zdrowia ludzi, zwłaszcza na terenach niedostępnych dla Państwowego Ratownictwa Medycznego, wówczas, gdy poszkodowanych
należy ewakuować poza strefę zagrożenia oraz w czasie zdarzeń mnogich, w szczególności
masowych, kiedy występuje deficyt sił i środków. W najbliższych latach znaczenie pomocy
przedmedycznej będzie rosło. Dlatego należy upowszechnić funkcję tzw. first respondera,
czyli ratownika, który jest najbliżej miejsca zdarzenia i dociera do osoby będącej w stanie
zagrożenia życia przed przyjazdem zespołu ambulansu, by udzielić jej pierwszej pomocy.
First responder jest osobą przeszkoloną w zakresie pierwszej pomocy, wyposażoną w torbę
medyczną oraz defibrylator AED.
1.7. Rozwój ratownictwa specjalistycznego w OSP
Ochotnicze straże pożarne powinny przede wszystkim mieć dobrze wyszkolonych
i przygotowanych ratowników do realizacji zadań podstawowych. W rzeczywistości najbliższych lat, a zwłaszcza dziesięcioleci, rozwijane będą także grupy ratownicze o wysokiej
wiedzy specjalistycznej i wysokich umiejętnościach, m.in. chemiczne, poszukiwawczo-ratownicze, wysokościowe, wodno-nurkowe, ratownictwo medyczne. Rozwój ratownictwa
specjalistycznego to naturalny etap rozwoju ochotniczych straży pożarnych w obszarze
ratownictwa i ochrony ludności. Ważne, aby był to proces oddolny – decyzja poszczególnych OSP, zaś uregulowania prawne powinny takie rozwiązanie umożliwiać. Analiza danych z ostatnich lat już wskazuje na wysoką dynamikę przyrostu zdolności ratowniczych
OSP w zakresie ratownictwa specjalistycznego. Kryteria powoływania i zasady funkcjonowania grup specjalistycznych w OSP powinny być elementem bliskiej współpracy strażaków zawodowych i ochotników. Wyzwania, jakie stają przed ruchem strażackim, sugerują
na przestrzeni najbliższych lat częściowe uzawodowienie takich jednostek. Wynikać to
będzie z naturalnej potrzeby zabezpieczania ludności przed zagrożeniami związanymi
z rozwojem technologicznym, zjawiskami przyrodniczymi, pandemicznymi i innymi.
Rozwijając ratownictwo specjalistyczne, państwo powinno zapewnić pełne finansowanie
edukacji i szkoleń specjalistycznych.
1.8. Tworzenie w OSP nowych specjalności z zakresu ochrony ludności i pomocy humanitarnej
Ochrona cywilna bądź ochrona ludności to obecnie całkiem nowe pojęcie, bo obejmujące swym znaczeniem znacznie szerszy zakres, dotyczący zapewnienia bezpieczeństwa
obywatelom w każdym czasie i w każdych warunkach. Istotą zadań ochrony ludności jest
przygotowanie i prowadzenie działań ratowniczych, których kontynuacją i uzupełnieniem powinna być pomoc doraźna – rozumie się przez to zaopatrzenie w niezbędne do
przetrwania środki pierwszej potrzeby, takie jak żywność, woda, energia, w początkowej
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fazie działań ratowniczych – do czasu objęcia poszkodowanych świadczeniami systemu
pomocy społecznej. Jednostki OSP muszą systemowo włączyć się do działań związanych
z pomocą doraźną, to jest jeden z elementów przyszłości działań OSP i utrzymania ilościowego potencjału jednostek. W tym kontekście na terenie gmin lub powiatów wytypowane jednostki OSP specjalizować się będą w działaniach na rzecz pomocy doraźnej
w wielu dziedzinach, na przykład będą to jednostki przygotowane do kwaterowania osób
ewakuowanych, jednostki posiadające polowe stacje uzdatniania wody, jednostki posiadające agregaty prądotwórcze dużej mocy. To lokalne plany zarządzania kryzysowego określą potrzeby w tym zakresie.
1.9. Uczestnictwo we Wspólnotowym Mechanizmie Ochrony Ludności
W wielu regionach naszego kraju potencjał, jakim dysponują OSP, umożliwi aplikowanie do Wspólnotowego Mechanizmu Ochrony Ludności. Unijny mechanizm stanowi
wyraz europejskiej solidarności, jako że zapewnia praktyczne reagowanie na klęski i katastrofy w razie ich wystąpienia. Jednym z zadań UE jest wspieranie i rozwój w pełni interoperacyjnych modułów interwencyjnych do działań na rzecz ochrony ludności, tworzonych z zasobów jednego lub większej liczby państw członkowskich, co przyczynia się do
wzmocnienia współpracy w dziedzinie ochrony ludności oraz do dalszego rozwoju skoordynowanego, wspólnego, szybkiego reagowania państw członkowskich. Moduły mogą
być organizowane na szczeblu państw członkowskich i podlegać ich dowództwu i kontroli. Opisane są w decyzji Komisji Europejskiej z 29 lipca 2010 r. (2010/481/UE). Polska
zgłosiła do Wspólnotowego Mechanizmu Ochrony Ludności moduły oparte na zasobach
Państwowej Straży Pożarnej. W niedalekiej przyszłości należy rozważyć udział w mechanizmie ochotniczych straży pożarnych, poprzez stworzenie samodzielnych modułów OSP
lub jako uzupełnienie do modułów PSP. Moduł powinien być zbudowany na obszarze
województwa, z udziałem oddziałów wojewódzkich ZOSP RP we współpracy z PSP, jak
również samorządu województwa. ZOSP RP to kreator wzmocnienia OSP w systemie
ochrony ludności nie tylko w kraju, ale i w Europie.
1.10. Optymalizacja systemu edukacji ratowniczej dla strażaków OSP
System edukacji dla strażaków OSP wymaga gruntownej reorganizacji, a dostarczanie
wiedzy pożarniczej powinno być jednym z najważniejszych zadań realizowanych w przyszłości przez Związek na rzecz ochotniczych straży pożarnych. Podstawowe szkolenia ratownicze strażaków ochotników są dzisiaj domeną PSP. To przejaw normalnej i koniecznej współpracy strażaków zawodowych ze strażakami ochotnikami. Państwowa Straż
Pożarna ma obowiązek bezpłatnie prowadzić szkolenia strażaków ochotników. To systemowe rozwiązanie jest oczywiste. Związek ma jednak bogate własne doświadczenia w zakresie szkoleń, szczególnie w odniesieniu do kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy
medycznej. Odebranie Związkowi środków finansowych z zakładów ubezpieczeniowych
zahamowało tę bardzo potrzebną działalność. Na nowo potrzebne jest rozpisanie zadań
i podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację.
Ponadto do najważniejszych zadań w obszarze edukacyjnym należą:
− aktualizacja ,,Zasad organizacji szkoleń członków OSP biorących bezpośredni udział
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w działaniach ratowniczych”,
rozwój bazy szkoleniowej ZOSP,
stworzenie eksperckiej kadry szkoleniowej,
utworzenie regionalnych ośrodków doskonalenia ratowniczego,
wykorzystanie mobilnych modułów szkolenia praktycznego,
rozwój szkoleń e-learningowych,
stworzenie systemu wsparcia psychologicznego w ZOSP.
Zadania te będą realizowane m.in. poprzez budowę nowoczesnego środowiska do
organizacji procesów szkoleniowych i edukacyjnych z wykorzystaniem nowych technologii na czele z wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością (VR, AR, MR) i narzędziami takimi jak okulary holograficzne oraz nahełmowe systemy zobrazowania trzeciej generacji
(Head Mounted Display), wspomagające w ratowaniu ludzi w wypadkach czy pożarach,
a zarazem umożliwiające minimalizowanie ryzyka dla ratowników. Szkolenia umożliwią
doskonalenie wiedzy ochotników, uzbrajając ich w najnowocześniejsze światowe osiągnięcia technologiczne. Nowe modele szkolenia wymagają profesjonalizmu, odpowiedniego przygotowania i odpowiedzialności. Gwarancją ich wprowadzenia w życie będzie
Związek OSP RP. Nowe zadania i rozwój OSP wymusza dokonanie wnikliwej analizy funkcjonalności i wydajności systemu szkolenia PSP, w tym analizy nakładów inwestycyjnych
na ten system, jak również oceny bieżących kosztów ponoszonych na ten cel. Konieczne
jest przygotowanie i wdrożenie „nowego ładu szkoleniowego”, z uwzględnieniem doboru
instruktorów praktyków oraz rozwoju i zwiększenia dostępności infrastruktury poligonowej dla wszystkich strażaków. Ponieważ możliwości szkoleniowe PSP są ograniczone,
to Związek OSP RP, biorąc pod uwagę posiadaną bazę, doświadczenie oraz możliwych do
pozyskania specjalistów (którzy już działają w OSP i w Związku), powinien być wiodącym podmiotem w organizacji i prowadzeniu szkoleń, szczególnie w sferze działań humanitarnych. Funkcje centrów pomocy humanitarnej powinny pełnić remizy strażackie.
W procesie szkolenia należy uwzględnić wypracowanie form i metod działania Związku
i poszczególnych OSP w różnych sytuacjach zagrożenia (w tym epidemicznych).
Podstawowym celem edukacji w obszarze ratownictwa i ochrony ludności jest przygotowanie do uzyskania przez ratowników kwalifikacji, wiedzy i umiejętności zapewniających zdolność do niesienia przez nich pomocy sprawnie, efektywnie i zgodnie z najlepszą
wiedzą.
−
−
−
−
−
−

1.11. Promowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu nowych technologii w działaniach ratowniczych
W sukurs strażakom przychodzą nowe technologie. Trzeba je optymalnie opanowywać i wykorzystywać. Drony ratownicze, technologia 5G, internet rzeczy, technologie
kwantowe, nanotechnologie, sztuczna inteligencja pukają do naszych remiz. Dzisiaj na
poziomie centralnym wszystkich organizacji rozważane jest zagadnienie budowy cyfrowego wsparcia. Związek od początku XXI w. był pionierem budowy tzw. wiosek internetowych oraz internetowych centrów edukacyjno-oświatowych na bazie remiz OSP. Trzeba
więc w duchu cyfrowych przemian organizować centra integrujące procesy edukacyjno-szkoleniowe, rozwijające kompetencje doradcze. Pandemia wymusza dostosowywanie
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się tu i teraz do technologicznych realiów, często świata wirtualnego, i procesy te będą
coraz powszechniejsze. Nie będzie bowiem decyfryzacji. To, co niedawno było wysoką
umiejętnością, dzisiaj staje się standardem. To wielkie zadanie dla władz Związku i OSP:
zaprosić do cyfrowego pociągu tych wszystkich, którym odjechał.

2. Prewencja społeczna
2.1. Stworzenie „Programu rozwoju prewencji społecznej w ZOSP RP”
Prewencja społeczna to działalność o charakterze informacyjnym i edukacyjnym, służąca
zwiększeniu świadomości zagrożeń, zapobieganiu im i propagowaniu właściwych zachowań
w razie ich wystąpienia. Stanowi trzeci filar ochrony przeciwpożarowej, obok działalności interwencyjnej i prewencji technicznej, ale aby mogła być skuteczna, wymaga działań o charakterze
systemowym. Działania prewencyjne i informacyjne ze strony Związku i OSP należy traktować
jako działalność podstawową obok działalności ratowniczej. Ochotnicze straże pożarne w Polsce mają odpowiedni potencjał do realizacji zadań z zakresu pożarowej prewencji społecznej, na
który składają się przede wszystkim: znajomość tematyki bezpieczeństwa pożarowego, ogromny kapitał ludzki (zarówno ilościowy, jak i jakościowy), zasięg ogólnokrajowy, gęsta i w miarę
równomierna sieć jednostek, wielopoziomowa struktura organizacyjna, zaplecze lokalowe, bliska współpraca z PSP, doświadczenie w realizacji projektów, bardzo wysokie zaufanie społeczne
i sympatia mieszkańców. Realizowane dotychczas lokalnie akcje nie przynoszą spodziewanych
rezultatów. Sukces mogą przynieść tylko systemowe i skoordynowane działania, ujęte w „Programie rozwoju prewencji społecznej w OSP”, realizowane w oparciu o rzetelne analizy, wiarygodne
informacje/dane statystyczne, a ich intensywność musi przekroczyć pewien próg, po którym zaczną przynosić wymierne rezultaty. Realizacja „Programu rozwoju prewencji społecznej w OSP”
jest nie tylko koniecznym i ważnym wyzwaniem naszych czasów, ale również może okazać się
szansą tchnięcia ożywczego impulsu w działania OSP w Polsce.
2.2. Szkolenie liderów prewencji społecznej w ZOSP RP
Jednym z kluczowych czynników, które zadecydują o sukcesie lub porażce projektu,
będzie odpowiednie dobranie ludzi. Przy tworzeniu zespołów do realizacji i nadzoru nad
realizacją programu istotna będzie liczba zaangażowanych osób, ale przede wszystkim ich
kwalifikacje, motywacja i predyspozycje. Zaangażowanie zbyt małej liczby osób lub osób
silnie obciążonych innymi zadaniami, jak również osób o nieodpowiednich predyspozycjach (wiedza, doświadczenie, umiejętności interpersonalne, kreatywność itd.) lub zbyt
słabo zmotywowanych skutkować będzie niskim tempem i niską jakością realizacji projektu. Bo chociaż prewencja społeczna dotyczy bezpieczeństwa pożarowego, jej realizacja
wymaga nie tylko specyficznych form i metod realizacji, ale również konkretnej wiedzy
merytorycznej, do której strażacy nie są standardowo przygotowywani. Liderzy prewencji społecznej w ZOSP RP zostaną wyselekcjonowani spośród kandydatów z całej Polski
(min. jeden lider na gminę), a następnie odbędą szkolenie e-learningowe, które przygotuje
ich do prawidłowej realizacji zadań prewencji społecznej. System szkolenia zostanie opracowany przez ZG ZOSP. Podstawowa grupa liderów będzie wywodziła się z OSP.
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2.3. Zmniejszenie liczby poszkodowanych w pożarach na terenach wiejskich
Liczba ofiar pożarów (śmiertelnych i rannych) jest podstawowym i najważniejszym
miernikiem bezpieczeństwa pożarowego oraz efektywności działania KSRG. Od trzydziestu lat rokrocznie w pożarach w Polsce ginie około 500 osób i liczba ta nie maleje.
Ochotnicze straże pożarne samodzielnie likwidują od 25% do 30% pożarów. Dostępne badania pokazują, że większość tych ofiar nie żyje już w momencie, gdy ktoś alarmuje podmioty ratownicze. Dlatego aby zmienić ten niekorzystny wskaźnik, musimy zmienić nasze
podejście do ratownictwa i zacząć „ratować” ludzi jeszcze przed wystąpieniem zagrożenia.
Tylko w tych państwach, w których wdrożono systemowe rozwiązania w zakresie pożarowej prewencji społecznej, udało się znacząco obniżyć liczbę ofiar pożarów. Taką rolę ma
spełnić w Polsce „Program rozwoju prewencji społecznej w ZOSP RP”.
2.4. Promowanie treści związanych z prewencją, ratownictwem i pomocą humanitarną w podstawach programowych na wszystkich poziomach nauczania
Obecne programy nauczania zawierają zbyt mało informacji na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz roli i zadań Związku oraz ochotniczych straży pożarnych w systemie ratowniczym. Wiek XXI to czas nowych zagrożeń – tak w skali lokalnej, jak i globalnej
– wynikających ze zmian klimatycznych, środowiskowych, technologicznych. Trzeba nowego podejścia w obszarze prewencji i ratownictwa. Globalna pandemia pokazała, jak ważna
jest rola wszystkich OSP w zakresie pomocy humanitarnej. Należy przedsięwziąć działania
(współpracując z ministerstwami właściwymi ds. edukacji, rolnictwa i rozwoju wsi, środowiska, instytutami, wyższymi uczelniami) mające na celu uwzględnienie tych zagadnień
w przyszłych podstawach programowych. Dotyczy to zwłaszcza przedmiotu „Edukacja dla
bezpieczeństwa” oraz programów nauczania na poziomie szkoły podstawowej.
2.5. Związek jako podmiot systemu szkolenia członków OSP z zakresu pomocy humanitarnej i edukator powszechnego systemu pożarowej prewencji społecznej
Związek, biorąc pod uwagę posiadaną bazę, doświadczenie oraz możliwych do pozyskania specjalistów (którzy działają w OSP i w Związku), winien być podmiotem w organizacji i prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony ludności, w tym pomocy humanitarnej,
zarówno dla strażaków OSP, jak i personelu administracji samorządowej oraz personelu
innych podmiotów. Na bazie szkoleń Związek może zbudować filar wsparcia finansowego
zadań statutowych. Wymaga to przygotowania do tego zadania szerokiej kadry Związku,
poczynając od zarządów wykonawczych.
2.6. Tworzenie systemu wsparcia psychologicznego
Pandemia Covid-19 wykazała, że ochotnicze straże pożarne w czasach nieoczekiwanych
kryzysów i nowych społecznych wyzwań będą odgrywały coraz większą rolę w obszarze ratownictwa i pomocy humanitarnej. Narasta problem działania w stanie stresu. Osoby pracujące w trudnych warunkach, wymagających decyzyjności i podejmowania działań z narażeniem życia, w kontakcie z cierpieniem ludzkim, są stale narażone na przewlekły stres.
Wobec strażaków należy rozwijać strategie edukacyjne, profilaktyczne, zapewniające opty-
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malną pomoc, właściwą organizację pracy, wsparcie, oraz strategie minimalizujące stres,
motywujące do samorozwoju i wykorzystywania swoich zasobów. Obejmują one edukację,
ćwiczenia poznawczo-behawioralne, ćwiczenia z radzenia sobie ze stresem, kształtowania
resilencji. Członkowie OSP, działając w lokalnych społecznościach, często mają bliskie relacje z mieszkańcami i stanowią ich naturalną grupę wsparcia, znają ich realne potrzeby.
Należy szczególną uwagę zwrócić na platformy medialne. W szczególności media
społecznościowe nierzadko potęgują objawy stresogenne poprzez zalew lękorodnych informacji. Ponadto pojawiają się w nich treści związane z rasizmem, stygmatyzacją i ksenofobią wobec poszczególnych społeczności. ZOSP RP powinien uczestniczyć w pracach
związanych z tworzeniem modeli zapobiegania kryzysom psychospołecznym. Należy
zainicjować właściwe zastosowanie usług internetowych, technologii i mediów społecznościowych. Konieczna jest gotowość społeczna i tworzenie organizacji specyficznych
w szczególności dla przyszłych pandemii. Ważne jest zwrócenie szczególnej uwagi na
pracowników z pierwszej linii, wśród nich na członków OSP. Z jednej strony osoby takie
mogą same potrzebować interwencji, jako że biorą udział w działaniach kryzysowych,
z drugiej strony potrzebują szkoleń dotyczących jak najskuteczniejszej psychologicznej
pomocy innym. Pomocna może być organizacja działań edukacyjno-szkoleniowych czy
wsparcia w formie usług on-line, oddziaływań profilaktycznych oraz oceny wdrażanych
i promocji skutecznych strategii radzenia sobie ze stresem związanym z pandemią.
2.7. Rozwój edukacji ekologicznej poprzez ZOSP RP i MDP, a także wdrażanie rozwiązań proekologicznych i ochrona środowiska w ramach idei zrównoważonego rozwoju
Troska o środowisko przyrodnicze stanie się jedną z najważniejszych kwestii, nie tylko
dla ochotniczych straży pożarnych, ale całego kraju, na przestrzeni najbliższych kilkunastu i kilkudziesięciu lat. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachodzące zmiany klimatu
i środowiska naturalnego. Zmiana specyfiki zdarzeń, po których OSP podejmowały interwencje na przestrzeni minionych 30 lat − zdecydowane zmniejszenie liczby pożarów przy
jednoczesnym wzroście liczby miejscowych zagrożeń – pokazuje kierunek przyszłych
działań, również w wymiarze prewencji społecznej. Utrzymanie pozarządowego charakteru ZOSP RP, opartego na przepisach prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, podobnie jak w przypadku innych organizacji społecznych, pozwala realizować dużo szerszy zakres zadań statutowych, z wykorzystaniem
funduszy europejskich oraz krajowych. Jest to tym bardziej ważne, że do 2030 r. w ramach
Europejskiego Zielonego Ładu i Funduszu Odbudowy w dyspozycji będą ogromne środki
finansowe na inwestycje proekologiczne. Europejski Zielony Ład to nowa strategia rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej. Jej celem jest głęboka proekologiczna przebudowa
gospodarki Unii Europejskiej, która z trzeciego największego źródła emisji gazów cieplarnianych na świecie ma w ciągu trzech dekad stać się pierwszym obszarem neutralnym
klimatycznie. Sytuacja ta stwarza bezprecedensową szansę dla Związku na realizację wielu
projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ekologicznego i środowiskowego, obejmujących zarówno obszar ratowniczo-humanitarny (doposażenie sprzętowe), edukacyjny
(problem „niskiej emisji”, odprowadzania ścieków, segregacji odpadów itp.), jak i infrastrukturalny (np. modernizacja remiz w obiekty przyjazne środowisku).
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Ze względu na tradycyjnie wiejski charakter OSP i jego bezkonkurencyjność w środowisku wiejskim Związek może odegrać ważną, pozytywną rolę w procesie zielonej
transformacji i restrukturyzacji m.in. polskiego rolnictwa. Wymaga to jednak utworzenia
wyspecjalizowanej struktury, która będzie realizować projekty proekologiczne na rzecz
wszystkich OSP w ramach m.in. Krajowego Planu Odbudowy, który jest ogromnym, jednorazowym projektem i stwarza niepowtarzalną szansę na realizację wielkobudżetowych
projektów o skali ogólnokrajowej. Ochotnicza straż pożarna musi być zdolna do podejmowania skoordynowanych działań ratujących ludzi i przyrodę, niosących pierwszą pomoc w warunkach zniszczonej bądź niedrożnej podstawowej infrastruktury bytowej. Te
potrzeby staną się naturalnym obszarem aktywności OSP. I do tych zadań strażacy ochotnicy powinni już teraz zacząć się przygotowywać. Nie tylko uzupełniając sprzęt i doskonaląc strażackie rzemiosło, ale także zwiększając organizacyjną sprawność i umiejętności
współdziałania oraz dając przykład dbałości o naturalne środowisko.

3. Działalność kulturalno-społeczna i naukowa
3.1. Sport pożarniczy i zawody sportowo-pożarnicze
Rozwijanie kultury fizycznej, sportu oraz organizowanie zawodów sportowych to
jedno z zadań zawartych we wzorcowych statutach OSP, a rozwój fizyczny strażaków
jest trwałym elementem ich wyszkolenia. Jednostkom OSP proponuje się uczestnictwo
w zawodach w sporcie pożarniczym według regulaminu zawodów sportowo-pożarniczych OSP w klasyfikacji „ochotnicze straże pożarne” i „drużyny kobiece” oraz według
regulaminu CTIF, w Mistrzostwach Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym, Mistrzostwach Polski OSP w Maratonie Rowerowym, Halowych
Turniejach Piłki Nożnej Drużyn OSP, Górskich Mistrzostwach Polski Strażaków OSP
w Kolarstwie Szosowym, Ogólnopolskich Mistrzostwach Strażaków OSP w Narciarstwie,
Mistrzostwach Polski Strażaków Ochotników STIHL® TIMBERSPORTS®, europejskich
i krajowych Zawodach Sikawek Konnych. Dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych opracowano i wdrożono do stosowania „Regulamin młodzieżowych zawodów
sportowo-pożarniczych” oraz „Regulamin ogólnopolskich zawodów MDP w sportach
obronnych”. Powyższe formy aktywności należy upowszechniać i rozwijać. Doskonałym
uzupełnieniem sportów konwencjonalnych będzie w przyszłości e-sport − doskonały
sposób na dotarcie do młodych. Umożliwi wirtualne zapoznanie ich z akcjami pożarniczymi i ratowniczymi, sprzętem, umundurowaniem; to także promocja misji strażackiej i dotarcie do nowych młodzieżowych pokoleń. Wykorzystanie w ramach aktywności
sportowej technologii cyfrowych i systemów informatycznych, istotne nie tylko w czasach
ograniczonej mobilności (np. w okresie pandemii), to nowa odsłona pięknej tradycji sportów pożarniczych. Tworząc ,,wioski internetowe”, Związek otworzył drogę wykorzystania
technologii cyfrowych XXI w. w obszarze integracji i współzawodnictwa sportowego dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych. Związek będzie koordynatorem nowych
inicjatyw wśród młodzieży strażackiej, aplikując o wsparcie tych przedsięwzięć ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.
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3.2. Orkiestry dęte i inne zespoły artystyczne
Związek OSP RP od lat troszczy się o rozwój szeroko rozumianej kultury w ochotniczych szeregach, poprzez m.in. zapewnienie pracującej z olbrzymim zaangażowaniem
kadrze zdobycia niezbędnej w ich działalności fachowej wiedzy, organizując liczne szkolenia, spotkania, kursy, zajęcia warsztatowe itp. Polskie orkiestry strażackie są chlubą ochotniczych straży pożarnych. Dyrygenci doskonale wiedzą, na czym polega praca z młodzieżą i jak zmotywować muzyków amatorów do ciężkiej pracy nad ciągłym podnoszeniem
poziomu artystycznego. Wiele orkiestr prezentuje wysoki poziom zespołów zawodowych.
Powszechna dostępność aranżacji ciekawych utworów pozwala zwiększyć atrakcyjność
koncertów i pokazów musztr paradnych. Nasze orkiestry strażackie są bardzo pożądane
przez organizatorów festiwali w Europie i na świecie. Mamy ciekawe musztry paradne,
bardzo dobrze tańczące mażoretki, tambourmajorki, młodzież. Wyzwania powodują, że
orkiestry chcą się dokształcać, więcej ćwiczą, bo mają cel – eliminacje powiatowe, wojewódzkie, regionalne i na końcu awans do najlepszych orkiestr w Polsce, a to już wielki
sukces. Bardzo ważne jest, aby wszystkie samorządy rozumiały, jak duże korzyści przynosi
zainwestowanie w orkiestry, które są doskonałą formą promocji. Promując swoje miejscowości, regiony, swój kraj, pokazujemy, że jesteśmy nowoczesnym społeczeństwem, otwartym na innych ludzi, dbającym o rozwój i edukację młodzieży. Dla dzieci z mniejszych
miejscowości to często jedyna szansa realizowania swoich pasji muzycznych, rozwoju,
kształcenia i poznania naszego kraju, a nawet Europy i świata. Kapitalne znaczenie dla
działalności orkiestr ma opieka i wsparcie lokalnych samorządów, które rozumieją, że inwestycja w młodzież, w muzykę, sport, to wspaniała sprawa i korzyść dla wszystkich.
Kluczowym działaniem w obszarze zwiększania liczby orkiestr oraz wzrostu ich poziomu artystycznego są organizowane przez ZG ZOSP RP konkursy orkiestr. Działanie to
powinno być kontynuowane i rozwijane w kolejnych latach. Pandemia wymusiła wprowadzenie nowych form aktywności i pracy z zespołami, dlatego tak ważne dla Związku
jest poszukiwanie partnerów aktywności artystycznej. Z jednej strony to współpraca z instytucjami, zwłaszcza Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z drugiej zaś
pozyskiwanie sponsorów, którzy zrefundują szkolenia orkiestr i konkursy. To także działania marketingowe, współpraca z mediami na rzecz promocji kultury i dorobku zespołów.
Szczególnie ważne jest propagowanie sukcesów orkiestr – zarówno w kraju, jak i za granicą. Duża liczba młodzieży kończącej szkoły muzyczne nie ma możliwości muzykowania
w orkiestrach. Należy im tę szansę stworzyć. W małych miejscowościach trzeba otoczyć
opieką merytoryczną tamtejsze zespoły. Na wszystkich szczeblach Związku (zwłaszcza powiatowym i wojewódzkim) powinny być organizowane cyklicznie konkursy orkiestr. Orkiestrę stanowi młodzież i kapelmistrz. Praca z młodzieżą to jedno, ale wspieranie i honorowanie kapelmistrzów kierujących orkiestrami jest równie istotne. Wspieranie orkiestr
i innych zespołów artystycznych powinno być ważnym zadaniem samorządu i państwa.
3.3. Wspieranie inicjatyw kulturalnych i kulturotwórczych
Do funkcji ratowniczo-humanitarnej członkowie zrzeszenia dopisują funkcje wychowawcze, oświatowe, rekreacyjne, gospodarcze itp. Baza lokalowa OSP pełni rolę magazynu
sprzętu przeciwpożarowego, ale także sali prelekcyjnej czy tanecznej, sali koncertowej dla
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teatru amatorskiego i orkiestry dętej, lokalu użyteczności publicznej z zebraniami wiejskimi czy innymi spotkaniami. Można zaryzykować stwierdzenie, że OSP przez cały okres
istnienia była i jest inicjatorem uczestnictwa społeczności lokalnych w życiu kulturalnym
i czynnikiem integrującym jednostki wokół grupowego celu, bardzo często w porozumieniu z miejscowym samorządem wiejskim i gminnym, a także innymi organizacjami, takimi jak koła gospodyń wiejskich, ludowe zespoły sportowe itp. Ważną rolę kulturotwórczą
w przyszłości odgrywać powinna współpraca z dyrekcją miejscowych szkół oraz organizacjami młodzieżowymi, zwłaszcza harcerskimi. Współpraca z tymi i z innymi organizacjami bez wątpienia ułatwi ZOSP RP tworzenie podwalin pod dalszą działalność orkiestr,
zespołów artystycznych i teatralnych. Należy kontynuować i rozwijać konkursy kulturotwórcze prowadzone w Związku, m.in.: Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy
dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY, Konkurs „Najlepsi z Najlepszych” na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna, Ogólnopolski Konkurs Radiowy „Strażacy ochotnicy nie tylko gaszą”, Ogólnopolski Konkurs
Fotograficzny „Nasza Straż Pożarna”, „Strażacy w honorowym Krwiodawstwie Ognisty
Ratownik – Gorąca Krew”.
3.4. Badania naukowe i dokumentowanie dziejów polskiego pożarnictwa
Chlubne dzieje polskiego ruchu strażackiego tworzącego podwaliny pod odbudowę
polskiej państwowości w 1918 r. i jej umacnianie w odrodzonej Polsce, jego patriotyczna
aktywność pod okupacją niemiecką i sowiecką, a także jego współczesna rola w niepodległej Polsce zasługuje ze wszech miar na solidne badania naukowe, na ich dokumentowanie, aby uprzytomnić współczesnym ciągłość następujących po sobie pokoleń strażackich,
które kultywowały piękne tradycje ruchu strażackiego i przekazują młodym pokoleniom
wspaniały depozyt wartości, który tworzył tożsamość i poczucie jedności naszego narodu
i jedności ruchu, co przyczyni się do ożywienia pamięci historycznej, tożsamości duchowej i kulturalnej wspaniałej idei zorganizowanego ruchu strażackiego. Trzeba w najbliższych latach i całym 30-letnim okresie budować pamięć o społecznikach i lokalnych patriotach spod znaku rycerzy św. Floriana.
Należy w szczególności:
– rozwijać bogaty dorobek pożarniczego piśmiennictwa w kierunku rzetelnych opracowań naukowych dokumentujących wszechstronną działalność strażacką,
– kontynuować działania zmierzające do skupienia przy ZG ZOSP RP licznej grupy
wysoko wykwalifikowanych historyków, wśród nich samodzielnych pracowników naukowych, oraz tworzyć warunki (finansowe i organizacyjno-wydawnicze) do podejmowania badań naukowych,
– podejmować działania zmierzające do zainteresowania problematyką historii pożarnictwa młodej kadry historyków studentów i doktorantów wyższych uczelni,
– wspierać i promować badania naukowe dotyczące problematyki strażackiej i ich rezultaty.
Aby powyższe cele można było zrealizować, niezbędne jest:
– nawiązywanie na poziomie centralnym oraz oddziałów wojewódzkich ZOSP RP
współpracy ze środowiskiem naukowym wyższych uczelni, przede wszystkim z wydziałami historycznymi lub humanistycznymi,
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– inicjowanie powstawania w niektórych uczelniach i instytutach zakładów historii pożarnictwa,
– nawiązywanie współpracy z lokalnymi i regionalnymi towarzystwami naukowymi,
– nawiązywanie współpracy z recenzowanymi periodykami naukowymi,
– stwarzanie finansowych możliwości wspierania publikowania opracowań, w tym fundowania stypendiów,
– ogłaszanie cyklicznego konkursu na najlepsze prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne poświęcone dziejom polskiego pożarnictwa, fundowanie nagród dla autorów
najlepszych prac i wspieranie ich publikacji,
– organizowanie konferencji i sympozjów naukowych poświęconych wybranym zagadnieniom z zakresu problematyki pożarniczej i publikowanie referatów,
– stwarzanie młodym adeptom nauk historycznych możliwości uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach historyków pożarnictwa organizowanych w ramach CTIF
(Międzynarodowego Komitetu Technicznego Prewencji i Zwalczania Pożarów),
– wspieranie aktywności wydawniczej oraz publicystycznej muzeów i strażackich izb
pamięci,
– doprowadzenie do wznowienia wydawania na wysokim poziomie w Centralnym Muzeum Pożarnictwa Muzealnego Rocznika Pożarniczego oraz kontynuowanie w ZG
ZOSP RP wydawnictw zamieszczających tematy historyczne ruchu strażackiego.
3.5. Rozwój kronikarstwa i izb pamięci w OSP
Podtrzymywanie przez OSP tradycji jednostki oraz archiwizacja jej historii pozwalają
stworzyć lub odtworzyć pamięć społeczną niemal całej społeczności lokalnej. Uzewnętrznioną pamięć podzielać będą przede wszystkim osoby z rodzin strażackich, ale również
te, które podzielają wartości reprezentowane przez OSP i uznają ją za instytucję ważną
i potrzebną. Znalezienie się w polu oddziaływania tradycji OSP – uznanie jej za tożsamą
z historią wsi/miasteczka – stanowi zaczyn spajającego kapitału społecznego. A instytucje
mogące pochwalić się długim trwaniem – ciągłością historyczną obejmującą kilka pokoleń członków żyjących w różnych realiach społecznych, ekonomicznych i kulturowych
– mają na ogół silną tożsamość i wysoki stopień wewnętrznej integracji, są poza tym bardziej odporne na kryzysy. Kronikarze OSP to kustosze pamięci o historii strażaków ochotników i o organizacji. Wspaniali ludzie. Bardzo aktywni w swoim środowisku. Tworzą
izby pamięci, są inicjatorami wydarzeń kulturalnych, redagują artykuły, a nawet książki.
Prowadzą kroniki, w których utrwalają tekstem i obrazem historię oraz stan dzisiejszy
ruchu strażackiego.
Nie bez przyczyny więc ruch kronikarski odgrywa bardzo ważną rolę w polityce programowej Związku OSP RP. Ruch strażacki żyje w poszanowaniu tradycji, w przekonaniu
o koniecznej łączności różnych doświadczeń i pomocy bliźnim. Kronikarze są częścią tego
środowiska. Współtworzą go. W jego rozwój i pamięć o nim wnoszą swoją bardzo istotną cegiełkę. Z dorocznej informacji zbieranej w ramach systemu OSP wynika, że mamy
ponad 8 tys. kronik, czyli jest ona w co drugiej OSP. To ważna armia ludzi walczących
codziennie o uwiecznienie w społecznej pamięci dokonań strażaków ochotników. W strategii Związku OSP RP do 2050 r. istotne jest zadbanie o to, aby 100-letnia historia i trady-
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cja polskiego ruchu strażackiego stała się istotnym czynnikiem w budzeniu świadomości
członków tego ruchu, ale też była szeroko kultywowana w społeczeństwie, tak aby w ciągu najbliższych 30 lat każda jednostka OSP miała swego kronikarza, czyli dziejopisarza
druhów strażaków w szerokim wymiarze ich aktywności. Prowadzone przez nich kroniki
mogą być użyteczne do opracowania syntez historii ruchu strażackiego. Dopiero wtedy
otrzymamy pełny i obiektywny zapis rzeczywistych zasług strażaków ochotników.
3.6. Remizy OSP lokalnymi ośrodkami postępu cywilizacyjnego i budowy społeczeństwa obywatelskiego
Remizy OSP są bardzo często jedynymi lub głównymi miejscami życia publicznego
w danej miejscowości. Warto, aby umacniały się jako centra życia społecznego – lokalne
ośrodki postępu cywilizacyjnego, w których odbywać się będą publiczne narady i spotkania społeczności lokalnej, w których będą prowadzone szkolenia dla młodzieży i kursy
dla dorosłych. Remiza będzie pełniła funkcję e-szkoły, kawiarenki internetowej, a także
telecentrum medycznego, w którym będzie można uzyskać porady lekarskie na odległość.
Kluczową sprawą będzie dotarcie do mieszkańców wsi z przesłaniem ekologicznym – koniecznością zreorganizowania swojego życia na ziemi w celu jej ochrony i zachowania dla
przyszłych pokoleń. Aby osiągnąć ten cel, należy doprowadzić do każdej remizy ochotniczej straży pożarnej w Polsce.
4. Edukacja i wychowanie. Młodzi w ochotniczym ruchu strażackim
4.1. Stworzenie systemu szkolenia dla opiekunów/instruktorów młodzieżowych drużyn pożarniczych (MDP)
Opiekun MDP odgrywa znaczącą rolę w każdej jednostce ochotniczej straży pożarnej. Jest to członek OSP wyznaczony przez zarząd OSP do opiekowania się dziećmi
i młodzieżą zrzeszonymi w ramach młodzieżowej drużyny pożarniczej przy OSP. Oprócz
odpowiednich cech charakteru, które umożliwią swobodny kontakt w relacji opiekun-adept pożarnictwa, wyznaczona osoba powinna posiadać wiedzę, umiejętności, które
będą przekładały się na efektywne działanie, a także na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
podczas ich zajęć w MDP. Szkolenie podstawowe strażaka ochotnika OSP, kurs wychowawcy wypoczynku (lub inna forma przygotowania pedagogicznego), kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – to tylko jedne z podstawowych form przeszkolenia, które współczesny opiekun MDP powinien posiadać, by dobrze sprawować opiekę nad drużyną. Dobry opiekun MDP to ktoś, kto będzie łączył w sobie cechy dobrego menedżera, organizatora, animatora, a przede wszystkim pozostanie strażakiem ratownikiem OSP. Zostanie
więc stworzony system szkolenia opiekuna/instruktora MDP, który będzie obejmował
przede wszystkim podstawowe zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową oraz
zagadnienia pedagogiczno-wychowawcze. System szkolenia opiekunów/instruktorów
MDP opracuje Zarząd Główny ZOSP RP przy szerokiej konsultacji społecznej.
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4.2. System motywacyjny MDP
Jednym z największych wyzwań, jakie stoją przed Związkiem OSP w najbliższych latach, będzie przyciągnięcie do swoich szeregów dużych grup młodzieży w ramach MDP;
młodzież ta będzie następnie zasilać szeregi dorosłych OSP. W tym celu niezbędne jest
wypracowanie systemu atrakcyjnych dla młodych ludzi zachęt, które skłonią ich do aktywności w ramach MDP. W ramach Związku OSP RP funkcjonuje „Zestaw specjalności
pożarniczych” przeznaczonych dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych. Jest
to program zdobywania specjalności pożarniczych m.in. podczas obozów szkoleniowo-sportowych oraz w ramach materiału realizowanego podczas regularnych zbiórek MDP.
Niestety ten ważny element motywacyjny jest obecnie bardzo często pomijany. Należy
pilnie zaktualizować system zdobywania specjalności pożarniczych MDP oraz programy
szkolenia kandydatów, członków i dowódców MDP (bo takie funkcjonują) – powinny
zostać przeorganizowane i ujednolicone. Młody człowiek musi mieć przygotowaną formę rozwijania się jako adept pożarnictwa, uczestniczący w życiu OSP poprzez działalność w MDP. Stworzenie odpowiedniego systemu motywacyjnego spowoduje, że adept
pożarnictwa swoją pracę, wyszkolenie i zaangażowanie w szeregach MDP będzie mógł
„pokazać” poprzez noszenie specjalności pożarniczej na rękawie umundurowania MDP.
Stworzony system motywacyjny w MDP będzie jednolity w całym kraju.
4.3. Stworzenie platformy e-learningowej dla MDP
Platforma e-learningowa dla MDP jest długo wyczekiwanym narzędziem edukacyjnym i wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi MDP i ich opiekunami, które
pomogłoby zunifikować procesy edukacyjno-wychowawcze w tym obszarze. Platforma
połączy zagadnienia szeroko rozumianej prewencji społecznej z innymi ważnymi aspektami funkcjonowania MDP w Polsce, takimi jak: taktyka działań ratowniczo-gaśniczych,
nauka o sprzęcie pożarniczym, kwalifikowana pierwsza pomoc, sport pożarniczy (w tym
CTIF), bank dobrych pomysłów oraz forum dyskusyjne. Treści edukacyjne uwzględnią
również stale rosnący odsetek dziewcząt w szeregach MDP. Platformy e-learningowe to
przyszłość edukacji w OSP i MDP, szczególnie w czasie pandemii, gdy osobiste kontakty
instruktorów z kursantami są bardzo ograniczone. Ich tworzeniem mogą zająć się wyspecjalizowane OSP, działające w porozumieniem z Zarządem Głównym, a działanie to
można zrealizować w ramach projektów Unii Europejskiej.
4.4. Współzawodnictwo, turnieje wiedzy pożarniczej i konkursy plastyczne
Dużym związkowym sukcesem są doroczne konkursy: Ogólnopolski Turniej Wiedzy
Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom” oraz Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Zapobiegajmy pożarom”. Promują one zasady bezpieczeństwa pożarowego, jak również sam
Związek wśród szerokich grup dzieci i młodzieży. Należy te konkursy utrzymać i rozwijać,
gdyż ich walory edukacyjne, promocyjne i kulturotwórcze są nie do przecenienia. Ugruntowaną pozycję w naszym ruchu odgrywa konkurs ,,Najlepsi z Najlepszych” na wzorową
MDP i jej opiekuna.
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4.5. Szkoleniowo-wypoczynkowe wakacyjne obozy MDP
Organizacja wakacyjnych obozów młodzieżowych drużyn pożarniczych jest niezwykle
ważnym elementem motywacyjnym dla młodych ludzi wstępujących w szeregi tej organizacji, a jednocześnie zwieńczeniem całorocznego cyklu szkoleniowego w danej jednostce. Jest
to również jeden z najważniejszych elementów „łańcucha edukacyjnego”, czyli przygotowania do racjonalnych zachowań w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia już od najmłodszych
lat. Należy dążyć do tego, aby obozów MDP było jak najwięcej i obejmowały jak największe
grono młodzieży, dla której są to częstokroć jedyne wyjazdy wakacyjne w roku.

5. Rozwój organizacyjny i gospodarczy Związku OSP RP
5.1. Promowanie idei wstępowania w szeregi OSP i zakładanie nowych
Związek prowadzi aktywną politykę na rzecz rozwoju wszystkich OSP. Odnosi się to
w szczególności do promowania wstępowania nowych członków w szeregi organizacji.
Dotyczy to zarówno rozwoju członkowskiego dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych, jak i wstępowania do OSP. W myśl zasady, że każdy znajdzie dla siebie przestrzeń do aktywności, należy tworzyć mechanizmy zachęt i promocji uczestnictwa w ruchu
strażackim. Prowadzenie kampanii informacyjnych w mediach i w internecie jest ważnym
elementem działań każdej OSP i wszystkich instancji Związku. W Polsce jest około 50 tys.
miejscowości wiejskich i ponad 950 miast. Działa 16 tys. OSP. To oznacza, że w tysiącach
miejscowości nie ma ani jednej OSP. We współpracy z samorządami należy przeanalizować
możliwości i potrzeby tworzenia nowych jednostek i udzielić im stosownego wsparcia.
5.2. Strażak ochotnik w centrum uwagi Związku
W centrum uwagi Związku OSP RP jest strażak ochotnik. Związek podejmuje działania na rzecz jego bezpieczeństwa, w tym zdrowotnego, i udzielania właściwej bezpłatnej
opieki medycznej strażakom poszkodowanym w działaniach ratowniczych. Ważną ideą
jest stworzenie fundacji wsparcia weteranów strażaków ochotników oraz strażaków poszkodowanych i ich rodzin, a także strażackiego funduszu pomocy wzajemnej dla wszystkich strażaków ochotników. Ważne są godziwe ubezpieczenia strażaków od następstw
nieszczęśliwych wypadków. Postulowane jest utworzenie przy związku OSP RP odrębnej
instytucji ubezpieczeniowej. Związek będzie rozwijać bazę szkoleniowo-wypoczynkową,
która powinna być miejscem rodzinnego wypoczynku strażaków i ich rodzin.
5.3. Wprowadzenie mechanizmów finansowych wspierających działania strażaków OSP
Związek OSP w najbliższych latach przeprowadzi gruntowną reformę organizacyjną,
tak aby dostosować swoje struktury i procedury zarządzania do dynamicznie zmieniającej
się rzeczywistości. Jest to zadanie niezwykle trudne i pracochłonne, ale niezbędne, jeżeli
Związek ma nie tylko przetrwać obecne i przyszłe kryzysy, ale wręcz rozwinąć się do tego
stopnia, aby stać się organizacją niezależną od bieżących układów politycznych i organizacyjnych. Najważniejsze zmiany powinny dotyczyć:
– zwiększenia poziomu finansowania OSP adekwatnie do nałożonych na nie zadań,
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– zorganizowania systemowego wsparcia dla ochotniczych straży pożarnych w zakresie
księgowości, zamówień publicznych itp.,
– doprowadzenia do przyznania godnych rekompensat (np. jako dodatki do rent i emerytur) dla strażaków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych i humanitarnych,
– spowodowania obniżenia stawki VAT na sprzęt strażacki,
– zwiększenia dochodów Związku z nowych form działalności gospodarczej, takich jak
np. szkolenia, działalność wydawnicza czy zabezpieczanie imprez masowych,
– utworzenia funduszy i fundacji celowych wspierających finansowo OSP,
– zwiększenia pozyskania środków z 1%,
– uregulowania prawnego i organizacyjnego kwestii zatrudniania osób funkcyjnych
OSP przez samorządy gminne i powiatowe.
5.4. Utworzenie zespołów na poziomie Zarządu Głównego i oddziałów wojewódzkich ds.
projektów UE, zajmujących się m.in. Wspólnotowym Mechanizmem Ochrony Ludności
Ochotnicze straże pożarne funkcjonują przy niewielkim wsparciu finansowym z budżetu państwa, a główne koszty funkcjonowania OSP ponosi samorząd gminny. Polska
straż pożarna, w tym OSP, w dalece niepełnym stopniu skorzystała dotychczas z możliwości rozwoju, które stworzyła nam przynależność do Unii Europejskiej. Zrealizowane
projekty w już zakończonych perspektywach finansowych UE (2004-2006, 2007-2013
i 2013-2020) robią wrażenie, jeśli chodzi o kwoty, ale jeśli porówna się je do potencjału
wnioskodawczego OSP, to wynik trudno uznać za imponujący. W kolejnych perspektywach finansowych aktywność Związku OSP w obszarze projektów UE powinna ulec intensyfikacji, ale jest to możliwe wyłącznie poprzez profesjonalizację działań, czyli utworzenie
wyspecjalizowanej komórki/zespołu na poziomie Zarządu Głównego i oddziałów wojewódzkich, które będą pełnić funkcję wiodącą w dziedzinie realizacji projektów ogólnokrajowych, a także wspierającą w stosunku do inicjatyw lokalnych. Ponadto należy rozważyć udział OSP we Wspólnotowym Mechanizmie Ochrony Ludności poprzez stworzenie
samodzielnych modułów ratowniczych lub jako uzupełnienie do modułów PSP. Potencjał,
jakim już dysponują ochotnicy, daje szansę na realizację tego zadania i włączenie podmiotów ochotniczych do europejskiego systemu reagowania. W kolejnych perspektywach
finansowania Unii Europejskiej Związek ma realną szansę na znaczące dofinansowanie
ze środków UE większości obszarów swojej działalności, m.in. związanej ze szkoleniami,
prewencją społeczną, dosprzętowieniem OSP czy modernizacją i cyfryzacją remiz.
5.5. Stworzenie programu „Lider/Menedżer ZOSP RP”
Wieloletnie ubezwłasnowolnienie działalności ochotniczych straży pożarnych przez
władze państwowe PRL spowodowało, że wraz z nastąpieniem w Polsce zmian ustrojowych w szeregach ZOSP RP wzrosło znaczenie samodzielnych liderów. Zaczęła się odbudowa, przemodelowanie i rozwój OSP w nowej rzeczywistości, czyli w duchu samorządności i samodzielności. W środowisku ochotników dało się zauważyć brak chęci do
robienia kariery i podejmowania działań kreujących ich na przyszłych liderów. Związek podjął ważne zmiany, wprowadzając członkostwo honorowe we władzach Związku wszystkich szczebli dla tych, którzy odnieśli sukcesy w ogólnopolskich zawodach
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sportowo-pożarniczych OSP, a także innych zawodach i konkursach związanych z działalnością OSP. Istnieje obecnie wyraźna potrzeba wyszkolenia własnych liderów, wywodzących się ze środowiska OSP, którzy za kilka/kilkanaście lat będą w stanie efektywnie
zarządzać strukturami Związku na wszystkich poziomach organizacyjnych. Taki kurs
powinien obejmować szereg zagadnień menedżerskich, m.in. efektywnej komunikacji, psychologii grupy, pozyskiwania środków zewnętrznych (wnioskowanie, realizacja,
zarządzanie i sprawozdawczość projektowa), fundraisingu, motywacji oraz zagadnień
związkowych, m.in. zasad funkcjonowania i finansowania OSP, współpracy z samorządem, innymi organizacjami pozarządowymi i jednostkami Państwowej Straży Pożarnej,
podstaw rachunkowości i wiedzy o zamówieniach publicznych. Kursy te powinny zostać
ukierunkowane na budowę silnych lokalnych partnerstw, angażujących się w rozwiązywanie miejscowych problemów społecznych (przy czym problem społeczny należy rozumieć
tutaj szeroko, jako wszelkie zjawiska uznawane za niepożądane i możliwe do niwelacji za
pomocą wspólnych działań strażaków i osób spoza OSP). Program kursu „Lider/Menedżer ZOSP” opracuje Zarząd Główny. W każdej kadencji wszyscy bądź nowo wybrani
prezesi od poziomu gminnego wzwyż przejdą szkolenie tego typu.
Szkolenia mogą być realizowane w formie tradycyjnej bądź poprzez umieszczenie treści szkoleniowych na dedykowanej platformie e-learningowej. Wdrożenie tego programu
umożliwi również odmłodzenie składów zarządów i innych organów decyzyjnych Związku.
5.6. Współpraca zewnętrzna oraz międzynarodowa
Myśląc o przyszłości Związku OSP RP, mamy świadomość interdyscyplinarnego charakteru naszych prac, łączącego zarówno analizy ilościowe, jak i jakościowe, powiązane
rozległą gamą nauk ścisłych i humanistycznych. Gdy myślimy o Związku na najbliższe 30
lat, mamy świadomość konieczności prac w skali mikro (czasu i przestrzeni) oraz w skali
makro. W pierwszej rozważamy szerokie aspekty funkcjonowania poszczególnych ochotniczych straży pożarnych i ich otoczenia. W tej drugiej zwracamy uwagę na otoczenie
całego Związku: prawne, ekonomiczne, technologiczne, demograficzne, społeczno-kulturowe. W obu podejściach nie uciekniemy od trendów globalizacyjnych, międzynarodowych. Należy przypuszczać, że ewolucja polskiego strażactwa ochotniczego postępować
będzie w kierunku rozdzielenia funkcji stowarzyszeniowych od profesjonalnych zadań
ratowniczo-gaśniczych. Do sformułowania takiego wniosku skłania praktyka działalności
niektórych jednostek OSP włączonych do KSRG. Rozdzielenie funkcji profesjonalnych
od stowarzyszeniowych raczej nie osłabi w warunkach Polski funkcji wychowawczo-formacyjnej, opiniotwórczej, kulturotwórczej i dokumentacyjno-kronikarskiej ochotniczych
straży pożarnych. OSP nie mają bowiem w środowisku lokalnym konkurencyjnych stowarzyszeń. Najważniejszym partnerem dla ZOSP RP są i będą samorządy i to właśnie
z nimi należy rozwijać zakres współpracy partnerskiej z określeniem odpowiedzialności obu stron. Kluczowe dla rozwoju OSP jako formacji będzie prowadzenie ożywionej
współpracy z innymi instytucjami (zwłaszcza tymi działającymi w obszarze ochrony środowiska, np. Lasy Państwowe, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Ochrony Gospodarki Wodnej, Wody Polskie), stowarzyszeniami, służbami, organizacjami, kościołami
i związkami wyznaniowymi, uczelniami wyższymi i firmami (np. ubezpieczeniowymi,
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drogowymi, autostradowymi). Niezwykle owocna może być również współpraca międzynarodowa, w tym dzielenie się doświadczeniami Związku w tworzeniu społecznych
struktur i zasobów ratowniczych dla krajów nieposiadających tego rodzaju struktur lub
dopiero je budujących. Ważne będzie również kontynuowanie już prowadzonej współpracy międzynarodowej w ramach CTIF oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
5.7. Promowanie rozwiązań legislacyjnych wspierających rozwój OSP i ich Związku
Związek funkcjonuje w okresie częstych zmian legislacyjnych oraz uszczegółowiania
istniejących rozwiązań prawnych. Potrzebna jest dobra znajomość prawa krajowego oraz
unijnego – normy prawa unijnego obowiązują we wszystkich krajach członkowskich. Szczególnie istotne są porady prawne dotyczące finansowania OSP, aktywności gospodarczej,
w obszarze ubezpieczeń, zagadnień medycznych. Pożądane jest dalsze dynamizowanie
działalności legislacyjnej biura ZG ZOSP RP oraz doskonalenie metodyki tworzenia prawa
w bliskiej współpracy komisji problemowych i fachowych pracowników biura ZG. Ważnym
więc problemem jest umacnianie sprawnego aparatu wykonawczego skoncentrowanego na
sprawach statutowo-pożarniczych. Do największych wyzwań w tym obszarze w przyszłości będzie należeć dostosowywanie formalnoprawne funkcjonowania Związku w zmiennej
rzeczywistości społecznej i gospodarczej, a w związku z tym dokonywanie zmian struktury
organizacyjnej i nowelizacji Statutu ZOSP i innych jego dokumentów. Nakazem chwili są
zmiany w prawie podatkowym korzystne dla OSP (np. darowizny na OSP wliczane w koszty
firm). Państwo między innymi na wniosek ruchu strażackiego będzie podejmować różnorodne wysiłki legislacyjne mające na celu wspieranie i motywowanie rozwoju ochotniczego
ruchu i działalności wolontariackiej. Konieczne jest m.in. pilne uregulowanie kwestii ważności badań lekarskich i certyfikatów PSP w OSP, kwestie zatrudniania strażaków OSP na
etatach gminnych, doprecyzowanie zasad zabezpieczania imprez masowych oraz kwestie
odszkodowawcze. Do realizacji powyższych zadań niezbędne będzie rozwijanie w Biurze
Zarządu Głównego ZOSP RP komórki prawnej na bieżąco monitorującej zmiany prawne,
wydającej opinie oraz występującej z inicjatywami legislacyjnymi.
5.8. Usprawnianie związkowego systemu informatycznego. Szerokie wykorzystanie
możliwości internetu
Związek powinien otworzyć się na nowe technologie i pełniej wykorzystać możliwości internetu. Sieci komórkowe 5G pozwalają przesyłać dane tysiąckrotnie szybciej niż
obecnie, a dzięki temu, że poszczególne pasma zostaną przypisane do konkretnych celów,
rozwinąć będzie się mogła na przykład telemedycyna, w tym konsultacje zdrowotne i diagnozy medyczne w remizach OSP, przesyłanie danych dotyczących różnego rodzaju badań. Wzrośnie tym samym nasze poczucie bezpieczeństwa. Aplikacje do zdalnej obsługi
kampanii reklamowych w sieci – DMP (Data Management Platform) jako platforma do
zarządzania danymi w celach marketingowych i systemy do zarządzania siecią kontaktów,
czyli CRM (Customer Relationship Management), a nawet pakiety biurowe, takie jak
Google Docs, to tylko niektóre z technologii, które – udostępniane przez sieć – będą mogły skutecznie wspierać funkcjonowanie Związku, tak aby przepływ informacji na wszystkich poziomach (krajowy, wojewódzki, powiatowy i gminny) był szybki i niezawodny.
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Niezbędne jest stałe rozwijanie aplikacji umożliwiającej zbieranie i agregację danych dotyczących OSP, w celu oszacowania dysponowanego potencjału oraz określenia potrzeb
i oczekiwań.
5.9. Zwiększenie roli kobiet w Związku OSP RP
Od samego początku swojego istnienia Związek był bardzo zmaskulinizowany, co było
odzwierciedleniem ówczesnej sytuacji społecznej i gospodarczej. Przez ostatnie 100 lat
role oraz zadania kobiet w społeczeństwie zmieniły się jednak diametralnie i ruch związkowy uwzględnia również te zmiany. Tym bardziej że wiele kobiet jest bardzo zainteresowanych działalnością ratowniczą, a mogą tę pasję realizować nieomal wyłącznie w OSP,
gdyż wymagania w PSP praktycznie uniemożliwiają im pełnienie tam służby w podziale bojowym. Zainteresowanie dziewcząt działaniem w ochotniczych strażach pożarnych
wyraźnie pokazują choćby dane statystyczne obrazujące stale rosnący odsetek dziewcząt
w strukturach młodzieżowych drużyn pożarniczych (z 29% w 2008 r. do 37% w 2018 r.).
Należy więc stworzyć odpowiednie narzędzia promocyjne (np. filmy, prezentacje) i wdrożyć odpowiednie zapisy statutowe zachęcające kobiety do jeszcze liczniejszego wstępowania do OSP oraz umożliwić im szybszy awans w strukturach Związku. Jest to również
sposób na uzupełnienie coraz bardziej widocznych braków kadrowych w szeregach ochotniczych ratowników, a przykłady już działających w strukturach ratowniczych OSP kobiet
pokazują, że są one równie skutecznymi ratownikami, co mężczyźni, zwłaszcza w obszarze ratownictwa medycznego, który stanowi naturalny kierunek rozwoju ochotniczych
straży pożarnych.
5.10. Utworzenie w ZOSP RP Zespołu ds. Mediów i Public Relations i jego działalność
Współpraca z mediami i public relations to w dobie budowy społeczeństwa informacyjnego ważny obszar pracy Związku OSP RP. W tym duchu istotne będzie powołanie
w ZG Zespołu ds. Mediów i Public Relations. Związek wypracuje własną politykę medialną i public relations. Dzisiaj przedstawiciele środków masowego przekazu szukają po
pierwsze informacji, a po drugie kontaktu do komunikatora. Jednym z głównych zadań
zespołu będzie utrzymywanie bieżącej współpracy z dziennikarzami, na przykład poprzez wspólne szkolenia z różnych dziedzin dla dziennikarzy (ratownictwo medyczne,
techniczne czy gaszenie pożarów) i inspirowanie ich tematyką bezpieczeństwa i roli, jaką
w jego kształtowaniu odgrywa i chce odgrywać Związek. Kolejnym zadaniem stojącym
przed ZOSP RP jest wypracowanie skutecznych wewnętrznych kanałów informacyjnych.
Trudno prowadzić skuteczną komunikację przez media społecznościowe, gdyż wymaga
to dużego zaangażowania, tym bardziej gdy realizuje to jedna osoba i jest to działanie
akcyjne. Będą tworzone duże profile, obserwowane przez szeroki krąg odbiorców. Ważna
rola należy do czasopisma „Strażak”, a także komunikacja w mediach społecznościowych
i na stronie internetowej. Szczegółowe zasady nowej polityki medialnej Związku opracuje
powołany przez zarząd zespół ekspertów.
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5.11. Rozwój działalności handlowej z wdrożeniem internetowych narzędzi
W ZOSP RP została stworzona rozbudowana struktura zajmująca się działalnością
handlową, która przez lata przynosiła korzyści finansowe przeznaczane na działalność statutową. Dzień dzisiejszy, po ograniczeniach finansowania Związku, spowodował znaczący
spadek obrotów, a w konsekwencji osłabił jego struktury wykonawcze. Zbudowany z takim trudem potencjał ulega reorganizacji. Wdrażany jest nowy model działalności handlowej, oparty na dystrybucji towarów z wykorzystaniem narzędzi internetowych (e-commerce). Tego typu narzędzia umożliwią dotarcie do klientów niezależnie od tego, gdzie
się znajdują, a także pozwalają na skalowanie działań. Działalności handlowej nie da się
w dłuższej perspektywie budować tylko na sentymencie i przynależności OSP do struktur
Związku, ale na profesjonalnej, nowoczesnej obsłudze klienta. Jest to jedno z najważniejszych zadań dla Zarządu Głównego, gdyż szybkie i skuteczne wdrożenie narzędzi internetowych pozwoli Związkowi na jego rozwój i szerokie prowadzenie działalności statutowej.
Jest to ważne dla siły i skuteczności całego systemu bezpieczeństwa powszechnego.
5.12. Zapewnienie stabilności finansowej Związku OSP RP
Związek OSP wydatkuje środki na działalność programową (misja) oraz utrzymanie struktur (biur). Finansowanie działalności statutowej może pochodzić z realizowanych programów pomocowych i celowych, darowizn, zadań zleconych, dofinansowań
na zaspokajanie potrzeb OSP, środków własnych Związku. Koszty działalności bieżącej,
utrzymania struktur, stałe koszty utrzymania biur oraz pracowników etatowych mogą być
pokryte z przychodów wypracowanych przez Związek (obecnie głównie z działalności gospodarczej). Konieczne jest posiadanie większej liczby stabilnych i efektywnych źródeł
finansowania oraz zapewnienie stałego finansowania podstawowej działalności statutowej
(ciał statutowych) niezależnie od uwarunkowań politycznych. Należy dążyć do zróżnicowania źródeł pozyskiwania środków, a także organizacyjnego oddzielenia działalności
gospodarczej od działalności statutowej (wyodrębnienie kosztów, określenie zasad prowadzenia działalności zarobkowej/gospodarczej i powiązania ich z działalnością statutową,
przygotowanie i stawianie wymagań kadrze prowadzącej taką działalność).
Konieczne jest wdrożenie uprawnień Zarządu Głównego określone w §24 pkt. 1.8
Statutu Związku OSP RP do ustalania zasad opłacania składek członkowskich i sposobu
ich uiszczania. Weryfikacja stanu obecnego, opracowanie i wdrożenie zasad opłacania,
poboru i rozdziału składek członkowskich spełni wymagania statutu i zapewni stabilne,
możliwe do oszacowania źródło finansowania przedsięwzięć Związku. Składka członkowska powinna być jednym ze stałych czynników finansowania podstawowych jednostek
organizacyjnych. Niezbędne jest też zwiększenie aktywności Związku w pozyskiwaniu
środków z programów finansowanych przez Unię Europejską, zarówno ogólnopolskich,
jak i regionalnych. Postulowane w pkt. 5.3 powołanie na poziomie Zarządu Głównego zespołu ds. projektów UE otwiera możliwości również odpłatnego opracowania wniosków
aplikacyjnych. Konieczne jest dalsze propagowanie wpłat 1% od podatku dochodowego
od osób fizycznych. W roku 2020 na konto ZOSP RP 103 400 podatników wpłaciło kwotę
5 935 094,29 zł (w skali kraju 14 755 200 donatorów wpłaciło 907 mln zł). Zważywszy, że
tylko członków OSP jest około 700 tys., widać, że rezerwy są jeszcze duże.
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Wzorem innych organizacji i związków należy podjąć próbę pozyskania partnerów
strategicznych dla naszej organizacji. Sugerowany jest udział sponsoringu (finansowania
wybranego przedsięwzięcia w celu promocji sponsora) w budżetach przedsięwzięć prowadzonych przez Związek. Należy korzystać z możliwości prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego, będącej działalnością prowadzoną w ramach działalności
statutowej, za którą organizacja pobiera wynagrodzenie od beneficjentów.
Wdrażanie, monitoring i ewaluacja Strategii Florian 2050
Budowa programu strategicznego Florian 2050 ma charakter wybitnie uspołeczniony.
Związek uczestniczy w realizacji zadań newralgicznych dla bezpieczeństwa mieszkańców
lokalnego środowiska oraz w skali regionów, państwa, a w przyszłości także szerzej – relacji
międzypaństwowych i w ramach Unii Europejskiej (a nawet globalnej w sytuacji nieprzewidywalnych katastrof, pandemii). To czyni cały proces szczególnie odpowiedzialnym.
Zakłada się potrzebę koniecznych zmian w strategii, zarówno w związku z jej wdrażaniem, jak i stałym późniejszym monitoringiem i ewaluacją. Wdrażanie będzie wymagało
szczegółowych planów operacyjnych przygotowywanych w stosownych projektach. Realizacja strategii będzie miała miejsce w wyniku odpowiednich decyzji władz związkowych
poszczególnych instancji oraz biur wykonawczych. Wiele procesów zależnych będzie od
sytuacji zewnętrznej związanej zarówno z potrzebami środowisk lokalnych, jak i polityki państwa. Efekty w niektórych obszarach uzależnione będą wprost od zmian w prawie
i zapewnienia finansowego wsparcia. Model optymalny to zgodna współpraca instytucji
państwa, samorządu i organizacji pozarządowych, zwłaszcza tam, gdzie realizacja celów
związana jest z troską o bezpieczeństwo powszechne. Szczególnie pożądana jest kontynuacja współpracy w rodzinie strażackiej – strażaków ochotników i zawodowych.
Rola monitoringu i ewaluacji założeń i celów strategicznych jest znacząca szczególnie
w związku z wieloletnim okresem objętym strategią. Tempo i skutki przemian w układzie
społecznym i gospodarczym w związku z nieprzewidywalnymi i nieobliczalnymi zmianami globalnymi (pandemie, zmiany klimatyczne, nowe technologie) jeszcze bardziej
wzmacniają taką potrzebę. Zakłada się potrzebę stałego monitoringu, czyli sprawdzania
osiąganych efektów w odniesieniu do zakładanych celów na każdym kolejnym zjeździe
krajowym. Raz na pięć lat w odrębnej uchwale podnoszona będzie skala realizacji celów
wraz z rekomendacjami koniecznych interwencji, w tym korekt obszarów strategicznych
i celów szczegółowych. Wobec wybranych celów strategii potrzebna będzie szczegółowa
ewaluacja wspierająca monitoring bieżący. Wykaże ona konkretne zagadnienia, postęp
bądź regres w realizacji zakładanych celów, zaś narzędzia ewaluacyjne odpowiedzą na
pytanie, dlaczego tak się dzieje, pomagając wyprowadzić wnioski eksploracyjne, prognostyczne, preskryptywne.
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Ramowy harmonogram wdrażania i monitorowania Strategii
Florian 2050
ETAP
1.
2.
3.
4.

ZADANIE

REALIZACJA

W oparciu o konsultacje
Zespół ds. Strategii
sukcesywne wydawanie
i eksperci,
periodyku Analizy
ZG ZOSP RP
strategiczne Florian 2050
Opracowanie projektu
Zespół ds. Strategii
strategii Florian 2050
i eksperci
Konsultacje w Zarządzie
Prezydium
i Zarząd
Głównym i przyjęcie projektu Główny ZOSP
RP
strategii
Konsultacje ogólnozwiązkowe OSP, ZOG ZOSP RP,
w trakcie kampanii
ZOP ZOSP RP,
sprawozdawczo-wyborczej
ZOW ZOSP RP

5.

Zatwierdzenie strategii
do realizacji

6.

Realizacja strategii

7.

Monitorowanie i ewaluacja
strategii w kontekście
przyjętych wskaźników

Zjazd Krajowy
ZOSP RP
OSP, ZOG ZOSP RP,
ZOP ZOSP RP,
ZOW ZOSP RP,
ZG ZOSP RP
Zespół ds.
Monitorowania
Ewaluacji Strategii
oraz Prezydium
i Zarząd Główny
ZOSP RP
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CZAS

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

2019-2022

Zespół ds. Strategii

2021

Zespół ds. Strategii

2021

Prezydium i Zarząd Główny
ZOSP RP

2021-2022

OSP, ZOG ZOSP RP,
ZOP ZOSP RP, ZOW ZOSP RP

2022

Zjazd Krajowy ZOSP RP
Prezydium i Zarząd Główny
ZOSP RP

2022-2050

OSP, ZOG ZOSP RP, ZOP ZOSP
RP, ZOW ZOSP RP

Co 5 lat

Zjazd Krajowy ZOSP RP

CZĘŚĆ Druga

KONFERENCJA
NAUKOWA
„RYCERZE ŚWIĘTEGO
FLORIANA – BOGU NA
CHWAŁĘ, LUDZIOM
NA POŻYTEK.
W STULECIE
ZWIĄZKU OSP RP”

I.
WSTĘP
DO KONFERENCJI
Wprowadzenie
24 kwietnia 2021 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie pod honorowych patronatem prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka oraz marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika odbyła się konferencja naukowa „Rycerze św. Floriana – Bogu
na chwałę, ludziom na pożytek. W stulecie Związku OSP RP”. Ze względu na obowiązujące obostrzenia epidemiczne spotkanie zorganizowano w nielicznym gronie z zachowaniem rygoru sanitarnego. Pozostali prelegenci uczestniczyli w tym wydarzeniu on-line.
Konferencja była transmitowana na kanale YouTube Muzeum Niepodległości oraz na
Facebooku Związku OSP RP i stronie www.zosprp.pl. W wydarzeniu uczestniczyło wielu
wybitnych ekspertów, naukowców, samorządowców, liderów ruchu strażackiego, w tym
przedstawiciele kierownictwa ZG ZOSP RP na czele z prezesem Waldemarem Pawlakiem
oraz wiceprezesami: Marianem Starownikiem, gen. brygadierem Wiesławem B. Leśniakiewiczem i gen. brygadierem Zbigniewem Meresem. List do zebranych przesłał komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak. Na konferencji omówiono historyczny
dorobek ruchu strażackiego i Związku w stulecie jego powstania. Przedstawiono newralgiczne zagadnienia związane z ratownictwem i powszechną ochroną ludności oraz cele
i obszary aktywności Związku w ramach Strategii Florian 2050.
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Początek konferencji. Przemawia dr Beata Michalec. Od prawej: Waldemar Pawlak, Adam Struzik,
Wiesław B. Leśniakiewicz, Marian Zalewski, Janusz Gmitruk

Uczestników konferencji przywitali jej współorganizatorzy: dr Beata Michalec – wicedyrektor Muzeum Niepodległości, dr Janusz Gmitruk – dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz pomysłodawca konferencji dr Marian Zalewski – przewodniczący Zespołu ds. Strategii Związku OSP. Konferencję otworzył i obradami kierował
– we współpracy z dr Beatą Michalec oraz dr. Pawłem Bezakiem (Muzeum Niepodległości) – prof. dr hab. Tadeusz Olejnik.
Dr Beata Michalec, witając obecnych w Muzeum Niepodległości oraz uczestniczących w konferencji on-line, poinformowała także o zorganizowanej w siedzibie muzeum
wystawie malarstwa „Rycerze św. Floriana. W służbie Bogu i Ojczyźnie”, która prezentowana była wcześniej w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (także on-line na
Facebooku Muzeum Niepodległości i Muzeum HPRL).
Dr Janusz Gmitruk w swoim zagajeniu powiedział: Trzy żywioły – ogień, woda, powietrze – to domena działalności ochotniczych straży pożarnych. W Polsce są dwa ruchy
społeczne, które mają fenomenalną ciągłość historyczną. Są to: Polskie Stronnictwo Ludowe
oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Są one sobie bliskie, bo powstały, aby służyć ludziom. Zjednoczenie ruchu strażackiego dokonało się w czasie decydujących o losach
młodego państwa przemian wojny 1919-1921. Pełniący wówczas funkcję premiera Rządu
Obrony Narodowej ludowiec, a także działacz OSP Wincenty Witos oraz armia strażaków
dobrze w tej wojnie przysłużyli się ojczyźnie. Sto lat organizacji strażackiej to wielka, nieprzebrana skarbnica tradycji i historii, czynów walecznych, mozolnej pracy i ludzkiej przyzwoitości. W latach 30. XX w. wiciarze – młode pokolenie wsi polskiej – wzbogacili OSP
w działania kulturalne, sportowe, turystyczne, a także pielęgnowanie przeszłości i tradycji.
Wprowadzili piękne hasło: „Błogosławiona dobroć człowieka”. Hasło to szczególnie odnosi
się do strażaków, bo właśnie strażak z racji swych czynów i oddania dla strażackiej idei jest
dobrym człowiekiem. Piękny jubileusz 100-lecia działalności uaktywnił komisję historyczną
ZG ZOSP. Władze Związku dały zielone światło, nadając obchodom priorytet. Nie było to
zaskoczeniem dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, ponieważ od 23 lat placówka ta ściśle współpracuje ze Związkiem OSP. Wtedy to wspólnie z dr. Marianem Zalewskim
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postanowiliśmy rozpocząć przygotowania do edycji Analiz strategicznych Florian 2050. Inicjatywa ta została zaakceptowana przez prezesa Związku i marszałka woj. mazowieckiego
Adama Struzika. Wydane już trzy tomy to ogrom materiału o przeszłości, teraźniejszości
i przyszłości Związku. Chciałbym powiedzieć, że materiały z dzisiejszej konferencji zamierzamy wydać jako czwarty tom Analiz strategicznych Florian 2050. W Komisji Historycznej
Związku OSP działamy wspólnie z Tadeuszem Skoczkiem, dyrektorem Muzeum Niepodległości w Warszawie. Chcielibyśmy, aby przykład naszej współpracy udzielił się innym instytucjom kulturalnym województwa mazowieckiego. Każda z nich znajdzie w Związku OSP
RP potężnego partnera. Życzę owocnych obrad.

Przemawia dr Janusz Gmitruk

Dr Marian Zalewski poinformował o uczestnictwie w przedsięwzięciu 55 osób, w tym 23
z tytułem naukowym, kilkunastu byłych i obecnych funkcjonariuszy PSP, a w tym pięciu generałów. Bezpośrednio uczestniczymy w konferencji w liczbie kilku osób – zgodnie z rygorami – tu,
w siedzibie Muzeum Niepodległości, z udziałem dh. prezesa Waldemara Pawlaka, dh. marszałka
Adama Struzika, pod naukowym kierownictwem nestora historyków strażackich prof. Tadeusza
Olejnika, będącego w Wieluniu, ze wsparciem przedstawicieli Muzeum Niepodległości, Muzeum
Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Związku OSP RP. Około 40 osób bierze w niej udział za pośrednictwem łączy on-line. Kilka osób przesłało résumé swych wystąpień, gdyż niestety z uzasadnionych przyczyn nie mogą dzisiaj zabrać głosu. Wypowiedzi wszystkich zaprezentujemy i znajdą
się one w wydawnictwie pokonferencyjnym. W szczególności, w związku z leczeniem szpitalnym,
nestor polskiego pożarnictwa płk poż. Stanisław Mikulak prosił mnie o przekazanie pozdrowień
uczestnikom konferencji. Pan Stanisław przesłał nam résumé swojego wystąpienia: 100 lat ruchu
strażackiego – nieprzemijające wartości. Ogląda nas i słucha, ale nie może się dzisiaj wypowiadać. Zdrowia, Druhu Stanisławie. Swoje materiały bądź pozdrowienia przesłali m.in.: były rektor
SGSP nadbryg. Ryszard Dąbrowa, profesorowie: Tadeusz Pilch, Zdzisław Gajewski, Zofia Kaczor-Jędrzycka, st. bryg. Piotr Bielicki, Zbigniew Todorski, dr Grażyna Korneć, dr Mirosława Bednarzak
-Libera, Małgorzata Judasz, były wiceminister SWiA Andrzej Brachmański. Prof. Marek Tromski,
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członek honorowy ZG ZOSP RP, były wiceprezes ZG, jeden z twórców współpracy międzynarodowej
przesłał do nas list z życzeniami. Będzie on opublikowany. O naszej konferencji poinformowaliśmy
koleżeństwo historyków z państw należących do CTIF. Kilku kolegów przesłało nam pozdrowienia,
w tym z zaproszeniem do udziału w jesiennej konferencji Balatonföldvár, a także od przedstawiciela
strażaków z Austrii kommandanta Ingo Valentini i Gerarda Schimpfa z Wiednia. Wypowiedzi dzisiejsze wszystkich Państwa, jak również osób, które zgłosiły tematy i résumé wypowiedzi, a nie mogą
uczestniczyć w konferencji osobiście, zostaną zamieszczone w wydawnictwie pokonferencyjnym.
Zostanie ono opublikowane na nasze stulecie.

Przemawia dr Marian Zalewski

Nasi strażacy z jednej strony ratują życie w chwilach zagrożeń, ale są także depozytariuszami wartości, łączą lokalne środowiska, rozwijają kulturę. Przed nami świat umacniania
tych wartości, społecznego kapitału w lokalnych ojczyznach, w kraju i w Unii Europejskiej.
Świat walki o zielony ład, a zarazem nowej odsłony polskiego ochotniczego strażactwa.
Mówimy o świecie, w którym musimy wspólnie zatroszczyć się o to, by strażak ochotnik,
stojąc na linii ognia – często linii jego życia – był nie tyle bezpieczniejszy, co bezpieczny.
Nie jest bowiem tajemnicą, że pomimo ogromnego postępu wiele samochodów strażackich
ma już po kilkadziesiąt lat. A przecież tuż za rogiem „Sky is the limit”. Bo możliwości będą
praktycznie nieograniczone. Czy będzie więc konsensus, aby strażak ochotnik dysponował
ubraniem z WUS w Brzezinach monitorującym parametry życia? Wierzę, że takie ubrania będą. A w czasach rozszerzonej rzeczywistości, sztucznej inteligencji będzie dysponował
w standardzie tym, co mu jest po prostu potrzebne, aby ratować świat i ludzi. Bo ratując
jedno życie, ratuje przecież cały świat. Co zrobić, mówiąc za Janem Pawłem II, by ducha nie
zgasić? Bo przecież wszyscy płyniemy w jednej łodzi. Wierzę, że konferencja zorganizowana
na stulecie jedności ruchu strażackiego przybliży nas do odpowiedzi i doda nam skrzydeł
w walce o silny, samorządny, samodzielny ruch ochotniczy z ich Związkiem na czele na nowe
dziesięciolecia. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu i poprowadzenie konferencji prof.
Tadeusza Olejnika, nestora historyków strażackich.
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1.
Otwarcie konferencji
Tadeusz Olejnik
Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie!
Jako nestor historyków polskiego pożarnictwa witam serdecznie wszystkich uczestników dzisiejszej konferencji naukowej poświęconej dziejom,
współczesności i perspektywom rozwoju naszego wielkiego ruchu społecznego, jakim były od ponad półtora wieku i są do dziś ochotnicze straże pożarne.
Rok bieżący jest dla nas rokiem szczególnym. Szczególnym z tego względu, że
jest to rok jubileuszu, stulecia powstania i działalności największej w nowożytnych
dziejach naszego państwa społecznej organizacji – Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach
obchodów tego podniosłego jubileuszu odbywa się dzisiejsza konferencja, którą zaszczycili swą obecnością wybitni przedstawiciele polskiego życia społeczno-politycznego oraz polskiego pożarnictwa:
– były premier RP i zarazem prezes ZG ZOSP RP – Waldemar Pawlak,
– były marszałek Senatu RP, obecnie marszałek województwa mazowieckiego – Adam Struzik,
– były wicemarszałek Sejmu RP, członek Prezydium ZG ZOSP RP i zarazem przewodniczący komisji historycznej naszego Związku – Eugeniusz Grzeszczak,
– wiceprezes ZG ZOSP RP – gen. brygadier Wiesław B. Leśniakiewicz,
– dziekan Wydziału Inżynierii, Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Szkoły Głównej
Służby Pożarniczej – bryg. dr Zdzisław Salamonowicz,
– dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – PIB
im. J. Tuliszkowskiego – st. bryg. dr Paweł Janik,
– przedstawiciele samorządów i świata nauki z różnych ośrodków naukowych naszego kraju, działacze ZOSP RP, przedstawiciele Muzeum Niepodległości i Muzeum
Polskiego Ruchu Ludowego.
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W roku jubileuszu 100-lecia naszego Związku mamy szczególny powód do dumy. Jesteśmy
bowiem nie tylko spadkobiercami tego wielkiego dzieła tworzonego z wielkim zaangażowaniem przez takie wybitne postaci, jak Bolesław Chomicz, Józef Tuliszkowski, Stanisław
Pągowski, Zygmunt Choromański, Klemens Matusiak z Cieszyna, Henryk Rewakowicz ze
Lwowa, Emil Balcer z Łowicza, Jakub Kon z Częstochowy i wielu innych zasłużonych działaczy
polskiego pożarnictwa. Obchody powstania Związku OSP stanowią ukoronowanie 100-letniego procesu historycznego – jedności polskiego ruchu strażackiego, jego dorobku dziejowego, którego spadkobiercą jest dzisiejszy Związek OSP RP. Jest naszym obowiązkiem nie tylko
pielęgnowanie wypracowanych przez minione pokolenia tradycji, ale też twórczy ich rozwój.
Tradycje pożarnicze, wypracowane w niezmiernie trudnych warunkach polskiej rzeczywistości w II połowie XIX w. i w początkach XX w. przez naszych przodków: Towarzystwo
Św. Floriana, Związek Floriański, Główny Związek Straży Pożarnych i dzielnicowe związki
strażackie to nasza duma narodowa. Jedne z niezmiernie ważnych ogniw tej tradycji to:
– walka polskiego pożarnictwa o odzyskanie bytu niepodległego w latach I wojny światowej,
– udział strażaków w walkach o kształt granic odrodzonej Ojczyzny, o polski Poznań,
Kraków i Lwów,
– o zjednoczenie piastowskiej ziemi śląskiej z Macierzą,
– to także walka o ocalenie bytu niepodległego podczas bolszewickiej agresji oraz walka
z agresorami i okupantami niemieckim i sowieckim w latach II wojny światowej.
Nie ma w Europie i świecie drugiego narodu, który musiałby, tak jak Polacy, toczyć uporczywe boje nie tylko o zachowanie swej narodowej tożsamości i narodowej kultury, ale wręcz o biologiczne przetrwanie, tak jak to było w latach niemieckiej i sowieckiej okupacji. W wolnej Polsce
stoją przed nami nowe wyzwania. Dziś działalność straży to umacnianie państwa przez budowanie
bezpieczeństwa przed zagrożeniami, ochrona majątku narodowego, to walka o czystość powietrza,
ochronę środowiska naturalnego, ekologię, czyli takie same zadania, jakie mają do spełnienia straże
pożarne działające w normalnie rozwijających się społeczeństwach współczesnej Europy.
W dzisiejszej rzeczywistości społeczno-politycznej, w kraju tak bardzo targanym waśniami
na tle politycznym, jako społeczność strażacka winniśmy, odwołując się do ponadstuletnich myśli przewodnich, wzmacniać naszą jedność i wspólnotę narodową, przeciwdziałać próbom wciągania naszej organizacji strażackiej w bieżącą walkę polityczną. Parafrazując pięć prawd twórców
Rodła, powinniśmy przyjąć za podstawę naszych działań pięć prawd polskiego strażaka:
– Polska Ojczyzną naszą,
– Dobro państwa naszym najwyższym nakazem,
– W jedności siła,
– Polak Polakowi bratem,
– Co dzień strażak narodowi służy.
Konsekwentnie wcielając w życie wymienione prawdy polskiego strażaka, możemy
być pewni, że będzie on, tak jak dotychczas, cieszył się największym prestiżem i zaufaniem
naszych rodaków. Wszystkim uczestnikom dzisiejszej konferencji życzę owocnych obrad.
Prof. dr hab. Stanisław Tadeusz Olejnik jest historykiem, regionalistą. Wieloletni
b. dyrektor Muzeum Regionalnego w Wieluniu, członek Rady Towarzystw Naukowych
Polskiej Akademii Nauk.
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2.

Ochotnicze straże pożarne i ich
Związek jako podstawa systemu
bezpieczeństwa powszechnego
kraju. System ochotniczy –
samorządowy – państwowy
Waldemar Pawlak
Szanowni Państwo!
Spotykamy się na konferencji naukowej z okazji 100-lecia naszego
Związku. W minionym wieku w życiu Związku było kilka epok i przełomowych wydarzeń. Pierwszy okres to czas po odzyskaniu niepodległości.
Po 1918 r. ochotnicze straże pożarne i ich związki regionalne, które działały w Wielkopolsce, na terenie Kongresówki i w Galicji, funkcjonowały
w strukturze jeszcze z czasów zaborów. W tym okresie do 1920 r. trwała
walka o utrwalenie polskiej państwowości. Dopiero w 1921 r. pojawiły się warunki do
zjednoczenia związków straży pożarnych. Nastał czas, aby zjednoczyć społeczność strażaków ze wszystkich zaborów i ze wszystkich regionów. Na zjeździe w dniach 8-9 września
1921 r. powstał jednolity Główny Związek Straży Pożarnych RP, obejmujący tak straże
ochotnicze, jak i straże zawodowe, czyli całe środowisko strażaków.
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Przemawia prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak

Następnym przełomowym punktem był okres po zamachu majowym w 1926 r. Wtedy
zmieniły się nieco relacje pomiędzy państwem a strażami pożarowymi, gdzie ze strony państwa pojawiło się więcej podejścia typu patronackiego. Oczywiście okres wojny przerwał
działania, które były związane z aktywnością ponadlokalną. Straże pożarne były jednak
potrzebne społecznościom i działały także w czasie okupacji. Wykorzystywane były głównie lokalnie. Po zakończeniu działań wojennych Bolesław Chomicz i działacze Związku
rozpoczęli odbudowywanie organizacji. Ale niestety trwało to krótko, bo władze komunistyczne, władze stalinowskie w 1949 r. rozwiązały Związek. Wkrótce, bo już w 1956 r., kiedy to pojawiły się zmiany systemowe w funkcjonowaniu państwa, okazało się jednak, że
działalność Związku Straży Pożarnych jest bardzo potrzebna i trzeba przywrócić element
samorządności związkowej. Tutaj dodam, że w czasach stalinowskich była zasada mianowania prezesa, zwanego wówczas komendantem, przez władze administracyjne. Strażacy
mogli wybierać do funkcji wiceprezesa. Odbudowywany Związek w następnych latach na
miarę ówczesnych możliwości rozwijał działalność organizacyjną i programową.
Proces pełnej odnowy Związku nastąpił po 1989 r., kiedy przybrał obecną nazwę –
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (na zjeździe w 1992 r.).
Powrócił do pełnej samodzielności, samorządności i podmiotowości. I tutaj należy podkreślić znaczenie przyjętej w tamtym czasie formuły organizacyjnej. Związek stał się stowarzyszeniem stowarzyszeń. Chcę tu podkreślić rolę posła Mariana Starownika, który jako
poseł sprawozdawca zadbał o to, aby w ustawie o ochronie przeciwpożarowej z 21 sierpnia
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1991 r. był zapis, żeby ochrona przeciwpożarowa była zadaniem gminy, a samorządy gmin
stały się najbliższym partnerem straży pożarnych. Jest to bardzo ważne rozwiązanie systemowe. Dzisiaj można powiedzieć, że system ratownictwa i ochrony ludności w Polsce
ma charakter O – S – P. Bo to system ochotniczy, samorządowy i państwowy. Podkreślę także ważną rolę PSP, która powstała z zawodowej straży pożarnej na początku przemian. Pragnę zauważyć, że kamieniem węgielnym zawodowej straży pożarnej był strajk
podchorążych w 1981 r. Wtedy podchorążowie protestowali przeciwko wykorzystywaniu
strażaków do działań represyjnych państwa przeciw ludności. To był moim zdaniem bardzo zasadniczy element budowania tożsamości PSP jako służby pożarniczej, jako służby
nakierowanej na pomoc drugiemu człowiekowi, służby, która nie jest wykorzystywana
przeciwko obywatelom. Sądzę, że więcej może powiedzieć na ten temat generał Wiesław
B. Leśniakiewicz, bo w tym czasie akurat był podchorążym w szkole oficerskiej i następnie
z całym pokoleniem tworzył zręby niezależności służby.
Po utworzeniu w 1991 r. rozwiązań systemowych bardzo ważne było rozwijanie stopniowo, krok po kroku, aktywności ochotniczych straży pożarnych i Związku OSP RP nakierowanej na ochronę ludności. I stopniowe wzmacnianie różnymi mechanizmami tej wielkiej
różnorodności działań, z jaką mamy dzisiaj do czynienia. Pragnę podkreślić, że najważniejszym, najistotniejszym elementem siły i skuteczności działania OSP są sami strażacy
ochotnicy. Myślę tu o etosie strażaka ochotnika. Trzeba mówić o takim etosie rycerzy św.
Floriana, o etosie ludzi szlachetnych i bezinteresownych, dla których najważniejsze jest, co
zrobić dla innych, a nie to, co na tym zyskać. To piękne realizowanie rycerskiego zawołania
„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. To jest budowanie wspólnoty ludzi, wspólnoty wielopokoleniowej. Mało jest takich organizacji, gdzie każde pokolenie ma swoją rolę i zadanie
do wykonania. Tak jest w OSP. Jeżeli mówimy o systemie, to właśnie system OSP i ZOSP
RP opiera się na stowarzyszeniach jako podstawie organizacyjnej. Ta podstawa pozwala na
funkcjonowanie w wielu przestrzeniach. Oczywiście zasadniczą przestrzenią jest działalność
ratownicza. Działania w tym zakresie są obszarem podstawowym. Ale, jeżeli spojrzymy na
działalność ratowniczą, to ona ma też różne wymiary. Druh Stanisław Mikulak 20 lat temu
zaproponował w ramach OSP wyodrębnienie jednostek operacyjno-technicznych (JOT).
One się bardzo rozwinęły. Ale rozwinęły się także różne działania specjalistyczne, na przykład: techniczne, wodne, wysokogórskie, grupy poszukiwawcze.
Ważne są także działania w obszarze ogólnego budowania wspólnoty. Dlatego są drużyny kobiece, drużyny dziecięce, młodzieżowe, orkiestry. Teraz realizujemy wiele projektów europejskich, w których udział biorą różnego rodzaju zespoły projektowe. Jest to bardzo ważne, jak spojrzymy dzisiaj na obecne działania w perspektywie pandemii. Aktualna
sytuacja powoduje, że inaczej patrzymy na zadania ochotników. Bardziej uświadamiamy
sobie potrzebę współpracy, współdziałania. Widzimy, jak ważne jest utrzymanie spójności
społeczności lokalnej. O przetrwaniu decyduje współzależność, współpraca. Strażacy są
w tym obszarze bardzo aktywni i bardzo potrzebni.
Swoją refleksję nad stuleciem naszego Związku zakończę potrzebą działań informacyjnych, zarówno wewnątrz Związku, do strażaków, jak i na zewnątrz. Dotyczy to szkoleń, wiedzy, umiejętności. Nie wszyscy rozumiemy działania, nie wszyscy wiedzą, co faktycznie robią strażacy ochotnicy, jak szeroka i różnorodna jest ich aktywność. Posłużę się
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przykładem z ostatnich dni. Może być zabawny, ale może być także smutny. Pan minister
edukacji i nauki Przemysław Czarnek powiedział, że od września będzie organizował
projekty pilotażowe z dziecięcymi drużynami pożarniczymi. Jeżeli to jest odkrycie pana
ministra i profesora, że coś takiego można zrobić, to warto, byśmy wystąpili masowo, a takich drużyn są setki, o powszechny udział w pilotażu. Ale to nasunęło mi taką refleksję, że
wiedza o całym systemie ochrony ludności oraz działaniach OSP i ZOSP RP jest wiedzą,
która czasami nie dociera do wszystkich, a jeżeli już, to dopiero w momencie, gdy jest wypadek, tragedia, dopiero wtedy, kiedy zobaczymy, że na miejscu wypadku straż pożarna
pojawiła się najszybciej, bo jest najbliżej.
Mówiąc o mijającym stuleciu Związku, myślę, że powinniśmy z jednej strony być bardzo dumni z osiągnięć strażaków ochotników w wielu działaniach w budowaniu państwowości, ochrony ludności, w działaniach związanych z kulturą, wychowaniem młodzieży,
ale też powinno to być dla nas zobowiązanie do tego, aby podejmować inicjatywy w wielu
nowych przestrzeniach. Posłużę się następującym przykładem. Parę lat temu podjęliśmy
współpracę z firmą Google w zakresie nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych. Między innymi pojawiły się narzędzia do telekonferencji. Wtedy wydawało się, że to jakaś
fanaberia, nie wiadomo po co jest to robione. Pamiętam, jak niektórzy mówili, że nam potrzebne są buty strażackie, a nie telekonferencje. A dzisiaj – w czasach pandemii – okazało
się, że to podstawowe narzędzia. Dzisiaj nie ma wymówki. Jak niektórzy się opierają, to
niestety nie ma argumentu, bo nawet dzieci w szkole podstawowej potrafią z tego korzystać. Tym bardziej służba zajmująca się ochroną ludności.
Dziękuję organizatorom i uczestnikom konferencji. Gorące podziękowanie kieruję do
profesora Tadeusza Olejnika, dh. Mariana Zalewskiego, do wszystkich, którzy uczestniczą
w pracy nad Strategią Florian 2050, bo to jest też ważne, aby w tym czasie na podstawie
naszych doświadczeń przygotowywać propozycje kierunków rozwoju naszego pięknego
strażackiego ruchu z myślą o następnych pokoleniach.
Waldemar Pawlak, prezes ZG ZOSP RP.
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3.

Samorząd dla
rozwoju ruchu strażackiego.
EFEKTYWNA współpraca podstawą
naszego bezpieczeństwa
Adam Struzik
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP skupia w swych szeregach rycerzy św. Floriana – ofiarną brać strażacką. W 1921 r. odbył
się pierwszy ogólnopaństwowy zjazd ochotniczego pożarnictwa. Wzięło w nim udział 3690 reprezentantów OSP z całego kraju. Rok 2021
jest więc rokiem wielkiego jubileuszu: 100-lecia powstania jednolitego
Związku. To okazja, by spojrzeć w przeszłość, ale także przeanalizować
szanse rozwoju i wyzwania stojące przed tą organizacją. Za nami wiele pokoleń, miliony osób, które łączyły strażackie sztandary. Widniejące na nich hasła –
„W jedności siła”, „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, „Bóg, Honor, Ojczyzna”, „Jeden
za wszystkich, wszyscy za jednego” – ujmują istotę powołania. Do zjednoczenia ruchu
strażackiego po odzyskaniu niepodległości doprowadzili ówcześni liderzy, na czele z Bolesławem Chomiczem, który w każdej sytuacji niezłomnie walczył o silny, samorządny
ruch ochotniczy.
Ochotnicze straże pożarne to ponad 96 proc. ogólnej liczby jednostek ochrony przeciwpożarowej. Od prawie dwóch wieków najbardziej aktywni członkowie lokalnych społeczności tworzyli ochotnicze straże, żeby jak najbliżej, w każdej większej wsi, był ktoś,
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kto na dźwięk syreny alarmowej zostawi wszystko i w ciągu kilku minut przybędzie, żeby
ratować. Nie tylko w razie pożaru. Bo OSP to także armia ludzi, którzy są gotowi do wzięcia odpowiedzialności w chwilach zagrożenia takich jak wypadki czy klęski żywiołowe.
Samorządność i samodzielność źródłem siły ochotniczego strażactwa
Siłą ruchu ochotniczego była i jest jego samorządność oraz samodzielność. A także współpraca z samorządem lokalnym i regionalnym. Sprzyjało to rozwojowi organizacyjnemu i programowemu. To także umacniało bezpieczeństwo w małych ojczyznach i w regionie, a Mazowsze jest tego najlepszym przykładem. Władze państwowe nie zawsze to akceptowały. Historia
była więc świadkiem z jednej strony budowania filarów demokratycznego ochotniczego ruchu
strażackiego (Bolesław Chomicz i Józef Tuliszkowski są symbolami tego procesu), z drugiej zaś
– niszczenia samorządności i upaństwawiania go w duchu jednej grupy rządzącej. Tak było po
1926 r. i po II wojnie światowej. W latach 50. XX w., po zlikwidowaniu Związku Straży Pożarnych RP, gdy na czele Komendy Głównej Straży Pożarnych stał komendant Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO), lansowano tezę, że ochotnicy są przedłużeniem ramienia
ORMO. Jedność tych formacji miała być gwarantem skuteczności ochrony przeciwpożarowej
i tzw. jedności ideowej ruchu. W istocie oznaczała likwidację samorządnego, samodzielnego ruchu ochotniczego i osłabienie bezpieczeństwa. Nakazy z góry, represyjna propaganda,
dzielenie na lepszych i gorszych nie pomagały w społecznej aktywności, poświęcaniu czasu
prywatnego i rodzinnego na rzecz ogółu. Tamte czasy na szczęście minęły, ale próby osłabiania samorządnego ruchu ochotniczego wracały wielokrotnie. Jednak OSP przetrwała, bo w jej
obronie staje silne, zorganizowane społeczeństwo obywatelskie. Samorządność, demokratyczny ład, idea solidarności, subsydiarności, pomocniczości są fundamentem naszego domu –
naszej Ojczyzny. To przesłanie na przyszłość. Zwłaszcza że dzisiejsza rzeczywistość uczy nas
pokory. Widzimy kruchość naszej cywilizacji, a zarazem potrzebę ochrony fundamentalnych
wartości. Jak mówił 25 grudnia 2020 r. papież Franciszek, wszyscy znajdujemy się w tej samej
łodzi. Potrzeba nam braterstwa, solidarności.
Najważniejsze: bezpieczeństwo zdrowotne
Na naszych oczach dokonuje się wielka zmiana cywilizacyjna. Pandemia spowodowała
ogromne perturbacje gospodarcze i społeczne praktycznie na całym świecie. Zauważamy
jednocześnie na niespotykaną dotychczas skalę potrzebę gotowości do niesienia innym
profesjonalnej pomocy. Potrzebni są właśnie tacy ludzie jak strażacy ochotnicy. Rok 2020
dosadnie to pokazał, wymuszając dynamiczne zmiany, zwłaszcza w systemie ochrony
zdrowia. Tu OSP również stanęła na wysokości zadania. Strażacy ochotnicy nieustannie
byli blisko mieszkańców, często narażając własne zdrowie i życie. Brali udział w akcjach
dostarczania środków ochrony, rozdawania maseczek, ale też uczestniczyli w transporcie
chorych do placówek medycznych. Nieśli pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, pożarach i innych sytuacjach losowych. W walce o życie pytanie o wynik
testu na Covid-19 zdecydowanie do kluczowych nie należało, za co serdecznie strażakom ochotnikom dziękujemy. Przed nami rysują się kolejne wyzwania. Funkcjonujemy
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w ramach systemu budującego zdolność państwa do przeciwdziałania zagrożeniom. Trzeba sprostać tym wymaganiom. Często mają one charakter globalny. I jakże często są zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa. Zmiany klimatyczne, środowiskowe, energetyczne, gospodarcze są źródłem zwiększającej się rokrocznie liczby wyjazdów strażackich do
poszkodowanych w związku z powodziami, suszą, pożarami, innymi zdarzeniami, w tym
komunikacyjnymi, pandemią. W ratownictwie liczy się czas, każda stracona minuta to
często zagrożenie dla życia poszkodowanych. Pandemia stanowi przykład niewiadomych,
nieprzewidywalnych zagrożeń, wymagających solidarności całego społeczeństwa i jeszcze większego zaangażowania służb ratowniczych. Trzeba więc budować plany pomocy
i wsparcia tych służb, w tym strażaków ochotników. Samorząd mazowiecki dobrze to rozumie. Dlatego blisko współpracujemy z organizacjami strażackimi.
W sukurs strażakom przychodzą nowe technologie. Trzeba je optymalnie opanowywać
i wykorzystywać. 5G, internet rzeczy, technologie kwantowe, nanotechnologie, sztuczna
inteligencja pukają do naszych remiz. Dzisiaj na poziomie centralnym wszystkich organizacji rozważane jest zagadnienie budowy cyfrowego wsparcia. Związek kilkanaście
lat temu był pionierem budowy tzw. wiosek internetowych, internetu w każdej remizie.
Trzeba więc w duchu cyfrowych przemian organizować centra integrujące procesy edukacyjno-szkoleniowe, rozwijające kompetencje doradcze. W tych działaniach strażacy mają
i będą mieć silne wsparcie w samorządzie.
Potrzebna dzisiaj jest mądrość stawiania celów, promocji, uczenia się, planowania.
Dlatego warto już dzisiaj realizować program rozwoju OSP w każdej, nawet w najmniejszej miejscowości. W chwilach próby może się okazać, że to najsilniejsze ogniwo lokalnej społeczności.
Warto też podkreślić rolę OSP w trosce o dziedzictwo narodowe. W historii ruchu
strażackiego oprócz aktywności ratowniczej zawsze ważne było promowanie postaw patriotycznych, budowanie kapitału społecznego, zachowań prospołecznych i powinności
obywatelskich, kształtowanie wspólnoty wartości w społeczeństwie.

Przemawia marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik
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Pozyskać młodych
Przed nami kolejne wielkie wyzwanie: pozyskania młodych ochotników, mających
czas i chęci do służby. Każda jednostka OSP, każdy ochotnik jest na wagę złota. Musimy razem z innymi służbami budować bezpieczniejszy świat. Na szczęście jeszcze mamy
szansę utrzymać i rozwijać sprawdzony system bezpieczeństwa powszechnego. System
oparty na samorządności i pomocniczości. Na współpracy ochotników i strażaków z PSP
oraz wsparciu ze strony samorządu i państwa. Nasi strażacy ochotnicy są silni swoją energią, wiedzą, kreatywnością, wolnością i samorządnością. I chcą ratować. Chcą być ochotnikami. I są obok nas, prawie w każdej miejscowości.
Samorząd pomaga
Na Mazowszu działa blisko 2 tys. OSP. Jedynie w ubiegłym roku wyjeżdżały one do akcji ponad 55 tys. razy, z czego 20 tys. razy do pożarów. Mazowieccy ochotnicy należą do
najaktywniejszych w Polsce: w pierwszej dziesiątce najczęściej wyjeżdżających do akcji
jednostek aż 5 to te z Mazowsza.
Strażak w akcji nigdy nie może być sam – zawsze musi mieć wsparcie druha. Potrzebna jest także pomoc finansowa – choćby na sprzęt. Takie wsparcie od 15 lat – na remont
strażnic, specjalistyczne wyposażenie, szkolenia – otrzymują druhowie od samorządu
województwa. Aż 337 jednostek OSP otrzyma w bieżącym roku specjalistyczny sprzęt
i lekkie samochody ratownicze (za kwotę 7,6 mln zł), 323 strażnice będą zmodernizowane w ramach tegorocznej edycji samorządowego programu (5,5 mln zł), a dotychczas
ze wsparciem samorządu wyremontowano 542 takie obiekty. Do mazowieckich druhów
w latach 2006–2020 trafiło również 700 samochodów pożarniczych, a także łodzie motorowe, narzędzia do ratownictwa drogowego, motopompy, piły, agregatory, drabiny pożarnicze, systemy selektywnego alarmowania, aparaty powietrzne, zestawy ratownictwa
medycznego, pontony, defibrylatory, maszty oświetleniowe i umundurowanie. Zakupy te
były możliwe dzięki wsparciu ze strony samorządu Mazowsza kwotą aż 118 mln zł.
Adam Struzik jest marszałkiem województwa mazowieckiego.

Marszałek Adam Struzik
wśród członków Akademii
Małego Strażaka
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Andrzej Bartkowiak
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5.

Listy do uczestników
konferencji
Marek Trombski
Szanowne Druhny! Szanowni Druhowie!
Szanowni Uczestnicy Konferencji!
Dzisiejsza konferencja jest ważnym punktem upamiętnienia historii
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, który ma za sobą sto lat burzliwej historii naszego kraju, służąc ludziom w różnych sytuacjach. II wojnę światową, zmiany systemów politycznych i inne perturbacje społeczne
strażacy ochotnicy przetrwali, nie przerywając swojej działalności „Bogu
na chwałę, ludziom na pożytek”. Obecnie strażacy ochotnicy pomagają ludziom nie tylko
w naszym kraju, ale i za granicą, w zespołach międzynarodowych zwalczających m.in. skutki
trzęsień ziemi. Możemy być z nich dumni, tak samo jak z działalności ZOSP RP, który jest
zbudowany od dołu, tzn. najważniejszym ogniwem jest ochotnicza straż pożarna. Struktura ta pozwoliła na stosunkowo łatwe przejście zmian organizacji administracji terenowej
(województw i powiatów). Polskie ochotnicze straże pożarne przez swoją wielozadaniowość
i bliskie związki ze społeczeństwem zawsze będą potrzebne.
Z uwagi na to, że nie mogę osobiście wziąć udziału w konferencji, proszę przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności w działaniach w ochotniczych strażach pożarnych i w życiu
osobistym dla Was i Waszych Rodzin.
Marek Trombski, członek honorowy ZG ZOSP RP.
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Zaproszenie na tak ważną konferencję w stulecie Związku przyjąłem jako wyróżnienie. Możliwość wystąpienia przed tak szacownym gronem uczestników konferencji to
dla mnie wielki zaszczyt. Ważne powody nie pozwoliły mi jednak na bezpośredni w niej
udział, co uznaję za poważną dla mnie stratę.
Od kilku lat uczelnię niepubliczną Wszechnicę Polską łączy ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP porozumienie o współpracy oparte na wyznawaniu wspólnych
wartości, jakimi są prawa i obowiązki obywatelskie wynikające z uniwersalnych praw
człowieka i obowiązującej Konstytucji RP.
Społeczny i obywatelski charakter ZOSP RP oraz jego pozapaństwowa struktura organizacyjna były i są dla Wszechnicy szansą realizacji wspólnej idei, jaką jest budowa społeczeństwa obywatelskiego świadomego swych praw i obowiązków, z zachowaniem nieprzekraczalnej granicy między tym, co należy do państwa, a tym, co należy do obywatela
i społeczeństwa. Jeśli państwo ogranicza prawa należne obywatelowi i społeczeństwu, traci również samo państwo. Staje się państwem „awanturniczym”, zdążającym do katastrofy.
Próby włączenia części programu realizowanego przez ochotnicze straże pożarne do
państwowej struktury organizacyjnej są ewidentnym przekroczeniem istniejącej granicy
między tym, co należy do państwa, a tym, co wytworzyło w swym działaniu społeczeństwo lokalne. Szlachetna idea zawarta w przesłaniu „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, realizowana przez wiele dziesięcioleci przez OSP, w sposób naturalny umiejscowiła
się w społeczeństwie lokalnym. Państwo jest za daleko i nie ma tych możliwości, które
wynikają z sąsiedzkiej więzi, lokalnych zwyczajów i obyczajów, znajomości ludzi i terenu.
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Tego, co potrafią ochotnicy, nie są w stanie wykonać zawodowcy. Pomysł, aby kosztem
demontażu struktury organizacyjnej ochotniczych straży pożarnych dokonać wzmocnienia (zwiększenia skuteczności działania) Państwowej Straży Pożarnej, jest nie tylko logistycznie błędny, ale i bardzo szkodliwy społecznie.
Zawarte między Wszechnicą Polską a Związkiem OSP RP porozumienie o współpracy
przyjmuje za podstawę prawną istnienie ogniw ochotniczych straży jako jednolitej struktury organizacyjnej opartej na pracy ochotników, posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe i moralne. Zawarte porozumienie nie przewiduje istnienia formy hybrydowej,
w której jedna część ZOSP RP ma charakter społeczny, a inna zarządzana i finansowana
jest przez państwo.
Zgodnie z zawartym porozumieniem Wszechnica Polska wprowadziła do programów
kształcenia przedmioty, które mają ścisły związek ze statutowymi zadaniami ogniw OSP.
Problematyka związana z ochroną mienia i życia społeczności lokalnej znalazła się w programach na wszystkich kierunkach studiów i wybranych specjalnościach (Wszechnica
kształci na dwunastu kierunkach i ponad trzydziestu specjalnościach): bezpieczeństwo
wewnętrzne, informatyka w służbach specjalnych, administracja samorządowa, logistyka
w samorządzie, administracja państwowa, kryminologia i kryminalistyka, finanse i rachunkowość w przedsiębiorstwie, rachunkowość i audyt finansowy, zarządzanie finansami, informatyka w zarządzaniu, pedagogika człowieka dorosłego, animator kultury, sześć
kierunków filologicznych, w tym język dyplomacji i organizacji międzynarodowych,
i wiele innych.
W 2021 r. mija dwadzieścia lat od powołania do życia Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie. W ciągu tych dwóch dekad Wszechnica wypromowała ponad 10 tys.
absolwentów. Nie ma już prawdopodobnie gminy ani starostwa na Mazowszu, w których
nie pracowaliby absolwenci WPSW. Wszechnica jest uczelnią ogólnodostępną – otwiera
swoje podwoje dla wszystkich, którzy chcą zdobywać wysokie kwalifikacje zawodowe, ale
też chcą poznać inne kultury i poszukiwać uniwersalnych wartości. Utrzymujemy stałą
współpracę z ponad 60 ważnymi uniwersytetami na całym świecie, na których mogą odbywać część studiów nasi studenci, a wykładowcy Wszechnicy prowadzić wykłady i rewizytować swoich kolegów z zagranicy. Wszechnica jest otwarta na ludzi, inne kultury
i instytucje. Podpisane i realizowane porozumienie o współpracy ze Związkiem OSP RP
jest wyrazem tej otwartości.
Życzę Państwu owocnych obrad na konferencji, która jest ważna nie tylko dla społeczności lokalnych w Polsce, ale będzie użyteczna dla inicjowania rozwiązań systemowych
o zasięgu krajowym.
Z serdecznymi pozdrowieniami
Prof. WPSW dr Zdzisław Gajewski, rektor Wszechnicy Polskiej – Szkoły Wyższej w Warszawie.
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1.

Czas na nowe horyzonty – ZOSP RP
a ochrona ludności.
Rozwój pomocy humanitarnej
w UE i w Polsce
Wiesław B. Leśniakiewicz
W swoim wystąpieniu na tle 100-lecia Związku odniosę się do
przeszłości niezbyt odległej, bo do okresu sprzed 30 lat. Współczesny wymiar Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP został zdefiniowany 24 sierpnia 1991 r. w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej.
W art. 15 ujęto to precyzyjnie: Jednostkami ochrony przeciwpożarowej
są: 1) jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej; 6) ochotnicza
straż pożarna; 7) związek ochotniczych straży pożarnych. Dodać należy,
że zgodnie z art. 19 ust. 1 ochotnicza straż pożarna i Związek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
Związek OSP RP – podmiot ochrony ppoż. i systemu bezpieczeństwa
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP jest elementem systemu bezpieczeństwa naszego
kraju. Jesteśmy również częścią systemu zarządzania kryzysowego. Jako Związek reprezentujemy
wszystkie ochotnicze straże pożarne w naszym kraju na każdym poziomie administracyjnym.
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W myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej polega to na realizacji przedsięwzięć
mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską
żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:
1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
2) zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
3) prowadzenie działań ratowniczych.
Czynnikiem najważniejszym jest zapobieganie, a w następnej kolejności zapewnienie
sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej, o której mowa powyżej, w dużej mierze odnosi
się do reagowania, co przekłada się na sposób przygotowywania jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym ochotniczych straży pożarnych. Przykłady z ostatnich dni, gdy OSP
zostały zaangażowane do różnych czynności związanych ze skutkami pandemii, przyniosły
wiele pytań co do zakresu działań, sposobu przygotowania członków OSP i ich kwalifikacji.

Konferencja naukowa. Przemawia gen brygadier w st. spocz. Wiesław B. Leśniakiewicz,
wiceprezes ZG ZOSP RP
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System bezpieczeństwa państwa powinien zapewniać sprawne przeciwdziałanie skutkom zdarzeń zagrażających temu bezpieczeństwu,
bez względu na ich źródło
Powstaje pytanie, czy dotychczasowa definicja ochrony przeciwpożarowej zawarta
w art. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej jest wystarczająca.
By skutecznie reagować na wszelkie zagrożenia, w tym klimatyczne, system bezpieczeństwa
musi być przygotowany wyprzedzająco. W sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi lub
katastrofą naturalną czy spowodowaną przez człowieka konieczne jest podjęcie tych samych
przedsięwzięć, m.in.: ratowania życia i zdrowia, ewakuacji ludności, zapewnienia poszkodowanej ludności podstawowych warunków przetrwania oraz zabezpieczenia mienia.
Istotą zadań ochrony ludności jest przygotowanie i prowadzenie
działań ratowniczych, których kontynuacją i uzupełnieniem powinna
być pomoc doraźna – humanitarna
Pomoc doraźna to zaopatrzenie w niezbędne do przetrwania środki pierwszej potrzeby, takie
jak zapewnienie schronienia, dostarczanie środków pierwszej potrzeby: żywności, wody, energii,
środków medycznych i higieniczno-sanitarnych w początkowej fazie działań pomocowych.
Ochotnicze straże pożarne w coraz większym zakresie realizują zadania z dziedziny
pomocy doraźnej – humanitarnej – co wymusza zrewidowanie aktualnych zadań prowadzonych przez OSP. Czy tych zadań w ostatnich latach jednostki OSP nie realizowały?
Oczywiście tak, realizowały, można mnożyć przykłady.
Powstaje tylko pytanie, czy jednostki są właściwie przygotowane do tego zadania –
raczej nie. Wynika to z faktu braku właściwych regulacji prawnych i w konsekwencji
niedookreślonych zadań oraz niewłaściwego przygotowania udzielania pomocy doraźnej.
Jednostki OSP muszą systemowo włączyć się do działań związanych z pomocą doraźną – to jest jeden z elementów przyszłości działań OSP i utrzymania ilościowego potencjału jednostek. Wymaga to jednak rozwiązań ustawowych, które zawierać będą: zadania dla
OSP, sposób funkcjonowania w stanach kwalifikowanych definiowanych w Konstytucji,
zadania administracji samorządowej jako organów ochrony ludności, sposób finansowania, zadania dla Związku OSP RP itd.
Państwowa Straż Pożarna zawsze będzie miała zaś rolę wiodącą w sprawach ochrony
przeciwpożarowej, organizacji systemu ratowniczego oraz ochrony ludności, co również
przekłada się na kształtowanie rozwoju jednostek OSP.
Filary rozwoju krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
Jednak aby skuteczniej rozwijać system ochrony ludności z udziałem ochotniczych
straży pożarnych, konieczna jest synergia i współpraca:
•• Państwowej Straży Pożarnej.

76

Czas na nowe horyzonty – ZOSP RP a ochrona ludności.
Rozwój pomocy humanitarnej w UE i Polsce

•• Struktur samorządowych.
•• Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Trzy filary podtrzymujące całą konstrukcję dawały w minionym okresie gwarancję
stabilności rozwoju KSRG. Przykładem jest rozwój jakościowy i ilościowy OSP w KSRG
w latach 2010-2016.
Podstawową strukturą, która skutecznie realizuje zadania z zakresu ochrony ludności,
jest krajowy system ratowniczo-gaśniczy, utworzony 30 lat temu na podstawie ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn.
zm.). Nadzór nad funkcjonowaniem systemu pełni minister właściwy do spraw wewnętrznych. KSRG w obecnym kształcie w należyty sposób wypełnia nałożone nań zadania. Jednak
zwiększenie zakresu zadań w konsekwencji powinno również spowodować jego otwarcie na
wszystkie OSP, które dobrowolnie do systemu przystąpią, i zapewne zmianę nazwy – może
na przykład na krajowy system ochrony ludności. Zwiększenie zadań wymaga jednak rozwiązań ustawowych, które zawierać będą: zadania dla OSP, sposób funkcjonowania w stanach kwalifikowanych definiowanych w Konstytucji, zadania administracji samorządowej
jako organów ochrony ludności, sposób finansowania, zadania dla Związku OSP RP itd.
Związek jako reprezentant ma obowiązek wpływać na stanowienie OSP i strażaków
ochotników. Czyni to od 100 lat godnie i skutecznie. Świadczą o tym konkretne dane
o rozwoju ruchu strażackiego oraz społeczne zaufanie. Wyrażam więc pogląd, że w przygotowywanych rozwiązaniach prawnych dotyczących ochrony ludności, rozwoju systemu
ratowniczego czy prac nad ustawami dotyczącymi OSP Związek powinien być podstawowym partnerem w ich opracowaniu.
Nie ograniczanie liczby OSP, lecz propagowanie wolontariatu
i aktywizacja młodych
Mam świadomość zróżnicowanej aktywności poszczególnych OSP i poziomu ich
przygotowania. Stąd w wielu samorządach, ale nie tylko, trwa nieustająca dyskusja co do
liczby jednostek, jaka powinna działać na terenie gminy – z reguły podnoszona jest kwestia zbyt dużej ich liczby. Wysiłki raczej należy nakierować nie na ograniczenie liczby jednostek, ale na propagowanie idei wolontariatu ratowniczego i aktywizacji młodych ludzi
do działalności w OSP. Zapewnienie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa i właściwej
pomocy ratowniczej i humanitarnej ostudzi zapędy niektórych samorządów do likwidacji lub wygaszania OSP. Mimo kosztów ponoszonych na działalność OSP to utrzymanie
ich aktywności jest najbardziej ekonomiczne z punktu widzenia budżetu państwa. Koszty
OSP są pięciokrotnie niższe od kosztów, jakie budżet ponosi na utrzymanie PSP. Czynniki
demograficzne będą wpływały na utrzymanie aktywności jednostek OSP. Administracyjne ograniczanie liczby jednostek jest szkodliwym zamiarem, czemu Związek powinien się
przeciwstawiać.
Dalszą rolą Związku jest propagowanie rozwoju i aktywizowanie najmłodszej części naszego społeczeństwa do zaangażowania w rozwój i utrzymanie OSP, poczynając od młodzieżowych drużyn pożarniczych. W zadaniach, jakie ma stawiać sobie związek na kolejne lata,
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to praca na rzecz młodzieżowych i dziecięcych drużyn powinna być wśród zadań pierwszoplanowych. Zbudowanie modelu OSP ujednoliconego sprzętowo moim zdaniem jest niekonieczne i nieefektywne. Jednak dalszy rozwój specjalizacji OSP jest oczekiwany i niezbędny.
To lokalne potrzeby wymuszać będą specjalizacje. Specjalizacja musi mieć określony stand
szkoleniowy czy sprzętowy, by umożliwiać współdziałanie poszczególnych jednostek. Ale
aby zapewnić aktywność lokalnej społeczności, musi być zagwarantowana ochrona prawna
osób będących członkami ochotniczych straży pożarnych. Przewidzieć należy również uregulowanie kwestii dotyczącej rekompensat dla pracodawców, którzy zatrudniają pracowników będących członkami OSP realizujących zadania na rzecz ochrony ludności.
Partnerstwo PSP i ZOSP RP
Nowe zadania, jakie będą stawiane przed OSP, wymagają właściwego przygotowania
OSP i ich członków do tego typu działań. Domeną Państwowej Straży Pożarnej powinny
być nadal szkolenia ratownicze strażaków ochotników. Związek zaś powinien być wiodący w organizacji i prowadzeniu szkoleń z działań humanitarnych. Takie podejście wynika z posiadanej bazy, doświadczenia oraz możliwych do pozyskania specjalistów (wielu
z nich od lat działa w OSP i w Związku).
Aby uzyskiwać efekt synergii w rozwoju ochrony przeciwpożarowej, systemu ratowniczego i ochrony ludności, niezbędne jest budowanie partnerskich relacji między strukturami PSP i ZOSP RP na każdym szczeblu. Jednym z obszarów wspólnego działania Związku
i PSP powinna być prewencja społeczna. Od lat liczba ofiar śmiertelnych w pożarach jest na
tym samym poziomie – około 500. Bez właściwej prewencji ta liczba nie ulegnie zmianie.
Związek może włączyć się w szeroko pojętą prewencję społeczną. Może być ważnym kreatorem akcji prewencyjnych.
Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz.U. z 2020 r. poz. 961) „zakłady ubezpieczeń są obowiązane przekazywać Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej 10% sumy wpływów uzyskanych z tytułu
obowiązkowego ubezpieczenia od ognia na uzasadnione potrzeby jednostek ochrony
przeciwpożarowej, w szczególności na zapewnienie gotowości bojowej tych jednostek,
a także propagowanie bezpieczeństwa pożarowego”.
5 proc. tych środków nadal powinno być w gestii ZOSP RP, tak jak to już miało miejsce. W czasie gdy Związek dysponował tymi środkami, racjonalność ich wydatkowania
nie była podważana, a nakłady ponoszone na rozwój OSP przynosiły znaczące korzyści.
Dlatego Związek musi dążyć do odzyskania środków uzyskiwanych od zakładów ubezpieczeń, które są obowiązane przekazywać 10% sumy wpływów z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia na uzasadnione potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności na zapewnienie gotowości bojowej tych jednostek, budowę i modernizację obiektów
– strażnic, badania naukowe i działalność racjonalizatorską w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i przeciwdziałania innym zagrożeniom, a także propagowanie bezpieczeństwa pożarowego. Z mojego doświadczenia wynika, że efektywność celów strategicznych, rozwojowych,
jakie realizuje się na rzecz OSP, była znacznie większa, gdy związek dysponował 50% środków.

78

Czas na nowe horyzonty – ZOSP RP a ochrona ludności.
Rozwój pomocy humanitarnej w UE i Polsce

Aktywność Związku OSP RP w Unii Europejskiej i Europie
Aktywność Związku powinna również mieć miejsce w Unii Europejskiej. Należy podjąć
działania na rzecz udziału ochotniczych straży pożarnych we Wspólnotowym Mechanizmie
Ochrony Ludności, poprzez stworzenie samodzielnych modułów lub jako uzupełnienie do
modułów PSP. Moduł powinien być zbudowany na obszarze województwa – to zadanie dla
oddziałów wojewódzkich ZOSP RP we współpracy z PSP i samorządem wojewódzkim.
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP winien być kreatorem wzmocnienia roli
OSP w systemie ochrony ludności nie tylko w kraju, ale i w Europie. Przed nami rok jubileuszy: 100-lecia Związku oraz 30-lecia przyjęcia przez Sejm ustaw o ochronie przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej, a każdy jubileusz to nie tylko czas świętowania, ale
również czas refleksji, podsumowań i wyznaczania nowych horyzontów. Oby te horyzonty
nie były przysłonięte sporami o doraźne korzyści, lecz stanowiły inspirację do włączania
się kolejnych pokoleń w ruch strażacki i zachęcały do dalszej aktywności społecznej.
Związek, reprezentując OSP, ma prawo wpływać na rozwój ochotniczych straży pożarnych i ich umocowanie w strukturach bezpieczeństwa państwa i uczestniczyć nie jako
bierny obserwator, ale partner w podejmowaniu kluczowych decyzji odnoszących się do
jednostek OSP i systemu, w którym one uczestniczą. To wynika nie tylko z jego umocowania prawnego – wynika również ze stuletniej tradycji oraz nowych, jakże ważnych zadań
z obszaru bezpieczeństwa i ochrony ludności.
Gen. brygadier w st. spocz. dr h.c. Wiesław B. Leśniakiewicz był w latach 2008-2015
komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej. Dziekan Klubu Generalskiego
Państwowej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej, wiceprezes ZG ZOSP RP.
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2.

FUNDAMENTALNA USTAWA
DLA SYSTEMU OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ
Marian Starownik
Trzydzieści lat temu, 24 sierpnia 1991 r., Sejm przyjął ustawę o ochronie przeciwpożarowej. Dzisiaj można śmiało powiedzieć, że miała ona
fundamentalne znaczenie dla całego systemu ochrony przeciwpożarowej.
Faktycznie nowa ustawa dała podwaliny pod funkcjonowanie nowoczesnego pożarnictwa zawodowego i ochotniczego. Stała się gwarancją rozwoju. Bardzo pozytywnie wpisała się w 100-letni dorobek Związku i ruchu
strażackiego.
Ustawa wykreowała wraz z innymi ustawami nowoczesny na ówczesne czasy system
ochrony. Nie ma chyba osoby, która nie dostrzegałaby pozytywnego wpływu tej ustawy na nasze bezpieczeństwo. Tchnęła ona nowego ducha w funkcjonowanie wszystkich ochotniczych
straży pożarnych i ich Związku. Wkrótce zorganizowano Państwową Straż Pożarną. Po kilku latach, z dniem 1 stycznia 1995 r., powstał krajowy system ratowniczo-gaśniczy (KSRG).
W jego skład na zasadach dobrowolności na mocy umów cywilnoprawnych weszło kilka tysięcy OSP. Same OSP wypracowały znakomity system jednostek operacyjno-technicznych.
Zmiany wpisywały się w przemiany ustrojowe III Rzeczypospolitej. Nie było jednak
z powstaniem tego systemu tak łatwo. Były wówczas duże opory we wsparciu ochotniczego
pożarnictwa. Nad przyszłością ochotniczego ruchu strażackiego z początkiem lat 90. XX w.
wisiały ciemne chmury. W szczególności należy podkreślić, że rząd premiera Tadeusza Mazowieckiego prowadził radykalną przebudowę systemu społeczno-gospodarczego. Trzeba
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przypomnieć, że do pewnego czasu do transformacji roku 1989 w dużej mierze kierowcy
działający w OSP oraz sprzęt, który tam docierał, to były zadania komend rejonowych SP.
Po tym czasie zawodowa straż pożarna zaczęła wypowiadać umowy z kierowcami z OSP.
I praktycznie z dnia na dzień ochotnicze straże pozbawione zostały perspektyw finansowania. Tutaj zrodziła się inicjatywa ochotników strażaków i posłów, którzy mieli coś wspólnego
z OSP, aby przygotować inicjatywę ustawodawczą. Powstała ona już w 1990 r. i została podpisana przez posłów, a mnie zobowiązano do reprezentowania tej ustawy.
Wiadomo było, że jeszcze nie można nad nią procedować, ponieważ minister SWiA
powiedział, że niedługo będzie procedowany pakiet ustaw dotyczący ustawy o pożarnictwie zawodowym, to może przy tej okazji będzie procedowany również nasz projekt.
W tamtym czasie były duże opory co do zalegalizowania ustawy o ochotniczym pożarnictwie. Strona ministerialna podtrzymywała zdanie, że finansowanie OSP nie jest zadaniem
państwa. Powinniśmy się opierać na ustawie o stowarzyszeniach. Ona jednak nie dawała
jasnej i czytelnej odpowiedzi na pytanie, czy samorządy lokalne mogą finansować OSP.
Wiemy, że jak nie ma finansowania, to nie ma odpowiedzialności za gotowość. Stąd też
pojawiła się inicjatywa opracowania odpowiednich regulacji prawnych, aby to zadanie
powierzyć samorządom lokalnym. I to się udało. Ta ustawa naprawdę położyła solidne
podwaliny pod możliwość funkcjonowania oraz równego traktowania straży zawodowej
i ochotniczej. Określone zostały zadania i pewne funkcje ratownicze, techniczne, medyczne dla OSP. Oznaczało to gwarancję, że system bezpieczeństwa pożarowego i ratowniczego jest dobrze przygotowany. Ustawa zdefiniowała, jakie struktury ratownicze są jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Zostało wymienionych tu siedem punktów, a w punkcie
„inne” można było dookreślić różne swoje zadania.
Pamiętam, jak duży był opór przed zaliczeniem OSP do systemu przeciwpożarowego.
Konkretne rozwiązania tworzyły się często w ostrej dyskusji. W ministerstwie, jak również
w Ogólnopolskim Klubie Parlamentarnym panowało przekonanie, że OSP to postkomunistyczny relikt, który nie pasuje do nowych czasów i wyzwań. Podobny pogląd lansowany był
także przez kierownictwo zawodowej straży pożarnej – że w nowych realiach brak jest miejsca
dla hobbystyczno-społecznych organizacji ratowniczych. Takie podejście do OSP przejawiało
się zapisami w ustawie z 1991 r. Nie widać zapisów, które tworzyłyby więzi między PSP a OSP,
brak też zobowiązań rządu w relacjach z OSP, z wyjątkiem szkoleń członków OSP przez PSP.
W tej sytuacji moim pomysłem było, aby ekonomicznie podporządkować OSP nowo powołanym samorządom lokalnym, i był to strzał w dziesiątkę. Dzięki synergii struktur Związku
z samorządami lokalnymi w korelacji z jednostkami OSP nastąpiła radykalna zmiana w OSP
pod względem pozyskiwanego sprzętu, bazy lokalowej, a głównie mobilności w systemie
ratowniczo-gaśniczym. Ten potencjał został dostrzeżony przez rządzących, a głównie przez
sceptycznie dotychczas nastawionych funkcjonariuszy PSP. Dopiero po 4 latach samodzielnego działania OSP ustawowo stworzono krajowy system ratowniczo-gaśniczy, który spełniał
i spełnia swoją rolę. Dlatego też nie widzę potrzeby, aby dzisiaj miał być likwidowany.
Wtedy, w 1991 r., to z inicjatywy klubu PSL powstała koncepcja, aby podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem struktur ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej unormować ustawą wiodącą, czyli ustawą o ochronie przeciwpożarowej. Uznaliśmy,
że dotyczyć to powinno tak strażaków ochotników, jak i zawodowych. Trudne rozmowy
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miały też na celu przyjęcie takiego systemu, który dawałby strażakom ochotnikom i ich reprezentacji – Związkowi OSP RP – należne, godne miejsce. Konferencja naukowa poświęcona rycerzom św. Floriana z okazji 100-lecia powstania Związku to właściwy moment,
aby wspomnieć parlamentarzystów, którzy 30 lat temu skutecznie walczyli i przyczynili się
do powstania jakże ważnej ustawy. Osobiście chcę przypomnieć posłów Waldemara Pawlaka, Zbigniewa Mierzwę, Bogdana Szredera, Michała Górskiego, Janinę Kuś i wielu innych, jak Henryk Michalak (KP – UD), Ireneusz Skubis (PSL), Janusz Maćkowiak (PSL),
Janusz Zemke (PKLD) czy Kazimierz Ujazdowski (SD). Strażacy ochotnicy od ponad 100
lat ratują życie i zdrowie, są liderami lokalnych społeczności. Mają pełne społeczne poważanie i zaufanie. Ale nieprawdą jest, że mają oni wokół tylko samych przyjaciół. Tak było
zresztą w całej historii. Strażacy wiedzą, że ,,jeśli na coś liczysz, to licz na siebie”.
Dzięki ustawie ochotnicze straże pożarne stały się stowarzyszeniami rejestrującymi
się w sądzie na podstawie nowej ustawy Prawo o stowarzyszeniach. W sprawach zaś ratownictwa podstawą była ustawa o ochronie przeciwpożarowej. Dzięki nowym unormowaniom OSP wzmocniły swoją samorządność i samodzielność oraz zyskały większą niż
dotychczas możliwość pozyskiwania środków finansowych na swoją działalność nie tylko
ratowniczą, ale i kulturalną oraz sportową. Pozwoliło to OSP ugruntować swoją pozycję
tak w obszarze operacyjno-ratowniczym, jak i społecznym.
Niebagatelną rolę w następnych latach zaczął odgrywać Związek OSP RP, prowadząc szeroką działalność w obszarze ratownictwa oraz społeczno-kulturalnym. Przez te minione 30 lat
Związek był inicjatorem ogromnej przebudowy OSP. W tysiącach OSP pojawił się nowoczesny
sprzęt strażacki, od sprzętu ochrony osobistej po lekkie, średnie i ciężkie samochody pożarnicze. Nastąpiło zrozumienie, że OSP muszą także dysponować nowoczesnym sprzętem, nie tylko tym, który jako przestarzały nie był już potrzebny zawodowcom. W wielu OSP powstawały
jednostki specjalistyczne. Ogromne przemiany miały miejsce za sprawą programu karosacji.
Związek inicjował konkretną współpracę międzynarodową, szczególnie ze swymi sąsiadami.
Nie sposób nie wspomnieć o współpracy z samorządem. Dzięki nowej ustawie ogromny
wpływ na przemiany w obszarze bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej uzyskały samorządy. I to one stały się najważniejszym filarem wspierającym strażaków ochotników. Wynika to wszak z pięknej historycznej tradycji. Minione lata pokazały, iż pomoc samorządów to
dzisiaj często około 70 proc. faktycznego wsparcia finansowego na rzecz istnienia i rozwoju
OSP. Dla zilustrowania skali tej pomocy posłużę się ciekawymi przykładami z woj. lubelskiego.
W 1991 r. żadna OSP w naszym województwie nie była w posiadaniu nowego samochodu
pożarniczego, czy to typu średniego, czy lekkiego. Na przestrzeni lat 1992-2016 z udziałem
ZOW ZOSP RP oraz samorządów lokalnych zakupiono niemalże 500 nowych pojazdów pożarniczych. Przykładowo w roku 2016 ZOW ZOSP RP w Lublinie zrealizował projekt zakupu
43 samochodów bojowych typu ciężkiego i średniego z udziałem środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego w wysokości prawie 20 mln zł. Ogromną pomoc w pozyskiwaniu tych
środków dołożył ówczesny marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski, ponadto Urząd Marszałkowski wspiera znacząco Wojewódzkie Przeglądy Orkiestr Dętych. Skoro
mowa o orkiestrach dętych, to godny odnotowania jest fakt, że z inicjatywy starosty powiatu
puławskiego Witolda Popiołka i burmistrza Nałęczowa Wiesława Pardyki w tym uzdrowiskowym miasteczku na stałe zagościł coroczny Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych.
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Powiat parczewski wyszedł w 2010 r. z inicjatywą, żeby być stolicą województwa w odbywaniu zawodów sportowo-pożarniczych według regulaminu CTIF. Inicjatorami tego pomysłu byli: ówczesny starosta Waldemar Wezgraj oraz dh Wiesław Nowak. Zaś zgodnie z ofertą
starosty krasnostawskiego Janusza Szpaka Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze na
stałe goszczą w tym mieście. Wójt gminy Stoczek Łukowski – Marek Czub – w 2010 r., kiedy
został wójtem, przyrzekł strażakom, że każdego roku ze środków budżetu gminy i innych
źródeł kupować będzie nowy pojazd strażacki typu średniego i ciężkiego, i danego słowa dotrzymał. Wyposażył w ten sposób wszystkie 8 jednostek OSP. Natomiast wójt gminy Ludwin
– Andrzej Chabros – jednocześnie na bazie remizy OSP i biblioteki przygotował miejsce
ratowniczo-kulturalno-społeczne integrujące całą społeczność lokalną. W obiekcie swoje
lokum mają strażacy z OSP, MDP, emeryci, KGW, dzieci w różnym wieku – zrzeszeni w różnych kółkach zainteresowań. Liderują w tym przedsięwzięciu druhowie z OSP Ludwin.
Trzeba jednak dopowiedzieć, że przypominana dzisiaj ustawa o ochronie przeciwpożarowej
z 24 sierpnia 1991 r. zasadniczo uregulowała problemy finansowania potrzeb OSP. Tymczasem
w praktyce dostępne środki są jednak często skromne i pokrywają jedynie pilne potrzeby związane z wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej OSP.
To w szczególności zakup paliwa do samochodów pożarniczych, ubezpieczenie pożarniczych
samochodów oraz strażaków ochotników, przeglądy techniczne, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, ryczałty dla kierowców, utrzymywanie remiz. To zaradności strażaków i ich
Związku od szczebla gminnego przez powiatowy do wojewódzkiego i krajowego zawdzięczają
OSP stałą poprawę w zakupach samochodów, motopomp i specjalistycznego sprzętu. I tu trzeba
ponownie oddać chwałę unormowaniom pierwszej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Dzięki nim
katalogi zagadnień dotyczących tak aktywności ratowniczej, jak i pozostałej: prewencyjnej, sportowej, kulturalnej zostały unormowane jako otwarte. Co nie było zakazane, jest możliwe. Rosła
więc inicjatywność OSP. Strażacy stali się liderami lokalnych społeczności. Dzisiaj ich siedziby to
centra rozwoju cywilizacyjnego. Miejsce strażackich szkoleń, ale również spotkań mieszkańców.
Tu spotyka się młodzież strażacka w ramach dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych.
Ćwiczą strażackie orkiestry i inne zespoły artystyczne.
Ustawa w międzyczasie była wielokrotnie modyfikowana. Wynika to ze zmian w życiu społeczeństwa i rozwoju technologicznego, cywilizacyjnego. Ale jej głęboki sens w systemie ochrony
przeciwpożarowej w pełni się sprawdził. Historia dobitnie pokazała, że aby żyło się bezpieczniej,
muszą być silne trzy filary: ochotniczy, samorządowy i państwowy. Liczę na to, że tak będzie
i w przyszłości. Chociaż zauważamy, że w każdym systemie zapędy centralizacji co pewien czas
odżywają. Dzisiaj także widać tę pokusę ograniczenia samorządności ruchu strażackiego czy
przysłowiowego wzięcia go pod but. Przestrzegam przed tym. Mieliśmy już to w historii. Trzeba
szanować wszystkich strażaków i wszystkie OSP za to, że w ogóle są i chcą działać na rzecz drugiego człowieka. Pomagajmy im w tym, a nie przeszkadzajmy. Epidemia koronawirusa pokazała,
że takie podejście jest wręcz w wielu miejscowościach zbawienne. Dlatego modyfikacje, zmiany
ustawy są jak najbardziej potrzebne. Ale ostrożnie ze zmianą systemu, bo to groźne dla samego
bezpieczeństwa. Zniszczyć to, co dobrze funkcjonuje, łatwo. Odbudować będzie o wiele trudniej.
Marian Starownik jest wiceprezesem ZG ZOSP RP oraz prezesem ZOW ZOSP RP
woj. lubelskiego.
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WSPÓŁPRACA POMIĘDZY ZWIĄZKIEM
OSP RP I PAŃSTWOWĄ STRAŻĄ
POŻARNĄ PODSTAWĄ NASZEGO
BEZPIECZEŃSTWA
Zbigniew Meres
100 lat Związku OSP RP to nie tylko sam jubileusz. To także okres
optymalizowania wykorzystania zasobów ludzkich – strażaków ochotników i zawodowych na rzecz poprawy naszego bezpieczeństwa.
W całej historii, a szczególnie dzisiaj, społeczeństwo pokłada w strażakach ogromne nadzieje. Nadzieje na swoje bezpieczeństwo oraz na
skuteczne wsparcie, gdy zaistnieje potrzeba nagłej pomocy. I chyba
w swej codziennej aktywności sprawdzamy się. Widać to w codziennym życiu i… w badaniach opinii społecznej. Strażacy jako całość, tak zawodowi, jak
i ochotnicy, mają w nich najwyższe społeczne zaufanie. Z całą mocą pragnę podkreślić tę jedność także dzisiaj, w czasie pandemii, i jej wagę w obliczu niewiadomych doświadczeń, które nas czekają w tej bliższej, jak i dalszej przyszłości. Lata 2020 i 2021
pokazały, jak kruche jest nasze życie i bezpieczeństwo. Zamarły państwa i aktywność
obywateli. Nieprzewidywalna pandemia rozkładała życie społeczne i rozwój gospodarczy. Ale nie zmniejszyło się zapotrzebowanie na pomoc. To było także poważne zadanie dla strażaków z PSP i OSP. Ale czy w przeszłości było inaczej? Możemy powiedzieć,
że nie mieliśmy takiego jak dzisiaj sprzętu. A przecież groźne pożary, katastrofy były
z naszą cywilizacją związane od początku jej istnienia. Każdy okres w historii zaznaczał
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się wydarzeniami pełnymi ludzkich nieszczęść w wyniku działania nieobliczalnych żywiołów ognia i wody. Każdy wiek i każde pokolenie ma w swej historii takie obrazy.
I zawsze widzimy, jak ludzka solidarność i wzajemna pomoc umożliwiają ratowanie dobytku i ludzi.
Podczas swojej służby miałem nieraz tego dowody. Po ukończeniu jako prymus w 1971 r.
pierwszego turnusu Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej, mając prawo wyboru miejsca
pracy, wybrałem niełatwy operacyjnie teren woj. śląskiego. Najpierw w Chorzowie, a następnie w Katowicach i Dąbrowie Górniczej. To była szkoła mojego strażackiego życia. W tym
strażackim życiu zawsze byłem blisko strażaków ochotników. Byli mi bliscy w codziennej
strażackiej służbie, czy to pracowałem jako kierownik służby operacyjnej, czy komendant
katowickiej KW SP, komendant wojewódzkiego PSP w Katowicach, czy wreszcie komendant główny PSP oraz szef Obrony Cywilnej Kraju. Sprawując przez wiele lat nadzór nad
całokształtem spraw związanych z ochroną przeciwpożarową w regionie śląskim i w kraju,
potwierdzam ogromne znaczenie współpracy służby ochotniczej i zawodowej.
Ale to braterstwo strażaków najpełniej widać w czasie akcji. Brałem osobisty udział
w wielu dramatycznych wydarzeniach. Szczególnie mam w pamięci akcję ratowniczogaśniczą podczas pożaru lasów w Kuźni Raciborskiej w 1992 r., który poprzedził pożar
w Olkuszu w byłym woj. katowickim. Trzeba odnotować, że ten rok znany jest z serii tragicznych pożarów lasów. Ten największy był we wspomnianej Kuźni Raciborskiej. Miałem zaszczyt kierować akcją ratowniczo-gaśniczą, która naznaczona została także ludzkim
dramatem. W pożarze tym tragicznie zmarli bowiem dwaj strażacy – kpt. Andrzej Kaczyna oraz dh Andrzej Malinowski z OSP Kłodnica. Chwała naszym strażackim bohaterom!
Kierowałem także siłami wojewódzkiego systemu ratowniczo-gaśniczego podczas
„powodzi tysiąclecia” w 1997 r. na Górnym Śląsku oraz wieloma trudnymi akcjami ratowniczymi, m.in. siłami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego podczas powodzi
w 2001 r. Wtedy także miałem zaszczyt spotykać się w akcji z setkami strażaków w białych
i czerwonych hełmach, m.in. ratujących miasto Sandomierz przed zalaniem. Przykłady
te przypominają, że gdy jest wielkie nieszczęście, wyraziście widzimy i strażackie poświęcenie, i potrzebę rozwoju obydwu służb. Potrzebni są wszyscy strażacy i wszystkie OSP,
tak jak i potrzebne są wszystkie jednostki PSP. Razem zawsze byliśmy w stanie sprostać
nakładanym na nas zadaniom, zwłaszcza w ekstremalnych sytuacjach. Wtedy, gdy przysłowiowa śmierć zaglądała w oczy. Współpraca była w tych najtrudniejszych chwilach
najbardziej widoczna.
Rozwijając funkcjonowanie KSRG, w tym tworząc Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, miałem w pamięci to poświęcenie wszystkich strażaków.
W życiu codziennym, nie tylko w akcji, profesjonalizm i gorące serca są potrzebne. Jestem
przekonany, że wyżej wymienione doświadczenia w naszym pokoleniu scementowały dobrą współpracę jednostek OSP i PSP.
Były to zasady partnerstwa i jedności. Okazało się, że to współdziałanie stało się zasadą i funkcjonowało w każdej kategorii zdarzeń. Wszyscy wychodzimy z tego obronną
ręką. Te zasady są i obecnie kontynuowane. Dzisiaj, w 100-lecie Związku OSP RP, ale także w rocznicę uchwalenia ustawy o ochronie przeciwpożarowej, a następnie Państwowej
Straży Pożarnej, warto mówić i przypominać o potrzebie dalszego umacniania naszej
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współpracy. Bo niestety należy dostrzegać i zagrożenia w jej jakże pięknym funkcjonowaniu. To współpraca ludzi ogromnego poświęcenia. Niestety, nieraz druhny i druhowie
strażacy tę służbę przypłacali swoim zdrowiem, a nawet życiem. Trzeba zawsze umieć
to uszanować. We współpracy musi być miejsce na szczególne uszanowanie odrębności, w tym samorządności, dobrowolności i samodzielności ochotniczych straży pożarnych i ich Związku. Cechy te akcentowali jego twórcy na czele z Bolesławem Chomiczem
w 1921 r. Widzieli w tym podstawy naszego bezpieczeństwa. Historia nieraz pokazała, jak
mszczą się błędy we współpracy. Szczególnie doświadczenia lat 50. XX w., gdy niszczono
strażacką samorządność, są tego najlepszym dowodem.
Wyrażam uznanie organizatorom konferencji i satysfakcję, że mogę się osobiście wypowiedzieć o szlachetnych doświadczeniach ochotniczego ruchu strażackiego oraz funkcjonariuszy PSP. Ważne jest także, że to Związek OSP RP na konferencji z okazji swego
stulecia podnosi to zagadnienie. Cieszy, że wśród wypowiadających się są przedstawiciele
tak Związku, jak i PSP, także licznie reprezentowani ludzie nauki, w tym Szkoły Głównej
Służby Pożarniczej oraz CNBOP – PIB im. Józefa Tuliszkowskiego. Istotne jest także, że
problematyka kooperacji, dobrej komunikacji i wzajemnych relacji jest dostrzegana przez
zespół pracujący nad Strategią Florian 2050. Jestem podbudowany faktem, że o naszej
przeszłości, dniu dzisiejszym oraz przyszłości mówimy otwarcie i z udziałem wszystkich
zainteresowanych.
Gen. brygadier w st. spocz. Zbigniew Meres jest wiceprezesem ZG ZOSP RP oraz prezesem ZOW ZOSP RP woj. śląskiego. Był senatorem VII i VIII kadencji Senatu RP oraz
w latach 1997-2002 komendantem głównym PSP.
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Polski system ochrony
przeciwpożarowej a Unia
Europejska – współpraca,
kierunki rozwoju
Andrzej Brachmański
Odpowiedź na pytanie, które zadał mi organizator konferencji – jakie
powinny być relacje pomiędzy polskim systemem ochrony przeciwpożarowej a systemami krajów Unii Europejskiej? – może być krótka lub
bardzo, bardzo długa. Odpowiedź krótka brzmi: żadne. Systemy ochrony
przeciwpożarowej każdego z krajów są różne, choć nie sposób nie zauważyć, iż wszędzie oparte są na dwóch filarach – większych lub mniejszych jednostkach zawodowych wspomaganych jednostkami ochotników. W najbliższym z mojego punktu widzenia kraju EU – w Niemczech – OSP i straż
zawodowa to dwie niezależne służby. Na przykład w Cottbus jest straż zawodowa i obejmuje swoim działaniem tylko miasto Cottbus i dwie lub trzy gminy, z którymi podpisali
porozumienie wójt z burmistrzem, a w powiecie Sprewa-Nysa są tylko ochotnicze straże
pożarne. W powiecie zatrudniony jest komendant, który nadzoruje OSP i jednocześnie
wykonuje zadania prewencji pożarowej. Jeżeli jest pożar w powiecie, to jadą tylko jednostki OSP i komendant. Zawodowa straż pożarna z Cottbus czasami również dojeżdża, ale
musi mieć zgodę burmistrza na wyjazd. W Niemczech nie ma mechanizmu podobnego
do naszego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W przypadku działań obejmujących teren więcej niż jednego kraju związkowego wiodącą rolę spełnia THW.
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Spieranie się o to, który z systemów jest lepszy, nie ma sensu. To kwestia tradycji i…
pieniędzy. Osobiście uważam, że mamy jeden z najlepszych modeli, ale jest to moje zdanie,
z którym można się zgadzać lub nie, choć warto wspomnieć, że onegdaj Brytyjczycy, gdzie
OSP są w formie szczątkowej, byli bardzo zaineresowani naszym modelem, gdyż wyliczyli,
że rozbudowa formacji ochotniczych obniży koszty funkcjonowania ich systemu. Mając
powyższe na uwadze, można byłoby zaryzykować tezę, że wskutek odmienności systemów
oraz faktu, iż większość interwencji rozgrywa się w krótkim czasie, rzeczywista współpraca międzynarodowa strażaków nie ma większego sensu.
Ale każdy medal ma dwie strony. Dlatego chciałbym powiedzieć kilka słów o tym, dlaczego współpraca strażacka, przynajmniej w wymiarze transgranicznym, ma głębokie uzasadnienie. Zacznę jednak od historii. W 1995 r. wybuchł wielki pożar na największym przygranicznym bazarze w Polsce – w Łęknicy. Jako jedni z pierwszych do akcji zameldowali się
ochotnicy z Bad Muska. Byli szybciej niż zawodowcy z Żar. Po prostu dlatego, że mieli…
bliżej, może z 1000-1200 metrów. Zobaczyli, że się „pali jak cholera”, i nie czekali na żadne wezwanie ze strony polskiej, tylko wskoczyli do samochodów, bez problemu przejechali
graniczny most i rozwinęli linię gaśniczą, czerpiąc wodę z granicznej Nysy. Sami z siebie
wezwali też na pomoc kolegów z miejscowości bardziej odległych i wsparli naszych w gaszeniu tego wielkiego pożaru. Wsparcie było znaczne, bowiem dysponowali pompami dużej
wydajności, których my nie mieliśmy, i czerpali wodę z rzeki w wielkich ilościach.
Trzynaście lat wcześniej kilka kilometrów na północ od tego miejsca palił się las w Zasiekach. Niemcy stali po drugiej stronie rzeki i w charakterze gapiów obserwowali trzytygodniową walkę polskich strażaków z czerwonym kurem, a Polacy, mimo że mieli wielki
problem z zaopatrzeniem w wodę, bali się przekroczyć pas drogi granicznej i zassać wodę
z granicznej Nysy. Gdy dowódca akcji wreszcie się na to zdecydował, to długo potem musiał prowadzić rozmowy z prokuratorem w mało przytulnym gabinecie. Te dwa zdarzenia
pokazują, jak daleką drogę przeszliśmy w ciągu trzydziestu lat. A przecież, w moim mniemaniu, jesteśmy… no właśnie, gdzie? Na początku, w środku, czy akurat robimy zwrot
w tył w dziedzinie współpracy transgranicznej?
Mówiąc o rzeczywistej współpracy w ochronie przeciwpożarowej oraz w działaniach
ratowniczo-gaśniczych, myślę głównie o współpracy transgranicznej. W swoich rozważaniach skupiam się na pograniczu polsko-niemieckim. Po pierwsze dlatego, że je znam.
Po drugie, że na współpracy z Niemcami spocznie w przyszłości, przynajmniej mam taką
nadzieję, główny ciężar naszej obecności w strukturach strażackich UE.
Upadek PRL-u spowodował olbrzymi wzrost kontaktów polsko-niemieckich. Tych
rządowych i tych o kilka szczebli niżej – na szczeblu samorządu, ale również mniej lub
bardziej zorganizowanych grup społecznych. Stroną ofensywną byli głównie Niemcy,
wśród których na początku lat 90. XX w. zapanowała swoista moda na nawiązywanie bilateralnych stosunków. My też chętnie je nawiązywaliśmy, było bowiem co podpatrywać.
W połowie lat 90. mieliśmy już w tym interes, bowiem pojawiły się fundusze przedakcesyjne i rekomendacja partnera niemieckiego bardzo pomagała w ich pozyskiwaniu.
W tym czasie przygraniczne gminy (za przygraniczne uważano gminy leżące po reformie administracyjnej na terenie dwóch powiatów od linii granicznej) masowo zawierały porozumienia o współpracy ze swoimi odpowiednikami po drugiej stronie granicy.
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Gdy wstąpiliśmy do UE i staliśmy się państwem uczestnikiem układu z Schengen, zniknęła najbardziej widoczna i uciążliwa przeszkoda w takiej współpracy – kontrola, a przede
wszystkim kolejka na granicy. Pojawiła się za to dodatkowa zachęta dla obu partnerów –
europejskie programy, z których spora część dotyczyła wspólnych lub pozornie wspólnych
projektów transgranicznych. W międzyczasie nastąpiła też ważna zmiana w mentalności.
Tu, na pograniczu, Niemiec przestał być symbolem wszelkiego zła, a Polak symbolem
lenia, obiboka i złodzieja. Sąsiedzi zaczęli patrzeć na siebie życzliwie, choć pewna doza
nieufności nadal, po tylu latach, pozostała.
Współczesna Europa charakteryzuje się coraz silniejszymi procesami integracyjnymi.
Szczególnie silna integracja występuje na terenach przygranicznych; dzięki pogłębianiu
współpracy następuje łagodzenie negatywnych skutków istnienia granicy. Współpraca
obszarów po obydwu stronach granicy napotyka jednak ciągle różnego rodzaju bariery
i ograniczenia, stąd zakres, formy i intensywność tej współpracy na poszczególnych odcinkach naszej granicy są zróżnicowane. To, na ile występują ograniczenia we współpracy,
zależy od rodzaju granicy – czy jest to granica wewnętrzna, czy zewnętrzna Unii Europejskiej – a także od cech obszarów po obu jej stronach. O ile granice zachodnia i południowa są granicami praktycznie „niewidocznymi”, a główną barierą do bliskiej integracji jest
ciągle język, mała liczba przejść granicznych oraz niekompatybilna infrastruktura drogowa i kolejowa, o tyle wschodnie są bardzo sformalizowane, współpraca transgraniczna
z Ukrainą jest nikła, a z Białorusią i Rosją nie istnieje. W 2010 r. polscy strażacy jadący do
pożaru lasów w Federacji Rosyjskiej musieli jechać przez Litwę i Łotwę, gdyż Białoruś nie
wyraziła zgody na przejazd przez jej terytorium, mimo że była to najkrótsza droga.
Teraz możemy przejść – revenons à nos moutons, jak mawiają Francuzi – do naszej
sąsiedzkiej współpracy. W momencie, kiedy zacieśniały się więzi między gminami przygranicznymi, kiedy znikała granica, organizacjami społecznymi chyba najbardziej otwartymi na nowe kontakty były ochotnicze straże pożarne. Może dlatego, że podobne struktury były po obu stronach granicy, że ludzi łączyła podobna pasja, również dlatego, że
w początkowym okresie „tamci” mocno wsparli naszych sprzętem, tam już wycofywanym
z użytku, u nas wtedy mocno nowoczesnym. Te kontakty trwają już bez mała ćwierć wieku! Są mocniejsze lub słabsze. Wiele zależy od ludzi. Ale istnieją i mają konkretny wymiar.
Wzajemne wizyty strażaków niemieckich w Polsce i polskich w Niemczech nie są już
czymś niezwykłym. Nie odbywają się tylko z okazji świąt państwowych. Dobry jest każdy
powód. Dożynki we wsi, dni gminy, święto jednostki czy zwykłe spotkanie. Najczęściej mówimy o nich „wymiana doświadczeń”. A wymiana doświadczeń następuje najczęściej przy…
kawie. Nie mam nic przeciwko takiej formie. Wręcz przeciwnie – jest to bardzo pożądana
forma pokazywania drugiej stronie, jak funkcjonuje pierwsza. Nie darmo branża szkoleniowa przeżywa dzisiaj rozkwit. A czymże jest szkolenie, jak nie przekazywaniem doświadczeń
przy kawie? W przypadku strażaków idzie to dalej. Oglądamy sprzęt, poznajemy nowinki
techniczne, czasami przypatrujemy się ćwiczeniom drugiej strony, a czasami wspólnie się
szkolimy. Nie będzie żadnej przesady w stwierdzeniu, że dziś nasza wiedza i wyszkolenie są
podobne do wiedzy i wyszkolenia naszych sąsiadów. To ułatwia wiele spraw.
Przygraniczna współpraca z Niemcami ma swoją specyfikę. Po stronie niemieckiej mamy
bowiem dwa odpowiedniki naszych straży – THW (Służba Ratownictwa Technicznego),
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odpowiednik naszej PSP, i Związek Ochotniczych Straży Pożarnych (Brandenburg
Freiwillige Verband). Od kilkunastu już lat współpracujemy nie tylko w ramach „wymiany
doświadczeń przy kawie”, ale też współpraca jest bardzo konkretna, szkoleniowa. Tuż przy
granicy znajduje się bowiem Szkoła Pożarnicza Landu Brandenburgia, która dysponuje
tzw. budynkiem rozgorzeniowym, czyli budowlą symulującą pożary wewnątrz budynków. To o stopień wyżej niż komory dymne, doskonałe miejsce do ćwiczeń w warunkach
zbliżonych do panujących w czasie pożaru. Dzięki współpracy lubusko-brandenburskiej
wielu z naszych strażaków, zarówno zawodowych, jak i ochotników, miało możliwość ćwiczenia w tym miejscu i bardzo sobie to chwalili.
W strażackim rzemiośle liczą się wspólne ćwiczenia. Odbywają się, ale niestety niezwykle rzadko. Pamiętam dwukrotny udział Niemców w ćwiczeniach na terenie pow.
słubickiego – ćwiczeniach o nader skomplikowanych założeniach. Były też wspólne ćwiczenia w symulowanej katastrofie kolejowej w Zbąszynku oraz na węźle w Czerwieńsku,
pewnie też jakieś mniejsze. Polacy ćwiczyli w Celle. Jak na tyle lat współpracy – mało.
Kilkanaście razy jednostki PSP i OSP brały udział we wspólnych polsko-niemieckich zawodach pożarniczych, choć tu napotykamy podstawową trudność – różne formuły tych
zawodów po obu stronach granicy. Też niewiele.
Mój przyjaciel dh Edward Fedko – wieloletni prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubuskiego – pytany o współpracę z UE zawsze wymienia
na pierwszym miejscu projekty europejskie, dzięki którym udało się wyposażyć lubuskie
jednostki OSP w kilkanaście średnich i kilkanaście lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz wiele sprzętu ochrony osobistej. Zawsze wymienia też przyjacielskie stosunki ze strażakami z Brandenburgii oraz wymiany delegacji ze strażakami francuskimi
z departamentu LOT oraz z Czechami z Kraju Usteckiego. Ale czy w związku z tym możemy mówić o strażackiej współpracy unijnej? Moim zdaniem – nie. Możemy dodać do
tego kilkakrotny udział polskich zawodowych ekip pożarniczych w zwalczaniu skutków
powodzi w Niemczech i Czechach oraz mocno nagłaśniany wyjazd do gaszenia pożarów
lasów w Szwecji (udział w akcjach poszukiwawczych po trzęsieniach ziemi, akcję charytatywną na Sri Lance po tragicznym tsunami w 2004 r. oraz pomoc w gaszeniu pożaru lasów
w Rosji pomijam, gdyż miały miejsce poza terytoriami UE). Pewnie kilka mniejszych akcji
lokalnych. Wszystko. Niewiele jak na 17 lat obecności w Unii.
Moim zdaniem współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz
ratownictwa technicznego jest obszarem mało zintegrowanym. Wojsko ma swoje połączone dowództwo w MON i coroczne – mniejsze lub większe – wspólne ćwiczenia. Straż
Graniczna funkcjonuje w ramach Frontexu, SARS od dawna ma swoje procedury międzynarodowe, policjanci mają Interpol i Europol, a w obszarach przygranicznych wymiana informacji jest dość ścisła. A strażacy? Tak naprawdę współpraca opiera się na dość
enigmatycznych porozumieniach bilateralnych w obszarach pogranicza polsko-niemieckiego, które w znacznej mierze uzależnione są od dobrej woli stron.
Dzisiaj wspólne akcje, nawet w powiatach przygranicznych, są rzadkością. Przeszkodą
są: brak uregulowań prawnych, odmienne systemy organizacyjne, brak nawyku korzystania z zasobów sąsiada (nacjonalizm w tym obszarze jest ciągle silny) oraz zwyczajnie trudności komunikacyjne (językowe). W czasie akcji tłumacz wszystkiego nie załatwi. Ktoś
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powie – czy to jest potrzebne? W sytuacji, kiedy liczy się czas dojazdu, ściąganie nawet
nieodległych zasobów z sąsiedniego państwa wydaje się bezcelowe. Pozornie. Są bowiem
akcje długotrwałe, w których mocny drugi rzut (zmiennicy) jest bezcenny. Wiadomo, że
z reguły drugi rzut stanowią dziś jednostki słabiej wyszkolone i wyposażone. A gdyby tak
w tym drugim rzucie pojawiły się dobrze wyszkolone i wyposażone jednostki partnera
zagranicznego? Śmiem twierdzić, że wszędzie po obu stronach granicy rozeznanie co do
możliwości służb po drugiej stronie jest słabe. Tak naprawdę nie wiemy, czym dysponują
Niemcy w Cottbus, Budziszynie czy Niesky, a oni nie znają naszych możliwości w Żarach,
Zielonej Górze czy Międzyrzeczu. A nawet jeśli wiemy, to nie jest to wiedza sformalizowana, zapisana na papierze, lecz wiedza komendantów.
Nie istnieją żadne procedury i formuły w tym zakresie. Często wiedza o możliwościach
straży pożarnej dajmy na to we Frankfurcie nad Odrą znika wraz ze zmianą komendanta
PSP w Słubicach. Co gorsza, poprzedni komendant główny PSP Leszek Suski – niech imię
jego zapomniane w straży będzie (!) – zabronił strażakom na pograniczu wyjazdów na
drugą stronę Nysy i Odry bez zgody Warszawy. W tym względzie cofnęliśmy się do czasów PRL-u i NRD. Komentarz wydaje się zbyteczny.
Jeśli dziś możemy mówić o korzyściach z bytności w UE, to trzeba powiedzieć, że
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP o wiele lepiej wykorzystał unijne programy
partnerskie. Dzięki pieniądzom europejskim w województwach nadgranicznych nastąpił
gigantyczny skok technologiczny, jeśli chodzi o wyposażenie i poziom szkolenia druhów.
Ale na tym etapie się zatrzymaliśmy. Dziś tak naprawdę współpraca międzynarodowa
straży funkcjonuje w przypadku katastrof w ramach umów bilateralnych (bardzo słabo
wykorzystywanych) i w ramach mechanizmów ONZ – jak wiadomo Polacy są cenieni
w przypadkach trzęsień ziemi, a ostatnio w gaszeniu lasów. I to bardziej w odległych rejonach świata niż tych bliskich.
Jeśli chodzi o działania w terenach odległych – tak już pewnie pozostanie. Natomiast
wydaje się sensowne zbudowanie systemów wspomagania w obszarach przygranicznych.
Z Cottbus do Zielonej Góry samochód strażacki ze specjalistycznym sprzętem jedzie półtorej godziny. W przypadku dużych zdarzeń jest to czas dobry. Ale mimo wiedzy o tym
nie ma procedur wzajemnego powiadamiania i dysponowania na szczeblu przygranicznym, wojewódzkim. Zważywszy na to, iż w większości graniczymy z krajami UE, aż prosi
się o budowę lokalnych systemów umożliwiających wzajemne korzystanie z zasobów bez
pośrednictwa central. Jest to łatwiejsze w przypadku OSP, ale póki co jest to „partyzantka”,
a nie rozwiązania systemowe. Tymczasem udział niemieckich straży w gaszeniu pożarów
przygranicznych targowisk pokazał, że jest to możliwe i… pożądane.
Obecnie współpraca strażacka na niższych szczeblach w większym stopniu zależy od
ludzi niż od procedur. Kiedy ludzie odchodzą, często ta współpraca się urywa. Najwyższy więc czas na dokonanie kroku następnego – minimalnej integracji systemów ochrony ludności. Niestety, krok ten jest niemożliwy bez inicjatywy PSP (MSWiA). Mówiąc
o współpracy międzynarodowej, nie można obejść konotacji politycznych. A nie jest żadną tajemnicą, że obecny rząd do integracji europejskiej – mówiąc eufemistycznie – się nie
pali. Do tej pory można było pokładać nadzieję w dalszym rozwoju współpracy między
ochotnikami po obu stronach granic. Jednak ostatnie działania PSP wymierzone w system
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KRSG, zmierzające do rozbicia Związku OSP RP, czego konsekwencją będzie także zanik
czynnych jednostek OSP, powoduje, iż mam mocne obawy nie tylko co do rozwijania
współpracy transgranicznej i na szczeblu unijnym, ale i uzasadnione podejrzenie o cofnięcie się w tej materii do czasów przedschengenowych.
Z mojej skromnej wiedzy wynika, że problem strażackiej współpracy nie jest tylko
problemem Polski. Współpraca strażaków dobrze funkcjonuje tylko na pograniczu niemiecko-francuskim, niemiecko-belgijskim i niemiecko-holenderskim oraz w krajach Beneluxu i skandynawskich. Ale już na pograniczu duńsko-niemieckim, czesko-austriackim
czy francusko-hiszpańskim też nie zachwyca. Niewątpliwie powinna być powołana europejska organizacja na wzór Frontexu lub Europolu, która miałaby rozeznanie co do zasobów poszczególnych państw i wzięłaby na siebie koordynację. W zdarzeniach strażackich
istotnym elementem jest odległość i czas. Dlatego współpraca powinna być dwuszczeblowa: na poziomie lokalnym z naciskiem na powiaty przygraniczne oraz na poziomie
centralnym – w przypadku zdarzeń o charakterze masowym.
Kompleksowego rozwiązania wymaga też formuła wzajemnych rozliczeń finansowych
i tu aż się prosi o specjalny fundusz europejski. W Polsce czas najwyższy ustanawiać oficerów łącznikowych na szczeblu komend wojewódzkich PSP w województwach przygranicznych. Na początku ich zadaniem byłoby chociażby wspólne wykorzystanie zasobów
szkoleniowych. Wiadomo, że jeśli chodzi o poligony wojskowe, Polska jest w Europie potęgą, jeśli zaś chodzi o poligony pożarnicze, to w zasadzie nie mamy żadnego. Czemu
nie korzystać z doskonałych niemieckich czy holenderskich? Z drugiej strony na pewno
mamy lepszą organizację ochrony przeciwpożarowej lasów niż Niemcy. Czemu my nie
mielibyśmy ich szkolić w tej dziedzinie?
Prawdziwa integracja służb przeciwpożarowych i ratownictwa technicznego dopiero
przed nami. W czasach nadbryg. Ryszarda Grosseta byłem o nią spokojny. Teraz też jestem spokojny, że przez wiele lat się nie uda i moje rozważania są tylko konferencyjnymi
dywagacjami. Ale ponieważ nadzieja umiera ostatnia, to moje krótkie wystąpienie zakończę słowami: Mój ojciec też nie wierzył, że socjalizm skończy się za jego życia. A jednak
doczekał tego. Ja też mam nadzieję, że dożyję czasów, gdy integracja europejska służb ratowniczych nie będzie tylko przedmiotem rozmów druhów z przygranicznych gmin i centralnych
konferencji.
Andrzej Brachmański – polityk, dziennikarz, poseł na Sejm RP II, III i IV kadencji, były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, przewodniczący Komisji Administracji
i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP. Należy do OSP Babimost, jest członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP.
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5.

ZOSP RP NA RZECZ POPRAWY
BEZPIECZEŃSTWA W KRAJACH
EUROPY WSCHODNIEJ
Marek Kowalski
Utworzenie nowoczesnego systemu ratowniczo-gaśniczego w Polsce
opartego na filarach PSP i OSP poprawiło znacznie poziom bezpieczeństwa kraju. Możliwe to było dzięki transformacji ustrojowej dokonanej
w 1989 r. oraz uchwaleniu ustaw o PSP i ochronie przeciwpożarowej
z 24 sierpnia 1991 r.
Skuteczność wdrożenia tego systemu zawdzięczamy między innymi
ponad 100-letniej tradycji funkcjonowania jednostek OSP i ZOSP RP.
Tymi osiągnięciami i doświadczeniami dzielimy się między innymi z naszymi sąsiadami z Europy Wschodniej, gdzie śmiertelność w pożarach na 100 tys. mieszkańców wynosi
od 4-6 osób (w Polsce około 1,2 osoby).
Od wielu lat ZG ZOSP RP uczestniczy w różnych projektach na Ukrainie. W 2016 r.
ZG wygrał konkurs ogłoszony przez MSZ w ramach polskiej pomocy rozwojowej na rzecz
tworzenia ochotniczych straży pożarnych na Ukrainie w obwodzie rówieńskim. Realizując projekty, przekazywaliśmy naszym sąsiadom polskie doświadczenia w tworzeniu sytemu ratowniczego, który w przypadku Ukrainy zakładał dojazd straży pożarnej do miejsca
zdarzenia do 20 min. i został określony w Narodowej Strategii Służb Ochrony Bezpieczeństwa Ukrainy z 2017 r.
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Projekt obejmował następujące działania:
1. Przeprowadzenie wizyty studyjnej w Polsce dla wójtów gmin, liderów OSP, oficerów
DSNS (Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy).
2. Szkolenie podstawowe, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz specjalistyczne dla
strażaków ochotników w ośrodku szkolenia DSNS i Kirach z udziałem ukraińskich
i polskich trenerów. Ponadto zakupiono i przekazano umundurowanie dla strażaków,
tory przeszkód dla MDP, torby ratownictwa medycznego R1.
W 2018 r. w obwodzie donieckim realizowano podobny projekt, gdzie utworzono 7 jednostek OSP w 7 gminach, wyszkolono 126 strażaków na kursie podstawowym w ośrodku
szkolenia DSNS. Strażnice przekazały gminy, a samochody ratownicze DSNS. Za środki finansowe Ambasady Polskiej na Ukrainie zakupiono odzież ochronną dla strażaków. W tym
samym roku w ramach programu „U-LEAD z Europą” (program unijny ukierunkowany
na wsparcie decentralizacji w Ukrainie) wyłoniono ZG ZOSP RP do realizacji projektu
„Udoskonalenie ochrony cywilnej w gminach na Ukrainie”. Projekt realizowano w dwóch
fazach w latach 2018-2020 w 9 obwodach, w 36 gminach. Utworzono 36 jednostek OSP,
przeszkolono po 12 strażaków ochotników na poziomie podstawowym i specjalistycznym,
opracowano plany bezpieczeństwa dla gmin przy udziale polskich mentorów. We wszystkich projektach gminy budowały, modernizowały, remontowały i udostępniły obiekty na
strażnice OSP. DSNS przekazywała samochody ratowniczo-gaśnicze. Polska przekazała
natomiast odzież ochronną dla strażaków. Otwarcie strażnic i powołanie jednostek OSP
odbywa się bardzo uroczyście z udziałem administracji rządowej, samorządowej, mieszkańców gmin. Podczas nich wręczane są stosowne certyfikaty, a strażacy składają rotę
ślubowania. Po pokazie umiejętności ratowniczych jednostka włączana jest do systemu
alarmowania i dysponowania do działań ratowniczych. Wizyty studyjne przedstawicieli
gmin i DSNS realizowane były w województwach: małopolskim, mazowieckim i zachodniopomorskim. Do projektów zaangażowano doświadczonych strażaków OSP i działaczy
związku różnych szczebli, trenerów, instruktorów, mentorów.
Należy podkreślić, że dobre i efektywne wdrażanie projektów to zasługa DSNS na
poziomie krajowym i wojewódzkim, gmin oraz zespołu polskich strażaków specjalistów
biorących udział w projekcie.Wszystkie projekty zostały bardzo dobrze przyjęte przez
mieszkańców Ukrainy. Ponadto przeprowadzono audyty międzynarodowe, które pozytywnie oceniły wdrażanie i realizację tych projektów przez ZG ZOSP RP. W celu poprawy
wyposażenia utworzonych OSP przekazujemy z naszych jednostek samochody, sprzęt ratowniczy, ochrony osobiste. Dotychczas przekazane zostały m.in. z województw: mazowieckiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego.
ZG ZOSP RP w latach 2020-2021 w ramach Rady Państw Morza Bałtyckiego realizuje
projekt „Wsparcie systemu bezpieczeństwa powszechnego poprzez rozwój systemu ochotniczych straży pożarnych – aktywizacja dzieci i młodzieży na rzecz ratownictwa i wolontariatu” na Litwie i Białorusi. Projekt realizowany jest wspólnie z niemieckim, litewskim
i białoruskim związkiem ochotniczych straży pożarnych. Polega na stworzeniu po jednej
modelowej OSP na terenie Litwy i Białorusi. Przyjęto kryterium, że w 12-osobowej jednostce OSP większość członków nie przekroczy 29. roku życia. Z uwagi na pandemię wizyty

94

ZOSP RP NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA
W KRAJACH EUROPY WSCHODNIEJ

studyjne i szkolenie podstawowe na Białorusi z udziałem polskich i niemieckich trenerów odbywały się on-line. Szkolenie na Litwie przeprowadzone zostanie na początku lipca
2021 r. Obiekty, gdzie będzie funkcjonować OSP, zostaną przygotowane i udostępnione
przez gminy, a samochody ratowniczo-gaśnicze przez zawodową straż pożarną Litwy
i Białorusi. Na zakończenie szkolenia strażacy otrzymają stosowne świadectwa uprawniające do uczestnictwa w działaniach ratowniczych oraz nowe umundurowanie.
Nadbryg. w st. spocz. Marek Kowalski jest członkiem Prezydium ZG ZOSP RP, prezesem
ZOW ZOSP RP w Szczecinie, b. zastępcą komendanta głównego PSP.

Strażacy Ochotniczej Jednostki Straży Pożarnej w Prokurawie, obwód iwanofrankowski (Ukraina)

95

6.

WYZWANIA DLA ZWIĄZKU W OBLICZU
ZAGROŻEŃ CYWILIZACYJNYCH
Krzysztof Kowalczyk
Wiek XXI jest czasem nieprzewidywalnych zagrożeń także o dużej,
globalnej skali. Absorbują one całe społeczeństwa i państwa. Takim
przykładem jest pandemia COVID 19. Ogromne skutki społeczne i gospodarcze zmuszają do nowego spojrzenia na organizację naszego bezpieczeństwa. Są to poważne wyzwania dla naszego państwa, ale także dla
Związku OSP RP i zrzeszonych w nim ochotniczych straży pożarnych.
Czy można zapobiegać takim klęskom? Niestety, analizy pokazują,
że na szereg zjawisk wpływ mamy ograniczony. Dotyczy to zwłaszcza
zagrożeń pandemicznych, klimatycznych i terrorystycznych. Szczególne zagrożenia stwarzają katastrofy związane ze środowiskiem naturalnym, żywiołami wody i ognia. Z tymi
klęskami mamy do czynienia od wieków. Podobnie rzecz się ma z zagrożeniami pandemicznymi. Systematycznie na całym świecie pojawiają się choroby dziesiątkujące populację. COVID 19, z którym walczy dzisiaj cały świat, jest tego wyrazistym przykładem.
W takiej zmiennej rzeczywistości dochodzą jeszcze zjawiska, których świadomym bezpośrednim źródłem jest człowiek. Myślę o zagrożeniach terrorystycznych. Systematycznie w różnych miejscach świata dochodzi do aktów przemocy. Zamachy terrorystyczne
w USA 11 września 2001 r. zmobilizowały szereg służb, w tym strażaków. Są swoistym
memento dla nas wszystkich.
Żyjemy w świecie coraz bardziej otwartym. W ciągu doby miliony osób przemieszczają się po całym globie. Europa staje się miejscem zderzania się kultur i cywilizacji.
To także dotyczy Unii Europejskiej. Dobrodziejstwa płynące z uczestnictwa w niej to także
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korzystanie z doświadczeń, dorobku i wzajemnej pomocy w przypadku różnorodnych
nieszczęść, w tym aktów terrorystycznych. Mając nadzieję, że nie dotknie to naszego kraju,
musimy jednak być przygotowani na różny rozwój sytuacji. Dla nas – Związku OSP RP
– istotna jest odpowiedź na pytanie, jak ma się zachować nasza organizacja i ochotnicze
straże pożarne. Pandemia koronawirusa pokazała, że wyłania się dla naszej organizacji
ważna rola w zakresie pomocy humanitarnej. Naturalnie także w obszarze zapobiegania
i prewencji. Aby świadomie i kompetentnie uczestniczyć w działaniach ochronnych i pomagających, trzeba jednak mieć stosowną wiedzę.
O zagrożeniach związanych ze środowiskiem naturalnym mówimy od lat. O zagrożeniach pandemicznych od roku mamy do czynienia codziennie. Nieszczęścia związane
z klimatem czy z pandemią przysłoniły inne możliwe zagrożenia. Myślę o wspomnianych już zagrożeniach terrorystycznych. Terroryzm dzielimy na: polityczny, kryminalny
oraz na indywidualny i zbiorowy. Jest szereg odmian terroryzmu: bioterroryzm – forma
terroryzmu szczególnie niebezpieczna, z wykorzystaniem biologicznych środków masowego rażenia, narkoterroryzm, terroryzm międzynarodowy, fundamentalizm religijny.
Strażacy ochotnicy nieraz zapewne zastanawiali się, dlaczego znajdują pozostawione bez
opieki bagaże, torby, plecaki, pakunki. Z reguły, na szczęście, są to rzeczy zagubione. Ale
w miejscach publicznych, nie tylko na dworcach czy lotniskach, są już specjalne procedury postępowania z takimi rzeczami potencjalnie zagrażającymi naszemu bezpieczeństwu.
Zwracamy także uwagę na nieodpowiednio zaparkowane pojazdy, na przykład w pobliżu ważnych budynków publicznych, centrów handlowych, kościołów. Zasadniczo trzeba
być czujnym i zorientowanym w tym, co się dzieje w najbliższym otoczeniu. O podejrzanych przedmiotach pozostawionych bez opieki informujemy stosowne służby. Dotyczy to
wszystkich obywateli. Z pozoru tak niepozorna sprawa jak droga ewakuacji z budynku,
metra i innych zatłoczonych miejsc może być kluczowa dla zdrowia i życia. Wszyscy jesteśmy uczestnikami imprez masowych czy przebywamy w miejscach dużych skupisk ludności, jak centra handlowe czy środki komunikacji miejskiej. W tym zakresie nietypowy
był rok 2021 – rok pandemii – w którym zakazane było organizowanie dużych spotkań
oraz prowadzenie wielu form aktywności w takich miejscach jak hotele czy restauracje,
a nawet celebrowanie w większym gronie uroczystości rodzinnych. Następuje na szczęście
czas powrotu do normalności, czyli życia w zbiorowości ludzkiej.
Istotnym zagadnieniem jest wiedza o zasadach postępowania w sytuacji zagrożenia
atakiem terrorystycznym lub jego podejrzenia, z czym od czasu do czasu mamy przecież
do czynienia. Jest to już element nauczania w szkołach. O tym powinno się także mówić
w ramach szkoleń w MDP i strażaków z OSP. Istotna jest wiedza, co należy robić w przypadku, gdy usłyszymy alarm. Ta wiedza to rzemiosło strażaków ochotników ratujących
nieraz życie w przypadku pożarów, powodzi, wypadków komunikacyjnych. Ale warto,
aby zasady zachowania były udziałem wszystkich współobywateli. Szczególne są procedury odnoszące się do takich sytuacji, jak informacja o podłożeniu lub o groźbie podłożenia
bomby. Najgorsza jest panika, z drugiej strony niebezpieczna jest sama ciekawość. Trzeba
jak najszybciej oddalić się z miejsca zagrożonego wybuchem, informując o zagrożeniu
jak największe grono osób będących w strefie zagrożenia lub kierujących się w jej stronę.
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Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać. O ich lokalizacji należy poinformować
administratora obiektu. Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie.
Pozwoli to sprawniej i bezpieczniej opuścić teren. Warto zaznajomić się z procedurami
w tych sprawach, które obowiązują, tak w budynkach, jak i we wszystkich rodzajach transportu publicznego. Wiedzą powszechną, czyli na pewno także strażaków ochotników, powinno być to, jak postępować w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki. W szczególności odnosi się to do przesyłki z niewiadomego miejsca od nieznanego nadawcy. Takich
przesyłek nie należy otwierać. Umieszczamy ją w grubym worku plastikowym i szczelnie
zamykamy. Następnie powiadamiamy lokalny posterunek policji (nr tel. alarmowego 997
lub 112).
We współczesnym świecie jednym z najpoważniejszych zagrożeń w obszarze ataków
terrorystycznych są te z użyciem środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych
(CBR). Pandemia COVID-19 uzmysłowiła nam skalę zagrożenia i jego skutki. Dlatego też
należy przyswoić sobie wiedzę, jakie czynniki wskazują na zagrożenie związane z atakiem
z użyciem środków chemicznych, biologicznych czy radiologicznych. Elementem naszej
podstawowej wiedzy powinna być znajomość zachowania się w sytuacji znalezienia się
w grupie zakładników i w trakcie operacji antyterrorystycznej. W takich sytuacjach należy postępować bardzo rozważnie. Chodzi o to, by zagrożenie przetrwać i nie pogarszać
sytuacji. Staramy się uspokoić. Takie akcje zawsze wywołują zamieszanie i panikę, a ludzie
są w szoku. Trzeba słuchać rozkazów i instrukcji grupy antyterrorystycznej. Nie można
jej zabierać czasu na zadawanie zbędnych pytań. Nie uciekamy z obiektu, bo możemy
być wzięci za terrorystę. Naturalnie jako strażacy ochotnicy, jeżeli znaleźliśmy się przypadkowo w takim miejscu, staramy się zidentyfikować, przedstawić. Musimy być jednak
przygotowani nawet na ostre potraktowanie ze strony ekipy antyterrorystycznej (w sytuacji, gdy jesteśmy w miejscu z terrorystami), bowiem dopóki nie zostaniemy formalnie
zidentyfikowani, jesteśmy potencjalnie agresorami.
Czasy, w których żyjemy, to czasy nowych technologii i nowych zagrożeń. Wiedza, jak
się zachować w sytuacjach nadzwyczajnych, upowszechniana jest w szkołach i na szkoleniach. Szczególnie dotyczy ona pracy Związku OSP RP, młodzieżowych drużyn pożarniczych, strażaków ratowników. Wszyscy strażacy wiedzą, że wystarczy pięć minut bezdechu i zatrzymanej akcji serca, aby w mózgu ludzkim zaszły nieodwracalne zmiany. Czas
jest bezcenny. A przecież na karetkę pogotowia czeka się często kilkanaście i więcej minut.
Na szczęście mamy w Polsce 16 tys. OSP zorganizowanych od 100 lat w Związku. W wielu
miejscowościach strażacy ochotnicy są nas najbliżej. I to dla ich mieszkańców zawsze jest
nadzieja. Tym bardziej że zagrożeń wokół nas jest coraz więcej, zarówno klimatycznych,
epidemicznych, jak i terrorystycznych. Obejmują one często całe regiony i państwa. Ważne, aby w każdej miejscowości mieć poczucie bezpieczeństwa, wiedzieć, że jak coś się
zdarzy, znajdą się ci, którzy udzielą nam profesjonalnej pomocy.
Dlatego w polityce państwa, z uwagi na rosnącą skalę zagrożeń, w tym klimatycznych
czy epidemicznych, z czym mamy ostatnio do czynienia, ale także wspomnianych zagrożeń z obszaru terroryzmu, należy wspierać w rozwoju wszystkie działające OSP i ich Związek, bo od tego może zależeć bezpieczeństwo i ludzkie życie. To także wielkie wyzwanie
dla Związku. Dobrze się stało, że od kilku lat Związek w szerokiej społecznej konsultacji
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pracuje nad Strategią Florian 2050. Ważne, że w pracach uczestniczą i działacze społeczni, członkowie OSP, samorządowcy, i przedstawiciele nauki. Trzeba w naszej wspanialej
organizacji pracować nad dalszym rozwojem naszego ochotniczego ruchu, bo to jedno
z ważniejszych osiągnięć w naszej ojczyźnie. To zbudowało nasze bezpieczeństwo.
To szansa na skuteczną walkę z przeciwnościami jutra.
Krzysztof Kowalczyk był wiceszefem Biura Ochrony Rządu, w latach 2019-2021 dyrektor
ZW ZOSP RP.
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7.

LOKALNIE OSP SĄ PODSTAWĄ
BEZPIECZEŃSTWA
Krzysztof Szelągowski

Lp.

Województwo

Powierzchnia w km21

Ludność ogółem2

Ludność na 1 km2

Liczba funkcjonariuszy3

Liczba strażaków ochotników4

liczba funkcjonariuszy na
1000 mieszkańców

Liczba strażaków ochotników
na 1000 mieszkańców

liczba funkcjonariuszy na km2

Liczba strażaków ochotników
na km2

Ochotnicze straże pożarne stanowią istotny element zapewnienia
bezpieczeństwa obywatelom naszego kraju. Są, obok Państwowej Straży
Pożarnej, filarem systemu chroniącego ludność przed skutkami katastrof
naturalnych czy też wywołanych działaniem człowieka.
Wskaźniki przedstawione w opracowaniu dotyczą 2019 r., ponieważ
w niektórych źródłach brak jeszcze danych za rok 2020.

1.

Dolnośląskie

19 947

2 900 163

145

2295

10 286

0,79

3,55

0,12

0,52

2. Kujawsko-pomorskie 17 971

2 072 373

115

1593

9968

0,77

4,81

0,09

0,55

3.

2 108 270

84

1592

16647

0,76

7,90

0,06

0,66

Lubelskie

25 123

100
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4.

Lubuskie

13 988

1 011 592

72

942

4738

0,93

4,68

0,07

0,34

5.

Łódzkie

18 219

2 454 779

135

2249

15 953

0,92

6,50

0,12

0,88

6.

Małopolskie

15 183

3 410 901

225

2261

25 619

0,66

7,51

0,15

1,69

7.

Mazowieckie

35 559

5 423 168

153

3674

24 957

0,68

4,60

0,10

0,70

8.

Opolskie

9 412

982 626

104

1012

9392

1,03

9,56

0,11

1,00

9.

Podkarpackie

17 846

212 7164

119

1713

19 244

0,81

9,05

0,10

1,08

10.

Podlaskie

20 187

1 178 353

58

1025

6819

0,87

5,79

0,05

0,34

11.

Pomorskie

18 323

2 343 928

128

1639

9730

0,70

4,15

0,09

0,53

12.

Śląskie

12 333

4 517 635

366

3337

16 986

0,74

3,76

0,27

1,38

13.

Świętokrzyskie
Warmińskomazurskie
Wielkopolskie

11 710

1 233 961

105

1062

7824

0,86

6,34

0,09

0,67

24 173

1 422 737

59

1263

7805

0,89

5,49

0,05

0,32

29 826

3 498 733

117

2422

21 919

0,69

6,26

0,08

0,73

22 905

1 696 193

74

1503

6576

0,89

3,88

0,07

0,29

312 705 38 382 576 123 30 351 214 463 0,79

5,59

0,10

0,69

14.
15.

16. Zachodniopomorskie
POLSKA

Tabela 1. Potencjał OSP w systemie zapewnienia bezpieczeństwa czasu pokoju

Liczba pojazdów z OSP

136 968 33,1% 41,6%

2. Kujawsko-pomorskie 23 643 42 045

174 383

24 482

89 121

17 442

84 852

41,5% 48,7%

3.

Lubelskie

21 788 42 694

179 573

24 868

87 145

17 763

92 216

41,6% 51,4%

4.

Lubuskie

13 173 27 250

109 555

16 288

58 496

10 839

50 700

39,8% 46,3%

5.

Łódzkie

31 114 60 835

266 722

37 377

147 325

23 431

119 320 38,5% 44,7%

6.

Małopolskie

45 950 81 955

378 170

39 221

154 355

42 493

223 137 51,8% 59,0%
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zdarzeniach – pojazdy

Liczba osób z JRG

28 871

Liczba osób z OSP

Liczba pojazdów z JRG

191 112

Dolnośląskie

Pojazdy

58 041

1.

Liczba zdarzeń

328 876

Województwo

39 961 87 150

Lp.

Osoby

Zaangażowanie OSP w
zdarzeniach – ratownicy

Przytoczone dane wskazują, że w skali kraju liczba strażaków ochotników przypadająca na 1000 mieszkańców bądź km2 powierzchni jest siedmiokrotnie większa niż funkcjonariuszy PSP. W zależności od województwa wskaźnik ten waha się od 4,3 do ponad 9.
Należy w tym miejscu wskazać, że Państwowa Straż Pożarna zorganizowała na terenie
kraju 501 jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz 28 posterunków, podczas gdy liczba OSP
wynosiła 16 127, w tym włączonych do KSRG – 4505.
Wskaźnik jakościowy udziału OSP w działaniach związanych z bezpieczeństwem obywateli można zobrazować, podając dane dotyczące zaangażowania członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Krzysztof Szelągowski

7.

Mazowieckie

62 239 124 762 556 842

72 563

298 552

51 435

255 897 41,2% 46,0%

8.

Opolskie

12 295 27 596

117 598

16 114

58 494

11 438

58 994

9.

Podkarpackie

27 758 48 999

216 320

23 196

83 295

25 780

132 969 52,6% 61,5%

10.

Podlaskie

10 345 22 104

93 803

13 088

48 235

9006

27 382 53 498

11.

Pomorskie

12.

Śląskie

13.

Świętokrzyskie
Warmińskomazurskie
Wielkopolskie

45 537

41,4% 50,2%
40,7% 48,5%

219 821

33 036

115 766

19 716

102 513 36,9% 46,6%

62 443 115 409 509 254

77 960

318 203

36 960

189 266 32,0% 37,2%

15 448 32 708

141 636

17 802

65 757

14 899

75 851

45,6% 53,6%

17 054 31 876

132 285

17 930

63 940

13 935

68 299

43,7% 51,6%

38 044 78 865

346 393

42 112

162 440

36 687

183 789 46,5% 53,1%

16. Zachodniopomorskie 21 077 39 066

160 658

23 488

84 530

15 260

75 096

14.
15.

Polska

39,1% 46,7%

469 714 916 812 3 931 889 537 566 202 6766 375 955 1 895 404 41,0% 48,2%

Tabela 2. Procentowy udział pojazdów i strażaków OSP w ogólnej liczbie zaangażowanych sił i środków w usuwaniu skutków zdarzeń. Dane pochodzą z Biuletynu Informacyjnego PSP za rok 2019

Przedstawione dane wskazują, że średnio na terenie kraju strażacy ochotnicy stanowili 48,2% potencjału ludzkiego zaangażowanego w akcje ratownicze, z tym że w podziale
na województwa wskaźnik ten kształtował się od 37,2% w woj. śląskim do 61,5% w woj.
podkarpackim.
Ciekawym uzupełnieniem ww. statystyk jest podana w Raporcie NIK z 2021 pt.
„FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO”
statystyka udziału w zdarzeniach w 2019 r. jednostek PSP i OSP będących w KSRG.
Rodzaj zdarzenia

PSP

OSP

OSP/PSP

pożary

114 450

79 698

69,6%

zagrożenia miejscowe

217 459

128 835

59,2%

alarmy fałszywe

36 909

9660

26,2%

RAZEM

368 818

218 193

59,2%

Całościowe dane w odniesieniu do całego kraju nie ukazują rzeczywistej sytuacji,
ponieważ nie uwzględniają lokalnych uwarunkowań, takich jak stopień urbanizacji obszarów, czy też rozlokowania zasobów ratowniczych PSP i OSP lokalnie na danym terenie.
Wskaźniki te są decydujące dla stopnia zaangażowania OSP w akcje ratowniczo-gaśnicze.
Można to prześledzić na podstawie danych dotyczących udziału OSP w likwidacji
skutków zdarzeń z podziałem na gminy. Na przykład w skali woj. warmińsko-mazurskiego zaangażowanie pojazdów OSP w stosunku do całkowitej liczby pojazdów biorących
udział w akcjach ratowniczych było na poziomie 43,7%, a strażacy OSP stanowili 51,6%
wszystkich ratowników biorących udział w akcjach. Jednakże w przypadku zdarzeń w poszczególnych gminach dane są zaskakująco odmienne od zbiorczych w województwach
(dane: https://www.gov.pl/web/kgpsp/interwencje-psp).
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OGÓŁEM

Podział
Lp. administracyjny
1.

Orneta

Liczba
zdarzeń
183

JRG

OSP Razem

Liczba
Liczba
Liczba
pojazpojazdów osób
z JRG dów
z JRG
z OSP
13

46

251

Liczba
osób
z OSP
1231

Udział OSP
w ogólnej liczbie
zaangażowanych
sił
Liczba Liczba Odległość
pojaz- osób od siedzidów
by PSP
95,1%

96,4%

35 km

2.

Kisielice

71

16

57

113

632

87,6%

91,7%

24 km

3.

Dąbrówno

121

35

109

184

1037

84,0%

90,5%

36 km

4.

Świątki
Górowo
5. (gmina Iławeckie
wiejska)
6.
Rybno

107

21

87

148

778

87,6%

89,9%

27 km

133

41

130

200

1024

83,0%

88,7%

25 km

95

25

109

161

812

86,6%

88,2%

27 km

7.

57

25

68

96

477

79,3%

87,5%

26 km

Lubomino
Górowo
Iławeckie
8. (gmina miejska)
9.
Dobre Miasto

38

9

36

47

235

83,9%

86,7%

25 km

229

70

280

392

1801

84,8%

86,5%

26 km

10.

88

31

96

115

614

78,8%

86,5%

21 km

110

152

519

16

71

9,5%

12,0%

1237

1956

7900

169

949

8,0%

10,7%

362

436

1525

36

146

7,6%

8,7%

239

352

1233

22

109

5,9%

8,1%

198

228

914

14

70

5,8%

7,1%

179

269

875

14

64

4,9%

6,8%

167

254

854

8

38

3,1%

4,3%

375

641

2344

14

74

2,1%

3,1%

938

1565

6491

27

119

1,7%

1,8%

107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

Reszel
Nowe Miasto
Lubawskie
(gmina miejska)
Olsztyn
Braniewo
(gmina miejska)
Kętrzyn
(gmina miejska)
Bartoszyce
(gmina miejska)
Lidzbark
Warmiński
(gmina miejska)
Działdowo
(gmina miejska)
Ełk
(gmina miejska)
Elbląg

Tabela 3. Zaangażowanie sił i środków OSP w podziale na gminy. Województwo warmińko-mazurskie

Na uwzględnionych w wykazie 115 jednostek samorządu terytorialnego w 87 (co stanowi 75% lokalizacji) zaangażowanie strażaków ochotników w ogólnej liczbie ratowników
biorących udział w akcjach przekracza 50%. Przedstawiono także JST z najmniejszym
udziałem ratowników OSP i są to miejscowości, w których zlokalizowane są komendy
powiatowe PSP i działające przy nich JRG.
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W tabeli podano szacowane odległości siedzib gmin od powiatów, nie uwzględniając
możliwości poruszania się daną drogą pojazdu ratowniczo-gaśniczego.
Podobna statystyka dla woj. podkarpackiego, gdzie na poziomie województwa zaangażowanie pojazdów OSP w stosunku do całkowitej liczby pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych było na poziomie 52,6%, a strażacy OSP stanowili 61,5% wszystkich
ratowników biorących udział w akcjach, przedstawia się następująco (dane: https://www.
gov.pl/web/kgpsp/interwencje-psp).
OGÓŁEM
Lp. Podział administracyjny

Liczba
zdarzeń

JRG

OSP Razem

Udział OSP

Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba
Odlegpojaz- osób pojaz- osób pojaz- Liczba łość od
dów
dów
osób siedziby
dów
z JRG z JRG z OSP z OSP
PSP

1.

Krempna

20

1

5

26

119

96,3%

96,0%

28 km

2.

Brzostek

383

86

286

541

2949

86,3%

91,2%

27 km

3.

Jodłowa

65

13

54

95

510

88,0%

90,4%

26 km

4.

Dubiecko

152

36

123

221

1148

86,0%

90,3%

32 km

5.

Tarnowiec

252

63

201

293

1555

82,3%

88,6%

10 km

6.

Gorzyce

222

77

237

322

1826

80,7%

88,5%

18 km

7.

Osiek Jasielski

120

25

90

150

692

85,7%

88,5%

14 km

8.

Brzyska

99

24

82

117

604

83,0%

88,0%

14 km

9.

Skołyszyn

319

77

269

403

1979

84,0%

88,0%

16 km

10.

Stubno

33

10

28

42

205

80,8%

88,0%

26 km

151. Dębica (gmina miejska)

473

609

2217

89

541

12,8%

19,6%

152.

552

865

3048

143

640

14,2%

17,4%

180

222

801

34

167

13,3%

17,3%

Stalowa Wola
Lubaczów
(gmina miej153.
ska)
154. Jarosław (gmina miejska)

346

496

1994

73

415

12,8%

17,2%

155.

Ustrzyki Dolne

294

404

1336

64

260

13,7%

16,3%

156.

Jasło (gmina miejska)

457

606

2218

74

351

10,9%

13,7%

157. Leżajsk (gmina miejska)

166

235

791

14

77

5,6%

8,9%

158. Sanok (gmina miejska)
(gmina miej159. Przeworskska)
160. Mielec (gmina miejska)

391

515

1994

32

157

5,9%

7,3%

183

236

827

11

57

4,5%

6,4%

566

753

2816

39

185

4,9%

6,2%

161.

669

936

4597

10

55

1,1%

1,2%

Przemyśl

Tabela 4. Zaangażowanie sił i środków OSP w podziale na gminy. Województwo podkarpackie
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Na uwzględnionych w wykazie 161 jednostek samorządu terytorialnego w 138 (co stanowi 86% lokalizacji) zaangażowanie strażaków ochotników w ogólnej liczbie ratowników
biorących udział w akcjach przekracza 50%. Przedstawiono także JST z najmniejszym
udziałem ratowników OSP i są to miejscowości, w których zlokalizowane są komendy
powiatowe PSP i działające przy nich JRG (podobnie jak w woj. warmińsko-mazurskim).
Na dużą aktywność jednostek OSP w stosunku do PSP ma wpływ fakt, iż woj. podkarpackie ma najniższy wskaźnik urbanizacji, wynoszący 41,25%.
W 10 gminach z największym zaangażowaniem ludzkim OSP w udziale zdarzeniach
należy zauważyć dużą rolę jednostek spoza KSRG. W ogólnej liczbie ratowników OSP
biorących udział w akcjach strażacy OSP spoza systemu stanowili odpowiednio: Krempa
–29%, Brzostek – 20%, Jodłowa – 19%, Dubiecko – 41%, Tarnowiec – 65%, Gorzyce – 6%,
Osiek Jasielski – 31%, Brzyska – 51%, Skołoszyn – 52% i Stubno 12%.
W woj. śląskim, gdzie na poziomie województwa zaangażowanie pojazdów OSP w stosunku do całkowitej liczby pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych było na
poziomie 32%, a strażacy OSP stanowili 37,2% wszystkich ratowników biorących udział
w akcjach (najniższe wskaźniki w Polsce), statystyka przedstawia się następująco (dane:
https://www.gov.pl/web/kgpsp/interwencje-psp).
OGÓŁEM

JRG

OSP Razem

Liczba Liczba
Podział
Liczba Liczba Liczba
Liczba
Lp. administracyjny
osób pojazdów osób pojazdów
zdarzeń pojazdów
z JRG
z JRG z OSP z OSP
1.
Koszarawa
27
5
23
43
246
89,6%
2.
Istebna
234
72
270
398
2306
84,7%
3.
Przystajń
71
30
102
147
776
83,1%
4.
Krzepice
168
64
245
317
1838
83,2%
5.
Wilamowice
259
111
388
413
2320
78,8%
6.
Lipie
94
38
146
168
856
81,6%
7.
Panki
114
48
197
205
1009
81,0%
8.
Przyrów
78
39
157
134
781
77,5%
9.
Popów
161
80
274
287
1311
78,2%
10.
Niegowa
125
67
216
195
974
74,4%

Liczba
osób

Odległość od
siedziby PSP

91,4%
89,5%
88,4%
88,2%
85,7%
85,4%
83,7%
83,3%
82,7%
81,8%

22 km
39 km
20 km
17 km
14 km
17 km
16 km
34 km
16 km
16 km

158.
Lubliniec
159.
Zabrze
160. Radzionków
161. Jastrzębie-Zdrój
162. Ruda Śląska
163.
Tychy
164. Świętochłowice
165.
Pyskowice
166.
Sosnowiec
167. Siemianowice
Śląskie
168.
Chorzów

258
2274
188
1215
1785
1345
810
255
2273

447
3209
328
1996
2991
2243
1444
451
3568

1770
13 603
1386
8073
12 287
8514
5470
1703
17 455

51
306
27
87
119
85
47
11
94

251
1544
133
426
623
385
205
53
531

10,2%
8,7%
7,6%
4,2%
3,8%
3,7%
3,2%
2,4%
2,6%

12,4%
10,2%
8,8%
5,0%
4,8%
4,3%
3,6%
3,0%
3,0%

895
1409

1396

5736

33

166

2,3%

2,8%

2683

10 719

0

0

0,0%

0,0%

Tabela 5. Zaangażowanie sił i środków OSP w podziale na gminy. Województwo śląskie
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Na uwzględnionych w wykazie 168 jednostek samorządu terytorialnego w 119 (co stanowi 71% lokalizacji) zaangażowanie strażaków ochotników w ogólnej liczbie ratowników
biorących udział w akcjach przekracza 50%. Przedstawiono także JST z najmniejszym
udziałem ratowników OSP i są to miejscowości, w których zlokalizowane są komendy
powiatowe PSP i działające przy nich JRG (podobnie jak w woj. warmińsko-mazurskim).
Pomimo największego wskaźnika urbanizacji woj. śląskiego wskaźniki zaangażowania
strażaków ochotników w ujęciu gminnym są niższe od tych w województwach z niższym
współczynnikiem urbanizacji, ale nie odbiegają od nich w sposób znaczny.
Ochotnicze straże pożarne opierają swoją działalność na wolontariacie, można więc
mieć obawy co do możliwości podjęcia przez nie działań w krótkim czasie od zadysponowania. Jednak dane zawarte w Raporcie NIK z 2021 pt. „FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO” wskazują na wysoki stopień dyspozycyjności (dotyczy jednostek OSP w KSRG).
Województwo

Dyspozycyjność

Dolnośląskie

91,2%

Kujawsko-pomorskie

98,4%

Lubelskie

97,8%

Lubuskie

91,7%

Łódzkie

97,3%

Małopolskie

98,0%

Mazowieckie

96,3%

Opolskie

96,8%

Podkarpackie

97,3%

Podlaskie

98,6%

Pomorskie

96,2%

Śląskie

95,7%

Świętokrzyskie

94,1%

Warmińsko-mazurskie

95,5%

Wielkopolskie

97,1%

Zachodniopomorskie

97,0%

Średnio

96,2%

Powyższe przykłady pokazują dużą rolę, jaką odgrywają OSP w systemie ochrony
przeciwpożarowej. Mimo że są to zestawienia fragmentaryczne, w ponad 70% JST osobowy udział strażaków ochotników w liczbie wszystkich ratowników zaangażowanych przy
zdarzeniach przekracza 50%. Potwierdza to od dawna znaną tezę, że lokalnie, w miejscowościach oddalonych od siedzib powiatów (gdzie zlokalizowane są JRG PSP) ochotnicze
straże pożarne są podstawą zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.
Krzysztof Szelągowski, członek Zespołu ds. Strategii Związku OSP RP.
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ochotników mogących brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
tj. będących w wieku 18-65 lat, posiadających przeszkolenie, ubezpieczenie i ważne
badania lekarskie. Uwzględniono zarówno członków OSP włączonych do KSRG, jak
i poza systemem.
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STRAŻAK OCHOTNIK FIRST RESPONDER
JAKO SZANSA NA PRZEŻYCIE OSÓB
BĘDĄCYCH W STANIE ZAGROŻENIA
ŻYCIA NA TERENACH WIEJSKICH
Marcin Fleischer
Według Europejskiej Rady Resuscytacji przeżywalność w pozaszpitalnym nagłym zatrzymaniu krążenia w Unii Europejskiej wynosi tylko
około 10%. Dlaczego w społeczności, która cieszy się ponoć wysoką jakością systemu ochrony zdrowia, wskaźnik przeżywalności jest tak niski? Około 60-80% nagłych zatrzymań krążenia ma miejsce w domach.
Wczesne wykonanie defibrylacji, w ciągu 3-5 min., i dobrej jakości uciśnięcia klatki piersiowej mogą zwiększyć przeżywalność do poziomu
50-70%. Każda minuta zwłoki w wykonaniu defibrylacji zmniejsza szanse na przeżycie
o około 10%. Przypomnijmy również, że w przypadku niepodjęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej po 4 min. od zatrzymania akcji serca następują nieodwracalne zmiany
w mózgu z powodu niedotlenienia, a szanse na uratowanie pacjenta przez zespół karetki są bliskie zeru. Niestety czas dotarcia zespołów ratownictwa medycznego na terenach
wiejskich często przekracza 15 min. od momentu wystąpienia stanu zagrożenia życia.
W czasie oczekiwania na przybycie ambulansu można więc, a nawet należy wykorzystać
potencjał ratowniczy ochotniczych straży pożarnych, których członkowie są coraz lepiej
wyszkoleni z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i wyposażeni w defibrylatory
AED oraz zestawy PSP R-1.
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NA TERENACH WIEJSKICH

Europejska Rada Resuscytacji w swoich najnowszych Wytycznych 2021 zaleca wprowadzenie do systemów ratujących życie funkcji tzw. first respondera, czyli wyszkolonego
wolontariusza, który będzie powiadomiony za pomocą systemu teleinformatycznego (np.
aplikacji na smartfon) o zagrożeniu życia, by udzielił pierwszej pomocy do momentu
przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Naukowcy Rady wzięli pod lupę systemy
powiadamiania o zagrożeniu życia w różnych krajach, które wprowadziły funkcję first respondera. Powiadomienie wolontariuszy o sytuacji zagrożenia życia skutkuje lepszą przeżywalnością oraz wypisem ze szpitala pacjentów w dobrym stanie neurologicznym. Dodajmy również, że wypis ze szpitala pacjenta w dobrym stanie neurologicznym zmniejsza
koszty leczenia i rehabilitacji. Jednym z przykładów wprowadzenia w systemie ratującym
życie funkcji first respondera jest Izrael. Tamtejsi first responderzy skupiają się w organizacji Alert Crew Unit, która zrzesza ponad 3100 wolontariuszy. W Izraelu first responderzy
reagują dziennie na ponad 500 wezwań pomocy, a rocznie pomagają około 200 tys. osób.
Dzięki nowoczesnemu systemowi teleinformatycznemu first responder udziela pomocy po
około 2-3 min. od wezwania! W Europie funkcja first respondera działa w takich krajach
jak: Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Austria.
Obecnie w ochotniczych strażach pożarnych drzemie ogromny potencjał ratowniczy. Według Raportu OSP za 2019 r. 65 092 strażaków ochotników ma ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Strażacy w ramach kursu podstawowego przechodzą przeszkolenie
z zakresu udzielania pierwszej pomocy, ponadto coraz więcej druhów ma tytuł zawodowy ratownika medycznego (swoim doświadczeniem z ZRM czy SOR dzielą się ze swoimi druhami).
Według wspomnianego raportu ochotnicze straże pożarne posiadają na swoim wyposażeniu
4728 defibrylatorów AED, a ich liczba z roku na rok się zwiększa. Obecnie ochotnicze straże
pożarne są wzywane do tzw. izolowanych zdarzeń medycznych, w przypadku kiedy w okolicy
nie ma wolnego zespołu ratownictwa medycznego, a najbliższy ma długą drogę do pokonania. Jednak jest to dosyć czasochłonna procedura (przyjęcie zgłoszenia przez dyspozytornię
medyczną – przekazanie informacji do SKKP/M PSP – zadysponowanie OSP – przyjazd OSP
na miejsce zdarzenia). Wprowadzenie funkcji first respondera pozwoli na skrócenie czasu powiadomienia wolontariusza, który na przykład w ramach czuwania może mieć defibrylator
AED u siebie w domu zamiast w remizie, a tym samym skrócenie czasu dotarcia do pacjenta
i udzielenia mu pierwszej pomocy (przyjęcie zgłoszenia przez dyspozytornię medyczną – powiadomienie first respondera – dotarcie first respondera na miejsce zdarzenia).
Według Europejskiej Rady Resuscytacji zaleca się 10 ratowników i 2 defibrylatory
AED na 1 km2. Mając na uwadze 700-tysięczną rzeszę rycerzy św. Floriana w naszym kraju, jako strażacy ochotnicy jesteśmy w stanie zapewnić szanse na przeżycie osobom będącym w stanie zagrożenia życia.
First responderami w OSP nie muszą być tylko ratownicy KPP i strażacy uprawnieni do
działań ratowniczo-gaśniczych, ale jako ZOSP RP możemy stworzyć kurs pierwszej pomocy, dzięki któremu można by zaangażować jak największą liczbę strażaków czy członków MDP. Zaangażowanie strażaków w szkolenie z pierwszej pomocy może być szansą na
rozwój małych jednostek OSP, tak jak to miało miejsce w przypadku mojej jednostki OSP
Wtórek. Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy zachęciły młodych ludzi do zostania
strażakami – są oni obecnie filarami jednostki. Przeszkoleni strażacy niejednokrotnie
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Na zdjęciu od lewej strażacy ratownicy: Katarzyna Fleischer, Błażej Kosmala oraz ratownik medyczny Marcin
Fleischer – prezes OSP Wtórek

udzielali pierwszej pomocy i mówią, że właśnie dzięki szkoleniom w OSP mogli pomóc
drugiemu człowiekowi. Dziś OSP Wtórek, której wyposażeniem w 2011 r. był samochód
Żuk i mundury moro, jest zdaniem KW PSP w Poznaniu wyróżniającą się jednostką na
terenie gminy Ostrów Wielkopolski. Obecnie realizujemy projekt First Responder GRM
OSP Wtórek polegający na pełnieniu dyżurów medycznych w remizie oraz dyżurów ratownika medycznego na wzór brytyjskiego Community First Responder.
Aktualnie trwa tworzenie Krajowego Planu Odbudowy po pandemii Covid-19, która
obnażyła słabe strony systemu ochrony zdrowia w Polsce, m.in. zapaść w Państwowym
Ratownictwie Medycznym. Dlatego w ramach tego planu warto podjąć próby stworzenia
w Polsce funkcji first respondera (potrzeba m.in. zmiany w prawie, aby dyspozytor mógł
powiadomić first respondera), tak aby osoba będąca w stanie bezpośredniego zagrożenia
życia otrzymała pomoc w ciągu 5 min. Natomiast środki finansowe z Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia Odporności warto przeznaczyć na stworzenie systemu teleinformatycznego pozwalającego dyspozytorowi medycznemu na powiadomienie first respondera
oraz na dodatkowe szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, czy też szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, które będą alternatywą dla mniejszych jednostek OSP
i pozwolą na wyszkolenie jak największej liczby strażaków oraz na zakupy defibrylatorów
AED (aby każda jednostka OSP w Polsce posiadała urządzenie ratujące życie w przypadku
nagłego zatrzymania krążenia).
Do szerszego zapoznania się z tematem first respondera zapraszam zainteresowanych
do artykułu mojego autorstwa, który został opublikowany w III tomie Analiz strategicznych Florian 2050.
Marcin Fleischer jest prezesem OSP Wtórek, członkiem Prezydium ZOG ZOSP RP i ZOP
ZOSP RP w Ostrowie Wielkopolskim oraz ratownikiem medycznym ZRM P0288.
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9.

WODA JAKO PROBLEM
STRATEGICZNY naszej cywilizacji
Jan Borkowski
Straże pożarne, działając na rzecz bezpieczeństwa ludności, zmagały
się – i zmagają nadal – głównie z dwoma wielkimi żywiołami: ogniem
i wodą. A sama woda była przez pewien czas nawet głównym środkiem
do walki z ogniem.

Niebieskie złoto
Tymczasem wszechobecna, otaczająca nas woda to przede wszystkim słone wody mórz
i oceanów, pokrywające 71% powierzchni kuli ziemskiej. Stanowią one aż 97,5% zasobów
wodnych naszego świata. Obserwowany wzrost poziomu wód morskich i oceanicznych
stanowi coraz większe zagrożenie dla obszarów i krajów nisko położonych. Dotyczy to
także polskiego wybrzeża Bałtyku, co może być wyraźnie odczuwalne w perspektywie kilkudziesięciu lat. Zaledwie 2,5% zasobów wodnych świata stanowią wody słodkie, które
uważa się za najcenniejszy surowiec Ziemi i określa czasem mianem „niebieskie złoto”.
Nie ma potrzeby udowadniać, że woda słodka jest niezbędna w wegetacji roślin, w produkcji rolnej, w życiu zwierząt i w życiu człowieka.
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Większość zasobów wody słodkiej, bo około 77%, znajduje się w lodowcach, 22%
stanowią wody gruntowe, a jedynie 1% stanowi dostępna dla człowieka woda pitna.
W powszechnym przekonaniu społeczeństw (niestety, także i w naszym otoczeniu) woda
była i pozostaje zasobem nieograniczonym. Ale to przekonanie jest błędne, bowiem woda
jest dobrem zagrożonym i jednocześnie czynnikiem zagrożenia dla bezpiecznego bytu
społeczeństw na całym globie. W ostatnim czasie woda stała się, i słusznie pozostaje,
przedmiotem polityki ekologicznej w krajach naszej cywilizacji, bo jest dobrem wymagającym ochrony. Nie sposób jednak nie zauważyć, że w wielu krajach staje się w coraz
większym zakresie przedmiotem szeroko rozumianej polityki bezpieczeństwa.
Zagrożenia dla bezpieczeństwa
Dostęp do wody jest już powodem narastających w wielu krajach lokalnych napięć, zamieszek i protestów oraz międzynarodowych konfliktów, a w niedalekiej przyszłości może
być przyczyną wojen w formie konfliktów zbrojnych. Na kontynencie afrykańskim tli się
poważny konflikt między Egiptem a Etiopią o zasoby wód Nilu, a Botswana rywalizuje
z Namibią o praktycznie mało znaną, a niezwykle ważną dla środowiska rzekę Okawango.
Na Bliskim Wschodzie Turcja i Syria rywalizują o dostęp do wód Eufratu, a trwająca od
2011 r. wojna domowa w Syrii jest nazywana pierwszą wojną klimatyczną XXI w.1
Konflikty w Azji dotyczą wielu krajów, ogromnych obszarów i miliardów ludności.
Narastają migracje środowiskowe w Indiach i zagrożenie konfliktem (posiadających broń
nuklearną) Indii z Pakistanem o dostęp do wód rzeki Indus. Chiny poprzez politykę rozbudowywania tam w dorzeczu Brahmaputry oraz Mekongu uzależniają od siebie Indie,
Bangladesz, Tajlandię, Laos, Kambodżę i Wietnam2. Ocenia się, że 60% światowych zasobów wody pitnej jest kontrolowane przez zaledwie 9 państw.
Narastający od kilku lat spór między Polską i Czechami, który nabrał wymiaru prawnego, uzasadniany jest przez naszych południowych sąsiadów m.in. zagrożeniem dla dostępu mieszkańców regionu do wody pitnej wskutek eksploatacji złóż węgla brunatnego
w rejonie Turoszowa.
Zmiany klimatu ujawniają się w formie narastających fal upałów, suszy i głodu przez
nie powodowanych – a więc w zaburzeniu bezpieczeństwa żywnościowego w skali globalnej, a także nawalnych deszczy i gwałtownych powodzi, które powodują ogromne straty
materialne i zagrażają życiu ludzi. W wielu miejscach są one przyczyną groźnego zjawiska
migrantów klimatycznych3. Narasta przekonanie, że XXI w. będzie wiekiem walki o wodę.
Wiele już lat temu przewidywał to Ryszard Kapuściński. Ostrzeżenia płyną m.in. z Banku
Światowego, ONZ (UNESCO i WHO), wynikają z raportów poważnych think tanków
oraz agencji rządowych wielu państw.

1
2
3

T. Ulanowski, Globalne ocieplenie…, 2020, https://wyborcza.pl/0,128956.html?tag=globalne+ocieplenie.
J. Stróżyk, Kiedy wojna o wodę?, 2019, https://camiso.org.pl/publikacje/raporty/.
Z. Karaczun, SGGW, ekspert Koalicji Klimatycznej.
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Królestwo wody
Krajem europejskim, gdzie problem wody jest traktowany szczególnie – kompleksowo
(jako przedmiot skoordynowanych działań w ramach kilku polityk), z wielkim respektem
i profesjonalizmem – są Niderlandy. Zasługują na szczególną uwagę jako szczególny przykład i wzór – punkt odniesienia i inspiracja dla działań władz publicznych.
Wielkie obszary depresji w Holandii są zagrożone zalaniem przez podnoszące się
wody morskie, ale chroni je gigantyczna, kosztowna i stale modernizowana infrastruktura
„Programu Delta” w formie zapór, tam i grobli ułożonych w 95 tzw. „pierścieni przeciwpowodziowych”. Duże europejskie spławne rzeki, jak Ren i Moza, przepływające przez
Holandię są obudowywane terenami zalewowymi m.in. w ramach programu „Przestrzeń
dla rzek”. Stare rolnicze poldery są powoli przekształcane w zbiorniki wody pochodzącej
z gwałtownych, ulewnych deszczy jako rezerwuary wody na okresy suszy. Zarządzanie
wodą jest ujęte w „Narodowy Plan Wodny”, prowadzone przez kształtowane przez wieki
doświadczeń proste i stabilne struktury Zarządu Wodnego (Waterschap), angażujące społeczeństwo, także specjalnym podatkiem wodnym (waterschapsbelasting), i wyłączone ze
sporu politycznego. Ale mimo sięgającej wielu setek lat walki Holendrów z wodą obecnie
dobrze zorganizowana gospodarka wodna sprawia, że ludność Niderlandów nie zdaje sobie w pełni sprawy z ryzyka i wyzwań związanych z wodą.
Polska zagrożona deficytem wody
Tymczasem – paradoksalnie – w Polsce zarówno ryzyko powodzi, jak i suszy jest większe niż w otoczonej wodą Holandii. Nie znaczy to jednak, że jest to przedmiotem odpowiedniej społecznej uwagi i działania władz publicznych ujętych w formę strategii.
Czy Polsce zagrażają powodzie? Tak – co roku, niespodziewanie, nie tylko wiosną czy
jesienią, lokalnie i w skali regionów oraz wzdłuż dużych rzek i małych strumieni. Powodzie zagrażają infrastrukturze, przedsiębiorstwom i gospodarstwom, a nawet życiu ludzi.
Czy Polsce zagrażają susze i okresowe braki wody? Tak – występują coraz częściej i coraz dotkliwiej. Są odczuwane w rolnictwie, w przemyśle i lokalnie w codziennym zaopatrzeniu ludności.
Obecnie w Polsce na jednego mieszkańca przypada około 1600 m³/rok wody, a w okresach suszy wskaźnik ten spada nawet poniżej 1000 m³/rok/osobę. Dla porównania, na
jednego mieszkańca Europy przypada średnio w ciągu roku około 4500 m³, a na jednego
mieszkańca Ziemi blisko 7300 m³. Zasoby wodne Polski w porównaniu z krajami europejskimi są naprawdę małe. W efekcie, wskutek oddziaływania różnych czynników, nasz
kraj – chociaż można to uznać za nieprawdopodobne – jest zagrożony pogłębiającym się
deficytem wody. Będzie to skutkowało poważnymi problemami w gospodarce i zagrożeniem dla jakości życia codziennego ludności.
Czy mamy tego świadomość? Nie, bo powszechnie o wodę nie dbamy. Czy gospodarka
wodna w Polsce jest wystarczająco efektywna? Jest wiele dowodów na to, że nie; zarówno
w skali ogólnokrajowej, jak i w skali regionalnej, lokalnej i wreszcie w skali indywidualnej – w gospodarstwach domowych – jest marnotrawiona. Aktywność pozarządowych
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organizacji działających na rzecz naturalnego środowiska nie wywołuje wystarczającej reakcji odpowiedzialnych instytucji. Problemy gospodarki wodnej w Polsce mają poważne
znaczenie dla codziennego życia społeczeństwa na tyle, by stać się ważnym zadaniem dla
ochotniczych straży pożarnych.
Rekomendacje dla OSP
Doświadczenie, dorobek i potencjał ochotniczych straży pożarnych w Polsce pozwala
rekomendować im podjęcie zadań związanych z zagrożeniem deficytem wody. W tym celu
należy rozważyć zgromadzenie przy Związku OSP RP ekspertów związanych z problematyką
zarządzania wodą i podjąć próbę określenia kompetencji OSP w tym zakresie na przyszłość.
Należy podjąć szkolenie wybranej (wiodącej) grupy przedstawicieli OSP w zakresie zarządzania wodą w skali lokalnej i w odniesieniu do gospodarstw domowych, a następnie
należy podjąć – we współpracy z samorządem terytorialnym – działalność informacyjną
w społeczeństwie nt. gospodarowania wodą w lokalnym otoczeniu i w gospodarstwach
domowych.
W ślad za dotychczasową aktywnością ochotniczych straży pożarnych w zaopatrywaniu gospodarstw domowych w wodę pitną i do codziennej higieny należy – we współpracy
z samorządem terytorialnym – przygotować się od strony organizacyjnej i technicznej do
profesjonalnego gromadzenia i dystrybucji wody dla gospodarstw domowych.
Należy dążyć do tego, by problem deficytu wody i starania na rzecz zapewnienia dostępu do niej wszystkim mieszkańcom wsi i miast były przedmiotem powszechnego społecznego zainteresowania i działania, z jednoczesnym wyłączeniem ich z partyjnych sporów
i wyborczych debat politycznych.
Dr Jan Borkowski – ekonomista, pracownik naukowy, urzędnik państwowy i dyplomata.
Doktor z zakresu ekonomiki rolnictwa oraz specjalista w zakresie integracji europejskiej.
Jest doświadczonym nauczycielem akademickim oraz autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Poseł na Sejm RP (1993-1997). Podsekretarz
stanu (1996-1997) i sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Ambasador
RP w Królestwie Niderlandów i stały przedstawiciel przy Organizacji ds. Zakazu Broni
Chemicznej w Hadze (2012-2017).
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10.

HUMANISTYCZNE REFLEKSJE
NAD BEZPIECZEŃSTWEM
Tadeusz Pilch
Ochotnicza straż pożarna to szczególne zjawisko społeczne, instytucjonalne, a także kulturowe. Tradycje i charakter działalności nadały
straży pożarnej na wsi wyjątkową rolę. Pełni ona w społeczności lokalnej wiele funkcji: chroni potencjalnie jej istnienie, sprzyja integracji,
wspiera rozwój, wzbogaca więzi społeczne i życie kulturalne, ubogaca
walory wychowawcze środowiska. A wszystkie te funkcje OSP wypełnia
w klimacie służenia wspólnocie, z której wyrasta spontanicznie, istnieje
i rozwija się z inspiracji lokalnej społeczności. Jest najbardziej naturalnym i endogenicznym zjawiskiem społecznym w strukturze instytucjonalnej wsi. Bardziej niż parafia, która
jednak jest ustanawiana przez władze kościoła, które także mianują swego przedstawiciela
– proboszcza – jako przywódcę.
Straż pożarna powstaje spontanicznie, w wyniku naturalnych potrzeb lokalnej społeczności. A taką najbardziej naturalną jest potrzeba bezpieczeństwa. W obszarze zaspokajania tej najmocniej odczuwanej przez człowieka potrzeby podejmowanych jest wiele czynności, zachowań i środków, zarówno w zakresie osobistym, indywidualnym, jak
i w zakresie zbiorowym, lokalnym. Wśród tych czynności znajdziemy stworzenie dobrowolnej, spontanicznej organizacji, której celem jest chronienie wspólnego bezpieczeństwa.
Historia społeczna wsi zna liczne formy takich instytucji i obyczajów, które były przez
wioskową społeczność powoływane na użytek wspólnego bezpieczeństwa. Do najbardziej
znanych form strzeżenia zbiorowego bezpieczeństwa, na przykład w Małopolsce, należało
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nocne stróżowanie, które sprawiedliwie obciążało każde gospodarstwo wedle ustalonej
kolejności. To stróżowanie miało na celu ochronę przed pożarem, złodziejami i wszelkim
innym zagrożeniem dla wspólnego bezpieczeństwa.
Aby uzmysłowić sobie znaczenie i potrzebę poczucia bezpieczeństwa, musimy odwołać się do krótkiej prezentacji struktury potrzeb człowieka. Jest bardzo wiele typologii
i klasyfikacji zagrożeń oraz struktury potrzeb człowieka tworzonych przez wiele dyscyplin
naukowych. Do najbardziej znanej klasyfikacji potrzeb należy stworzona przez przedstawiciela psychologii humanistycznej Abrahama Harolda Maslowa w 1943 r. „hierarchia
potrzeb człowieka”. Ten amerykański psycholog wyszedł z założenia, że wszelkie potrzeby
są naturalnym wyposażeniem ludzkiego organizmu i że mają one strukturę hierarchicznie
uporządkowaną oraz są w różny sposób uwarunkowane. Oznacza to, że ich znaczenie dla
organizmu jest ustalone przez naturę człowieka w określonym porządku i że brak zaspokojenia najważniejszych blokuje pojawienie się następnych, zależnych od zaspokojenia
wcześniejszych.
Na pierwszym miejscu w klasyfikacji potrzeb A. Maslowa są potrzeby fizjologiczne,
zwane też potrzebami istnienia. Należą do nich uczucie głodu, snu, potrzeba prokreacji
i lęk przed zagrożeniem życia. Ich zaspokojenie jest bezwarunkowe i decyduje o życiu jednostki, stąd właśnie ta inna ich nazwa – potrzeby istnienia. Na drugim miejscu znajduje
się wspomniana wcześniej potrzeba bezpieczeństwa, łączona też z potrzebą zaufania do
otoczenia. To dla naszych rozważań fundamentalna kategoria. Potrzeba bezpieczeństwa
pojawia się jako druga wśród najważniejszych potrzeb egzystencjalnych człowieka, co
oznacza bardzo wiele dla organizacji życia indywidualnego i wszelkich zachowań społecznych człowieka. Występuje w dwu postaciach: bezpieczeństwa indywidualnego i bezpieczeństwa zbiorowego. Na trzecim miejscu klasyfikacji pojawia się potrzeba przynależności i miłości.
Wszystkie te trzy grupy potrzeb możemy – jak na scenie – obserwować w zachowaniu
dziecka od okresu niemowlęcego do etapu wczesnego dzieciństwa. Wystarczy sobie uzmysłowić, czym dla niemowlęcia jest brak matki. Nie bez powodu medycyna zaleca kładzenie
nowo urodzonego dziecka na ciele matki. Z tego kontaktu płynie kojąca dla dziecka „świadomość” przynależności i bezpieczeństwa. Wystarczy także uświadomić sobie brak takiego
kontaktu z matką, a trochę później z najbliższym otoczeniem domowym, aby obserwować
narastające zaburzenia rozwoju małego dziecka, pojawianie się oznak niepokoju i wycofania w zachowaniu, na przykład w kontaktach z rówieśnikami. Podręczniki psychologii
szczegółowo omawiają związki między brakiem zaspokojenia wyżej wymienionych potrzeb
a objawami skutków tego braku. Choroba sieroca to jeden z ciężkich skutków zaburzeń wynikających z osierocenia naturalnego, długotrwałej nieobecności matki lub błędów wychowawczych, m.in. manifestacyjnej oziębłości otoczenia rodzinnego.
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Rys. 1. Piramida potrzeb człowieka według A. Maslowa
Źródło: Google.com, według A. Maslowa, Motywacja i osobowość, Warszawa 1990 r.

Jeśli proces zaspokajania wymienionych trzech potrzeb, zwanych także potrzebami
podstawowymi, przebiega prawidłowo, bez znaczących zakłóceń, pojawia się czwarta potrzeba, zwana potrzebą uznania, czyli potrzebą godności, szacunku i aprobaty ze strony
otoczenia społecznego, czyli rodzinnego, nauczycielskiego, rówieśniczego, sąsiedzkiego.
Doświadczeni nauczyciele wiedzą, jak ważne są dla dziecka słowa uznania z ich strony,
nawet z „naciąganym” uzasadnieniem. Zachęta, nawet mniej zasłużona, jest bardziej dla
dziecka motywująca niż zasłużona ostra krytyka. Wiedzą też, jak bolesne dla dziecka są
kpiny, wyśmiewanie się z niego przez rówieśników, niezadowolenie rodziny. Jest to w życiu człowieka pierwsza potrzeba natury społecznej, od której wiele zależy w ułożeniu relacji jednostki z jej otoczeniem. A szczególnie u wrażliwego dziecka.
Gdy i ta potrzeba zewnętrznej, społecznej aprobaty została zaspokojona, człowiek,
mały czy duży, doznaje poczucia własnej godności – staje się gotowy na uruchomienie
i realizację piątej, najważniejszej potrzeby rozwojowej – potrzeby samorealizacji. Oznacza to, że osoba, która przeszła niezaburzona przez okres dzieciństwa i dorastania, z odwagą i determinacją gotowa jest podjąć działania i zadania, które mogą się stać źródłem
satysfakcji, zrealizowania aspiracji twórczych, zdobycia uznania otoczenia, zrealizowania
marzeń. Konsekwencją takich nastawień jest rozwój duchowy człowieka, bogactwo emocjonalne promieniujące na otoczenie, realizacja aspiracji i talentów artystycznych, osiągnięcie pełni człowieczeństwa.
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Człowiek ma w swój rozwój wmontowane określone potrzeby, ale ma także w wyposażeniu osobniczym uczucie lęku. Zdaniem psychologów lęk jest nieodłącznym elementem uczuć egzystencjalnych człowieka. Lęk, wbrew naszym przypuszczeniom, nie jest
zjawiskiem destrukcyjnym, szkodzącym człowiekowi. Jest mechanizmem pozwalającym,
a nawet wymuszającym na każdym z nas – ludzi – zachowań chroniących nas przed niebezpieczeństwami, zagrożeniem fizycznym, czynnościami ryzykownymi. Nikt – w potocznym znaczeniu – rozważny nie rzuci się do kąpieli w rzece, w której grasują krokodyle. Nikt rozważny nie powinien brać udziału w wyścigach przebiegania przed pędzącym
pociągiem, co niestety zdarza się grupom nierozważnych nastolatków. Nikt rozważny nie
wejdzie w ogrodzie zoologicznym na wybieg dla lwów! Ale jak odnieść się do wyczynu
słynnego polskiego podróżnika, Aleksandra Doby, który pokonał Atlantyk kajakiem... za
trzecim razem? A jak potraktować próbę uratowania własnego psa przez Jana Lityńskiego
z nurtów rzeki za cenę własnego życia? Tylko te dwa przykłady pokazują, że zachowania
człowieka nie podlegają wyłącznie prawidłom fizycznym, rachunkowi zysków i strat. Dowodzą, że kiedy człowiek uzyskuje ową „pełnię człowieczeństwa”, to jest w stanie przekroczyć granice fizjologicznych ograniczeń lęku, kalkulacji. Okazuje się wówczas, że więzi
z wartościami, poczucie wspólnoty i więzi – nawet z psem – są ważniejsze niż fizjologiczne
mechanizmy kontroli zachowań.
Większość naszych mechanizmów unikania niebezpieczeństw jest wynikiem wyposażenia gatunkowego w uczucie lęku, który jest wrodzony. Są jednak sytuacje i okoliczności,
które mogą wytłumić lęk i skłonić jednostkę do podjęcia czynów, które w pewnych okolicznościach nazwiemy heroizmem, czasem poświęceniem. Trudno o precyzyjne określenie parametrów psychicznych i etycznych heroizmu i poświęcenia. Ale dla mnie, pedagoga społecznego, zajmującego się zjawiskami społecznymi, życie i zachowanie matek dzieci
z niepełnosprawnościami, w około 70% samotnych, jest i poświęceniem, i heroizmem.
Sądzę, że nie ma wielkiej przesady w twierdzeniu, że macierzyństwo spełnia w dużej mierze także te cechy.
Wróćmy jednak do potrzeby bezpieczeństwa i funkcji, jaką pełni wobec niebezpieczeństwa ochotnicza straż pożarna. Zjawisko bezpieczeństwa pojawia się w wymiarze
indywidualnym i ma ono wówczas wieloraką postać. Ubóstwo, choroba, utrata pracy, zaburzenia życia rodzinnego, eksmisja, inne losowe zdarzenia sprowadzające na jednostkę
traumatyczne poczucie zagrożenia, bezradności, utraty rzeczy lub innych wartości, braku
oparcia. W państwach demokratycznych istnieje system zabezpieczenia socjalnego, który
powinien w takich sytuacjach wspierać jednostkę, podejmować działania interwencyjne,
zajmować się czynnikami zagrażającymi szkodliwymi skutkami jednostce, grupom, środowisku. Mam tu na myśli: alkoholizm, narkotyki, zachowania agresywne itp. Pokrewna dla systemu wsparcia socjalnego jest służba zdrowia. Obecna sytuacja nie pozwala na
obiektywną ocenę jej funkcjonowania, bo pandemia narzuciła całkowicie nowe zadania
i zmieniła organizację opieki medycznej. Zarówno jednak system opieki socjalnej, jak
i służba zdrowia są systemami niedoskonałymi i ich sprawiedliwa ocena jest niemożliwa,
ponieważ ich niewydolność lub niedoskonałość procedur wynika z dysfunkcji władz politycznych. Władze polityczne Polski są nieudolne, są zajęte przekształceniami struktur
państwa i jego instytucji zarządzających, sądowniczych, oświatowych i naukowych oraz
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wszelkich innych wedle idei państwa totalitarnego, monopartyjnego. Potoczna obserwacja z ostatnich miesięcy pozwala na stwierdzenie, że żyjemy w kraju dysfunkcyjnym, ze
znacznie posuniętą patologią zarządzania, niszczenia władzy sądowniczej, deformowania
świadomości społecznej nieodpowiedzialną propagandą i wyraźnym marszem ku państwu totalitarnemu.
Tak więc mamy niewydolne służby socjalne, głęboko zaniedbaną służbę zdrowia,
zdyskredytowaną policję i niewiarygodną administrację państwową. Wśród służb, które
dbają o bezpieczeństwo publiczne, pozostała jedynie straż pożarna z nienaruszonym prestiżem służby publicznej. Dzieje się tak, ponieważ między społecznością lokalną a instytucją ochotniczej straży pożarnej i ogólnie straży pożarnej zachodzą relacje, które stwarzają
poczucie bezpieczeństwa. Należą do nich:
a) niezaburzona żadnymi czynnikami jedność przekonań i systemu wartości,
b) lokalne formy jedności, wspólnota miejsca, wspólnota działalności artystycznej, twórczej, społecznej,
c) wspólna infrastruktura instytucjonalna i organizacyjna,
d) lokalne więzi międzyludzkie,
e) bezinteresowność działania.
Z pojęciami „straży”, „strażaka” kojarzony jest liczny rejestr pojęć humanistycznych.
Dlatego kolejną kategorią semantyczną z kręgu działalności i czynów „strażackich” jest
pojęcie bezinteresowności. Ta właściwość jest powszechnie uznawana za nieodłączny
atrybut przynależności do ochotniczej formacji strażackiej. Bezinteresowność jest cechą
działania i postawą emocjonalną, której istotą i celem (osobowym) nie jest własna korzyść,
lecz dobro drugiej osoby. Świadczenie, czyn, intencja nacechowana chęcią wyświadczenia
dobra drugiej osobie, grupie, środowisku zasługuje zawsze na pozytywną kwalifikację
moralną. I taki sąd o czynach świadczących dobro drugiemu człowiekowi lub innemu
podmiotowi podzielają wszelkie systemy etyczne, religie, kodeksy honorowe. Czyny takie
są kwalifikowane jako celowe, świadome i w zależności od okoliczności oceniane na skali
dobra. Bezinteresowność w opinii Marii Ossowskiej, wybitnej badaczki i znawczyni moralności, jest warunkiem koniecznym, ale i wystarczającym uznania czynu za moralnie
godny. Jeśli zbiorowość, na przykład straż pożarna lub inny zbiorowy podmiot, spełnia
w swoim działaniu ów warunek bezinteresowności, to ten zbiorowy czyn mamy prawo
uznać za czyn godny szacunku, a jego wykonawców – za ludzi godnych szacunku. Nasuwa
się tu odniesienie do masowego zjawiska, jakim jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tysiące dzieci, wolontariuszy, uczestników towarzyszących biorą udział w wielkim
zbiorowym czynie moralnym. Mimo prób szkalowania, odmawiania im owej bezinteresowności, „impreza” ta zyskała rangę wielkiego święta ludzkiej dobroci i pięknego aktu
dobra moralnego. W innych wymiarach i w innej skali jest podobnie z ochotniczą strażą pożarną. Ustawiczna gotowość, nieustanna służba i owa bezinteresowność działania
spowodowały wyniesienie strażaka na szczyt hierarchii szanowanych zawodów. I Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy, i ochotnicza straż pożarna swoim istnieniem i działaniem
tworzą w odbiorze społecznym klimat bezpieczeństwa i kierują się w swoich działaniach
bezinteresownością.
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Piękną ilustracją tych właściwości działania strażaków są wydawane przez Zarząd
Główny ZOSP RP pod redakcją dr. Mariana Zalewskiego Analizy strategiczne Florian
2050. Znajdziemy tam opisy roztropnej profilaktyki w środowisku zapobiegającej zagrożeniom, akcji ratowania ludzi, dobytku i zwierząt. Znajdziemy wreszcie opisy akcji indywidualnych nacechowanych poświęceniem, a nawet heroizmem, których pięknym i symbolicznym zwieńczeniem był przyznawany w okresie II Rzeczypospolitej honorowy medal
„Za Ratowanie Ginących”. Każda prawie kultura stworzyła taki najwyższy wyraz uznania
za poświęcenie i heroizm. W praktyce III Rzeczypospolitej istnieją równie wysokie i prestiżowe wyróżnienia za czyny godne szacunku i uznania. Należą do nich Medal ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, Złoty Znak ZOSP RP. Jeśli
takie medale otrzymują strażacy, to ich wysoka ranga w hierarchii prestiżu społecznego
jest w pełni zasłużona.
Tadeusz Pilch – profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, b. kierownik Katedry
Pedagogiki Społecznej, twórca i kierownik Ośrodka Badań Problemów Nietolerancji.
Od roku 1988 członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. W latach 1991-1995 pełnił dwukrotnie obowiązki podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Pomysłodawca i redaktor naczelny 8-tomowej ,,Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku”. Prezes odrodzonego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych.
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11.

ROZWÓJ PREWENCJI SPOŁECZNEJ
JAKO OBSZAR STRATEGICZNY
ZWIĄZKU OSP RP
Robert Klonowski
Dwa poprzednie tomy Analiz strategicznych Florian 2050 zawierają rozległy przegląd sytuacji w obszarze prewencji społecznej w Polsce,
możliwych kierunków jej rozwoju oraz roli, jaką w tym procesie może
i powinien odegrać Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Zarówno K. Biskup1, A.P. Nowak2, B. Skaźnik3, jak i moja osoba4 wskazują na
niepowtarzalną szansę i swego rodzaju konieczność dziejową rozwijania
prewencji społecznej w OSP jako naturalny kierunek rozwoju każdego
systemu ratowniczego w Europie oraz realną szansę poprawy bezpieczeństwa pożarowego w społecznościach lokalnych. Prewencja społeczna to działalność o charakterze informacyjnym i edukacyjnym, służąca zwiększeniu świadomości zagrożeń, zapobieganiu im
i propagowaniu właściwych zachowań w razie ich wystąpienia. Stanowi trzeci filar ochrony przeciwpożarowej, obok działalności interwencyjnej i prewencji technicznej. Aby mogła

1
2
3
4

K. Biskup, Strażak ochotnik prewentysta, [w:] Analizy strategiczne Florian 2050, t. 2, s. 176-185.
A.P. Nowak, Współpraca samorządnych organizacji, [w:] Analizy strategiczne Florian 2050, t. 3, s. 250-258.
B. Skaźnik, Profilaktyka pożarowa w Strategii Rozwoju ZOSP RP, [w:] Analizy strategiczne Florian 2050, t. 3, s. 212-215.
R. Klonowski, Determinanty rozwoju OSP w perspektywie czasowej, [w:] „Analizy strategiczne Florian 2050,
t. 3, s. 202-211.
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być jednak skuteczna, wymaga działań o charakterze systemowym. Dodatkowo, jak słusznie
zauważył K. Biskup5, „realizacja ogólnopolskiego projektu w zakresie pożarowej prewencji
społecznej jest nie tylko ciekawym i ważnym wyzwaniem, ale może okazać się również szansą tchnięcia ożywczego impulsu w działania OSP w Polsce”. Impulsu, którego Związek z całą
pewnością potrzebuje. Szczególnie należy podkreślić fakt, że skuteczne działania w tym obszarze mogą prowadzić zarówno duże, świetnie wyposażone OSP, jak i te najmniejsze, typu
„M”, składające się z kilku zaangażowanych w działalność statutową członków.
Opierając się na opracowanych analizach, zespół opracowujący Strategię Związku OSP
RP „Florian 2050” zaproponował, aby rozwój prewencji społecznej był jednym z pięciu
obszarów strategicznych, które wyznaczą główne kierunki działań Związku na najbliższe
kilkadziesiąt lat. W ramach tego obszaru najważniejszymi celami szczegółowymi byłyby:
•• Stworzenie „Programu rozwoju prewencji społecznej w ZOSP RP”.
•• Zmniejszenie liczby poszkodowanych w pożarach na terenach wiejskich.
•• Wyszkolenie liderów prewencji społecznej w ZOSP RP.
•• Wprowadzenie zmian (więcej o bezpieczeństwie i roli OSP) w programie przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” i innych podstawach programowych na wszystkich
poziomach nauczania.
•• Rozwój edukacji ekologicznej poprzez ZOSP RP i MDP, a także wdrażanie rozwiązań
proekologicznych.
Postulaty dotyczące ww. działań pojawiają się w wielu miejscach na łamach poprzednich tomów. Spróbuję każdy z powyższych punktów omówić bardziej szczegółowo.
Stworzenie „Programu rozwoju prewencji społecznej w ZOSP RP”
To najważniejsze i najambitniejsze przedsięwzięcie. Ochotnicze straże pożarne w Polsce mają odpowiedni potencjał do realizacji zadań z zakresu prewencji społecznej, na który
składają się przede wszystkim: znajomość tematyki bezpieczeństwa pożarowego, ogromny
kapitał ludzki (zarówno ilościowy, jak i jakościowy), zasięg ogólnokrajowy, gęsta i w miarę
równomierna sieć jednostek, wielopoziomowa struktura organizacyjna, zaplecze lokalowe,
bliska współpraca z PSP, doświadczenie w realizacji projektów, bardzo wysokie zaufanie społeczne i sympatia mieszkańców. Realizowane dotychczas lokalnie akcje nie przynosiły spodziewanych rezultatów, właśnie ze względu na swój lokalny charakter. Sukces mogą przynieść tylko systemowe i skoordynowane działania, ujęte w „Programie rozwoju prewencji
społecznej w OSP”, realizowane w oparciu o rzetelne analizy, wiarygodne informacje/dane
statystyczne, a ich intensywność musi przekroczyć pewien próg, po którym zacznie przynosić wymierne rezultaty. Realizacja „Programu rozwoju prewencji społecznej w OSP” jest
nie tylko koniecznym i ważnym wyzwaniem naszych czasów, ale może okazać się również
szansą tchnięcia ożywczego impulsu w działania OSP w Polsce, gdyż z powodzeniem może
je realizować KAŻDA, nawet najmniejsza jednostka OSP w Polsce.

5

K. Biskup, op. cit., s. 184.
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Zmniejszenie liczby poszkodowanych w pożarach na terenach wiejskich
Liczba ofiar pożarów (śmiertelnych i rannych) jest podstawowym i najważniejszym
miernikiem bezpieczeństwa pożarowego oraz efektywności działania KSRG. Od trzydziestu lat rokrocznie w pożarach w Polsce ginie okolo 500 osób i liczba ta nie maleje.
Ochotnicze straże pożarne samodzielnie likwidują od 25 do 30% pożarów, a to oznacza,
że są one niestety również „odpowiedzialne” za coroczną śmierć w pożarach około 125150 osób! Dostępne badania pokazują, że większość tych ofiar nie żyje już w momencie,
gdy ktoś alarmuje podmioty ratownicze. Aby zmienić ten niekorzystny wskaźnik, musimy
zmienić nasze podejście do ratownictwa i zacząć „ratować” ludzi jeszcze przed wystąpieniem zagrożenia. Tylko w tych państwach, w których wdrożono systemowe rozwiązania
w zakresie pożarowej prewencji społecznej, udało się znacząco obniżyć liczbę ofiar pożarów. Taką rolę ma spełnić w Polsce „Program rozwoju prewencji społecznej w ZOSP RP”.
Wyszkolenie liderów prewencji społecznej w ZOSP RP
Jednym z kluczowych czynników, które zadecydują o sukcesie lub porażce projektu, będzie odpowiedni dobór ludzi. Przy tworzeniu zespołów do realizacji i nadzoru programu
istotna będzie liczba zaangażowanych osób, ale przede wszystkim ich kwalifikacje, motywacja i predyspozycje. Zaangażowanie zbyt małej liczby osób lub osób silnie obciążonych innymi zadaniami, jak również osób o nieodpowiednich predyspozycjach (wiedza, doświadczenie, umiejętności interpersonalne, kreatywność itd.) lub zbyt słabo zmotywowanych
skutkować będzie niskim tempem i niską jakością realizacji projektu. Bo chociaż prewencja
społeczna dotyczy bezpieczeństwa pożarowego, jej realizacja wymaga nie tylko specyficznych form i metod, ale również konkretnej wiedzy merytorycznej, do której strażacy nie są
standardowo przygotowywani. Liderzy prewencji społecznej w ZOSP RP zostaną wyselekcjonowani z kandydatów z całej Polski (minimum jeden lider na gminę), a następnie odbędą szkolenie e-learningowe, które przygotuje ich do prawidłowej realizacji zadań prewencji
społecznej. System szkolenia zostanie opracowany przez ZG ZOSP RP.
Wprowadzenie zmian (więcej o bezpieczeństwie i roli OSP) w programie przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” i innych podstawach programowych na wszystkich
poziomach nauczania
Obecne programy nauczania zawierają zbyt mało informacji na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz roli i zadań ochotniczych straży pożarnych w systemie ratowniczym. Należy przedsięwziąć działania, poprzez kontakt z ministerstwem właściwym
ds. edukacji, mające na celu uwzględnienie tych treści w przyszłych podstawach programowych. Dotyczy to zwłaszcza przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” oraz programów
nauczania na poziomie szkoły podstawowej.
Rozwój edukacji ekologicznej poprzez ZOSP i MDP, a także wdrażanie rozwiązań proekologicznych
Troska o środowisko przyrodnicze stanie się na przestrzeni najbliższych kilkunastu
i kilkudziesięciu lat jedną z najważniejszych kwestii, nie tylko dla ochotniczych straży
pożarnych, ale również dla całego kraju. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachodzące
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zmiany klimatu i środowiska naturalnego. Zmiana specyfiki zdarzeń, po których OSP podejmowały interwencje na przestrzeni minionych 30 lat – zdecydowane zmniejszenie liczby pożarów
przy jednoczesnym wzroście liczby miejscowych zagrożeń – pokazuje kierunek przyszłych działań, również w wymiarze prewencji społecznej. Utrzymanie pozarządowego charakteru ZOSP RP,
opartego na przepisach prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (o ile praw tych nie ograniczy forsowana obecnie ustawa o OSP), podobnie jak
w przypadku innych organizacji społecznych, pozwala realizować dużo szerszy zakres zadań statutowych, z wykorzystaniem funduszy europejskich oraz krajowych. Jest to tym bardziej ważne, że do
2030 r. w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i Funduszu Odbudowy w dyspozycji Polski będą
ogromne środki finansowe na inwestycje proekologiczne. Europejski Zielony Ład to nowa strategia
rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej. Jej celem jest głęboka proekologiczna przebudowa gospodarki Unii Europejskiej, która z trzeciego największego źródła emisji gazów cieplarnianych na
świecie ma w ciągu trzech dekad stać się pierwszym obszarem neutralnym klimatycznie.
Sytuacja ta stwarza bezprecedensową szansę dla Polski i Związku OSP RP na realizację wielu
projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ekologicznego i środowiskowego, obejmujących
zarówno obszar ratowniczo-humanitarny (doposażenie sprzętowe), edukacyjny (problem „niskiej
emisji”, odprowadzania ścieków, segregacji odpadów itp.), jak i infrastrukturalny (np. modernizacja remiz w obiekty przyjazne środowisku). Ze względu na tradycyjnie wiejski charakter ochotniczych straży pożarnych i ich bezkonkurencyjność w środowisku wiejskim Związek może odegrać
ważną, pozytywną rolę w procesie zielonej transformacji i restrukturyzacji m.in. polskiego rolnictwa. Wymaga to jednak utworzenia wyspecjalizowanej struktury, która będzie realizować projekty
proekologiczne na rzecz wszystkich OSP w ramach m.in. Krajowego Planu Odbudowy, który jest
ogromnym, ale jednorazowym projektem i stwarza niepowtarzalną szansę na realizację wielkobudżetowych projektów o skali ogólnokrajowej. Ochotnicza straż pożarna musi być zdolna do podejmowania skoordynowanych działań ratujących ludzi i przyrodę oraz niosących pierwszą pomoc
w warunkach zniszczonej bądź niedrożnej podstawowej infrastruktury bytowej. Te potrzeby staną
się naturalnym obszarem aktywności OSP. I do tych zadań strażacy ochotnicy powinni już teraz
zacząć się przygotowywać. Nie tylko uzupełniając sprzęt i doskonaląc strażackie rzemiosło, ale także
zwiększając organizacyjną sprawność, umiejętności współdziałania i dając przykład dbałości o naturalne środowisko.
W podsumowaniu niniejszego artykułu nie sposób nie odnieść się do forsowanej obecnie ustawy o ochotniczej straży pożarnej, która obszaru prewencji społecznej w ogóle nie dostrzega (sic!).
Jest to tym bardziej dziwne, że jednocześnie działania z zakresu prewencji społecznej w Państwowej
Straży Pożarnej ulegają intensyfikacji. Został nawet powołany dedykowany wydział w Komendzie
Głównej PSP. Tym bardziej należy pokazywać i uświadamiać, jak ważną rzeczą jest rozwój prewencji społecznej w strukturach ZOSP RP – i że jest to jedyny logiczny kierunek rozwoju systemu
ratowniczego. Szczególnie należy podkreślić fakt, że skuteczne działania w tym obszarze mogą prowadzić zarówno duże, świetnie wyposażone OSP, jak i te najmniejsze, typu „M”, składające się z kilku zaangażowanych w działalność statutową członków. Bo WSZYSTKIE bez wyjątku ochotnicze
straże pożarne zostałyby włączone do systemu prewencji społecznej w Polsce.
St. bryg. w st. spocz. Robert Klonowski, b. naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru
KW PSP w Poznaniu, członek OSP w Kwilczu.
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JAK WIDZĘ OSP
Ewa Tabaczyńska
Rycerze św. Floriana – jakimi są ludźmi, jakie cechy ich określają,
z jakimi problemami się borykają – zrozumiałam to dokładnie dopiero
wtedy, gdy zagłębiłam się w historię i dzień dzisiejszy ruchu strażackiego. Przez 30 lat pracowałam w strukturach Państwowej Straży Pożarnej
i prawdę mówiąc niewiele wiedziałam o tym, jak ważną i potrzebną rolę
odgrywają w społeczeństwie strażacy ochotnicy.
Niewątpliwie jedną z najważniejszych cech strażaków ochotników
jest ich gotowość i ciągłość działania – 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu – w odniesieniu do osób potrzebujących pomocy, w każdej sytuacji. Gdy rozlegnie się sygnał
syreny alarmowej, ochotnicy porzucają swoje obowiązki i meldują się w strażnicy, nie
wiedząc, co ich czeka na miejscu. Niejednokrotnie ryzykując własne życie, „bo skąd inni
uciekają, my w tym kierunku biegniemy”.
W odróżnieniu od strażaków zawodowych, to jednak ochotnicy od zawsze byli i są
w pierwszych szeregach działań podejmowanych przez społeczeństwo. Ich zaangażowanie oznaczające gotowość niesienia bezinteresownej pomocy w każdej sytuacji i wielkie
poświęcenie niejednokrotnie były przykładem i wzorcem dla innych. To przecież remizy
ochotniczych straży pożarnych stanowiły zawsze na wsi i w małych miasteczkach kolebkę
życia kulturalnego, często religijnego, były ostoją polskości i wiary, a strażacy stali niewzruszenie przy Bogu i Ojczyźnie. Tak jest do dzisiaj.
Ochotnicza straż pożarna działająca w ramach stowarzyszenia umożliwia wszystkim
dostęp do równego, bez względu na przekonania czy przynależność polityczną, prawa
czynnego uczestniczenia w życiu publicznym, wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz
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realizacji różnorodnych indywidualnych zainteresowań, potrzeb kulturalnych, naukowych,
religijnych, sportowych czy społecznych. OSP jest jednak o tyle nietypowym stowarzyszeniem, że można ją zakwalifikować do społecznych organizacji ratowniczych, które są
jednocześnie jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej.
Jednak ratownictwo pożarnicze to nie jedyny obszar aktywności OSP. Służba w ochotniczej straży pożarnej to ciągłe współdziałanie z mieszkańcami miejscowości, praca na
rzecz środowiska, kontakty z samorządem gminnym, radą sołecką, Państwową Strażą
Pożarną czy Policją. Na pomoc ze strony OSP mogą liczyć organizatorzy imprez masowych, podczas których konieczne jest zabezpieczenie organizacyjne i medyczne. Strażacy
i działacze z OSP informują ludność o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz o sposobach ochrony przed nimi. Rozwijają wśród swoich członków zamiłowanie do kultury fizycznej i sportu, prowadzą działalność kulturalno-oświatową i rozrywkową. Niezwykle ważne są działania na rzecz profilaktyki bezpieczeństwa, w tym również
szkolenia z udzielania pierwszej pomocy czy prewencyjne rozmowy z młodzieżą szkolną,
podczas których omawiane są podstawowe zasady bezpieczeństwa w myśl zasady, że zapobieganie pożarom jest znacznie tańsze niż likwidacja skutków tragedii.
Niestety w ostatnich latach zaobserwować można, zwłaszcza na terenach wiejskich
i podmiejskich, gdzie zazwyczaj jedyną siłą ratowniczą są ochotnicze straże pożarne, malejące z każdym rokiem zainteresowanie młodych ludzi wstępowaniem w szeregi OSP. Powody są oczywiście różne – na pewno nie bez znaczenia jest migracja młodych z obszarów
działania OSP do dużych miast. Jednak najczęstszym powodem jest to, że brakuje im czasu,
mają inne priorytety, zainteresowania, ważnym czynnikiem jest także brak konkretnych
regulacji prawnych wspomagających pracodawców zwalniających członków OSP do działań ratowniczych. Z roku na rok wymagania dla ochotników z OSP wchodzących w skład
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego stają się coraz wyższe i pochłaniają coraz więcej
czasu. Wyraźnie daje się także odczuć zmiana pokoleniowa. Poprzednicy, którzy tworzyli
OSP, w większości pracowali w miejscu zamieszkania lub prowadzili własne gospodarstwa
rolne. Dzisiaj strażacy ochotnicy najczęściej pracują poza miejscem zamieszkania i co oczywiste, nie są w stanie stawić się na każde wezwanie w jednostce. Nie jest także tajemnicą, że
sprawne funkcjonowanie wielu jednostek uzależnione jest od pory dnia – dostępność ochotników, zwłaszcza w godzinach pracy, czyli od 7.00 do 16.00, jest zdecydowanie mniejsza, co
niejednokrotnie skutkuje koniecznością wyjazdu do akcji zastępów w okrojonej obsadzie.
Deklaracja gotowości do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych zmusza strażaków do
takiego działania, planowania i uzgadniania terminów pełnienia dyżuru, aby jednocześnie
nie zaniedbywać własnej pracy zawodowej czy życia rodzinnego.
Oprócz czynnika ludzkiego dla sprawnego działania jednostek OSP istotne znaczenie ma również lokalny samorząd, który powinien widzieć i rozumieć potrzeby „swoich”
jednostek OSP i dążyć do ich zaspokajania. Tymczasem niektóre samorządy najwyraźniej
zapominają, że ochrona przeciwpożarowa w gminie jest ich obowiązkiem, a nie wyborem,
i w praktyce dość często w gminach mamy do czynienia z dowolnością w zakresie na
przykład ich finansowania. Doprowadza to niekiedy do sytuacji, że strażacy w dwóch różnych gminach, o podobnej liczbie podjętych interwencji, są wspierani finansowo w różnej
wysokości.
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Być strażakiem, a w szczególności strażakiem ochotnikiem, to coś więcej niż praca, to
powołanie i misja, ale także duża odpowiedzialność. Na wydajność pracy ma wpływ nie
tylko liczba strażaków i posiadany przez nich sprzęt, lecz także ich motywacja i podejście
do służby. Jako przedstawiciele jednego z zawodów wysokiego ryzyka strażacy cechują się
profesjonalizmem i wysokim poziomem kompetencji, a jednocześnie podlegają dużym obciążeniom fizycznym i psychicznym. Wymagania, jakie stawia się strażakom, są dość rygorystyczne. Muszą oni być m.in. odporni na stres związany z koniecznością szybkiego, wręcz
natychmiastowego podejmowania decyzji i działań związanych z wielką odpowiedzialnością. Ochotnicy nie tylko doznają wyższego poziomu stresu, ale jeszcze bardziej niż strażacy
zawodowi narażeni są na urazy podczas akcji gaśniczo-ratowniczych. Według własnej etyki
są wręcz zobowiązani do podejmowania interwencji w czasie wolnym od pracy.
Straż pożarna, czy to zawodowa, czy ochotnicza, to wyjątkowa służba, w której przyjaźń,
zaufanie i niezawodność w niesieniu pomocy bliźniemu są filarami skuteczności działań
w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Skupia ona kolegów, przyjaciół, niekiedy całe pokolenia
rodzin. W obliczu konkretnej ludzkiej tragedii, w szczególności gdy dotyczy to jednego
z nich, jednoczą siły i nie zostawiają nikogo w potrzebie. Nawet po zakończeniu służby, po
przejściu w stan spoczynku, strażacy z kilkudziesięcioletnim stażem w OSP nie rezygnują
z działania i jako druhowie honorowi służą radą i pomocą młodszemu pokoleniu.
Mówiąc, że strażacy kierują się nadrzędnymi wartościami, mamy z reguły na myśli
wartości moralne, ale nie są to jedyne wartości, które ich cechują. Ważne są dla nich także
zdrowie, rodzina, wykształcenie, mądrość, bezpieczeństwo, jak również dobra zabawa czy
kariera – to też są wartości. To, co jest dla nich ważne i cenne, wiele o nich mówi i wpływa
na ich decyzje oraz działanie.
Wykonywanie tej jakże trudnej i niebezpiecznej pracy budzi wśród społeczeństwa
szczerą, ludzką wdzięczność. Wielu z nas nazywa strażaków bohaterami, choć oni sami
się nimi nie czują. Nie zależy im również na poklasku. Wykonują po prostu swoją pracę,
która jednocześnie jest ich największą pasją. Niosąc pomoc ludziom w potrzebie, wierzą,
że to właśnie jest ich przeznaczenie.
Z własnego doświadczenia – jako emerytowany strażak zawodowy i żona strażaka zawodowego – wiem, że strażakiem się nie bywa, strażakiem się jest. I to do końca życia.
Bez względu na warunki polityczne czy stan emerytalny, bo STRAŻ POŻARNA to jedna
wielka rodzina, to nasz drugi dom.
Mgr Ewa Tabaczyńska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu,
b. funkcjonariusz KM PSP w Toruniu, działacz ZOSP RP.
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III.

Rycerze Świętego
Floriana w samorządnym
społeczeństwie

1.

WSPÓŁPRACA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO Z OCHOTNICZYMI
STRAŻAMI POŻARNYMI NA PRZYKŁADZIE
WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Gustaw Marek Brzezin
Jako prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP na Warmii i Mazurach, a jednocześnie jako marszałek województwa serdecznie dziękuję za
inicjatywę uhonorowania podniosłego jubileuszu stulecia zjednoczenia ruchu strażackiego w Polsce. Pamięć i godne celebrowanie tego wydarzenia jest
wyjątkowo ważnym elementem regionalnej i lokalnej tożsamości w naszych
polskich małych ojczyznach. Ta wiekowa retrospektywa stworzyła znakomitą
przestrzeń do analizy i refleksji nad historią, współczesnością i przyszłością.
Strażackie dziedzictwo
Aktywność ochotniczej straży pożarnej nie opiera się wyłącznie na wykonywaniu zadań
z szeroko pojmowanego zakresu ochrony życia, zdrowia i mienia. Wyjątkowe dziedzictwo
strażaków ochotników jest jednym z podstawowych ogniw kultury regionalnych i lokalnych społeczności. Najpełniejszy wyraz troski o dobro i bezpieczeństwo drugiego człowieka objawiają się w codziennym pełnieniu strażackiej misji w tradycji, wierze i oddaniu.
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To właśnie prowadzenie działań w duchu tych wartości skutkuje tak wysokim zaufaniem,
jakim społeczeństwo obdarza ochotników. Wszak to ludzie mający wielką pasję uzupełnianą wielopokoleniową tradycją niesienia pomocy, prowadzenia aktywnego życia społecznego, kulturalnego, rywalizacji sportowej, a nawet wychowania młodzieży.
Bogata tradycja i strategiczna dla naszego bezpieczeństwa rola, jaką pełnią ochotnicze straże pożarne, determinuje pozycję Związku zarówno wśród lokalnych społeczności, jak i w skali
kraju. W ślad za tym konieczna jest ciągła proporcjonalna dbałość o upodmiotawianie OSP
w kontekście prawnym, wewnątrzorganizacyjnym, jak również społecznym sensu largo.
W niniejszym artykule przedstawiono analizę szeroko pojmowanej współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego a Związkiem OSP RP na przykładzie regionu Warmii i Mazur. Opracowanie tego zagadnienia we wskazanym kontekście pozwoli zweryfikować słuszność
przewodniej hipotezy niniejszych rozważań. Zakłada ona, że wysoki poziom kooperacyjności
między administracją publiczną a ochotniczą strażą pożarną jest jednym z katalizatorów rozwoju
– zarówno poziomu bezpieczeństwa lokalnego, jak i bezpośrednio jednostek OSP.
Biorąc pod uwagę aspekty legislacyjne, w momencie świętowania stulecia zjednoczenia ruchu strażackiego w Polsce Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP funkcjonuje
na zasadach określonych w następujących aktach prawnych:
– Prawo o stowarzyszeniach1,
– Ustawa o ochronie przeciwpożarowej2,
– Statut OSP3.
W treści wyżej wymienionych dokumentów określa się m.in. usytuowanie prawne
ZOSP RP, zasady jego funkcjonowania i współpracy z podmiotami administracji publicznej w ramach wykonywania zadań statutowych, prawa i obowiązki członków ZOSP RP
czy też strukturę organizacyjną Związku.
Wyznaczona na zasadach w wymienionych dokumentach przestrzeń aktywności
Związku pozwala na wykorzystywanie potencjału OSP w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego4. Konkretna jednostka może zostać włączona do systemu, jeśli wypełni określone warunki. Są to m.in.:
– posiadanie jednego średniego lub ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego,
– 12 wyszkolonych ratowników działających w jednostce,
– posiadanie systemu łączności powiadamiania i alarmowania, a także urządzeń łączności radiowej potrzebnej do komunikacji podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.
Zakwalifikowanie jednostki do KSRG wiąże się z odpowiedzialnością utrzymania gotowości bojowej i wypełniania określonych zasad i standardów w obliczu wystąpienia zagrożenia.
To także podkreślenie wzajemnej lokalnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo zbiorowe.

1

2

3

4

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, tekst jednolity
ze zm.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, tekst
jednolity ze zm.).
Statut Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.zosprp.pl/files/prawo/ZOSP.Statut2016.scan.pdf (dostęp: 20.05.2021).
Organizacja KSRG, https://www.gov.pl/web/kgpsp/organizacja-ksrg (dostęp: 20.05.2021).
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Krajowy system ratowniczo-gaśniczy jest pewnego rodzaju fundamentem kluczowej
współpracy OSP z Państwową Strażą Pożarną. Wspólnie koordynowane akcje, wzajemne
wsparcie w wykonywaniu zadań czy wreszcie szkolenia – to filary zespołowej aktywności
OSP i PSP. Nierzadko jednak lokalne uwarunkowania determinują, że to ochotnicy są
pierwszymi, którzy docierają do miejsca zagrożenia. Należy zatem stwierdzić, że OSP jest
trwale zakorzenionym elementem systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
Wzorcowa współpraca
Według stanu na 2020 r. w woj. warmińsko-mazurskim funkcjonuje 536 jednostek
OSP, zrzeszających w swoich strukturach około 15 tys. członków. Do systemu KSRG włączonych jest 197 jednostek. Tak więc prawie co trzecia jednostka OSP na Warmii i Mazurach funkcjonuje w KSRG. To wskazuje na ich wysoki profesjonalizm i stały rozwój.
Ponadto w województwie funkcjonuje aż 207 młodzieżowych drużyn pożarniczych, zrzeszających blisko 2400 osób.
Wpływ na dobrą kondycję OSP na Warmii i Mazurach ma wiele czynników – jednym
z nich jest niewątpliwie dobra współpraca z administracją samorządową. Podmiotami
samorządowymi, których relacje z OSP określić można jako najbliższe, są gminy. Obecnie funkcjonujący system prawno-administracyjny zobowiązuje gminy do zapewnienia,
utrzymania i rozwijania ochrony przeciwpożarowej na swoim terenie. Wyróżnić można
następujące zadania gminy w tym zakresie:
„(…) – bieżąca współpraca ze starostwem powiatu oraz komendantem powiatowym
(miejskim) PSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi lub środowiska na obszarze gminy,
– współudział w opracowaniu planów ratowniczych powiatu w części dotyczącej obszaru gminy,
– udzielanie pomocy jednostkom OSP funkcjonującym na obszarze gminy,
– dokonywanie okresowych analiz stanu ochrony ppoż.,
– organizowanie okresowych przeglądów stanu ochrony ppoż. indywidualnych gospodarstw rolnych,
– sprawowanie nadzoru w zakresie zapobiegania pożarom i innym zdarzeniom w podległych obiektach (…)”5.
Z punktu widzenia tematu niniejszych analiz wnioskować można, że w interesie gminy leży rozwój OSP funkcjonujących na jej terytorium. Wskazane wyżej zadania nie są
jednak wszystkimi, jakie mają do wykonania gminy względem OSP. Strategicznymi zobowiązaniami wójtów i burmistrzów wobec ochotniczych straży pożarnych są także:
– obowiązek pokrycia ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w akcji ratowniczo-gaśniczej,
– zapewnienie ubezpieczenia członków OSP,

5

Vademecum ochrony przeciwpożarowej w powiecie i gminie, KW PSP i ZW ZOSP RP, Kielce 2004.
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– pokrycie kosztów wymaganych badań lekarskich,
– zapewnienie wyszkolenia, wyposażenia i umundurowania.
Ściśle zawiązana współpraca między samorządem gminnym a OSP skutkuje tym, że
jednostki włączone do systemu KSRG są podstawowym instrumentem realizacji działań
ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy.
Strategicznym podmiotem w administracyjnej strukturze współpracy na linii samorząd – OSP jest komendant gminny Związku OSP RP6. Według uchwały Prezydium Zarządu Głównego OSP jego podstawową funkcją 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 (…)”7. Co kluczowe, dokument określa zasady
współpracy komendanta gminnego z administracją samorządową oraz komendantem powiatowym PSP8. Określone w wyznaczonych ramach kompetencje i zadania pozycjonują
komendanta gminnego OSP w wyjątkowo ważnym – zarówno w kontekście administracyjnym, jak i strategicznym – miejscu w systemie. To on w fundamentalny sposób wpływa
na kształt współpracy wewnątrz osi SAMORZĄD – OSP – PSP.

6

7
8

Uchwała nr 137/24/2005 Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2005 r. w sprawie „Wytycznych w sprawie działalności komendanta gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej”; Wytyczne w sprawie
działalności komendanta gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
https://tinyurl.com/r2s7jr2t (dostęp: 20.05.2021).
Wytyczne…, s. 1.
Ibidem, s. 1-2.
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Warto zaznaczyć, że z poziomu samorządu nie tylko gminy są zaangażowane w kooperację z OSP. Równie ważne dla bezpieczeństwa lokalnego jest partnerstwo OSP z władzami powiatowymi oraz wojewódzkimi. Przygotowywany przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie coroczny raport dotyczący stanu bezpieczeństwa oraz
funkcjonowania OSP w woj. warmińsko-mazurskim9 dowodzi, że współpraca opisana
wcześniej pod kątem stricte formalnym urzeczywistnia się na płaszczyźnie praktycznej.
Dokument z 2020 r.10 wskazuje, że głównym filarem współpracy pomiędzy samorządem województwa a Związkiem OSP RP na Warmii i Mazurach jest wsparcie finansowe
udzielane jednostkom przez władze regionu. Jak podano, spośród 20 nowych pojazdów
zakupionych dla OSP w 2020 r. w kosztach aż 6 z nich partycypował samorząd województwa. Ponadto „(…) W 2020 r. strażacy ochotnicy od samorządu województwa otrzymali
900 tys. zł w ramach dotacji celowych. Środki te przeznaczono na zakupy samochodów –
300 tys. zł, zakupy sprzętu – 268 tys. zł oraz na budowy i modernizacje remiz – 332 tys. zł
(…)”11. Powyższy, jakże wymierny przykład owocnego partnerstwa między samorządem
województwa a Związkiem OSP RP w regionie ujmuje nakłady inwestycyjne poczynione
z budżetu województwa tylko w 2020 r. W tym samym roku budżety JST z terenu województwa wydatkowały na OSP kwotę 31,6 mln zł (rozdział 75412)12. Oprócz tego na
rozwój OSP alokowano znaczące środki unijne.

9
10
11
12

Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w woj. warmińsko-mazurskim w roku 2020.
Ibidem, s. 8-10.
Ibidem, s. 9.
Źródło: RIO Olsztyn.
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Lata doświadczeń wyraźnie dowodzą, że w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa niezbędna jest sprawna kooperacja. Chcąc osiągać realne i wymierne efekty tego działania, potrzeba współpracy administracji państwowej, rządowej oraz samorządowej. Przedstawione powyżej założenia prawno-administracyjne oraz przykłady działań w praktyce wskazują, że strategicznymi dla OSP partnerami
są samorządy: gminne, powiatowe i wojewódzkie – każdy z nich odgrywa określoną rolę
i spełnia możliwe do wykonania przez siebie zadania. Praktyka udowadnia, że ta korelacja
się sprawdza. Warto więc w nią inwestować, zarówno w wymiernym, jak i mniej policzalnym sensie.
Wymownym znakiem dobrej współpracy między samorządem a OSP w regionie Warmii i Mazur jest fakt, że wielu lokalnych gospodarzy wywodzi się ze środowiska strażaków
ochotników lub wciąż jest jego aktywnym członkiem. Moją osobistą satysfakcją jest to,
że jako marszałek województwa mogę również pełnić funkcję prezesa ZOW ZOSP RP
w Olsztynie i współpracować na co dzień z ochotnikami. Nasza dobra i bliska współpraca
jest warunkiem trwania na straży bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców regionu Warmii i Mazur oraz całej Polski.
Gustaw Marek Brzezin, dr nauk rolniczych – polski samorządowiec. W latach 19982012 wójt gminy Ostróda, w latach 2012–2014 wicemarszałek, a od 2014 r. marszałek
województwa warmińsko-mazurskiego. Prezes ZOW ZOSP RP woj. warmińsko-mazurskiego.
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135

2.

STRAŻAKIEM SIĘ JEST,
A NIE BYWA
Łukasz Smółka
Od 12. roku życia jestem strażakiem ochotnikiem, członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej. Odkąd mam zaszczyt zasiadać w zarządzie woj. małopolskiego, stawiamy bardzo mocno na bezpieczeństwo
naszych mieszkańców, wspieramy wszystkie służby, które działają na
terenie naszego województwa.
W 2019 r. podpisaliśmy porozumienie ze wszystkimi służbami ratowniczymi, które działają na terenie woj. małopolskiego, w kierunku
ich wspierania i finansowania. Szanując naszych zacnych strażaków ochotników, chcemy
wybudować w Alwerni Muzeum Pożarnictwa. Zostały wyasygnowane na ten cel środki,
w tym europejskie.
Jako samorząd kładziemy silny nacisk na to, aby OSP się rozwijały, ale również inwestowały w młodzieżowe drużyny pożarnicze. W ciągu najbliższych 10 lat nie będzie problemu z pozyskaniem pompy, samochodu ratowniczego czy sprzętu hydraulicznego, problem będzie z kapitałem ludzkim – z osobami, które będą zastępowały to pokolenie, które
dzisiaj odchodzi na zasłużoną emeryturę. Inwestujemy w młodzież, w różnego rodzaju
programy. Wspólnie z dyrektorem Kazimierzem Sadym stworzyliśmy konkurs „Jestem
mały – wiem więcej” – program skierowany do dzieci najmłodszych, z klas 2 i 3.
Od kilku lat wspieramy zloty młodzieżowych drużyn pożarniczych, a od 2019 r. organizowany jest przez nasze województwo konkurs Małopolskie Orkiestry Dęte, którego
celem jest wspieranie orkiestr dętych z regionu, a także tworzenie i poznawanie przez
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młodych ludzi kultury, rozwijanie pasji, talentów i aktywnych postaw w różnych grupach
wiekowych, w tym wśród najmłodszych. Poza tym przygotowujemy się do uruchomienia
dużego obozu dla MDP.
Zespoły muzyczne działają przy OSP, które są nie tylko miejscem spotkań – przyczyniają się również do promocji swojej miejscowości m.in. poprzez udział zespołów w licznych konkursach, festiwalach czy wydarzeniach. Młodzi z dumą noszą galowe mundury
i uczą się pracy zespołowej.
W 2019 r. samorząd województwa małopolskiego przekazał OSP ponad 30 mln zł.
Wsłuchujemy się w głos strażaków, w to, co chcieliby w swoich OSP zmienić. Dzięki inicjatywie dwóch młodych druhów już w połowie podkrakowskich OSP udało się zainstalować defibrylatory. Docelowo chcielibyśmy, aby takie urządzenia były we wszystkich
jednostkach OSP w całym powiecie krakowskim.
Wielokrotnie przy różnych okazjach podkreślam, że straż pożarna stanowi biało-czerwoną drużynę, dlatego kiedy jest wypadek, pożar, to zawsze są tam białe i czerwone strażackie hełmy. To silny przekaz oddziałujący skutecznie na zarząd i samorząd województwa małopolskiego. Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP, poprawa warunków
w remizach strażackich czy zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego to tylko część zadań, które podejmujemy, wspierając naszą biało-czerwoną drużynę we wspólnych działaniach na rzecz nadrzędnego celu: zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski.
Obecnie najważniejszą sprawą, która będzie kształtować obraz OSP na kolejne lata,
jest przekonanie młodych ludzi do wstępowania w nasze szeregi. To dzięki ich pomysłom
i zaangażowaniu możemy razem zbudować nową jakość i wizerunek straży pożarnej.

Wicemarszałek Łukasz Smółka ze strażakami z OSP Będkowice
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Potrzebne są inicjatywy zachęcające do wolontariatu, pomocy bliźniemu, ale też rozwój świadomości patriotycznej i wsparcie lokalnych inicjatyw. Praca w swojej miejscowości i często pomoc dla samorządu poprzez oddolne inicjatywy.
Istotny jest też fundament w postaci edukacji historycznej i pokazania tradycji pożarnictwa w Polsce, ale i ratownictwa. To przecież w Małopolsce, w Krakowie powstało
pierwsze na polskich ziemiach pogotowie ratunkowe, już 130 lat pomagające potrzebującym. A zintegrowane ratownictwo różnych formacji jest przecież kluczowe.
Trudny czas pandemii Covid-19 pokazał, jak ważne jest zaangażowanie młodych druhów w działania OSP. Często właśnie to ich bezinteresowna pomoc dla ludzi starszych
i chorych była przykładem dla starszych stażem druhów.
To w końcu solidne wykształcenie młodych, ich otwarcie na nowe technologie i rozwiązania pozwalają patrzeć w przyszłość ze spokojem i z nadzieją, że działalność OSP
będzie stale rozwijana, pozostając przy tym ostoją wartości, tradycji i patriotyzmu.
Strażakiem się jest, a nie bywa. To ludzie z pasją, poświęcający swój czas, zdrowie, a nawet życie dla drugiego człowieka. W pełni zaangażowani w to, co robią, w swoją społeczną
pracę dla mieszkańców i wszystkich tych, którzy znajdą się w zagrożeniu.
Łukasz Smółka jest wicemarszałkiem województwa małopolskiego, prezesem OSP Czerna oraz Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Krzeszowicach, wiceprezesem ZOP ZOSP
RP pow. krakowski ziemski, członkiem ZOW ZOSP RP woj. małopolskiego oraz członkiem ZG ZOSP RP.
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RUCH STRAŻACKI PREKURSOREM
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Jerzy W. Pietrewicz
Społeczną odpowiedzią na narastające na świecie różnego rodzaju
napięcia cywilizacyjne, gospodarcze oraz związane z nadmierną eksploatacją i degradacją naturalnego środowiska staje się idea zrównoważonego rozwoju, która po kolejnych programowych inicjatywach wydaje się
być obecnie najlepszą drogą do przywracania ujawniających się na wielu
płaszczyznach rozwojowych dysproporcji i zagrożeń.
Istotą zrównoważonego rozwoju jest dążenie do równowagi pomiędzy wymogami rynkowej konkurencji a potrzebami człowieka i otaczającej go przyrody
oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego, zarówno w wymiarze lokalnym, regionalnym, jak i globalnym. U podstaw tych działań leżą fundamentalne wartości etyczne nawiązujące do odpowiedzialności za życie – zarówno dzisiaj żyjących ludzi,
jak i przyszłych pokoleń. Dojście do takiej równowagi wiąże się z koniecznością daleko
idących zmian metod produkcji w połączeniu z przebudową modeli naszej konsumpcji
i stylów życia. Wiązać się to musi z przygotowaniem adekwatnych strategii i wdrożeniowych programów ze strony państw i różnych publicznych agend i instytucji, ale też potrzebą szerokiej społecznej dyskusji, lepszego zrozumienia i mocniejszego wsparcia ze strony
ludzkich wspólnot i organizacji.
Na poziomie globalnym takim wdrożeniowym programem działań jest Agenda 2030,
przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ we wrześniu 2015 r. W Polsce do celów i zadań
wskazanych w Agendzie 2030 nawiązuje przyjęta przez Radę Ministrów w lutym 2017 r.
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Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) oraz zintegrowane z nią horyzontalne strategie rozwoju. W celu powiązania działań wynikających ze Strategii Odpowiedzialnego
Rozwoju z wyzwaniami Agendy 2030 w 2017 r. przy ówczesnym Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii powołano międzyinstytucjonalny Zespół ds. spójności Strategii
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z Agendą rozwojową 2030 i jej Celami Zrównoważonego Rozwoju. Do monitorowania podjętych zobowiązań włączyła się w 2020 r. również Najwyższa Izba Kontroli.
Agenda 2030 formułuje 17 rozwojowych celów, pod którymi podpisali się przywódcy wszystkich 193 państw należących do ONZ. Ponadnarodowy konsensus co do celów
musi być jednak zbieżny, a zarazem motywujący do działań przybliżających ich osiągnięcie. Musi zatem inspirować jak najszersze społeczne kręgi do kierowania się szerszymi
przesłankami społecznymi i ekologicznymi, przybliżającymi do realizacji wyznaczonych
celów. Im bardziej powszechne będzie to zaangażowanie i im szerszy wachlarz podejmowanych inicjatyw i ulepszeń, tym większe szanse skrócenia drogi do przywrócenia naruszonej równowagi i zapewnienia bezpiecznej przyszłości naszej planety i naszego kraju.
W ramach tej pożądanej różnorodności wielkie nadzieje na rozwojową przebudowę
pokładane są w aktywności różnych pozarządowych organizacji i w ruchach obywatelskich. W te oczekiwania i nadzieje szeroko wpisuje się ruch strażacki, którego działalność uzmysławia, że był on przez dziesięciolecia prekursorem zrównoważonego rozwoju,
zwłaszcza w jego lokalnym, społecznym wymiarze, zanim ta idea została w latach 80. ubiegłego stulecia sformułowana, a dzisiaj jest sztandarowym projektem Unii Europejskiej
i Polski. Zrównoważony rozwój budowany jest na podstawach odpowiedzialności i współodpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, naturalne środowisko. Ten element jest też
wyróżnikiem ruchu strażackiego. Niesienie bezinteresownej pomocy w sytuacji zagrożenia pożarowego czy też innych form naruszonego bezpieczeństwa jest właśnie wyrazem
takiej współodpowiedzialności i solidarności. Ruch strażacki rozwija postawy otwarcia
na potrzeby innych i troski o dobro wspólne, postawy solidarności i odpowiedzialności.
Jednym z filarów koncepcji zrównoważonego rozwoju jest rozwój tzw. gospodarki
współdzielenia (sharing economy), przyjmującej możliwość udostępniania środków trwałych czy też wykonywania świadczeń w wolnym od ich zatrudnienia czasie. Masową skalę
takich działań umożliwia wykorzystywanie platform cyfrowych, pozwalających na wymianę informacji i łączenie zainteresowanych stron. Zwiększa to zakres wykorzystania
już wytworzonych środków trwałych, a tym samym ogranicza zapotrzebowanie na nowe,
redukując dzięki temu presję na pozyskiwanie kolejnych zasobów naturalnego środowiska. Wspólne użytkowanie jest nie tylko bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego,
ale, co nie mniej ważne, sprzyja też odbudowie wspólnot i więzi społecznych. Umacnianie
zasady wzajemności, poszerzanie obszaru niekomercyjnych zachowań ludzkich, czerpanie satysfakcji z rozwijania na różnych obszarach funkcji pomocniczości ukazuje zarazem
rozwojowy potencjał społecznych relacji budujących nową jakość zrównoważonego rozwoju. Tę funkcję w lokalnym wymiarze odnajdujemy też od zarania ruchu strażackiego.
Bezpieczeństwo jest dobrem wspólnym, a współdziałanie w tym zakresie pozwala na obniżenie kosztów związanych z gromadzeniem niezbędnych środków zabezpieczających.
Ruch strażacki jest jednocześnie permanentną szkołą współdziałania i współpracy, która
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dzięki swojej wielopokoleniowości daje możliwość przenoszenia doświadczeń i kulturowych wartości.
To niebywałe doświadczenie, energia, ale też trwałe usadowienie ruchu strażackiego w tkance życia społecznego ludzkich wspólnot mogą być z powodzeniem rozwijane
i wykorzystywane w innych obszarach zrównoważonego rozwoju. Przemiany społeczne
zachodzą zazwyczaj powoli, wymagają przekonywania, pozytywnych przykładów, świadectwa autorytetów. Ruch strażacki ma wiele atrybutów, by być forpocztą takich zmian.
Strażacy od zarania chronili przyrodnicze środowisko nie tylko przed żywiołowymi zagrożeniami, ale też nieśli pomoc w incydentalnych niebezpiecznych przypadkach. Stąd
już bardzo blisko do działań prewencyjnych, opartych na ekologicznej edukacji, perswazji, popularyzacji dobrych praktyk podkreślających dbałość o bliższe i dalsze otoczenie,
priorytet konsumpcyjnych i produkcyjnych wyborów przyjaznych dla naturalnego środowiska. Odpowiedzialna konsumpcja dotyczy w pierwszej kolejności eliminacji z użycia i dostępności produktów o potwierdzonym destrukcyjnym oddziaływaniu na zdrowie i środowisko. Wielkim obciążeniem dla zrównoważonego rozwoju jest skumulowany
efekt rozporządzania pozostałościami po konsumpcji – tzw. konsumpcja dewastująca.
Niezbędne jest też ograniczenie tzw. nietrwałej konsumpcji, składającej się głównie z dóbr
jednorazowych, przestawienie konsumpcji i produkcji na ulegającą rozkładowi organicznemu, poddającą się recyklingowi, kierowanie się przesłaniem „zero waste”. Odpowiedzialna konsumpcja to również dbanie o to, by zaspokajać potrzeby adekwatnie do ich
skali. Konieczność dobrej zmiany w tym zakresie jest raczej bezdyskusyjna. W tym kierunku zmierzają też unijne i krajowe regulacje. Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogłyby być znakomitymi ambasadorami takiej zmiany, z naturalną wrażliwością orędując
w swoim otoczeniu za odpowiedzialnym podejściem do zachowania przyrodniczego dziedzictwa, wykazując się troską o dobrostan przydomowych zwierząt, dbając o zachowanie
i rozwój kulturowego bogactwa.
Kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju jest wielowątkowym i złożonym
zadaniem, wymagającym zarówno wdrożeniowej determinacji, jak i ciągłego poznawania.
Ich implementacja zbiega się w czasie z przyspieszeniem zmian klimatycznych, dewastacją naturalnego środowiska, zaostrzeniem społecznych napięć. Zrównoważony rozwój jest
szansą na zatrzymanie i odwrócenie tych procesów. Ruch strażacki uczestniczy w działaniach na jego rzecz, wnosząc swój pozytywny wkład wspólnotowości i solidarności.
Ma też potencjał, by zaistnieć w nich na jeszcze większą skalę i zrobić jeszcze więcej.
Dr hab. Jerzy Witold Pietrewicz, prof. SGH, kierownik Zakładu Analizy Rynków, Instytut
Rynków i Konkurencji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. W latach 2003-2005 był prezesem NFOŚiGW, w latach 2006-2009 prezesem BOŚ SA, w latach 2013-2015 sekretarzem
stanu w Ministerstwie Gospodarki.
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STRAŻACKI PUNKT WIDZENIA
Zbigniew Kaliszyk
Zostałem poproszony przez organizatorów konferencji o przekazanie
strażackiego punktu widzenia w zakresie współpracy pomiędzy Oddziałem
Wojewódzkim Związku OSP RP a samorządem województwa mazowieckiego. Na wstępie jednak kilka informacji liczbowych. Oddział Wojewódzki
ZOSP RP Województwa Mazowieckiego to największy oddział terenowy
w kraju. Liczymy 1961 ochotniczych straży pożarnych, w których działa
około 65 tys. członków zwyczajnych, a spośród nich 25 tys. osób to członkowie mogący brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, a więc przeszkoleni,
ubezpieczeni, z aktualnymi badaniami lekarskimi, wyposażeni w certyfikowane ochrony osobiste. Na koniec 2020 r. 557 mazowieckich OSP działało w krajowym systemie ratowniczogaśniczym. Potencjał ratowniczy OSP na Mazowszu w odniesieniu do samochodów bojowych
to ponad 3200 pojazdów ogółem, w tym blisko połowę stanowią samochody ratowniczo-gaśnicze średnie.
W roku ubiegłym mazowieccy strażacy ochotnicy uczestniczyli w około 56 tys. akcji, w tym:
– 70% to zdarzenia miejscowe,
– 22% to wyjazdy do pożarów,
– blisko 8% to – niestety – alarmy fałszywe.
Dane te zostały zaczerpnięte ze statystyki Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie
i dotyczą wyłącznie zdarzeń ujmowanych przez tę jednostkę organizacyjną PSP. Oprócz
tego OSP uczestniczyły również w działaniach zlecanych im przez urzędy gmin, a także
w tzw. „zabezpieczeniach”, w czasie których zastępowały jednostki ratowniczo-gaśnicze
PSP w czasie, gdy te były dysponowane do innych działań i przedsięwzięć.
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Nasi druhowie wykonują ogromną pracę na rzecz utrzymania bezpieczeństwa ludzi
i mienia. To przecież nie tylko bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
To również szeroko zakrojone działania w zakresie prewencji pożarowej, także w zakresie
wychowania dzieci i młodzieży. Na Mazowszu mamy ponad 630 młodzieżowych drużyn
pożarniczych, w których działa blisko 9 tys. dzieci i młodzieży. Z nich chcemy czerpać
przyszłe kadry ochotniczego pożarnictwa.
Nasze straże prowadzą również działania na rzecz środowisk lokalnych w zakresie
upowszechniania kultury, postaw patriotycznych i integrowania środowisk lokalnych.
Czujemy tu ogromne wsparcie i zrozumienie naszych potrzeb ze strony samorządu województwa mazowieckiego.
W tomie 2 Analiz strategicznych Florian 2050 marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik przedstawił wsparcie udzielane przez samorząd dla ochotniczych straży
pożarnych. Aby się nie powtarzać, przedstawię przede wszystkim to, co miało miejsce
później, już po publikacji tego tomu. Przypomnę, tom ten ukazał się w połowie 2020 r.,
po nim ukazał się już tom 3 Analiz.
Tak jak wspomniał na dzisiejszej konferencji A. Struzik – wspieranie mazowieckich
OSP trwa już od ponad 20 lat. Kwota dotychczasowego wsparcia ze strony samorządu
województwa to około 150 mln zł. I to pomimo wielu własnych problemów finansowych,
takich jak m.in. głośne „janosikowe”.
Od roku 2018 część dotacji kierowanych do samorządów gminnych z przeznaczeniem
dla OSP przewidziana jest również na remonty i modernizacje strażnic. I tak w 2018 r.
pozwoliło to na wyremontowanie ponad 200 strażnic, w 2019 r. – ponad 170, a w 2020 r.
– blisko 160. Wsparcie, jakie zostało naszej organizacji udzielone w 2020 r., zamknęło się
kwotą blisko 22 mln zł.
W tej kwocie bardzo istotną dla nas pozycją było ponad 7,5 mln zł na zakup ochron
osobistych i wyposażenia w zakresie przeciwdziałania COVID-19. Pomoc rzeczowa objęła blisko 550 jednostek OSP działających w KSRG. Każda z tych jednostek otrzymała
w okresie, kiedy było to jeszcze bardzo trudne do zakupienia we własnym zakresie, m.in.:
maseczki jednorazowe, kombinezony jednorazowe, rękawice jednorazowe, ale również
znakomite lekkie ubrania specjalne, worki na odpady, płyn dezynfekcyjny.
Podkreślić należy fakt, iż dla naszej wojewódzkiej organizacji działanie to, wysokość
kwoty i bardzo szybka pozytywna reakcja władz województwa miały kapitalne znaczenie.
W końcu marca 2020 r. prezes ZOW ZOSP RP województwa mazowieckiego dh Antoni
Tarczyński zwrócił się do władz samorządowych województwa mazowieckiego z prośbą
o sfinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej dla mazowieckich strażaków ratowników, którzy w pierwszej kolejności są narażeni na bezpośredni kontakt z osobami
ratowanymi lub też uczestniczą w działaniach pomocowych przy zapobieganiu epidemii
i zwalczaniu jej skutków. Odpowiedź władz samorządowych województwa była natychmiastowa i – jak widać – bardzo pozytywna.
W 2021 r. samorząd województwa mazowieckiego przewidział wsparcie OSP na Mazowszu na poziomie ponad 23 mln zł. Prace nad realizacją tego zadania, w tym rozpatrywanie zgłoszonych wniosków, trwają. W pracach zespołów oceniających wnioski dotacyjne dla OSP uczestniczą przedstawiciele Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.
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Przytoczone przeze mnie dane świadczą o tym, że samorząd województwa, a szczególnie pan marszałek, przykładają ogromną wagę do poziomu wyposażenia naszych straży.
Rozumieją nasze potrzeby i wspierają nas w sposób godny naśladowania w całym kraju.
My, ochotnicy, w zamian dajemy z siebie wszystko, aby jak najlepiej wykonywać zadanie ratowania życia, zdrowia i mienia. Od poziomu wyposażenia w sprzęt i ochrony
osobiste zależeć będzie jakość naszego działania i bezpieczeństwo nas samych.
Wsparcie samorządu województwa mazowieckiego nie ogranicza się tylko do pomocy
finansowej w zakresie wyposażenia.
Marszałek województwa mazowieckiego patronuje konkursowi na Strażaka Roku i na
Strażaka Miesiąca Województwa Mazowieckiego i jest fundatorem nagród. Ich wręczanie
odbywa się cyklicznie w Urzędzie Marszałkowskim. Nagrody zaś dla Strażaka Roku z honorowym udziałem marszałka przekazywane są na corocznych koncertach organizowanych przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP na Torwarze.
Jako współorganizator Gali Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla
Społeczności Lokalnych „Floriany” muszę podkreślić ogromne wsparcie samorządu województwa, a szczególnie pana marszałka, dla władz Związku przy realizacji tych uroczystych finałów konkursowych. Wsparcie to dotyczy zarówno pomocy w zakresie udostępniania odpowiedniego obiektu (był to każdorazowo matecznik Zespołu Mazowsze), jak
i wsparcia finansowego, ale również sfinansowania występu ww. zespołu na zakończenie
gali dla 500-osobowej widowni.
Wsparcie to jest dla nas – działaczy związkowych – ważne również ze względu na
kwestię ograniczenia od 2017 r. naszych możliwości finansowych, a pośrednio również
organizacyjnych przez władze centralne państwa. Nasuwa się przy tym jeszcze jedno spostrzeżenie: władze samorządowe województwa z powodzeniem realizują zasadę pomocniczości – jedną z podstawowych zasad obowiązujących w Unii Europejskiej.
W imieniu władz Oddziału Wojewódzkiego Związku ZOSP RP bardzo dziękuję marszałkowi Adamowi Struzikowi i władzom samorządowym województwa mazowieckiego
za te działania i liczę na dalsze wspieranie naszego środowiska i naszych inicjatyw.
Mgr Zbigniew Kaliszyk jest członkiem ZG ZOSP RP oraz sekretarzem ZOW ZOSP RP
woj. mazowieckiego.
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SILNY ZWIĄZEK OSP RP
W SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM
Edward Szlichta
Zespoły zadaniowe kończą swoją pracę nad Strategią Florian 2050,
a dyskusja nad przewidywaniami przyszłości OSP i ich Związku trwa
nadal, na co niewątpliwie ma wpływ publikacja trzech tomów Analiz
strategicznych, jak również wielu pojawiających się wypowiedzi, komentarzy oraz różnego rodzaju publikacji prawnych i naukowych, m.in.
w mediach społecznościowych: FB, YouTube, Instagram itp. Pojawiające się w przestrzeni publicznej opracowania prawno-socjologiczne oraz
niepełne informacje nt. przygotowywanych przez rządzących projektów nowych aktów
prawnych dotyczących przyszłej działalności OSP wywołują wiele emocji w środowisku
OSP i Związku, ale również samorządowym.
Takim gorącym przykładem proponowanych kierunków zmian była prezentacja wykładu na FB pt. „Udoskonalenie zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa w gminie
poprzez scalanie Ochotniczych Straży Pożarnych”. Tezy z tego wykładu stały się dobrą podstawą do dalszej dyskusji, oceny roli OSP i ich Związku w społeczeństwie obywatelskim,
do którego ciągle zmierzamy. Najmocniej prezentację tę wręcz skrytykowali m.in. strażacy
OSP i działacze Związku OSP RP z terenu gminy Skołyszyn, pow. jasielski, jednego z lepiej
funkcjonujących oddziałów Związku, realizującego na wysokim poziomie organizacyjnym
zadania przypisane OSP i Związkowi w obowiązującej ustawie o ochronie przeciwpożarowej. O ich wzorcowych działaniach będzie mowa w dalszej części opracowania. Już na
wstępie należy tylko podkreślić, że mimo iż w pow. jasielskim na 98 funkcjonujących OSP
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jedynie 18 OSP, tj. 18,4%, jest włączonych do KSRG, to zabezpieczenie gmin należy uznać
za optymalne.
W większości przypadków opinie strażaków i działaczy ZOSP RP na temat ocenianego wykładu-prezentacji były jednoznaczne; o ile można by jeszcze polemizować z częścią
dotyczącą nieprawidłowości w finansowaniu i działaniu ochotniczych straży pożarnych,
to wybór sposobu uzdrowienia tej sytuacji poprzez „scalanie” członkostwa strażaków OSP
uznano za mało realny, nieuwzględniający wielu rzeczywistych czynników i warunków, na
przykład jak „scalony” strażak ratownik OSP ma zdążyć na alarmowy wyjazd do zdarzenia, jeżeli mieszka w odległości 5, 8, 10 km od strażnicy OSP. W tym miejscu, przy proponowanej metodzie tzw. „scalania członkostwa”, należy przypomnieć również, że ochotniczą straż pożarną tworzy społeczność lokalna danej miejscowości, a nie społeczność
gminy, i tu mogą wystąpić trudności z przejmowaniem „nie naszych”, bowiem wiele OSP
stawia na poziom zaangażowania swoich członków, a nie na ich liczebność w OSP. A jak
ma „się scalić” 6 dobrze funkcjonujących OSP w Jaśle, gdzie nie ma żadnej OSP w KSRG,
czy też w gminie Dębowiec, gdzie na 13 OSP tylko 2 OSP włączone są do KSRG.
Po drugie krajowy system ratowniczo-gaśniczy w swoich założeniach jest system otwartym, to znaczy, że do KSRG mogą być włączane kolejne podmioty ratownicze, w tym również OSP. Oczywiście te dobrze wyposażone i wyszkolone, ale to wszystko wymaga czasu
i niezbędnych nakładów finansowych. Scalając administracyjnie (czyli na siłę), możemy pozbyć się wielu OSP, które w przyszłości mogą być jeszcze bardziej mobilne i spełniać wszystkie warunki do włączenia ich do systemu, a takie przykłady możemy mnożyć i pokazywać.
Natomiast w wielu OSP z KSRG zdarzają się już problemy z wyjazdem do działań ratowniczych w pełnej obsadzie osobowej, szczególnie w godzinach przedpołudniowych.
Kolejny argument podnoszony w wykładzie, że OSP spoza KSRG uczestniczą w zbyt
małej liczbie zdarzeń i że jest to sytuacja constans, jest również dyskusyjny, ponieważ
przykłady wykazywane w kontroli NIK z roku 2019 nie mogą być obiektywną wykładnią.
Jeżeli byśmy bowiem analizowali inne lata, tzw. lata wielkich podtopień i powodzi, z którymi mamy do czynienia coraz częściej ze względu na postępujący proces zmian klimatycznych, to okazałoby się, że wiele OSP spoza KSRG miało więcej wyjazdów do likwidacji
skutków miejscowych zagrożeń niż te z KSRG.
Z wielu analiz wynika, że OSP pozostają nadal głównym partnerem Państwowej Straży
Pożarnej w zwalczaniu pożarów, a coraz częściej i innych miejscowych zagrożeń, ponieważ
niejednokrotnie OSP są najbliżej miejsc zdarzenia i przyjeżdżają do nich jako pierwsi. Dla
przykładu, jak znaczący jest udział OSP i ich członków w gaszeniu pożarów i likwidacji
skutków miejscowych zagrożeń (których liczba z roku na rok rośnie), można podać woj.
podkarpackie z lat 2017 i 2019. W roku 2017 w gaszeniu pożarów i likwidacji miejscowych
zagrożeń uczestniczyło 16 085 pojazdów i 63 366 strażaków OSP, a z PSP 15 456 pojazdów
i 61 021 funkcjonariuszy. Natomiast w roku 2019 w działaniach wzięło udział 25 780 pojazdów i 132 970 strażaków OSP, a z PSP 23 196 pojazdów i 83 295 funkcjonariuszy.
Wróćmy do wykładu „Udoskonalenie zarządzania…”: autor, powołując się na wyniki kontroli NIK, informuje, że podczas kontroli wykazano wiele nieprawidłowości w finansowaniu
OSP (niecelowość zakupów, bez żadnych reguł i kryteriów) oraz braki w wyszkoleniu członków OSP (za co ustawowo odpowiada PSP). Postawił również tezę, że przy tzw. „scalaniu OSP”
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oprócz wzmocnienia kadrowego OSP z KSRG mogą być wygenerowane duże oszczędności
finansowe w budżetach samorządów gmin, które można będzie przeznaczyć dla OSP z KSRG.
Ponadto autor wykładu na podstawie własnej ankiety dla potwierdzenia jednej ze swoich tez
stwierdza, że dokonana w latach 2016-2018 reforma finansowania OSP – przekazywanie dotacji MSWiA przez PSP, a nie Związek OSP RP – jest oceniana pozytywnie przez środowisko pożarnicze (jednocześnie sam przyznaje, że sposób przeprowadzenia tej ankiety z punktu zasad
socjologii sprawia, że jest ona miernym i nieobiektywnym narzędziem). A pytanie ankietowe
brzmiało: Czy reforma przyczyniła się do zwiększenia efektywności i celowości wydatkowania
środków bez uszczerbku dla podmiotowości ZOSP RP i OSP?
Polemizując z tą ankietą, jakie byłyby odpowiedzi i komentarze ankietowanych (ale
tylko członków OSP i działaczy ZOSP RP, których to dotyczy), gdyby pytanie dotyczące
przekazywania środków MSWiA dla OSP brzmiało inaczej, a mianowicie: Czy jesteś za
przekazywaniem dotacji MSWiA ochotniczym strażom pożarnym za pośrednictwem samorządu gminy czy PSP? Myślę, a nawet jestem przekonany, że większość ankietowanych
członków OSP wybrałaby zdecydowanie samorząd gminy.
I na zakończenie rozważania tematu celowości i kryteriów przyznawania dotacji OSP
autorom tez przychylnych PSP, a nie ZOSP RP można postawić następujące pytanie: Jak
Najwyższa Izba Kontroli oceni celowość wydatkowania przez MSWiA w roku 2020 kwoty 52 mln zł na zakup 65 samochodów ratowniczo-gaśniczych za najwyższą frekwencję
w I i II turze wyborów prezydenckich. Czy to było właściwe kryterium, aby 65 specjalistycznych pojazdów trafiło tam, gdzie trafiło? Czy nie ma OSP z KSRG i gmin, gdzie występują
jeszcze olbrzymie braki sprzętowe? A przykład jednej z gmin „zwycięzców” z północy
naszego kraju, gdzie publicznie zastanawiano się, co będzie z tym samochodem, ponieważ
nie mają tam funkcjonujących OSP, lepiej pozostawić bez komentarza.
W tym miejscu należy przypomnieć, że do roku 2016 dotacje celowe dla OSP ze środków budżetu państwa realizowane za pośrednictwem Związku OSP RP były corocznie
szczegółowo rozliczane, a następnie kontrolowane przez MSW oraz inne organy państwa
i nie wykazywały znaczących nieprawidłowości w zakresie celowości i kryteriów przyznawania pomocy finansowo-sprzętowej konkretnym OSP. Członkowie OSP zwracają uwagę
na fakt, że dostępność do pomocy sprzętowo-finansowej w Związku OSP RP była wówczas
mniej sformalizowana i realizowana w znacznie krótszym czasie, niż dzieje się to obecnie.
Na przykład zakup węży – po wycofaniu z eksploatacji węży uszkodzonych podczas działań ratowniczych – może teraz trwać nawet kilka miesięcy, zanim zostaną uruchomione
procedury przyznania pomocy, a w ZOSP RP można było to załatwić w kilka dni.
Należy tu również przypomnieć, że Związek OSP RP, wspierając po raz kolejny organizacyjnie OSP w wypełnieniu ich prawnego obowiązku statutowego, tj. powołaniu Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP, opracował już w roku 2004 przy współudziale przedstawicieli Komendanta Głównego PSP wytyczne w sprawie kategoryzacji JOT-ów, m.in. wzór
regulaminu organizacyjnego JOT OSP oraz normatywy wyposażenia sprzętowego i wyposażenia osobistego członków OSP. Powyższe dokumenty wprowadzono w życie uchwałami
Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej nr 95/18/2004 z 16 grudnia 2004 r., nr 124/22/2005 z 28 czerwca 2005 r. oraz
uchwałą nr 144/25/2005 z 19 grudnia 2005 r. zmiany do uchwały nr 95/18/2004 z 16 grud-
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nia 2004 r. Dokumenty te w sposób precyzyjny określają wymogi kadrowo-osobowe, kryteria sprzętowe i środków ochrony osobistej strażaków ratowników niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy strażaków OSP podczas działań ratowniczych. Są również
przewodnikiem dla OSP, jak również samorządów gmin, wskazującym, jaki sprzęt w danej kategorii JOT-u jest niezbędny, jakie minimalne zasoby kadrowo-osobowe powinny
być przeszkolone i ubezpieczone w danej kategorii JOT-u.
Dla przykładu na terenie woj. podkarpackiego na 1278 funkcjonujących OSP, w tym
327 OSP włączonych do KSRG, jednostki operacyjno-techniczne powołano w 1117 OSP
(87,4%), w tym:
•• 25 kat. I – posiadające zgodnie z normatywem po 4 pojazdy, w tym 3 pożarnicze i min.
30 strażaków ratowników,
•• 179 kat. II – posiadające po 2 samochody pożarnicze i min. 20 ratowników OSP,
•• 323 kat. III – posiadające po 1 samochodzie pożarniczym i min. 15 ratowników OSP,
•• 590 kat. IV – posiadające po 1 samochodzie zastępczym lub doraźnym środku transportu
i min. 10 ratowników.
Podsumowując ten dyskusyjny, stronniczy wykład, należy stwierdzić, że prezentowane
w nim tezy i proponowane rozwiązania stygmatyzują działalność OSP spoza KSRG, ale
również powodują poróżnienie OSP z KSRG z tymi „gorszymi”, czyli OSP spoza systemu.
Co po części autorom tych i innych tez powiodło się – wystarczy zapoznać się z komentarzami strażaków na FB i nie tylko. Ale jest również część strażaków ochotników mówiąca:
nie dajmy się podzielić, ponieważ będziemy wtedy słabi organizacyjnie i przypominająca
o swoich korzeniach i tradycji w myśl hasła naszego wielkiego Polaka, patrioty i działacza
strażackiego Bolesława Chomicza – „W JEDNOŚCI SIŁA”.
Natomiast słabnięcie organizacyjne niektórych OSP z tzw. grupy „spoza KSRG” wynika z wielu powodów, ale do najważniejszych zaliczyć należy kryzys demograficzny, którego skutkiem jest postępujący proces wyludniania się miejscowości, dotykający już wiele
regionów naszego kraju.
Przyszłość OSP zależy przede wszystkim od nas samych, naszej aktywności i dalszego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Uważamy, że dotychczasowe podstawy prawne działalności OSP są na dzień dzisiejszy optymalne oraz pozwalają wypełniać statutowe i ustawowe
obowiązki przypisane OSP i ich Związkowi. Natomiast tworzenie prawa dotyczącego naszej
działalności społecznej winno być z nami otwarcie konsultowane, ponieważ to później my,
strażacy ochotnicy, będziemy odpowiedzialni za przypisane nam obowiązki i zadania.
Wieloletnie doświadczenie pokazuje, że koordynacja działań oraz dostęp do informacji są najważniejszymi kwestiami w walce z klęskami żywiołowymi. Jednak podjęcie jakichkolwiek działań może odbyć się jedynie przy pomocy dostępnego sprzętu. Ważne jest,
aby podczas działań realizowanych w ramach zapobiegania zagrożeniom i zwalczania ich
skutków sięgać po jak najnowocześniejszy i wydajny sprzęt.
Wśród organizacji pozarządowych szczególną rolę spełniają ochotnicze straże pożarne. W wielu przypadkach potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa realizowane są
przez OSP, zwłaszcza te włączone do KSRG. Prowadzenie działań ratowniczych pokazuje,
że w wielu przypadkach bez udziału strażaków OSP Państwowa Straż Pożarna nie jest
w stanie sama prowadzić działań ratowniczych.
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Ochotnicze straże pożarne są najstarszą, najliczniejszą i najrównomierniej rozłożoną
organizacją społeczną działającą w Polsce. W mojej ocenie poza wyżej wymienionymi
OSP wnosi dzisiaj w sferę społeczną takie wartości, jak: braterstwo, szczególne zainteresowanie i działalność na rzecz dobra społeczeństwa, autentyczność zaangażowania,
upowszechnianie wartości i postaw obywatelskich, bezinteresowna pomoc i zainteresowanie sprawami potrzebujących obywateli, a także poczucie odpowiedzialności za ich
dobro. Uważam, że ochotnicze straże pożarne, poza pełnieniem bardzo istotnej funkcji
w systemie bezpieczeństwa lokalnego, budują sieci wzajemnych relacji społecznych, a także społecznego zaufania. „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” – to zawołanie, wypisane
na sztandarach strażackich, jest także wyryte głęboko w sercach strażaków ochotników
i od chwili narodzin ochotniczego ruchu pożarniczego przyświeca im na każdym kroku
bezinteresownego niesienia pomocy potrzebującym. Hasło to realizowane jest dosłownie w każdym wymiarze szeroko pojętej działalności strażaków ochotników, poczynając
od działalności stricte ratowniczej, poprzez społeczno-humanitarną, kulturalną, religijną,
patriotyczną, edukacyjno-wychowawczą, aż po wszelkie najmniejsze formy działalności
na niwie życia społecznego. To niezwykle szerokie spektrum działalności oraz dobrowolne i bezinteresowne podejmowanie działań na rzecz dobra bliźniego dowodzi i w całej
rozciągłości potwierdza, że pełnione przez OSP liczne funkcje społeczne mają ogromne
znaczenie i są obecne w każdym wymiarze życia codziennego społeczności lokalnych.
Niestety bywa często tak, że są one niedostrzegane i pomijane. Być może są uznawane za
coś oczywistego i naturalnego.
Dlatego też ci, którzy zza biurka poprzez swoje nieprzemyślane działania prawno-organizacyjne chcą reformować naszą społeczną działalność na rzecz społeczności lokalnej,
niech nie liczą na to, że łatwo zrezygnujemy z naszych wielopokoleniowych, wypracowanych i sprawdzonych form działalności, które znajdują pełną akceptację naszych mieszkańców, jak również władz samorządowych nie tylko szczebla gminnego, powiatowego,
ale również wojewódzkiego.
Edward Szlichta jest członkiem Zespołu ds. Strategii, członkiem Komisji ds. Działalności
Organizacyjnej ZG ZOSP RP, dyrektorem ZW ZOW ZOSP RP w Rzeszowie.
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6.

ROLA OSP W ŻYCIU GMINY
– BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM
W POTRZEBIE
Danuta Raniowska
„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”.
(Albert Einstein)
Ustawa o samorządzie gminnym w art. 7 ust. 1 pkt 14 wskazuje, iż
zapewnienie porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej należy do zadań własnych
gminy. Chcąc w pełni wywiązać się z nałożonych zadań, większość samorządów wykłada znaczne środki finansowe na utrzymanie jednostek
ochotniczych straży pożarnych, które stanowią trzon służb ratowniczych
w gminie.
Życie, zdrowie, dbałość o mienie to wartości bliskie każdemu. Strażacy kierują się
szczytnymi ideałami służenia społeczeństwu i niesienia pomocy poszkodowanym. Usuwają
skutki pożarów, awarii, zagrożeń ekologicznych, powodzi, klęsk żywiołowych, wypadków
drogowych, prowadzą ratownictwo wodne na wodach śródlądowych, udzielają pomocy
medycznej, biorą udział w poszukiwaniu osób zaginionych oraz uczestniczą w innego
rodzaju akcjach ratowniczych w sytuacjach zagrażających życiu i mieniu społeczeństwa.
Strażacy ochotnicy to ludzie wykonujący różne zawody, którzy działają społecznie, ofiarnie
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i z potrzeby serca, chociaż z roku na rok interwencji przybywa i są one coraz trudniejsze.
Cywilizacja niesie coraz więcej zagrożeń; pokonanie ich wymaga większych umiejętności
i wyposażenia w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, a skuteczność prowadzonych działań
ratowniczych potwierdza wysoki poziom wyszkolenia i zaangażowania ochotników.
To właśnie działania w wyżej wymienionych obszarach świadczą o niezwykłej misji,
jaką pełnią strażacy z ochotniczej straży pożarnej, którzy są wolontariuszami stowarzyszonymi w organizacji niosącej pomoc w obliczu zagrożenia. Swój wolny czas poświęcają w szczególności działaniom na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Są gotowi
z narażeniem własnego życia i zdrowia o każdej porze dnia i nocy nieść innym pomoc.
Misją władzy lokalnej jest budowanie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, dlatego na
bazie Jednostki OSP Połczyn-Zdrój, która jest jednostką mobilną, prężną, liczebną oraz
z bardzo dobrze rozwiniętym systemem powiadamiania i łączności, utworzono Gminne
Centrum Zarządzania Kryzysowego, do którego zadań należy:
1) zmniejszenie kosztów ponoszonych w dwóch ostatnich fazach reagowania kryzysowego, tj. reagowania i odbudowy;
2) podniesienie poziomu bezpieczeństwa w gminie poprzez system ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach;
3) zwiększenie efektywności działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych;
4) stymulowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
5) podniesienie poziomu wiedzy ogólnej i specjalistycznej poprzez dostęp do multimedialnych narzędzi.
Działalność ochotniczej straży pożarnej to nie tylko działania ratownicze. Następnym
elementem pracy straży pożarnej na rzecz bezpieczeństwa jest edukacja społeczeństwa, natomiast w ramach współpracy straży, samorządu i policji, wypływającej z troski o bezpieczeństwo społeczeństwa, prowadzone są wspólne działania mające na celu wywołanie aktywności
społecznej w podejmowaniu bezpośrednich działań ochronnych i zapobiegawczych oraz edukację społeczeństwa, w tym kuracjuszy i turystów przebywających na terenie gminy.
OSP od wielu lat w ramach edukacji strażaków i społeczeństwa prowadzi szkolenia
i ćwiczenia na obiektach użyteczności publicznej, których celem jest doskonalenie umiejętności taktycznych działań dużej liczby służb ratowniczych, koordynowanie i prowadzenie ewakuacji oraz działań z zakresu udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej,
a także nauka prawidłowych zachowań w obliczu zagrożenia pracowników zakładów i instytucji biorących udział w ćwiczeniach. Wszystkie prowadzone przez strażaków szkolenia, wykłady oraz inne przedsięwzięcia oświatowo-kulturalne mają na celu propagowanie
prewencji przeciwpożarowej wśród mieszkańców gminy Połczyn-Zdrój.
Ogromną rolę odgrywa również ochotnicza straż pożarna podczas współpracy przy zapewnieniu bezpiecznych warunków uczestnikom imprez masowych, sportowych, kulturalnych czy kościelnych organizowanych na terenie miasta i gminy.
Jednostki OSP, wykonując swoje statutowe powinności, są również na terenie gminy
organizatorami różnego rodzaju przedsięwzięć, do których możemy zaliczyć corocznie
organizowane w szkołach turnieje wiedzy pożarniczej, konkursy plastyczne dla dzieci
i młodzieży oraz dni otwartych strażnic. Działalność sportowa to głównie organizacja zawodów sportowo-pożarniczych. Ochotnicze straże pożarne otaczają opieką młodzieżowe
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drużyny pożarnicze, chóry, zespoły artystyczne i orkiestry, w których skupiają młodzież
i mieszkańców. Kronikarze jednostek OSP prowadzą kroniki i zapiski z życia swoich jednostek i gminy, które dla potomnych mogą być źródłem wiedzy. Strażacy kwestują oraz
organizują pokazy podczas kolejnych Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
organizują Regionalne Przeglądy Orkiestr i Zespołów OSP.
Nie sposób w kilku słowach wymienić ogromu pracy wkładanej przez strażaków
w niesienie pomocy, edukację oraz działania kulturalne na rzecz społeczeństwa gminy.
Strażacy gminy Połczyn-Zdrój, wypełniając swoją misję, kierują się słowami Jana Pawła
II: „Czyny przemawiają głośniej niż słowa”.
Danuta Raniowska jest członkiem Prezydium ZG ZOSP RP, komendantem gminnym
ochrony przeciwpożarowej w Połczynie-Zdroju, woj. zachodniopomorskie.
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7.

Wartości jako fundament
kapitału społecznego
Ochotniczych Straży Pożarnych1
Konrad Burdyka
Piękny jubileusz stulecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP i towarzysząca jego obchodom okolicznościowa konferencja stanowią doskonałą (zapewne też najdogodniejszą w realiach pandemii) okazję do publicznego zadania trudnego i zarazem fundamentalnego pytania: co będzie spoiwem ruchu pożarniczego w przyszłości? Przyszłości
naznaczonej – jak możemy przypuszczać – bezprecedensowo szybkimi
zmianami w sferze technologii, kultury i ogólnie pojmowanego życia
społecznego. Konsekwencje przeobrażeń, które zresztą już obserwujemy
na polskiej wsi, dotkną nie tylko sformalizowane organizacje, ale też i ludzi partycypujących w ich działalności. Z pewnością wymuszą zarówno zmiany stylów działania jednostek OSP (bez wyjątku: wysoce i mało aktywnych na polu ratowniczym, jak również
kulturalnym), jak i zmiany mentalności ugruntowanej w osobistych, życiowych doświadczeniach strażaków ochotników. Wszystko to dokona się – piszę te słowa z pewną obawą –

1

Artykuł oparto na wynikach badań zrealizowanych w ramach projektu „Działalność Ochotniczych Straży
Pożarnych w kontekście przemian więzi społecznych na polskiej wsi”, finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki grantem nr UMO-2016/23/D/HS6/02950.

153

Konrad Burdyka

w ciągu życia jednego pokolenia, zapewne tego, którego przedstawiciele obecnie zaczynają
przygodę w młodzieżowych drużynach pożarniczych.
Waga kontekstu społecznego
Wskazane wyżej kwestie zarysowałem w tekście dotyczącym potencjałów i wyzwań
organizacyjnych stojących przed jednostkami OSP, opublikowanym w drugim tomie Analiz strategicznych Florian 2050. Konkludowałem tamże: „dwie współistniejące obok siebie
formy kapitału społecznego mogą stanowić – w zależności od uwarunkowań zewnętrznych – stabilizator i zasób prorozwojowy jednostki OSP” (Burdyka 2020, s. 111). Opierając
się na realizowanych przeze mnie badaniach, chciałbym tę myśl rozwinąć i jednocześnie
zaproponować odpowiedź na zadane we wstępie pytanie: spoiwem ruchu pożarniczego,
a zarazem czynnikiem jego rozwoju będą wspólne wartości.
Powyższe twierdzenie nie jest rewolucyjne, zwłaszcza jeśli z uwagą spojrzymy na
obecne realia funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych. Nie działają one przecież
w społeczno-kulturowej czy też ekonomicznej próżni. To specyfika wsi lub miasteczka
(potencjał demograficzny, zamożność gminy, gotowość do współdziałania mieszkańców,
niematerialne dziedzictwo kulturowe) najsilniej warunkuje szanse rozwojowe danej jednostki. Trudno oczekiwać, aby OSP stały się w przyszłości całkowicie autonomiczne, niezależne od lokalnie dostępnych zasobów (nawet jeśli jednostka stoi na bardzo wysokim
poziomie organizacyjnym). Takie rozwiązanie (podobnie jak uzależnienie od centralnie
transferowanych środków pomocowych) zmieniałoby istotę wyrosłej i zakorzenionej
w małych ojczyznach instytucji. Z drugiej strony trudno nie dostrzec pewnego zasadniczego problemu: w czasach, gdy społeczeństwo – w tym także jego wiejski segment – staje
się coraz bardziej zróżnicowane (np. pod względem sposobów spędzania czasu wolnego, źródeł utrzymania ludności, stosunku do sfery religijnej), niełatwo wskazać jedną,
uniwersalną ścieżkę rozwoju jednostek OSP (por. Wilkin 2020). Tempo i kierunek nieuchronnych przeobrażeń organizacyjnych wewnątrz OSP oraz pozycja straży pożarnych
na zewnątrz (jako jednego z wielu podmiotów obywatelskiego zaangażowania) siłą rzeczy
nie mogą być wszędzie takie same. Aspiracje i cele organizacyjne deklarowane przez strażaków ochotników także będą ulegać zmianom (szczególnie gdy stery jednostek przejmie
młode pokolenie, niepamiętające choćby trudnych czasów transformacji).
Manifestacja wartości
Skoro jednak już dziś nie spotykamy jednej ścieżki rozwoju, a mimo to strażacy w bardzo różniących się od siebie społecznościach lokalnych potrafią swoje jednostki modernizować i aktywizować (przez rozwój rozumiem nie tylko wzmocnienie potencjału ratowniczego, ale też regularną aktywność na polu kulturalnym), to co dziś stanowi o sile
i stabilności OSP w dużej, ogólnopolskiej skali? Według mnie decydujące znaczenie mają
wciąż powszechnie spotykane i determinujące sposób postępowania strażaków wartości:
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odwaga i gotowość do poświęceń, do pracy społecznej, generalna lojalność w stosunku do
kolegów, zaradność, troska o dobro wspólne, zdolność do osiągania kompromisów (budowania zgody w sytuacji organizacyjnych napięć), patriotyzm lokalny i religijność czy
wreszcie „wolność do działania” (por. Chrobak, Tabasz 2005). Co niezmiernie istotne: nie
pozostają one tylko w sferze deklaracji (zapewne także w innych grupach o wysokim stopniu dyspozycyjności wskazano by podobne wartości), ale są zupełnie jawnie, przy różnych
okazjach manifestowane w przestrzeni publicznej. Akcje ratowniczo-gaśnicze, inicjatywy
na rzecz bezpieczeństwa i profilaktyki zagrożeń, oprawa uroczystości religijnych, święta
narodowe, przedsięwzięcia integracyjne, sportowe i kulturalne, zbiórki charytatywne –
wszystko to (choć strażackiej braci wydaje się pewnie czymś powszednim) ma niebagatelne znaczenie dla budowy tożsamości w społecznościach lokalnych oraz dla budowy
kapitału społecznego we współczesnej Polsce. Osobom postronnym unaocznia się bowiem potencjał i styl działania OSP. Sami zaś druhowie tworzą między sobą płaszczyznę
komunikowania, kreują zbiorowe „ja”, wyrażają najlepsze cechy osobowościowe. Przede
wszystkim zaś uczestnictwo w ww. aktywnościach (zwłaszcza regularnych – wpisanych
w kalendarz życia społeczności) pomnaża wzajemne zaufanie: „my wiemy, kim jesteśmy
i jak działamy, inni zaś wiedzą, czego mogą się po nas spodziewać”. Zaufanie – jak skonstatowałem w drugim tomie Analiz – procentuje na innych polach życia społecznego: ułatwia
rozbudowę sieci społecznych, współdziałanie, odnoszenie wspólnych korzyści (np. ekonomicznych) oraz przezwyciężanie kryzysów. Krótko mówiąc: buduje kapitał społeczny.
Ethos i stojące przed nim zagrożenia
Uwagę czytelników pragnę zwrócić w tym miejscu na zagadnienie ethosu, które według mnie doskonale ilustruje sposób tworzenia/podtrzymania strażackiej wspólnoty
wartości. Ethos według Marii Osowskiej (2005) to przyjęta przez daną grupę hierarchia
wartości, dominująca orientacja jakiejś kultury lub styl życia zbiorowości. W ethosie zawierają się powinności obowiązujące wszystkich członków danej grupy. Oznacza on zatem zaangażowanie w określone wzory zachowań społecznych (Szawiel 2011). Strażackim ethosem określić możemy konkretny wzorzec osobowy – ideał, do którego druhowie
dążą swym postępowaniem – będący niejako dziedzictwem wielu pokoleń strażaków:
skrystalizowanym efektem niezliczonej liczby akcji ratowniczych, inicjatyw społecznych,
przedsięwzięć realizowanych przez osoby żyjące w różnym czasie i miejscu. Wzorzec ten
zyskuje – jak sądzę – szczególną wagę w chwilach, gdy strażacka jedność (przez jedność
rozumiem spójność autodefinicji każdego, kto nosi mundur) wystawiona jest na próbę.
Złożona geneza owych „stanów zagrożenia” wymaga z pewnością odrębnego, pogłębionego studium.
W czym tkwi wyjątkowość strażackiego ethosu? Poniekąd stanowi on – nawiązuję
tu do tytułu jubileuszowej konferencji z okazji 100-lecia Związku OSP RP – wciąż żywotną spuściznę dawnego ethosu rycerskiego. Cechą rycerskości jest bowiem stawianie
wierności zasadom wyżej niż własnego bezpieczeństwa (Najder 2016). Idąc tym tropem
rozumowania: zaskakuje jego trwałość (ilustrowana chociażby faktem, że tradycja ochot-
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niczego ruchu pożarniczego przetrwała okres PRL) oraz siła (wpływ na funkcjonowanie
mocno dziś sformalizowanej instytucji). Wynikają one, po pierwsze z powszechności występowania OSP – ethos formował się w grupach relatywnie liczebnych, które rekrutowały
członków z różnych środowisk i różnych profesji. Po drugie, znaczenie odgrywa tutaj długotrwałość i tło historyczne procesu formowania OSP – trudny czas przed odzyskaniem
przez Polskę niepodległości niejako obligował do łączenia aktywności na rzecz ogólnego
bezpieczeństwa ludności z zaangażowaniem patriotycznym. Panowało wówczas wręcz
przekonanie, że społecznikowskiego dorobku i tradycji strażackiej nie można pozostawić poza świadomością własnego narodu (Walczak 2005). Ową powszechność i trwałość
ethosu strażackiego uznać trzeba w obecnych realiach za czynnik wzmacniający kapitał
społeczny OSP – tworzący „spoiwo” pozwalające na sprawne i skoordynowane działanie
ludzi i grup społecznych, a tym samym zaspokajanie potrzeb i osiąganie wspólnych korzyści, np. ekonomicznych czy w sferze bezpieczeństwa. Bez ogólnie przyjętych, respektowanych reguł postępowania utwierdzonych w ethosie trudno byłoby o zaufanie społeczne
między druhami (ze „strażackiego słowa honoru” zeszlibyśmy na grunt umów, transakcji,
listów intencyjnych itp.). Bez zaufania nawet najbardziej rozbudowane sieci kontaktów
formalnych czy nieformalnych między strażakami a samorządowcami, lokalnymi przedsiębiorcami czy przedstawicielami innych organizacji pozarządowych funkcjonujących na
polskiej wsi nie przełożyłyby się wprost na rozwój społeczności, w których działają OSP
(por. Fedyszak-Radziejowska 2005). W tym aspekcie ethos należy traktować jako czynnik
prorozwojowy, co zresztą znajduje potwierdzenie w klasycznych publikacjach na temat relacji między wyznawanymi wartościami a sferą gospodarczą (por. Inglehart, Norris 2005;
Weber 2010).

Strażacy OSP Lwówek (pow. gostyniński) z dumą prezentują swój sztandar w czasie uroczystości kościelnych

156

Wartości jako fundament kapitału społecznego
Ochotniczych Straży Pożarnych

Ethos – choć relatywnie trwały – podlegać może jednak atrofii. Obserwując bacznie
przemiany kulturowe współczesnego świata, można powiedzieć, że rozpad ethosów dokonuje się powszechnie. Relatywizm, indywidualizacja, sekularyzacja to tylko niektóre ze
zjawisk niszczących podzielane grupowo zestawy norm i wartości. Wraz z zanikiem ethosu oddolnie utworzone organizacje tracą punkt odniesienia, dekapitalizują się społecznie, a w efekcie z czasem zanikają. Zestaw bardziej szczegółowy zagrożeń dla strażackiego
ethosu obejmuje – w mojej ocenie – takie zjawiska, jak choćby: (1) relatywizacja i odwracanie sensu wartości (gdy koleżeńska lojalność zastępowana jest układami np. w strukturach związkowych); (2) dewaluacja autentycznych wzorców osobowych (promowanie
„zarządzających” jednostkami, zamiast strażaków bohaterów-wolontariuszy); (3) zawłaszczanie symboli (gdy symbolika strażacka odzierana jest ze znaczeń i służy komercji); (4)
abdykacja wartości na rzecz potrzeb (najbardziej niszczący mechanizm, w którym prywatne, nieraz mocno windowane aspiracje druhów zastępują poczucie odpowiedzialności
za jednostkę i ruch pożarniczy); (5) likwidacja wymiaru sakralnego (fasadowość zaangażowania religijnego druhów czyni wiele strażackich symboli i tradycji pustymi, osłabia
też społeczność lokalną). Powyższy zestaw, inspirowany rozważaniami Andrzeja Tyszki
(2016) nad zmianą sfery aksjologicznej we współczesnym polskim społeczeństwie, można oczywiście powiększyć. Moim celem nie jest jednak krytyka zachowań, lecz jedynie
zasygnalizowanie problemów, które trapią i w dającej się przewidzieć perspektywie trapić
będą OSP. Rozeznanie tych wyzwań (co do natury odmiennych niż deficyty wyposażenia,
kwestie uposażenia albo zawiłości natury ustawodawczej) powinno bowiem ułatwić poszukiwanie efektywnych narzędzi rozwoju (albo przetrwania) społecznego ruchu pożarniczego w kolejnych dekadach.
Rekomendacja
Podsumowując, pragnę zaproponować kolejną, trzecią już mojego autorstwa strategiczną rekomendację, adresowaną do przedstawicieli wszystkich szczebli Związku OSP
RP i wartą umieszczenia w Strategii Florian 2050: strażacki ethos należy wykorzystywać jako czynnik rozwoju OSP. Stać się to może tylko wówczas, gdy tradycje pożarnicze
i określone wzorce osobowe zawarte w ethosie będą z determinacją, za pomocą bogatej
palety środków, promowane wśród młodego pokolenia. Nie mogą one być osnute li tylko
w „skansenach myśli i czynu”, ale powinny być oparte na żywych przykładach z codzienności. Proces ten polegać powinien ponadto na wzmacnianiu więzi najmłodszych druhów
z jednostką (na zasadzie adekwatnej do wieku i wielowymiarowej partycypacji w obowiązkach i przywilejach), ochronie tradycji przed dekompozycją pod wpływem chwilowej
mody (stać na straży niezmienności symboliki i „rytuałów” ruchu pożarniczego, a w miarę możliwości wprowadzać nowe elementy – jednak niesprzeczne z tymi, które wyrastają
z korzeni OSP) oraz na śmiałym wyjściu z dziedzictwem OSP poza remizę (poprzez budowanie pamięci zbiorowej opartej na izbach tradycji czy kronikach strażackich). Jestem
przekonany, że tego typu działania – w obliczu presji ze strony innych, nowych form zrzeszania na polskiej wsi, ale też wobec spodziewanego po pandemii kryzysu tradycyjnych
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instytucji – okażą się nieodzowne, aby przesłanie hasła „W jedności siła” ocalić i by nie
stało się ono wyłącznie okolicznościowym sloganem.
Dr Konrad Burdyka pracuje w Zakładzie Antropologii Kultury Wsi Instytutu Rozwoju
Wsi i Rolnictwa PAN.
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8.

SAMORZĄDY W AKCJI
PRZECIWPOŻAROWEJ W OKRESIE
DZIAŁANIA ZWIĄZKU FLORIAŃSKIEGO
Zdzisław Jan Zasada
Z istoty i znaczenia gospodarki samorządowej, polegającej na trosce
o materialny i moralny dorobek danego środowiska ludzi, zamieszkałych
na pewnym terenie, wynika niezbicie, że ochrona ludności – ich życia, siedzib, warsztatów pracy i dorobku materialnego – przed pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi należy do rzędu najistotniejszych zadań samorządów terytorialnych. Tak stwierdził wiele lat temu redaktor „Przeglądu
Pożarniczego” i inspektor pożarnictwa Stanisław Pągowski.
Stwierdzenie to było naczelną zasadą, jaką kierowały się władze Związku Floriańskiego od samego jego powstania w 1916 r. Natomiast w rozumieniu poszczególnych
ogniw Związku był to jeden z podstawowych elementów i obowiązków samorządów,
równoznaczny z rozwojem rolnictwa, przemysłu, rzemiosła, handlu oraz troski o oświatę
i zdrowotność społeczeństwa. Takie pojmowanie zadań ochrony przeciwpożarowej winno
przyczyniać się do zapobiegania wybuchom pożarów, klęskom żywiołowym, a gdy już
wystąpią – do szybkiego i skutecznego ich likwidowania.
Założenie to zostało zrozumiane już u zarania odrodzonej Polski. Szczególnie docenił to działający wówczas na terenie byłej Kongresówki Związek Floriański. Prowadził on
najszerszą działalność przeciwpożarową ze wszystkich dzielnicowych związków strażackich. To przedsięwzięcie, znajdując zrozumienie w bardzo licznych ochotniczych strażach
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ogniowych, pozwoliło na wciągnięcie samorządów w orbitę zainteresowań bezpieczeństwem mieszkańców. Dodać należy, że wiele samorządów z własnej inicjatywy podjęło
w tym celu szereg starań, szczególnie w zakresie zakupu sprzętu, powoływania straży
i subsydiowania ich wydatków.
Szerzej planowana w tym kierunku akcja Związku Floriańskiego miała miejsce od
1919 r., kiedy to poproszono powiatowe sejmiki samorządowe o zwrócenie szczególnej
uwagi na znaczenie straży ogniowych w rozbudowie systemu ochrony przeciwpożarowej
w Polsce. Głównym kierunkiem było zakupywanie sprzętu do gaszenia pożarów, zabezpieczenie finansów na konserwację strażnic i miejsc przechowywania narzędzi przeciwpożarowych. W latach 1919-1921 Związek Floriański postulował o coroczne zamieszczanie w budżecie sejmików powiatowych wydzielonych kwot na straże pożarne.
Usilne starania doprowadziły do tego, że 8 stycznia 1920 r. na wniosek Zarządu Związku
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych skierowało okólne pismo do wydziałów powiatowych
oraz do władz miejskich i gminnych o konieczności subsydiowania straży na prowadzone
przez nie akcje przeciwpożarowe, ponieważ zaniedbane pożarnictwo – słabo wypełniona
sieć straży ogniowych, olbrzymie potrzeby w doposażeniu i uzbrojeniu strażaków – z trudem dźwigało się z zapaści związanej z zaborami i działaniami I wojny światowej. Było
to pierwsze zarządzenie władz w tym zakresie w wyzwolonej Polsce. Na jego pozytywne
efekty nie trzeba było długo czekać. Już od początku 1920 r. zaczęły ugruntowywać się
przejawy zainteresowania samorządów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, mające na
celu współdziałanie z organami stanowiącymi straży pożarnych.
W tym też czasie narodził się pomysł rozgraniczenia współdziałania samorządów
ze strażami pożarnymi na działania podstawowe sprawowane przez samorządy gminne
i powiatowe oraz na współdziałania z władzami powiatowymi. Ta sytuacja miała na celu
bliższe zespolenie władz miejskich i gminnych z zarządami poszczególnych straży na ich
terenie, a na szczeblu powiatu z zarządami okręgowymi Związku Floriańskiego. 20 sierpnia 1921 r. Departament Samorządowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wydał w tym
celu dla wojewodów i starostów polecenie w sprawie wypełniania obowiązków samorządu
gminnego i powiatowego w akcji przeciwpożarowej. Wyszczególniono w nim, że:
− na każde z 200 zagród wiejskich powinna przypadać jedna straż pożarna,
− funkcjonująca straż pożarna winna dysponować sikawką oraz niezbędnym do niej
osprzętem,
− kosztami zakupu sprzętu i narzędzi ogniowych obciążone mają być po połowie władze
gminy oraz założyciel,
− koszty utrzymania zaprzęgów konnych służących do transportu urządzeń pożarniczych winny być pokrywane z funduszów gminnych,
− koszty napraw i remontów sprzętu strażackiego przynależały do obowiązków władz gminy.
Na szczególne podkreślenie zasługiwał nowatorski i pierwszy na ziemiach polskich
obowiązek powołania oraz utrzymania przez powiat instruktora pożarnictwa, który był
etatowym pracownikiem samorządu lub oddziału powiatowego Związku. Jego zadaniem
było zakładanie nowych jednostek, szkolenie strażaków oraz ich lustracja. Założeniem
było, by ów instruktor obejmował opieką i nadzorem 50 straży.
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Wprawdzie nie udało się we wszystkich środowiskach osiągnąć zadowalającego stanu,
ale wspólne przedsięwzięcia przyczyniły się do polepszenia stanu ochrony przeciwpożarowej, wzrostu świadomości i odpowiedzialności samorządów za sprawy bezpieczeństwa
mieszkańców. Dzięki wspólnym staraniom władz powiatowych, miejskich oraz gminnych
i Związku Floriańskiego znacznie wzrosła liczba straży ogniowych, przybywało sprzętu
do walki z pożarami, a instruktorzy udzielali pomocy oraz je lustrowali. Ich merytoryczna
i organizacyjna działalność – jako sił instrukcyjno-inspekcyjnych – w drugim dziesięcioleciu zyskała na znaczeniu. Dość powiedzieć, że działali oni już we wszystkich powiatach
i byli na utrzymaniu tychże jednostek.
Początkowo dotacje na działalność poszczególnych straży gminy i miasta przekazywały w formie gotówkowej lub w postaci sprzętu dla celów gaśniczych. Z czasem upowszechnił się system wpisywania kwot do budżetów i stałego subsydiowania Związków Okręgowych (później Oddziałów Powiatowych) Straży Pożarnych. Z upływem czasu system
ten został zmodernizowany i strażackie związki opracowywały plany podziału funduszy,
według których podejmowano decyzje o ich przydziale na poszczególne straże pożarne.
W ten sposób przeznaczenie środków i ich wysokość były uzależnione od warunków zagrożenia bezpieczeństwa pożarowego, co było w poprzednich latach nieuwzględniane.
Jeśli chodzi o wysokość świadczeń samorządów, to w latach 1922-1930 ich wielkość wzrastała, osiągając najwyższy poziom w okresie tzw. dobrej koniunktury gospodarczej na przełomie pierwszego i drugiego dziesięciolecia odrodzonej Polski. Przeciętna roczna kwota środków
przeznaczona przez sejmiki powiatowe na straże pożarne wahała się pomiędzy 20 a 25 tys. zł,
dochodząc w niektórych przypadkach do 30 tys. zł. Z chwilą nastania kryzysu kwoty świadczeń
samorządów powiatowych i gminnych na cele pożarnictwa uległy znacznemu zmniejszeniu.
Bardzo istotną kwestią był problem często wybuchających pożarów masowych, które
niejednokrotnie pustoszyły całe osiedla, wsie lub znaczne kwartały miast. Z tego też tytułu
władze państwowe oraz samorządowe wprowadzały przepisy budowlane nakłaniające do
wznoszenia domów i zagród z materiałów ogniotrwałych. Przy ich sytuowaniu i wyposażeniu obligowano do uwzględnienia wymagań przeciwpożarowych w zakresie zachowania odległości posesji, ich trudnopalnej konstrukcji oraz odgradzania zagród drzewami
liściastymi. W tym kierunku rozwinęła się współpraca straży z firmami ubezpieczeniowymi i kredytowymi oraz zakładami i wytwórniami materiałów budowlanych. Jednak ze
względu na szczupłe środki finansowe oraz nieprecyzyjne przepisy budowlane nie zdołano uzyskać zadowalających w tym zakresie efektów.
Nie bez znaczenia dla skuteczności strażackich działań było zaopatrzenie miejscowości
w wodę dla celów gaśniczych. Postulaty te spowodowały wzrost zainteresowań władz samorządowych w budowaniu wodociągów z umieszczonymi na nich stojakami hydrantowymi. Jeśli
dodamy do tego wsparcie w zakresie motoryzacji taboru strażackiego, to sytuacja wydawać
by się mogła być modelową. Tak jednak nie było do końca. Nie we wszystkich dzielnicach
kraju współdziałanie samorządu ze strażami pożarniczymi w akcji przeciwpożarowej układało
się pomyślnie. Nie zawsze przestrzegano ogłoszonych przepisów, norm i wcześniej podjętych
ustaleń. Wynikało to m.in. z ich różnorodnej interpretacji oraz sposobu ich rozumienia.
Wspomnieć należy też, że w końcowym okresie działania Związku Floriańskiego, poczynając od 1926 r., powstały gminne komisje przeciwpożarowe, które walnie
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przyczyniły się do doskonalenia ochrony przeciwpożarowej w zakresie współdziałania samorządu z miejscowymi władzami straży pożarnych.
Dalsza współpraca władz samorządowych ze strażami pożarnymi kontynuowana była
po utworzeniu w 1921 r. Głównego Związku Straży Pożarnych. Z niecierpliwością i zadowoleniem strażacy przyjęli wydaną 13 marca 1934 r. ustawę o ochronie przed pożarami
i innymi klęskami żywiołowymi (Dziennik Ustaw R.P. z 1934 r. Nr 41, poz. 365). Określała
ona szczegółowe obowiązki gmin wiejskich, gmin miejskich i powiatowych związków samorządowych w akcji przeciwpożarowej.
W konkluzji należy stwierdzić, że przytoczone idee programowe Związku Floriańskiego miały i mają swoje odzwierciedlenie w czasach minionych i współczesnych. Zadania
związane z bezpieczeństwem mieszkańców nie uległy zmianie i to na barkach samorządów gminnych lub miejskich spoczywają zadania zapewnienia ich mieszkańcom warunków do bezpiecznej egzystencji.
Mł. bryg. w st. spocz. dr Zdzisław Jan Zasada jest wiceprzewodniczącym Komisji Historycznej ZG ZOSP RP.
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SAMORZĄDNOŚĆ ZWIĄZKU
W OKRESIE PRZEDWOJENNYM
Krzysztof Adam Latocha
W okresie Polski odrodzonej wraz z kształtowaniem się nowej państwowości i odbudowy gospodarki po zakończeniu I wojny światowej
nastąpił rozwój samorządności, definiowanej generalnie jako rozwiązywanie własnych spraw przez samych zainteresowanych i na własną
odpowiedzialność w granicach określonych prawem. W zależności od
kryterium wspólnych interesów oraz stopnia udziału w sprawowaniu
władzy publicznej i społecznej istnieją różne formy samorządzenia.
W pożarnictwie samorząd winien zasadniczo obejmować: wspólnotę
pożarników, wybieraną przez nich władzę dla rozwiązywania spraw pożarniczych, należący do nich majątek, powoływane organy i instytucje pożarnicze oraz pozostałe narzędzia,
w tym instrumenty prawne służące realizacji wspólnych strażackich celów.
Samorządność ruchu pożarniczego zrzeszonego w Głównym Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (1921-1933), a następnie w Związku Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej (1933-1939) była zależna od sytuacji polityczno-gospodarczej
w państwie. Organizacja nowego Związku i scalenie polskiego pożarnictwa z ziem należących przed I wojną światową do trzech zaborców było zadaniem złożonym, gdyż nawet
kwestie podstawowe państwa nie były jednolite i musiały zostać uregulowane (na ziemiach polskich obowiązywało kilka różnych systemów miar i wag, systemów walutowych,
podatkowych i prawnych itp.).
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O pełną samorządność ruchu pożarniczego walczył ówczesny prezes Głównego Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Bolesław Chomicz, który w 1921 r. był
przekonany, że „autokratyzm rządu, polegający na wszechstronnej opiece policyjnej, przy
której myślano za obywatela i sprawy jego załatwiano bez jego udziału a nawet jego woli,
runął już w otchłań dziejów przebytych”1. Jako bezpartyjny i wybitny pożarnik postulował
zakaz uprawiania polityki w organizacji, twierdząc, że zagraża ona jedności i służy interesom grup, a nie ogółu. Chciał straży pożarnej, która jako placówka o charakterze służby obywatelskiej wolna być musi od wszelkich węzłów partyjnych, waśni rozkładowych
i porachunków osobistych2. Bolesław Chomicz na posiedzeniu Rady Naczelnej Głównego
Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 14 grudnia 1925 r. w niewyjaśnionych okolicznościach otrzymał votum nieufności, a 22 lutego 1926 r. utracił formalnie
mandat prezesa. Jego następcą został ziemianin-społecznik Zygmunt Choromański.
Po odzyskaniu niepodległości nastąpiło ożywienie działalności ruchu pożarniczego,
który w końcu 1918 r. mógł zrzeszać około 100 tys. członków, przynależnych do 60 straży
zawodowych i 2000 ochotniczych. Ta aktywność widoczna była nie tylko w rozpoczętym
procesie reorganizacji oraz uzupełniania wyposażenia i sprzętu gaśniczego, ale również
w tendencjach zjednoczeniowych, w dążeniu do zintegrowania strażackich związków
dzielnicowych w jednolitą ogólnopolską korporację.
Należy stwierdzić, że podobnie jak w okresie zaborów, Polska po roku 1918 była polem
dotkliwych klęsk pożarowych. Dotyczyło to szczególnie małych miasteczek i wsi, gdzie
poprawa stanu budownictwa opartego na drewnie była zbyt powolna. W połączeniu z niedostatecznym przygotowaniem ludności do walki z ogniem i innymi czynnikami, takimi
jak na przykład upały i susze, powodowało to utrzymywanie się wysokiego poziomu zagrożenia pożarowego.
Powojenny niedorozwój polskiego pożarnictwa względem krajów sąsiednich można zobrazować na przykładzie zestawienia z 1924 r., a mianowicie: w Polsce jedna straż
pożarna przypadała na 130 km2 i 9800 mieszkańców, w Czechosłowacji – na 8,5 km2
i 1100 mieszkańców, a w Bawarii – na 10 km2 i 9000 mieszkańców. Bolesław Chomicz za
główny powód niedostatecznej liczby straży ogniowych uznał niski poziom samowiedzy
gospodarczej przy braku rozwiązań samorządowych. Jego zdaniem: „Polska celem zażegnania klęski pożarowej, nienotowanej już na Zachodzie, musi ośmiokrotnie powiększyć
liczbę Straży (…). Rozwój jednak walki z ogniem zależy od wydania odpowiednich i dostosowanych do potrzeb ustaw oraz zorganizowania samorządu wojewódzkiego”3.
13 marca 1934 r. uchwalona została ustawa o ochronie przed pożarami i innymi klęskami4, normując i ujednolicając całokształt organizacji ochrony przeciwpożarowej na
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B. Chomicz, Jednością silni, [w:] Gore. Jednodniówka wydana na pamiątkę Zjazdu Straży Ogniowych w Warszawie 8 września 1921 r., pod red. K. Wysznackiego, Warszawa 1921, s. 4.
B. Chomicz, Program naszej działalności, czyli jej wytyczne i sposoby urzeczywistnienia, „Przegląd Pożarniczy” 1924, nr 6, s. 83.
W. Zembrzuski, Walka z ogniem. Wywiad z p. B. Chomiczem, Prezesem Głównego Związku Straży Pożarnych
Rzeczpospolitej Polskiej, „Wielunianin” 1924, nr 7, s. 2.
Dz.U. z 1934 r. Nr 41, poz. 365.
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terenie II Rzeczypospolitej Polskiej i zastępując tym samym zróżnicowane ustawodawstwo dzielnicowe. Na jej mocy ochrona przed pożarami i klęskami żywiołowym została
oparta na gminach, a zadania w tym zakresie powierzono ich przełożonym jako organom
wykonawczym rządowych władz administracji ogólnej. Wedle jej założeń w każdej gminie
winna istnieć dostateczna liczba straży pożarnych, odpowiadających liczebnie i sprzętowo
miejscowym potrzebom. Ponadto wprowadzono podział straży na ochotnicze, przymusowe, zawodowe i prywatne, a gminy miejskie liczące ponad 40 000 mieszkańców zobowiązano do utrzymywania własnej zawodowej straży pożarnej.
Bardzo ważnym wydarzeniem okresu międzywojennego na niwie polskiego pożarnictwa była ogólnokrajowa integracja ochotniczych straży pożarnych w silny związek korporacyjny. Zwieńczeniem procesu integracji ruchu pożarniczego Polski odrodzonej był pierwszy
ogólnopolski zjazd straży pożarnych, który odbył się w Warszawie w dniach 8-9 września
1921 r. Uczestniczyło w nim 3690 delegatów reprezentujących 742 straże ze wszystkich regionów kraju. W wyniku przyjęcia postawionych na zjeździe projektów rezolucji, uchwał
i wniosków Pierwszy Ogólnopaństwowy Zjazd Delegatów Straży Pożarnych w Warszawie
powołał Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdził jego statut, uznał za założycieli istniejące wówczas związki strażackie, w których imieniu działają
członkowie Komitetu Międzydzielnicowego, ustalił strukturę oraz kompetencje władz nowej organizacji i zalecił krzewienie idei pożarnictwa wśród młodzieży.
Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w 1939 r. był organizacją szczególnie użyteczną dla interesu państwowego i społecznego państwa polskiego, działającą
formalnie jako stowarzyszenie społeczne wyższej użyteczności w rozumieniu prawa o stowarzyszeniach. Ów status uzyskał na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
28 listopada 1933 r. o uznaniu stowarzyszenia „Związek Straży Pożarnej Rzeczypospolitej
Polskiej” za stowarzyszenie wyższej użyteczności5, wydanego na wniosek Ministra Spraw
Wewnętrznych. Związek posiadał przywilej wyłączności działania na obszarze całego
państwa w zakresie jednoczenia we wspólnej organizacji poszczególnych straży pożarnych oraz sprawowania kontroli fachowej i organizacyjnej nad wszystkimi krajowymi jednostkami pożarniczymi, a jego byt prawny regulował w szczególności statut, nadany mu
28 listopada 1933 r. przez Radę Ministrów6.
Do wybuchu II wojny światowej Związek Straży Pożarnych RP odpowiedzialny był za
obronę przeciwpożarową, a za pośrednictwem swoich okręgów wojewódzkich i oddziałów powiatowych sprawował nadzór nad całokształtem prac straży pożarnych z zachowaniem określonej w statucie ich autonomii wewnętrznej.
W Związku obowiązywał trzystopniowy podział członków na: zwyczajnych (straże
pożarne), popierających (osoby prawne) i honorowych (osoby fizyczne). Naczelnymi
władzami Związku były: Zjazd Walny, Rada Naczelna, Prezes i Zarząd Główny, a miejscowymi: rady i zarządy okręgów wojewódzkich i oddziałów powiatowych. Do organów

5
6

Dz.U. z 1933 r. Nr 102, poz. 779.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 r. o nadaniu statutu stowarzyszeniu „Związek
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej” (M.P. z 1933 r. Nr 298, poz. 331).
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władz Związku należeli: Inspektor Naczelny, komisje rewizyjne, komisje fachowe i korpus techniczny. Strukturę organizacyjną stowarzyszenia uzupełniały ponadto związkowy
sąd honorowy oraz dyscyplinarny dla członków korpusu technicznego. Statut Związku
regulował status, obowiązki i prawa członków, a także kompetencje jego władz i organów,
funkcjonujących według trybu przyjętego w stosownych regulaminach pracy. Siedziba
władz naczelnych, w tym biura Związku, mieściła się w m.st. Warszawie.
Mając na względzie widmo wojny, które pojawiło się w związku z ówczesnymi wydarzeniami na arenie międzynarodowej, w tym europejską niestabilność regionalną spowodowaną polityką III Rzeszy Niemieckiej, Związek propagował wśród strażaków hasło
„Silni – zwarci – gotowi” i uczestniczył w przygotowaniach obronnych kraju. Przed wybuchem II wojny światowej w Polsce działało 14 344 straży pożarnych, w tym 11 884 stowarzyszeń ochotniczych straży pożarnych, liczących w sumie ponad 300 tys. członków.
Ogrom klęsk pożarowych i wielkość zadań przypisanych strażom do realizacji w dziedzinie obrony państwa sprawiał, że Związek wzmógł swoją statutową aktywność, dążąc
przede wszystkim do zwiększeni liczby jednostek ochrony przeciwpożarowej i poprawy
wyszkolenia strażaków. Władze Związku, m.in. poprzez swoje organy prasowe „Przegląd
Pożarniczy” i „Gazetę Strażacką”, apelowały, by każdy obywatel był członkiem stowarzyszenia ochotniczej straży pożarnej i walczył z powszechną pożogą ognia. Nadto wyraziście
utwierdzały, że liczne oraz profesjonalnie wyszkolone i dobrze uzbrojone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy straże pożarne przyniosą zmierzch łun pożarowych nad Polską.
W okresie międzywojennym w najwyższych władzach korporacji strażackiej zasiadali
obligatoryjnie przedstawiciele rządu polskiego. W Radzie Naczelnej Głównego Związku
Straży Pożarnych RP byli to początkowo delegaci Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej, a następnie: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Spraw Wojskowych, Ministerstwa Komunikacji i Ministerstwa Skarbu. W zarządach okręgów wojewódzkich Związku obecni byli przedstawiciele wydziałów powiatowych i starostw powiatowych.
30 grudnia 1933 r. Rada Ministrów wprowadziła dla Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej specjalny nadzór, stosowany dla organizacji uznanych za stowarzyszenie wyższej użyteczności. Do wykonywania stałej kontroli Związku Minister Spraw
Wewnętrznych w uzgodnieniu z Ministrem Spraw Wojskowych mianował delegata rządu. Zakres kontroli normowany był instrukcją Ministra Spraw Wewnętrznych. Wszystkie
władze Związku zobowiązane były w razie sprzeciwu delegata rządu wstrzymać wykonanie każdej uchwały do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
Ponadto na żądanie delegata rządu miały zwołać nadzwyczajny Zjazd Walny, posiedzenie
Rady Naczelnej lub rady okręgu czy oddziału w ustalonych statutowo terminach, a posiedzenie Zarządu Głównego, zarządu okręgu lub oddziału w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania, jak również przedłożyć delegatowi rządu wszystkie informacje i materiały,
których zażąda w związku z kontrolą.
W razie ogłoszenia mobilizacji powszechnej lub częściowej, wprowadzenia stanu wyjątkowego oraz w przypadkach uzasadnionych interesem państwa stwierdzonym
uchwałą Rady Ministrów Związek podporządkowano całkowicie Ministrowi Spraw
Wewnętrznych. Po stwierdzeniu, że Związek nie wypełnia swych zadań lub realizuje je
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nienależycie, Minister Spraw Wewnętrznych mógł zawiesić władze zarządzające stowarzyszeniem i ustanowić zarząd przymusowy na czas zwołania zjazdu walnego, celem
przeprowadzenia nowych wyborów władz zarządzających. Warto również zaznaczyć, że
w okręgach wojewódzkich Związku skład rady okręgu uwzględniał przedstawicieli urzędów wojewódzkich oraz sejmiku lub rady wojewódzkiej, a rady oddziału powiatowego
– przedstawicieli starosty i samorządu powiatowego.
Reasumując, należy stwierdzić, że w Polsce stopień samorządności zrzeszonego pożarnictwa zależny był od ustanowionych przez państwo norm prawnych. Obecność przedstawicieli państwa polskiego, w szczególności administracji rządowej, we władzach Związku
na każdym jego szczeblu organizacyjnym była formalnoprawnie obligatoryjna. Ów wymóg nie oznaczał, że delegaci władzy publicznej winni być wybierani na najwyższe stanowiska w korporacji. Jednak ze względu na osobiste ambicje i polityczne potrzeby, szczególnie za rządów sanacji, osoby związane z obozem rządowym zajmowały kluczowe funkcje
w organach związkowych. I tak prezesami Związku byli wojewoda warszawski Stanisław
Twardo i wojewoda lwowski senator Wojciech Gołuchowski. Wojewodowie z reguły przewodniczyli radom czy zarządom okręgów wojewódzkich, a starostowie – odpowiednio
w oddziałach powiatowych. Nadto siedziby biur okręgów wojewódzkich umiejscawiano
w urzędach wojewódzkich, a oddziałów powiatowych – w starostwach powiatowych.
Przedstawiony aspekt samorządności zrzeszonego ruchu strażackiego oraz zarys dziejów polskiego pożarnictwa w okresie międzywojennym stanowi preludium i tło historyczne do dogłębnych rozważań w zakresie problematyki rozwoju samorządu korporacyjnego
i straży pożarnych.
Dr Krzysztof Adam Latocha jest sekretarzem Komisji Historycznej ZG ZOSP RP.
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UŁOMNA SAMORZĄDNOŚĆ
W POWOJENNEJ POLSCE. SPOJRZENIE
Z PUNKTU WIDZENIA ROZWOJU OSP
I ICH ZWIĄZKU ORAZ BEZPIECZEŃSTWA
POWSZECHNEGO. TEZY
Władysław Maria Świeczkowski
1. Po II wojnie światowej wraz z zapewnieniami o respektowaniu
przedwojennego ustawodawstwa wprowadzono – już w 1944 r. –
inne rozwiązanie prawno-administracyjne w postaci utworzenia inspektoratów pożarnictwa w ówczesnych urzędach wojewódzkich. Finałem tego było rozwiązanie Związku Straży Pożarnych RP (1949 r.)
i utworzenie komend straży pożarnych oraz organów jednolitej władzy państwowej (1950 r.) w postaci – obcych tradycji polskiej – rad
narodowych. Ochotnicze straże pożarne zostały pozbawione elementarnych zasad
samorządności i podporządkowane komendom straży pożarnych oraz prezydiom rad
narodowych.
2. Wydarzenia polityczne roku 1956 umożliwiły, co prawda, powołanie Związku OSP,
ale z analizy bazy źródłowej wynika, że powstaniu Związku towarzyszyła fasadowość.
W ogniwach Związku pojawili się między innymi ci, którzy aktywnie uczestniczyli
w procesie likwidacji Związku Straży Pożarnych RP. Ogniwa organizacyjne Związku
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OSP miały stanowić jeden z trybów dalszego utrwalania władzy komunistycznej pod
przewodnictwem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Zamiast wykorzystać ogólnospołeczne ożywienie i umożliwiać bardziej samorządne decydowanie o profilu działalności stowarzyszeniowej, w miarę upływu czasu zaczęto rozszerzać nad nimi nadzór
poprzez ogniwa Związku OSP. Wspomniana fasadowość działalności Związku, poza nieznacznymi odstępstwami, charakteryzowała cały okres lat 1957-1990. Świadczą o tym
chociażby składy osobowe zarządów poszczególnych oddziałów, jak również Zarządu
Głównego. Nie oznacza to jednak negowania zasadności istnienia Związku OSP. Działał
on w określonych warunkach politycznych, kreując i inspirując ochotnicze środowiska
strażackie choćby w zakresie działalności kulturalno-oświatowej czy kultywowania tradycji strażackich (chociaż bez św. Floriana – przynajmniej oficjalnie). Związek patronował powstawaniu izb pamięci strażackiej (to w tamtym okresie powoływano komisje
historyczne w oddziałach wojewódzkich, powstawały publikacje, jak chociażby w 1985 r.
pierwsza publikacja o dziejach ochotniczych straży pożarnych Józefa Ryszarda Szaflika),
czy też rozpoczęto propagowanie ruchu kronikarskiego.
3. Okres transformacji ustrojowej i gospodarczej, po roku 1989, nie umożliwiał rozwoju
społecznej aktywności, zarówno w strukturach organizacyjnych Związku, jak i zrzeszonych w nim ochotniczych straży pożarnych. Dopiero w latach 1997-1998 nastąpiło
w tym względzie unormowanie finansowo-kompetencyjne. Po 18 latach, po jesiennych
wyborach parlamentarnych 2015 r., nastał jednak czas ponownego eliminowania roli
i zadań Związku. Nastał czas egocentralizmu partii rządzącej (Prawa i Sprawiedliwości) oraz rozbijania jedności polskiego pożarnictwa. Nie podważając nadzoru państwa
nad całokształtem bezpieczeństwa wewnętrznego kraju, w tym nad ochroną przeciwpożarową, trzeba mieć na uwadze, jak istotne jest to, w jaki sposób ten nadzór jest
sprawowany i w jakim stopniu jakiekolwiek tendencje centralistycznego zarządzania
mogą wpływać negatywnie na istotę samorządności stowarzyszeniowej. Współpraca
organów państwa, a takim organem jest także Państwowa Straż Pożarna, z pozarządowymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej, do których zaliczono między innymi
Związek OSP RP, jest nieodzownym warunkiem harmonijnego i odpowiedzialnego
zapewnienia poczucia bezpieczeństwa powszechnego.
Z perspektywy czasu w najnowszych dziejach pożarnictwa polskiego można wyodrębnić pięć zasadniczych okresów, a mianowicie:
1. Lata 1944-1949 – działalność Związku Straży Pożarnych RP przy jednoczesnym powołaniu organu państwowego, Głównego Inspektoratu Pożarnictwa w Ministerstwie
Administracji Publicznej.
2. Lata 1950-1956 – podporządkowanie ochotniczych straży pożarnych organom państwowym we wszelkich przejawach ich samorządnej działalności.
3. Lata 1957-1975 – ograniczony, przez dyrektywy PZPR, nadzór nad działalnością
ochotniczych straży pożarnych sprawował Związek OSP.
4. Lata 1976-1989 – poza ograniczonym przez Związek OSP nadzorem nad ochotniczymi strażami pożarnymi następowało sukcesywne ograniczanie kompetencji Związku
OSP, między innymi poprzez pozbawienie go możliwości prowadzenia działalności
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gospodarczej (przejęcie przez przedsiębiorstwo państwowe zakładów usługowo-pożarniczych).
5. Lata od 1990 r. to okres zmienności stosunku władz państwowych i jego organów
odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową do Związku OSP RP i skupionych
w nim ochotniczych straży pożarnych, od dobrze układającej się współpracy z ogniwami Państwowej Straży Pożarnej po ograniczanie jej do niezbędnego formalnego
minimum.
Istota samorządności tkwi w możliwościach podejmowania przez stowarzyszenia autonomicznych decyzji w kluczowych dla nich i środowiska lokalnego sprawach.
Dr n. hum. Władysław Maria Świeczkowski jest przewodniczącym Komisji Historycznej
OW ZOSP RP woj. warmińsko-mazurskiego.
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REFORMA ADMINISTRACYJNA 1975 R.
i jej wpływ na DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZKU OSP
Grażyna Korneć
Po tzw. „popaździernikowej odwilży”, kiedy na czele rządu stanął Władysław Gomułka, nastąpił czas reaktywacji i odnowy Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych.
Od grudnia 1956 r. aż do lat 70. XX w. OSP walczyła o przetrwanie i samorządność. Doskonaliła się organizacyjnie i umacniała gospodarczo, jednocześnie podtrzymywała dawne tradycje strażackie. Przez
swoją działalność zjednywała sobie zwolenników zarówno wśród społeczeństwa, jak i elit partyjnych na wszystkich szczeblach organizacyjnych.
Jednostki strażackie stały się pożądanymi ogniwami społecznymi i doceniane były nawet
w czasopismach pożarniczych1.
Proces o przetrwanie samorządności i autonomii OSP nie ustawał i w czasach gierkowskich. Związek rozkwitał zarówno pod względem organizacyjnym, jak i gospodarczym.
W przededniu zmian, jakie wprowadziła reforma administracyjna i samorządowa, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych prowadził szeroko rozwiniętą działalność gospodarczą, na co pozwalał im Statut Związku z lipca 1958 r., który określał jego samorządność

1

S. Chmielewski, Okoliczności reaktywowania Związku OSP w 1956 r., [w:] „Bogu na chwałę”, Jednodniówka, s. 45-47.
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(Załącznik do Uchwały nr 309 Rady Ministrów z 14 sierpnia 1958 r. w sprawie nadania
statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności „Związek Ochotniczych Straży Pożarnych”)2.
Działalność gospodarczą Związku prowadziły zakłady usługowo-produkcyjne, zorganizowane przy Zarządach Okręgów Wojewódzkich i działające na zasadzie rozrachunku gospodarczego, opartego na własnym statucie. Jak duże rozmiary przybrała ta działalność, świadczy
fakt, że już w 1959 r. można było się pochwalić przerobem w wysokości 69,8 mln zł3.
Nadanie tej działalności odpowiednich form organizacyjnych pozwoliło na rozszerzenie zakresu świadczonych przez OSP usług oraz na współpracę z innymi organizacjami
i przedsiębiorstwami, takimi jak: PGR-y, Spółdzielnie Produkcyjno-Usługowe, przedsiębiorstwa budowlane, firmy handlowe i inne4. Niestety w warunkach ustroju socjalistycznego taka samodzielność nie mogła się wszystkim podobać.
Od 1972 r. rząd Edwarda Gierka pracował nad reformą administracyjną zmieniającą
podział administracyjny kraju. 12 maja 1975 r. podczas trwającego wówczas XVIII Plenum KC PZPR przegłosowano reformę, na mocy której trójstopniowy podział administracyjny Polski (województwo – powiat – gmina) zastąpiono podziałem dwustopniowym
(województwo – gmina), który obowiązywał od 1 czerwca 1975 r. aż do 31 grudnia 1998 r.5
Wprowadzona została ustawą z 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
Reforma miała „przybliżyć władzę obywatelom” i być „kluczem do nowocześniejszej
Polski”. Na jej mocy podstawowymi jednostkami administracyjnymi stały się gminy oraz
miasta i dzielnice większych miast. Natomiast jednostkami drugiego stopnia stały się województwa. Zmiany, które miały stanowić „klucz” do nowocześniejszej Polski, jak pisze Jarosław Szarek w Kronice komunizmu w Polsce, wywołały tylko chaos i kłopoty dla ludności6.
12 czerwca 1975 r. Sejm uchwalił też kolejną ustawę o ochronie przeciwpożarowej
(Dz.U. 1975, nr 20, poz. 106), która wyeksponowała zasadę jej powszechności. Zwierzchni
nadzór nad całokształtem ochrony przeciwpożarowej sprawował w dalszym ciągu minister spraw wewnętrznych. Do jego zadań należało m.in. koordynowanie działalności ministrów, kierowników urzędów centralnych, wojewodów itp. Funkcję centralnego organu
administracji państwowej w sprawach ochrony przeciwpożarowej spełniał komendant
główny Straży Pożarnych, który z kolei podlegał ministrowi spraw wewnętrznych. Przepisy wykonawcze ustaliły szczegółowe zasady organizacyjne.
Komenda Główna Straży Pożarnych rozpoczęła intensywne działania mające na celu
unowocześnianie struktury i funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, w związku
z przeobrażeniami w życiu gospodarczym i społecznym kraju7. Niestety, mimo starań ze

2

3
4
5
6
7

S. Czermielewski, Działalność Zakładów Usługowo-Produkcyjnych Związku OSP, [w:] „Z kart historii”, Jednodniówka ZG ZOSP, wrzesień 2012, s. 24.
Ibidem.
Ibidem, s. 24-26.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reforma_administracyjna_w_Polsce_(1975).
28 maja 1975 r. Nowy podział administracyjny, Nowa Historia. Interia, 28 maja 2016 r.
A. Celiński, R. Dmowski, Zarys dziejów ochrony przeciwpożarowej w mieście Siedlce. 130 lat Siedleckiej Straży
Pożarnej 1877-2007, Siedlce 2007, s. 104.
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strony władz OSP wraz ze zmianą, którą wprowadzała reforma administracyjna kraju,
Związkowi OSP ograniczono w znacznym stopniu samodzielność, również finansową, zabierając mu m.in. zakłady usługowo-produkcyjne8.
Wraz ze zmianami administracyjnymi podjęto też akcję łączenia w jednych rękach
stanowisk państwowych i partyjnych9. Nowymi przewodniczącymi wojewódzkich rad
narodowych mieli być z automatu lokalni pierwsi sekretarze komitetów wojewódzkich
PZPR. Daria Nałęcz w Kronice PRL-u stwierdza, że intencje reformy były dosyć czytelne:
miała ona głównie służyć wzmocnieniu władzy centralnej kosztem lokalnej, ułatwiała też
manipulowanie obsadą stanowisk10.
Z punktu widzenia historycznego, odnosząc się również do obecnej sytuacji w kraju,
gdzie od czasu do czasu władza ma zakusy przywrócenia dawnego podziału administracyjnego czy przyłączania do większych miast wojewódzkich sąsiadujących z nią gmin,
trzeba powiedzieć, że burząc utrwalone struktury, głównie wprowadza się zamieszanie
i chaos, a wymieniając stare układy i wprowadzając nowe, stwarza się pole do manipulacji przy obsadzaniu stanowisk, więc do wszelkich reform mających na celu ograniczanie
samodzielności podmiotów w podejmowaniu decyzji należy podchodzić z wielką ostrożnością.
Dr Grażyna Korneć, były pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

8
9
10

L. Kotoński, Chmury nad OSP, „Zielony Sztandar” z 28 października 1990 r.
28 maja 1975 r. Nowy podział administracyjny...
Ibidem.
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WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA
STRAŻAKÓW woj. lubuskiego
Edward Fedko
Są miejsca, są czasy i ludzie, o których się nie zapomina. Sądzę, że ta
myśl idealnie pasuje do burzliwej 100-letniej historii ochotniczego ruchu
strażackiego w Polsce. Jako Związek przeszliśmy przez wiele wichrów historii, ale zawsze trwaliśmy, trwamy i – mam nadzieję – długo jeszcze
trwać będziemy. Zawsze jako Związek szukaliśmy kontaktów do współpracy zarówno z partnerami krajowymi, jak i zagranicznymi. Współpracę transgraniczną woj. lubuskiego determinuje jego przygraniczne
położenie. Województwo od zachodu graniczy z Brandenburgią, a w części południowej
z Saksonią.
Pożary, powodzie i inne zagrożenia nie znają granic – gdy lokują się na obszarach przygranicznych, angażują służby ratownicze po obu stronach granicy. Kiedy człowiek lub przyroda
potrzebuje pomocy, strażacy reagują natychmiast, dzieje się to w sposób spontaniczny i nie
wymaga porozumień pisemnych. Widać to przy pożarach lasów w pasie nadgranicznym,
na kolejowych przejściach granicznych, na drogach. Szczególnie współpraca ratowników
w pasie transgranicznym widoczna była podczas powodzi, przybierania rzek – wylewające
wody Odry, Nysy Łużyckiej, Kwisy stawiały w stan pogotowia służby ratownicze obu państw.
Ochrona wałów i umocnień przeciwpowodziowych, monitorowanie stanów rzek, wypompowywanie wody z zalewanych obiektów – te działania angażowały całe zastępy strażaków po
obu stronach granicy. To wtedy, podczas takich trudnych dni, w walce z żywiołem zawiązują
się znajomości i przyjaźnie, które później przelane na papier skutkują szeroką współpracą
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w innych obszarach – przyjacielskie spotkania w jednostce, ćwiczenia, zawody, uroczystości i jubileusze, wymiana doświadczeń, przekazywanie sprzętu. Z tej formy współpracy
transgranicznej skorzystało wiele naszych lubuskich OSP, przyjmując za przysłowiowe
1 euro używane samochody i sprzęt pożarniczy od niemieckich strażaków. Wiele z tych pojazdów to dobre, sprawne samochody ratownicze, używane są w OSP do dziś.
Z racji położenia naturalnym partnerem współpracy transgranicznej są gminy leżące po obu
stronach Odry i Nysy Łużyckiej. Pierwsze zaczątki takich kontaktów miały miejsce po październikowej odwilży (po 1956 r.). Wtedy zaczęły się wymiany pomiędzy Zarządem Wojewódzkim
Związku OSP w Zielonej Górze a jego odpowiednikiem w Cottbus. Po rozdzieleniu Środkowego
Nadodrza na dwa województwa Zielona Góra nadal współpracowała z Cottbus, a Gorzów Wlkp.
z Frankfurtem nad Odrą. Jednak w czasach socjalistycznych wymiana ta nigdy nie wyszła poza
formy oficjalne – wymianę delegacji z okazji świąt, czasami spotkanie towarzyskie pod pretekstem wymiany doświadczeń. Jedną z przyczyn były problemy biurokratyczne. Każdy wyjazd do
NRD i przyjazd do PRL wymagał zaproszeń i daleko idących uzgodnień.
Nawet akcje gaśnicze w pasie granicznym były trudne. Przykładem tu może być pamiętny pożar na terenie woj. zielonogórskiego z lipca 1976 r., kiedy to palił się las na terenie
byłej fabryki amunicji w Forst Scheuno w rejonie dawnej wsi Brożek w pow. żarskim. Ogień
strawił 440 ha lasów. Całkowity brak wody w tym rejonie wymusił na strażakach przerwanie
zapór granicznych i uzyskanie dostępu do granicznej Nysy Łużyckiej. Dowódca akcji musiał
się z tego gęsto tłumaczyć, ale w końcu uznano, że był to „stan wyższej konieczności”.
Dopiero upadek PRL i zniesienie wiz nadało tej współpracy nowy impuls. Najpierw
kontakty nawiązywały samorządy, potem rozszerzano je na straże. W tym początkowym
okresie często jednak współpracę nawiązywano z inicjatywy pojedynczych ludzi. Tak było
w przypadku Trzciela i Asendorf, gdzie inicjatorami współpracy samorządów byli myśliwi
z tej podhamburskiej gminy – w szczególności Hans-Hermann Schröder i Arnold Bisping.
Podobnie rzecz się miała w przypadku Wymiarek i Blanzy we Francji, gdzie współpracę
zapoczątkował proboszcz parafii, ks. Lubiatowski. Po upadku NRD zaczęła się bardziej
naturalna współpraca – z gminami najbliżej drugiej strony granicy na terenie Brandenburgii. Wyjątkiem są OSP z pow. żarskiego, graniczącego w pewnej części z Wolnym Państwem Saksonią, które nawiązywały partnerstwo z saksońskimi strażami.
Kontakty zagraniczne ma również OSP Trzebiel. Zaczęło się od współpracy z Döbern,
potem rozszerzono ją o Groß Kölzig. Ciekawostką jest to, iż jeden z niemieckich strażaków z Groß Kölzig – Eberhard Schuband – jest synem ostatniego komendanta trzebielskiej straży z czasów niemieckich – Brunona Schubanda.
Kontakty zagraniczne OSP mają różny charakter, często nieoficjalny. To wspólne zawody,
zabawy i coraz częściej akcje. Spójrzmy na przykładowy kalendarz jednego powiatu – żarskiego:
w przygranicznej Łęknicy co roku z okazji „Święta Mostu” odbywają się zawody polsko-niemiecko-czeskie. Kwiecień 1998 – ćwiczenia taktyczno-bojowe w Krauschwitz z udziałem OSP Łęknica oraz turniej piłkarski drużyn strażackich z miejscowości: Niesky, Skerbersdorf, Krauschwitz
i Żary. Maj 1998 – zawody jednostek z gmin Trzebiel, Łęknica, Döbern, Bad Muskau i Weißwasser. Październik 1998 – szkolenie polsko-niemieckie w Weißwasser, Markosicach w gminie Gubin i FF Groß Gastrose po stronie niemieckiej – wspólne kursy językowe dla mieszkańców – język polski dla mieszkańców Groß Gastrose i język niemiecki dla mieszkańców Markosic.
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Współpraca transgraniczna nabrała tempa i rumieńców po wejściu Polski do Unii Europejskiej, a co za tym idzie – po wejściu Polski do strefy Schengen. Granica praktycznie
przestała istnieć. Zaczęto korzystać z czterech podstawowych swobód unijnych, mianowicie
swobody przepływu kapitału, towarów, usług i ludzi. Ogromnym impulsem do współpracy
były też fundusze unijne, zwłaszcza projekty transgraniczne, które wymagały międzynarodowego partnerstwa. Wraz z wejściem Polski do UE rozpoczęły się programy pomocowe,
w tym INTERREG III A: Program Współpracy Lubuskie – Brandenburgia. W ramach programu możliwe było aplikowanie o środki finansowe na zakup samochodów i sprzętu dla
OSP, a warunkiem koniecznym było posiadanie partnera po stronie niemieckiej.
Przygotowując pierwszy w historii ochotniczego pożarnictwa projekt na zakup nowych pojazdów bojowych dla lubuskich OSP współfinansowany w 75% ze środków Unii
Europejskiej, Zarząd Wojewódzki podpisał pierwsze porozumienie o współpracy – była to
deklaracja partnerstwa z Powiatowym Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu Odra-Sprewa w Brandenburgii, reprezentowanym przez Detlefa Korna.
Efektem partnerstwa był zrealizowany przez nasz Zarząd projekt unijny na zakup
średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP woj. lubuskiego. Zakupiono 13 samochodów marki Mercedes i przekazano je OSP.
Kolejnym partnerem we współpracy transgranicznej stał się Związek Ochotniczych
Straży Pożarnych Kraju Związkowego Brandenburgia, to partnerstwo trwa do dziś.
Porozumienie o przyjacielskiej współpracy transgranicznej pomiędzy Zarządem
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Lubuskiego a ZOSP Kraju
Związkowego Brandenburgia podpisaliśmy 28 sierpnia 2006 r. w Słubicach.
Współpraca realizowana jest po stronie polskiej przez jednostki OSP zlokalizowane
na obszarze województwa przy wsparciu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP,
a po stronie niemieckiej przez jednostki OSP przy wsparciu Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Kraju Związkowego Brandenburgia.
W porozumieniu zawarto główne obszary działania dla partnerów:
•• udział w transgranicznym systemie ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej;
•• wzajemna pomoc w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zwalczania skutków katastrof i klęsk żywiołowych;
•• organizowanie wspólnych ćwiczeń, szkoleń oraz narad w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
•• organizowanie wspólnych obozów szkoleniowo-wypoczynkowych dla młodzieży pożarniczej z Polski i Niemiec;
•• udział w uroczystościach i ważnych wydarzeniach obu stron: obchodach Dnia Strażaka, zjazdach i jubileuszach;
•• rozwijanie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację wspólnych zawodów sportowo-pożarniczych i ćwiczeń;
•• wymianę doświadczeń i informacji w zakresie ratownictwa.
Strony ustaliły, że raz w roku na spotkaniach dwustronnych podsumują współpracę
obu stron. Porozumienie podpisali prezesi: Edward Fedko i Manfred Gerdes, kontynuuje
je następca Manfreda Gerdesa – Siegwert Werner Schippel, prezydent brandenburskiego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

176

WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA STRAŻAKÓW WOJ. LUBUSKIEGO

W ramach porozumienia każdego roku realizowano spotkania podsumowujące działania, naprzemiennie po stronie polskiej i niemieckiej. Strażacy z Brandenburgii uczestniczyli w wyjazdowych posiedzeniach naszego zarządu w Kirach, a nasi przedstawiciele zwiedzili z kolei Poczdam i siedzibę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Landu
Brandenburgii, Muzeum Pożarnicze w Eisenhüttenstadt, odwiedzali niemieckie OSP.
Niemieccy strażacy uczestniczą ponadto każdego roku w lubuskich obchodach Dnia Strażaka, w zawodach wojewódzkich, w zjazdach naszego Związku. Przedstawiciele naszego
zarządu uczestniczą natomiast w zgromadzeniu delegatów związku brandenburskiego,
który odbywa się co roku.
Trzykrotnie młodzież pożarnicza z Brandenburgii uczestniczyła w obozie szkoleniowo-wypoczynkowym w Jarosławcu, organizowanym przez nasz zarząd. Nasza młodzież
uczestniczyła w 2015 r. w zgrupowaniu młodzieży pożarniczej w Berlinie.
W 2008 r. strony zorganizowały wspólne ćwiczenia transgraniczne pod nazwą „Rzepińskie zagadki”. Brały w nich udział jednostki straży pożarnych ochotnicze i zawodowe
z lubuskiego i Brandenburgii, które otrzymały nowe samochody zakupione z udziałem
środków finansowych Unii Europejskiej z lubuskiego i powiatu Odra-Sprewa. Ćwiczono
usuwanie zagrożeń chemicznych, drogowych, lasów, obiektów przemysłowych i kolejowych. Dywizja ćwiczebna liczyła ponad 100 samochodów oraz ponad 300 strażaków.
W ramach współpracy w 2008 r. wraz ze strażakami z Frankfurtu nad Odrą nasza delegacja uczestniczyła w XVIII Strażackim Zlocie Gwiaździstym w Gyuli na Węgrzech, a dwa
lata później byliśmy współorganizatorami kolejnego, XIX Strażackiego Zlotu Gwiaździstego „Dwa miasta, dwa państwa – jeden strażacki zlot”, który odbywał się w Słubicach
i we Frankfurcie. Kolejnym wspólnym przedsięwzięciem zrealizowanym w ramach współpracy był udział zarządu oraz biura na Międzynarodowych Targach Interschutz w Lipsku.
Nasz zarząd wraz ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Brandenburgii wystawił
wspólne stoisko propagujące współpracę transgraniczną.
Ostatnim przedsięwzięciem zrealizowanym w ramach współpracy transgranicznej
było przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla mieszkańców Strzelczysk – polskiej wsi na Ukrainie. Pojazd pozyskany przez władze Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Brandenburgii przekazany został szkole pożarniczej w Eisenhüttenstadt, gdzie został poddany przeglądowi, wyposażony w nowe ogumienie i sprzęt, przeszedł dopuszczające badanie techniczne. Samochód został przekazany do Strzelczysk
w 2018 r. Nasz zarząd zorganizował wyjazd na Ukrainę. Było zwiedzanie Lwowa, wizyty
w miejscowej straży zawodowej oraz w Mościskach, ale przede wszystkim odwiedziliśmy
Strzelczyska, której przekazany został samochód. Mieszkańcy Strzelczysk zorganizowali bardzo miłe i serdeczne przyjęcie z udziałem władz powiatu i obwodu lwowskiego.
Do czasu utworzenia we wsi OSP pojazd został włączony do podziału bojowego Komendy
Powiatowej Straży Pożarnej w Mościskach w obwodzie lwowskim. Kolejnym etapem
współpracy z ukraińskim partnerem było przekazanie w marcu 2021 r. zestawu do ratownictwa technicznego, składającego się z agregatu, nożyc i rozpieraków. Było to możliwe
dzięki jednostce OSP w Dąbrówce Wlkp., która taki zestaw przygotowała i przekazała do
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, a ten przeprowadził wszystkie formalności
pozwalające na przekazanie sprzętu.
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Współpracę transgraniczną realizowały także jednostki organizacyjne PSP z terenu
woj. lubuskiego. Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp. była beneficjentem projektu unijnego wspólnie ze Szkołą Pożarniczą w Eisenhüttenstadt. W ramach projektu powstały budynki dydaktyczne i ćwiczebne, komora rozgorzeniowa w szkole po stronie niemieckiej, w komendzie wojewódzkiej powstało zaś nowoczesne stanowisko dowodzenia.
Kilka projektów unijnych na zakup samochodów pożarniczych i sprzętu przygotowała
Komenda Powiatowa PSP w Żarach. W ramach partnerstwa ze strażakami landu Saksonia
zakupili nowe samochody na potrzeby zawodowej straży pożarnej. Ochotnicy z gminy
Przewóz zakupili samochody dla OSP: Przewóz, Lipna i Piotrów oraz wybudowali w tych
miejscowościach garaże i świetlice na potrzeby strażaków i społeczności tych wsi.
Podobnie, OSP Wymiarki w ramach programu Interreg III A Lubuskie – Saksonia
zakupiło na potrzeby jednostki nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy. W ramach
tego samego projektu strażacy z OSP Wymiarki zakupili umundurowanie bojowe, zorganizowali dziecięcą drużynę pożarniczą. Za rozwijanie współpracy międzynarodowej kilku
druhów z OSP zostało uhonorowanych przez stronę niemiecką „Medalami za współpracę międzynarodową”. Takie odznaczenie posiadają m.in.: dh Edward Fedko, dh. Elżbieta
Polak, Ryszard Klisowski, Mieczysław Witczak.
Z czasem zaczęto szukać partnerów w innych państwach, wśród regionów współpracujących z samorządem woj. lubuskiego. Tym sposobem nawiązano współpracę ze strażakami czeskimi z Kraju Usteckiego ze stolicą w Usti (Ujście) nad Łabą oraz z departamentu
Le Lot we Francji. Te kierunki współpracy międzynarodowej Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSP RP Województwa Lubuskiego nie dotyczą wprawdzie obszarów transgranicznych, ale w sposób znakomity uzupełniają naszą współpracę międzynarodową w kontekście wymiany doświadczeń oraz zacieśniania więzi pomiędzy strażakami ochotnikami.
Jestem pewien, że te pozytywne doświadczenia będą impulsem do dalszego rozszerzania
kontaktów międzynarodowych lubuskich strażaków ochotników.
Edward Fedko jest członkiem Prezydium ZG ZOSP RP oraz prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa lubuskiego.
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13.

ROLA MEDIÓW W REALIZACJI MISJI
I ZADAŃ PROGRAMOWYCH Związku
OSP RP I BUDOWY SAMORZĄDNEGO
SPOŁECZEŃSTWA
Henryk Cichecki
Zadania mediów w realizacji misji i działalności ochotniczych straży
pożarnych można podzielić na trzy grupy:
1. Zadania o charakterze informacyjnym, najogólniej polegające na
przekazywaniu i upowszechnianiu w społeczeństwie informacji i komunikatów o nadchodzących lub zaistniałych zagrożeniach wynikających z klęsk żywiołowych, epidemii, katastrof bądź innych zdarzeń
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo ludzi i ich dobytku oraz
bezpieczeństwo państwa. Chodzi tu zarówno o przekazywanie informacji o wystąpieniu zagrożeń, jak i apeli mających wywołać u ludzi określony sposób zachowania
i postępowania w sytuacjach kryzysowych. Tę funkcję media pełnią zwykle w sytuacjach post factum, a więc kiedy zagrożenie już wystąpiło albo jego wystąpienie jest
nieuchronne bądź prawdopodobne. W zadanie to muszą angażować się wszystkie
rodzaje mediów, bez względu na zasięg ich oddziaływania czy formę własnościową,
bowiem jest to ich obowiązek formalny i moralny.
2. Zadania o charakterze edukacyjnym lub profilaktycznym polegające na upowszechnianiu w społeczeństwie wiedzy w zakresie rozpoznawania zagrożeń, uczenia
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3.

–
–
–

sposobów zapobiegania im, jak też o działaniach mających na celu usuwanie skutków
zdarzeń, które już wystąpiły. Ważnym składnikiem funkcji edukacyjnej mediów jest
propagowanie szkoleń z zakresu ratownictwa, czyli rozpoznawania urazów, udzielania
pierwszej pomocy rannym i chorym. Oczywiście nie chodzi o to, aby media – czyli redakcje, dziennikarze – organizowały kursy szkoleniowe z zakresu ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy. Ich rolą i obowiązkiem jest doradztwo oraz propagowanie
takich działań, prowadzonych przez organy państwa, samorządy oraz organizacje
i instytucje wyspecjalizowane. Realizacja funkcji edukacyjnej odbywa się zazwyczaj
w okresie „pokojowym”, bo jej głównym celem jest zapobieganie i prewencja. Jak pokazuje praktyka, zwłaszcza Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, zadania te można realizować w bardzo atrakcyjnych dla odbiorcy formach, zróżnicowanych według wieku,
wykształcenia czy indywidualnych upodobań.
Zadania o charakterze promocyjnym, czyli – jakbyśmy użyli współczesnej terminologii – marketingowym. Mają one znaczenie wspomagające działalność prewencyjną i ratowniczą. Promowanie działalności strażaków ochotników odbywać się może
w wielu formach:
zamieszczania/emitowania informacji o działalności strażaków ochotników, poszczególnych formacji bądź związku OSP jako całości; prezentacji zasłużonych (byłych
i obecnych) działaczy OSP – ich postaci i dorobku,
publikacji klasycznych artykułów dziennikarskich o misji OSP, emisji reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, słuchowisk radiowych itp.,
udzielania przez tytuły prasowe, redakcje radiowe i telewizyjne patronatów medialnych nad przedsięwzięciami podejmowanymi przez struktury OSP. Głównym celem
funkcji marketingowej jest budowanie autorytetu ochotniczych i zawodowych formacji strażackich, zachęcanie kolejnych roczników młodych Polaków obu płci do angażowania się w działalność OSP.

Najogólniej media współczesne można podzielić na prasę i media elektroniczne: radio,
telewizję oraz internet. Najstarszym, ale i najbardziej tracącym na znaczeniu medium jest
prasa, zarówno codzienna, jak i periodyki. W zasadzie nie spełni swojej roli jako nośnik
informacji pilnej. Niemniej gazety i czasopisma mogą znakomicie wspierać działalność
strażaków w prewencji oraz w zakresie edukacji i marketingu. Jeszcze spora grupa odbiorców mediów darzy prasę najwyższym zaufaniem i estymą, dlatego szerokie włączanie
się redakcji prasowych we wspieranie działalności OSP będzie w tych obszarach, wbrew
pozorom, bardzo efektywne. Media elektroniczne to z kolei bardzo szybko rozwijająca się
dziedzina komunikacji społecznej, zarówno co do rodzaju, jak i narzędzi służących do
emisji sygnału, z których korzystają. Najważniejszą ich cechą z punktu widzenia, który
interesuje straż pożarną, jest fakt, że swoje treści nadają w czasie rzeczywistym oraz dysponują powszechnym zasięgiem oddziaływania. Jeżeli chodzi o radiofonię, jest to najstarsze medium elektroniczne, którego rozwój w Polsce przypada na lata 20. i 30. XX w. Co
prawda po uruchomieniu telewizji i internetu rola radiofonii nieco osłabła, ale nadal nadąża ona za postępem technicznym, wykorzystuje nowe możliwości emisji, w tym internet
i urządzenia mobilne. Przyjęło się określać radio jako medium towarzyszące, co oznacza,
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że słuchanie go to często czynność druga obok podstawowej, nierzadko podświadoma,
dotycząca audycji muzycznych, a w dalszej kolejności informacyjnych. Telewizja natomiast to wynalazek I połowy XX w., a jej rozkwit przypada na II połowę ubiegłego stulecia.
W bardzo krótkim czasie zdobyła serca prawie całego audytorium, a jej oddziaływanie za
pomocą obrazu sprawiło, iż skuteczność przekazu TV przebiła na głowę inne, dotychczasowe media. Kończąc ten wątek, nie sposób nie odnieść się do internetu, czyli najmłodszego dziecka w dziedzinie komunikacji masowej. Jego wynalezienie i błyskawiczny
rozwój mają przełomowy wpływ nie tylko na komunikację społeczną, ale na wiele innych
dziedzin życia: gospodarkę, kulturę, stosunki międzyludzkie, medycynę itd. Tym bardziej
że w tej branży rozwój przebiega w postępie geometrycznym, zarówno co do wydajności
i efektywności, jak i narzędzi, z których internet korzysta.
Teoretycznie możemy snuć najbardziej ambitne plany i programy wykorzystania mediów w realizacji misji i zadań ochotniczych straży pożarnych. I to plany realistyczne, a nie
wydumane. Lecz jak zwykle ich realizacja napotyka bariery, przeszkody, brak zrozumienia, a nawet złą wolę. Moje zdziwienie wzbudza niemożność współpracy mediów w sytuacjach kryzysowych, odłożenia na bok codziennych waśni, różnic ideologicznych i politycznych, bezowocnej polemiki. Obecnie Polska, Europa i świat znajdują się w sytuacji
nadzwyczajnej, niosącej za sobą liczne zagrożenia: zdrowotne, gospodarcze, kulturalne,
społeczne. Wydaje się, że media powinny informować społeczeństwo o sytuacji rzetelnie
i w miarę możliwości obiektywnie. Niestety, pandemię szybko upolityczniono, a zażarte
spory toczą się nie wokół wypracowania wspólnej strategii przeciwdziałania kryzysowi
i łagodzenia skutków. Dziennikarze w dużej części w tym sporze politycznym uczestniczą jako jedna ze stron. Dlatego uważam, że warunkiem efektywnej współpracy mediów
ze Związkiem OSP RP i jego lokalnymi organizacjami jest uregulowanie zasad działania
mediów i dziennikarzy w sytuacjach zagrożeń, określenie wspólnych celów oraz standardów postępowania redakcji i dziennikarzy w sprawach ważnych dla całego społeczeństwa.
Nie godzi to bynajmniej w wolność mediów, nie łamie kręgosłupów i sumień dziennikarzy. Jest to zadanie dla wszystkich organizacji zawodowych dziennikarzy.
Henryk Cichecki był wiceprezesem zarządu Polskiego Radia S.A., prezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy im. W. Reymonta.
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Edukacja na rzecz
bezpieczeństwa

1.

SZKOLENIE CZŁONKÓW OSP
JAKO PROCES PRZYGOTOWANIA
DO REALIZACJI ZADAŃ RATOWNICZYCH
W RAMACH ZAPEWNIENIA
BEZPIECZEŃSTWA POWSZECHNEGO
Ryszard Dąbrowa
Podstawowym zadaniem ochronnym w ramach zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego są działania związane z ratowaniem życia, zdrowia, mienia i środowiska przed klęskami żywiołowymi lub spowodowanymi działalnością człowieka oraz innymi miejscowymi zagrożeniami.
Wiodącą rolę w tym zakresie odgrywa Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz krajowy system ratowniczo-gaśniczy, w którym przewodnią rolę
odgrywa Państwowa Straż Pożarna. Działa ona na rzecz rozpoznawania
zagrożeń, przygotowania i prowadzenia działań ratowniczych, także w sytuacjach kryzysowych, takich jak: katastrofy i wypadki: komunikacyjne, budowlane, chemiczne oraz zdarzenia biologiczne czy radiacyjne, jak również działań związanych z przyborem wód bądź
ratownictwem na obszarach wodnych. Ważnym wsparciem w tym zakresie jest współpraca
ze wszystkimi służbami i podmiotami ratowniczymi, w tym organizacjami pozarządowymi,
takimi jak ochotnicze straże pożarne spoza KSRG oraz na przykład podmiotami uprawnionymi do ratownictwa górskiego i wodnego.
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Analizując dotychczasowe prace dotyczące tworzenia modelu ratownictwa Rzeczypospolitej Polskiej, warto zwrócić uwagę na trwające procesy wpływające na przenikanie
i integrowanie się środowisk ratowniczych. Zachodzące na najniższym, wykonawczym poziomie zmiany wskazują, a wręcz wymuszają kierunek zmian i rozwoju w obszarze ratowniczym.
Warunkiem skutecznego przygotowania państwa do realizacji zadań ratowniczych
w celu ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska oraz pomocy humanitarnej (rozumianej jako działania mające na celu zapewnienie warunków niezbędnych do przetrwania,
podejmowane w fazie reagowania przez służby i organizacje ratownicze) jest optymalne
wykorzystanie istniejących zasobów, w szczególności KSRG oraz potencjału pozostałych
OSP i innych organizacji pozarządowych, a także zapewnienie sprawnych mechanizmów
ich doskonalenia i współdziałania. Ważnym zadaniem jest i będzie doskonalenie standardów w danym obszarze ratowniczym, z uwzględnieniem obszarów współpracy pomiędzy
poszczególnymi służbami i podmiotami ratowniczymi, a także procesy przygotowawcze
do realizacji coraz to bardziej skomplikowanych zadań. Znacznie większą rolę będzie też
pełnił specjalistyczny ciągły monitoring zagrożeń (np. gazu, temperatury, wody, prądu,
zanieczyszczeń, trucizn itd.), będący formą ewolucji tradycyjnej wiedzy strażackiej.
System ochrony przeciwpożarowej i rozwój cywilizacyjny wymagają coraz bardziej
wyspecjalizowanych służb ratowniczych, coraz większej wiedzy ratowników i coraz to
lepszych umiejętności do realizacji bardziej dynamicznych działań. Szczególnie ważny
jest i będzie proces szkolenia ratowników z naciskiem na szkolenie i doskonalenie ochotników, a szczególnie członków ochotniczych straży pożarnych, tożsamy ze szkoleniem
uprawniającym do wykonywania zawodu strażak w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. (Zakres powyższych szkoleń powinien być taki sam jak zakres kształcenia podstawowego w zawodzie strażaka, uwzględniając także nowe rozwiązania w zakresie ratownictwa
specjalistycznego). Ważna jest nie tylko wiedza teoretyczna dotycząca usuwania skutków
różnych zagrożeń, lecz także odpowiednie wyposażenie poszczególnych OSP, a także stałe
podnoszenie umiejętności praktycznych ich członków oraz dbałość o jakość i niezawodność sprzętu i wyposażenia ratowniczego.
Rola ochotniczych straży pożarnych w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa ciągle rośnie, więc może i OSP powinny także odgrywać większą rolę w edukowaniu
lokalnych społeczeństw m.in. w zakresie różnych zagrożeń pogodowych oraz sposobów
przeciwdziałania tym zagrożeniom, które łączą się z czynnikiem ludzkim.
Zadaniem OSP powinno być także inicjowanie budowy i nadzorowanie coraz doskonalszych multimedialnych sensorów oraz zarządzanie nimi. Wymaga to odpowiedniego
przygotowania, w tym również nabywania umiejętności przez członków OSP, poprzez coraz to lepsze systemy szkoleniowe i systemy doskonalenia umiejętności ratowniczych, na
przykład poprzez udział w ćwiczeniach doskonalących na poligonach, terenach i obiektach, a także w komorach dymowych czy rozgorzeniowych. Należy jednak pamiętać, że
każda akcja powoduje reakcję, a technologia, pomagając, niesie ze sobą również zagrożenia. Tworzą one nowe pola walki dla służb ratowniczych – na przykład w przestrzeni multimedialnej rozsiewane są celowo i przypadkowo groźne informacje, powodując
zagrożenia i gigantyczne katastrofy w świecie nasyconym autonomicznymi maszynami,
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nowymi technologiami czy nowymi źródłami energii. Walka z tym zjawiskiem to nowe,
wymagające fachowej i rzeczowej wiedzy wyzwanie dla kolejnych pokoleń strażaków.
Działania prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpożarowej to już nie tylko obszary
ratownicze, ale również pomoc doraźna – humanitarna, świadczona zwłaszcza w następstwie zdarzeń i kierowana do osób dotkniętych zdarzeniem masowym. Dlatego wymagane jest uzupełnienie powyższego katalogu o przygotowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej do udzielania pomocy humanitarnej.
Współczesny strażak ratownik OSP ma być wszechstronnie wyszkolonym i przygotowanym profesjonalistą, potrafiącym sprostać nawet szczególnie wymagającym zadaniom,
być sprawny fizycznie i odporny psychicznie. W najbliższej perspektywie konieczne więc
stanie się zwiększenie aktywności struktur Państwowej Straży Pożarnej, ale i Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w procesie doskonalenia wiedzy i umiejętności ratowniczych strażaków OSP, m.in. poprzez rozwój bazy szkoleniowej, zmiany programów szkolenia, szczególnie na poziomie podstawowym, dowódczym i specjalistycznym, jak również
w sposobach organizacji i realizacji ścieżki szkoleniowej oraz ścisłe powiązanie szkolenia
członków OSP z kształceniem zawodowym w PSP. Wymusi to konieczność utworzenia regionalnych ośrodków doskonalenia ratowniczego i ochrony ludności, budowę mobilnych
modułów szkolenia praktycznego czy powołanie zespołu ekspertów i praktyków z możliwością ich wykorzystania w procesie doskonalenia dowódców i ratowników OSP.
Aby uzyskiwać efekt synergii w rozwoju ochrony przeciwpożarowej, systemu ratowniczego i ochrony ludności, niezbędne było i jest budowanie dobrych relacji między strukturami Państwowej Straży Pożarnej i Związkiem OSP RP na każdym szczeblu. Szanując
wiodącą rolę PSP w kreowaniu wizji rozwoju systemu ratowniczego i ochrony ludności,
Związek, reprezentując OSP, ma prawo, a nawet obowiązek wpływać na rozwój OSP i ich
umocowanie w strukturach bezpieczeństwa państwa, a także uczestniczyć nie jako bierny
obserwator, ale partner w podejmowaniu kluczowych decyzji odnoszących się do jednostek OSP i systemu ratowniczego, w którym uczestniczą.
Nasuwają się jednak pytania: Czy to wystarczy? Czy Państwowa Straż Pożarna w pełni zaspokaja potrzeby OSP? Czy Związek OSP RP rozumie i potrafi zrealizować zadania
przed nim stojące?
Bez wątpienia rola ochotniczych straży pożarnych w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego ciągle rośnie. System ochrony przeciwpożarowej i rozwój cywilizacyjny wymagają coraz bardziej wyspecjalizowanych służb ratowniczych, większej wiedzy ratowników i coraz lepszych umiejętności czy bardziej dynamicznych działań.
Zdaje się, że Związek zauważył potrzebę tworzenia realnego programu w obszarze
zbiorowego i indywidualnego bezpieczeństwa, zaangażowania tysięcy ochotników do idei
społecznej pomocy humanitarnej – ale czy da radę?
Tak. Ale powtórzę to raz jeszcze. Wymaga to odpowiedniego przygotowania, coraz
to lepszych systemów szkoleniowych i doskonalenia umiejętności ratowniczych, udziału
w ćwiczeniach na obiektach i w komorach dymowych czy rozgorzeniowych.
Należy również wspomnieć o partnerskim udziale służb we wspomnianych przedsięwzięciach. Bo dzięki wymianie doświadczeń pomiędzy ratownikami różnych służb, instytucji, ale także różnych szczebli w ramach jednej organizacji podnosimy swoją wiedzę.
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Konieczne, a wręcz niezbędne jest też wypracowanie właściwych nawyków myślenia.
Wydaje się to oczywiste, ale nadal niektórzy nasi strażacy nie doceniają ich wagi.
Kwestia doskonalenia ma bardzo duże znaczenie, jednak rzadko jest jej nadawana
odpowiednia ranga, co pogarsza jakość działania, zwiększa straty, zmniejsza bezpieczeństwo ratowników, zwiększa koszty akcji i powoduje niewykorzystywanie możliwości
technicznych posiadanego sprzętu i wiedzy oraz umiejętności ratowników. Obszar szkolenia i doskonalenia wymaga szczególnej uwagi i wyraźnego wzmocnienia nie tylko na
szczeblu PSP i Związku, ale i każdej jednostki.
Współczesny strażak ratownik OSP ma być wszechstronnie wyszkolonym i przygotowanym profesjonalistą, który może skutecznie udzielić pomocy potrzebującym w pierwszej kolejności na poziomie lokalnym, a później także na poziomie regionalnym czy krajowym oraz w ramach pomocy mechanizmu wspólnotowego wszystkim potrzebującym.
Nadbryg. w st. spocz. Ryszard Dąbrowa w latach 2009-2016 był rektorem-komendantem
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Jest członkiem ZG ZOSP RP.
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KRÓTKA HISTORIA
KSZTAŁCENIA
POŻARNICZEGO
Zdzisław Salamonowicz
Rozwój kształcenia pożarniczego od systemu kilkumiesięcznych kursów, poprzez 3-letnią szkołę pomaturalną do 5-letnich studiów pożarniczych jest najlepszym wyznacznikiem zmian, jakie zachodziły w ochronie przeciwpożarowej w Polsce, oraz wzrostu wymagań stawianych przed
kadrą pożarniczą. Zadanie to realizowane było od okresu międzywojennego i trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.
Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest godną kontynuatorką dorobku
kształcenia pożarniczego, tradycji, osiągnięć wychowawczych i dydaktycznych. Jest jedyną
w Polsce i jedną z nielicznych na świecie wyższą uczelnią pożarniczą kształcącą zarówno
inżynierów, magistrów, jak i doktorów. W swojej misji nawiązuje do chlubnych tradycji patriotycznego wychowania, szkolenia i kształcenia kadr pożarniczych.
Okres przedwojenny
W odradzającym się państwie polskim istniało około 1600 straży pożarnych. Ruch strażacki w już niepodległej Polsce był dość liczny i zorganizowany, niejednokrotnie z kilkudziesięcioletnią przeszłością i bogatymi tradycjami. Funkcjonujące w okresie rozbiorów związki
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straży pożarnych różniły się między sobą pod względem warunków działania, stopnia zorganizowania czy wyposażenia w sprzęt pożarniczy. Istniała potrzeba scalenia straży pożarnych z poszczególnych terenów Rzeczypospolitej Polskiej w jednolitą organizację.
Kluczowym momentem był pierwszy ogólnopolski zjazd delegatów straży pożarnych,
który odbył się w Warszawie 8 i 9 września 1921 r. W jego trakcie uchwalono powstanie
jednolitego, o zasięgu ogólnopolskim Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Na zjeździe prekursor polskiego pożarnictwa inż. Józef Tuliszkowski wskazał, że
Związek Straży powinien zająć się przede wszystkim organizowaniem kursów, a następnie pomyśleć o założeniu stałej szkoły techniczno-pożarniczej, mającej na celu wykształcenie przyszłych kierowników i instruktorów straży. Wychodząc naprzeciw potrzebom,
Związek organizował corocznie, a niekiedy nawet dwa razy w roku kursy instruktorskie.
Systematycznie podnosił się poziom kursów szkoleniowych, rozszerzono też ich programy. Początkowo trwały one cztery, później sześć, a nawet osiem tygodni, a od 1928 r. już
cztery miesiące. W 1931 r. opracowano instrukcję wprowadzającą 7-stopniowe szkolenie,
od strażaka do instruktora pożarnictwa. Poszczególne stopnie obejmowały wyszkolenie:
strażaka, podoficera, młodszego oficera, starszego oficera, naczelnika straży miasta wydzielonego, naczelnika rejonu i oficera zawodowej straży pożarnej. System ten zreformowano i ulepszono w 1937 r., wprowadzając szkolenie w ramach trzech stopni, tj. oficerów,
podoficerów i szeregowych strażaków.
Wraz z postępującą mechanizacją wzrastało zapotrzebowanie na wysoko kwalifikowaną
kadrę. Do tej pory kursy szkoleniowe organizowano w oparciu o bazę materiałowo-techniczną poszczególnych straży zawodowych, ale i one nie były w stanie zapewnić odpowiednich warunków do ich przeprowadzenia. Powstała konieczność wybudowania stałego
ośrodka naukowo-badawczego, w którym kształcono by przyszłe kadry pożarnicze. Ostatecznie w roku 1937 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podjęło decyzję o budowie gmachu
przy ul. Słowackiego 52/54, w którym mieściłby się Centralny Ośrodek Wyszkolenia Pożarniczego (COWP). Szybkiej budowie sprzyjała coraz wyraźniejsza groźba wybuchu wojny
i konieczność powstania ośrodka stanowiącego bazę do badań materiałów palnych i niepalnych. Zlecenie wykonania projektu otrzymał inż. Jan Reda. Powstający obiekt miał mieć
charakter naukowo-badawczy. Wmurowania aktu erekcyjnego dokonano 31 października
1937 r. i datę tę uważa się za oficjalne rozpoczęcie budowy gmachu. W 1939 r. powstał Centralny Ośrodek Wyszkolenia Pożarniczego. Inwestorami tego przedsięwzięcia były: Biuro
Wojskowe MSW i Państwowy Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych. Pierwszy kurs, na który
przyjęto 37 osób, trwał od 1 marca do 31 lipca 1939 r., wszyscy jego uczestnicy ukończyli
zajęcia w terminie. Do dnia dzisiejszego jest to siedziba Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
II wojna światowa
Na terenach wcielonych do Rzeszy wprowadzono przepisy mające zastosowanie
w Niemczech, zaś na terenie Generalnej Guberni zlikwidowane zostały wszystkie pochodzące z wyboru organa Związku Straży Pożarnych oraz zarządy ochotniczych straży pożarnych. Utrzymywane były jedynie oddziały, które zostały podporządkowane władzom
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okupacyjnym. Członkowie Korpusu Technicznego Związku Straży Pożarnych RP wezwani pod groźbą represji do służby (podobnie jak członkowie straży pożarnych) pełnili pod
nadzorem władz okupacyjnych różne funkcje w ochronie przeciwpożarowej.
Korpus oficerski nie pozostawał jednakże obojętny wobec działań okupanta i już pod
koniec grudnia 1939 r. z inicjatywy Związku Polski Niepodległej odbyło się w siedzibie
II Oddziału Warszawskiej Straży Ogniowej pierwsze konspiracyjne zebranie działaczy
pożarnictwa, w którym uczestniczyło 20 osób. Z inicjatywy uczestników zjazdu powołano ścisłe kierownictwo Strażackiego Ruchu Oporu pod nazwą „Skała”. Ustalono również główne kierunki pracy konspiracyjnej, na które składały się: przygotowanie zespołów
z zakresu szkolenia wojskowego i łączności, zespołów dywersyjno-sabotażowych i partyzanckich oraz zaopatrzenia, przygotowanie oraz budowa urządzeń obronnych, jak również prowadzenie warsztatów rusznikarskich, wytwórni granatów i środków zapalających.
Centralna Szkoła Pożarnicza (CSP), na taką nazwę został zmieniony w czasie okupacji
COWP, miała za zadanie szkolenie oficerów, podoficerów i strażaków z terenu całej Guberni. Była to jedyna szkoła pożarnicza na ziemiach polskich w okresie okupacji.
Wybuch Powstania Warszawskiego w sierpniu 1944 r. przerwał działalność CSP. Jednak 38 pracowników CSP działało w oddziałach powstańczych AK „Żywiciel” jako pluton
pożarniczy nr 259 oraz „Grupa Techniczna”.
Okres powojenny
Od pierwszych dni po wyzwoleniu Polski spod okupacji hitlerowskiej przystąpiono do
organizowania systemu ochrony przeciwpożarowej w zniszczonym działaniami wojennymi kraju. Priorytetem była odbudowa zniszczonej w czasie Powstania Warszawskiego
siedziby i struktur Centralnej Szkoły Pożarniczej. Większość prac wykonano systemem
gospodarczym, uczestniczyli w nich słuchacze kursów i pracownicy szkoły. Prace budowlane nie przeszkodziły w zorganizowaniu pierwszych powojennych kursów dla członków
Korpusu Technicznego Pożarnictwa, które dla podkreślenia ciągłości działalności dydaktycznej rozpoczętej w 1939 r. otrzymały kolejne numery. I tak kurs nr 4 jako pierwszy po
wyzwoleniu odbył się w 1946 r. w okresie od czerwca do października. Szkolenie ukończyło 31 słuchaczy, otrzymując uprawnienia zawodowych oficerów pożarnictwa. Kolejne kursy organizowane były cyklicznie, dając uprawnienia coraz większej kadrze służby
pożarniczej.
Wprowadzone w czerwcu 1948 r. przez Ministerstwo Oświaty zmiany w sprawie organizacji szkolnictwa zawodowego w roku akademickim 1948/1949 wymusiły powrót do
nazwy Centralny Ośrodek Wyszkolenia Pożarniczego. Zgodnie z przepisami ministerstwa
Centralna Szkoła Pożarnicza nie była szkołą, gdyż prowadziła tylko krótkie kursy. Konieczne stało się również wydłużenie czasu trwania każdego z organizowanych kursów,
zgodnie z programem nauczania, który zatwierdzony został przez Ministerstwo Administracji Publicznej. Historyczna w powojennym pożarnictwie ustawa z 4 lutego 1950 r.
o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji wprowadziła jednolity system organizacyjny państwowych organów ochrony przeciwpożarowej kraju, zobowiązując powołane
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komendy straży pożarnych do organizacji i prowadzenia fachowego szkolenia pożarniczego. Uchwalona ustawa pozwoliła na utworzenie Komendy Głównej Straży Pożarnych
(KG SP) jako centralnego organu administracji państwowej do spraw ochrony przeciwpożarowej.
W latach 1950-1956 zorganizowanych zostało 30 oficerskich kursów kwalifikacyjnych,
które łącznie ukończyło 1126 oficerów. Stopniowo zamykał się rozdział kursowej organizacji kształcenia oficerów pożarnictwa, a nauczanie przybierało formy szkolne.
Szkoła Oficerów Pożarnictwa 1955-1971
Dalszy rozwój kraju i rosnące zapotrzebowanie na pożarniczą kadrę oficerską o wyższych kwalifikacjach zawodowych spowodowało konieczność kształcenia oficerów pożarnictwa rekrutujących się spośród absolwentów średnich szkół ogólnokształcących i zawodowych. Szkoła Oficerów Pożarnictwa była szkołą pomaturalną – początkowo 2-letnią,
a później 3-letnią. Po kolejno następujących modernizacjach programu i systemu nauki
ostatecznie SOP stała się 4-letnią uczelnią. Proces dydaktyczny w latach 1955-1957 prowadziła kadra składająca się z wykładowców i nieetatowych instruktorów oraz oficerów
i podoficerów pożarnictwa przydzielonych do SOP na staż zawodowy. W latach 60. ub.
w. rozpoczęto po raz pierwszy proces tworzenia własnej, pełnoetatowej kadry, zaangażowano wykładowców z wyższymi kwalifikacjami zawodowymi (w roku 1970 kadra dydaktyczna SOP liczyła 40 oficerów, w tym 12 z wyższym wykształceniem).
SOP oprócz kształcenia stacjonarnego, zaocznego i uzupełniającego organizowała kursy specjalistyczne: inspektorów prewencji pożarowej dla absolwentów wyższych uczelni
technicznych, którzy mieli kwalifikacje przydatne w ochronie przeciwpożarowej, ochrony
radiologicznej dla oficerów pożarnictwa i inne w zależności od potrzeb.
Począwszy od roku szkolnego 1966/67, w SOP przedłużono okres nauczania do 4 lat.
Kształcenie stacjonarne w okresie 1955-1973 odbyło 1268 podchorążych. Od 1961 r. do
1973 r. systemem zaocznym wykształcono 247 podoficerów. W latach 1953-1973 łącznie
we wszystkich dziedzinach specjalizację uzyskało 808 oficerów. Uzupełnieniem kształcenia zawodowego w SOP, poza zajęciami dydaktycznymi, były praktyki zawodowe w terenowych jednostkach ochrony przeciwpożarowej, prace wykonywane w trakcie obozów
szkoleniowych, a także służby pełnione przez podchorążych w podziale bojowym szkoły,
który stanowił obwód operacyjny Warszawskiej Komendy Straży Pożarnych. Podchorążowie brali udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych, co było dodatkowym elementem
szkolenia praktycznego i jednocześnie służyło utrwaleniu i pogłębieniu wiedzy teoretycznej. Od 1970 r. praktyki odbywały się w Zamczysku Nowym, pierwotnie tartaku położonym w sercu Puszczy Kampinoskiej, który szkoła zaadaptowała na przeciwpożarową bazę
leśną SOP, porządkowaną i budowaną rękami podchorążych i kadry SOP.
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Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza 1971-1981
Postęp i rozwój gospodarki narodowej powodowały konieczność dysponowania przez
organy ochrony przeciwpożarowej różnych szczebli kadrą oficerską o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, zdolną sprostać stawianym przed nią trudnym zadaniom. Już od
kilku lat pod przewodnictwem komendanta SOP płk. poż. Krzysztofa Smolarkiewicza prowadzono prace mające na celu przekształcenie pomaturalnej Szkoły Oficerów Pożarnictwa
w wyższą uczelnię. W tym czasie oddano do użytku nowe sale wykładowe, laboratoria i gabinety naukowe. Rozbudowano zaplecze socjalne, sportowe i internat. Skupiono grono specjalistów posiadających kwalifikacje wymagane od pracowników naukowo-dydaktycznych
wyższych uczelni. Opracowano też nowe programy nauczania. Umożliwiło to utworzenie
30 czerwca 1971 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej (WOSP), która podporządkowana została ustawie o szkolnictwie wyższym z 5 listopada 1958 r. Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza miała w sposób jak najlepszy odpowiadać na nowe problemy w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego coraz dynamicznie
rozwijającej się gospodarki. Wyższy stopień uprzemysłowienia kraju rodził skomplikowane
problemy w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych i badań przyczyn pożaru. Bardzo
aktualne stało się również inne spojrzenie na organizację i taktykę walki z pożarami, co
wymagało nowoczesnej techniki pożarniczej, jak również wysoko wykwalifikowanej kadry.
W konsekwencji powstała konieczność stworzenia własnej kadry naukowo-dydaktycznej.
W pierwszym okresie funkcjonowania WOSP jej sytuacja kadrowa była trudna. Nowo
powołana szkoła miała bardzo skromną kadrę naukowo-dydaktyczną, liczącą zaledwie
22 pracowników, w której skład wchodziło: 2 doktorów, 10 magistrów, 3 inżynierów, 7 oficerów pożarnictwa – absolwentów Szkoły Oficerów Pożarnictwa. Ze względu na zmiany
zachodzące w strukturze organizacyjnej poszczególnych zespołów następował systematyczny wzrost kadry naukowo-dydaktycznej, zarówno pod względem liczebnym, jak i pod
względem posiadanych kwalifikacji. W okresie 1971-1981 zatrudnienie pracowników naukowo-dydaktycznych wzrosło do 118 osób. W szkole w 1981 r. pracowało: 3 profesorów,
3 docentów doktorów habilitowanych, 3 docentów doktorów, 21 doktorów, 63 magistrów
inżynierów i magistrów, 25 inżynierów. Przez 10 lat istnienia Wyższej Oficerskiej Szkoły
Pożarniczej wykształcono 948 oficerów pożarnictwa, w tym 625 na studiach dziennych
i 323 na studiach zaocznych.
Szkoła Główna Służby Pożarniczej 1982 – obecnie
17 stycznia 1982 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę o powołaniu Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej. Dano szansę ukończenia studiów podchorążym byłej WOSP, zakwalifikowanym przez Komisję Rekrutacyjną na Wyższe Studia Pożarnicze. Zajęcia w SGSP rozpoczęły
się 1 lutego 1982 r. Utworzenie SGSP to kolejny, jakościowo nowy etap w rozwoju systemu
kształcenia oficerskich kadr pożarniczych. Kształt organizacyjny, nowe magisterskie programy studiów stanowiły dowód zapotrzebowania ochrony przeciwpożarowej na wysoko
kwalifikowaną kadrę oficerską. Utworzenie silnego ośrodka akademickiego w pożarnictwie

192

KRÓTKA HISTORIA KSZTAŁCENIA POŻARNICZEGO

miało sprostać skomplikowanym problemom wynikającym z rozwoju gospodarki narodowej oraz kształtować naukę o ochronie przeciwpożarowej.
Wprowadzono również procedury, obowiązujące w każdej uczelni wyższej, które
w sposób systemowy miały rozwiązać zagadnienie finansowania badań i dydaktyki ze
środków pozabudżetowych, tzn. z Komitetu Badań Naukowych (KBN) i Fundacji Nauki Polskiej. Pozwoliło to na rozwój bazy dydaktyczno-badawczej. Poszerzono również
współpracę z uczelniami w kraju i za granicą. Potrzeba rozwoju kadry naukowej wymuszała rozwijanie tych form działalności. To umożliwiało zdobywanie stopni naukowych.
Otwartość Szkoły na potrzeby kraju, na wyzwania, jakie niesie jego przebudowa, pozwoliła na znalezienie własnego miejsca w zakresie ochrony ludności. Szkole zależało na
tym, aby pełnić wiodącą rolę przy rozwiązywaniu problemów związanych ze strategią
rozwoju naszego państwa w tej dziedzinie. W tym samym roku kolejnym krokiem związanym z umocnieniem jej pozycji na rynku edukacyjnym było przyjęcie na pierwszy rok
zaocznych studiów inżynierskich osób cywilnych. Studium podyplomowe, jak również
studia inżynierskie dla osób cywilnych były odpłatne. Było to zarówno pionierskie, jak
i komercyjne przedsięwzięcie w promocji uczelni, które również pozwalało na wzmocnienie budżetu szkoły i poprawę finansów nauczycieli akademickich. Zaoczne studia cywilne
były swego rodzaju przełomem w schematach myślowych dotyczących szkoły. Pojawili
się pierwsi studenci cywilni. Pokonanie tej bariery psychologicznej było o tyle ważne, że
wkrótce mieli studiować studenci cywilni na studiach stacjonarnych.
W roku 2000 SGSP stała się uczelnią dwuwydziałową z Wydziałem Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Wydziałem Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego. Kolejne lata
starań przyniosły sukces w postaci uzyskania uprawnień do nadawania stopni naukowych
doktora w dziedzinie inżynieria środowiska oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Rozwój naukowy i uczestnictwo w projektach krajowych oraz międzynarodowych zapewniły stałe
miejsce SGSP na mapie uczelni w Polsce i na świecie.
Podsumowanie
Rozwój szkolnictwa pożarniczego był wyznacznikiem zmian zachodzących w ochronie przeciwpożarowej w Polsce i wzrostu wymagań stawianych przed jej kadrą. Kształcenie pożarnicze sukcesywnie rosło w siłę od kursów pożarniczych po odzyskaniu niepodległości, poprzez szkołę pomaturalną, uczelnię wyższą, a w dniu dzisiejszym akademię. Na
przestrzeni lat wypracowano model kształcenia kadry strażaków w poszanowaniu tradycji
szkoły, jak również poprzez pracę wychowawczą ukierunkowaną na wyrobienie właściwych postaw charakteryzujących strażaka. Istotnymi kamieniami milowymi był rok 1971
i utworzenie uczelni wyższej WOSP, rok 2000, w którym do ugruntowanego kształcenia
pożarniczego dołączyło kształcenie w zakresie inżynierii bezpieczeństwa cywilnego na
nowym wydziale, oraz rok 2016, w którym SGSP uzyskała uprawnienia do nadawania
stopnia naukowego doktora.
Współczesny kształt uczelni odpowiada modelowi wyższej uczelni technicznej, charakteryzującej się tym, że jej absolwent, magister inżynier pożarnictwa, musi rozumieć
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i rzetelnie interpretować problemy wszystkich niemal dziedzin nauki i techniki. Ponadto
oficer pożarnictwa musi posiadać cechy dowódcy, umiejętności organizatorskie, sprawność fizyczną, a także profesjonalną wiedzę społeczną i humanistyczną, umożliwiającą realizację zadań działacza społecznego, którym z zasady jest i powinien być każdy ratownik.
W nadchodzących latach przed SGSP stoją nowe wyzwania. Zmieniają się realia wewnętrzne i międzynarodowe jej działalności. Wymagać to będzie nie mniejszego wysiłku
niż dzisiaj. Potrzeba nieustannego zwiększania zakresu praktycznej nauki zawodu zaowocowała utworzeniem specjalistycznej bazy poligonowej w Nowym Dworze Mazowieckim. Ostatni rok – rok pandemii – wprowadził duże zmiany i wymusił wykorzystanie
metod i technik kształcenia na odległość. Mierzymy się z szybkim postępem cywilizacyjnym i potrzebami rozwoju naukowo-badawczego w dziedzinie pożarnictwa. W zakresie
kształcenia rozwijane są i otwierane nowe studia podyplomowe przeznaczone dla kadry
oficerskiej i kadry kierowniczej PSP.
Jeśli chcemy zapewnić dalszy pomyślny rozwój, winniśmy kultywować nasze tradycje
pożarnicze, a sukcesy stulecia kształcenia pożarniczego wzbogacać o nowe osiągnięcia.
Bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz jest dziekanem Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.
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3.

O POTRZEBIE EDUKACJI
MŁODEGO POKOLENIA NA RZECZ
BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
W POLSCE
Stanisław Kunikowski
Wraz z zapoczątkowanym w 1990 r. okresem transformacji ustrojowej
w Polsce nastąpiło na nowo zdefiniowanie problematyki bezpieczeństwa,
nie tylko pod względem bezpieczeństwa militarnego związanego z panującymi w tym czasie uwarunkowaniami politycznymi, artykułowanymi
zresztą w relacjach międzynarodowych, szczególnie z państwami graniczącymi z Polską od strony wschodniej, a więc Rosją, Białorusią i Ukrainą.
Problematyka bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa narodowego,
nie jest zjawiskiem przypisanym jedynie czasom, w których żyjemy. Poczynając od okresu
starożytności, poprzez średniowiecze, aż po czasy nam współczesne zagadnienia obejmujące istotę bezpieczeństwa były i są przedmiotem dużej wagi, nie tylko dla państwa, ale
także określonych grup i zbiorowości społecznych, a nade wszystko pojedynczego człowieka1.

1

S. Kunikowski, Kulturowe i cywilizacyjne aspekty edukacji dla bezpieczeństwa, [w:] Współczesne potrzeby
i wymagania edukacji dla bezpieczeństwa, red. naukowa: J. Kunikowski, A. Araucz-Boruc, G. Wierzbicki,
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Istotnego znaczenia w nowych realiach życia społecznego nabierają takie segmenty
jak: edukacja dla bezpieczeństwa, patriotyzm, tożsamość narodowa i kulturowa, tradycja,
wychowanie, wartości.
Bezpieczeństwo ponad wszystko
Nie ulega wątpliwości, że bez względu na różne etapy rozwoju człowieka, niezależnie
od różnic w ocenie poszczególnych wartości i hierarchii potrzeb, problematyka bezpieczeństwa stanowiła i stanowi wręcz uniwersalny aspekt naszego bycia i samostanowienia.
To właśnie ludziom nauki, filozofom i wielkim myślicielom minionych epok jesteśmy
wdzięczni za wskazanie roli, jaką bezpieczeństwo odgrywa w rozwoju społecznym, gospodarczym, kulturowym, moralnym, politycznym, a także, co jest przedmiotem niniejszych
rozważań, edukacyjnym określonych grup społecznych, zbiorowości narodowych oraz
– ujmując rzecz globalnie – poszczególnych państw. Nie zawsze zresztą aspekt militarny
jest najważniejszym elementem bezpiecznego funkcjonowania poszczególnych państw, ale
także – bądź przede wszystkim – dążenie do utrzymania pokoju poprzez właściwe relacje
z państwami ościennymi, przeciwstawianie się różnym próbom agresji nie tylko wojskowej,
ale i tej medialnej, informatycznej, hakerskiej. Stąd też w dobie współczesnych zagrożeń
istotnego znaczenia nabiera przygotowanie społeczeństwa do przeciwstawiania się różnym
próbom dezorganizacji życia pojedynczego człowieka, jak również całych zbiorowości społecznych.
Już w starożytności, ale przede wszystkim w okresie nowożytnym zaczęto zwracać
szczególną uwagę na rolę, jaką ma do spełnienia wychowanie i edukacja młodego pokolenia w kontekście różnorodnych zagrożeń bytu narodowego. Jeszcze raz podkreślam,
niekoniecznie bezpieczeństwa militarnego2. Warto w tym miejscu przywołać tak znane
postaci starożytnej Grecji, jakimi byli Platon i Arystoteles, którzy stawiali na pierwszym
miejscu odpowiedzialność za państwo i bezpieczeństwo jego obywateli. W okresie średniowiecza, a więc wszechobecnej dominacji religii chrześcijańskiej w Europie, głoszona przez św. Augustyna doktryna kościelna podkreślała, że najważniejsze wartości, które
praktycznie przetrwały aż do XVIII w., to przede wszystkim zagwarantowanie pokoju oraz
bezpieczeństwo w jego różnych aspektach. Oczywiście gwarantem tychże wartości, jak
podkreśla ta doktryna kościelna, był Bóg. Wręcz rewolucyjne spojrzenie na problematykę
bezpieczeństwa wniosły czasy nowożytne, głównie poprzez kreowanie humanistycznych
poglądów, które uzewnętrzniały w działaniach człowieka poczucie wolności, podmiotowego traktowania każdej aktywności ludzkiej, nie tylko na rzecz państwa, ale także jego

2

Siedlce 2018, s. 165-179; R. Rosa, O bezpieczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa w perspektywie XXI wieku,
[w:] Bezpieczeństwo. Edukacja. Wychowanie, t. I, T. Zacharuk, M. Minkina, B. Czeluścińska (red.), Siedlce
2015, s. 111.
Szerzej: S. Kunikowski, Kulturowe i cywilizacyjne aspekty edukacji dla bezpieczeństwa, op. cit., s. 167-169;
także: R. Stępień, Koncepcja i kierunki przemian edukacji dla bezpieczeństwa, AON, Warszawa 1998; R. Rosa,
O bezpieczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa w perspektywie XXI wieku, op. cit., s. 111-112.
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obywateli. Właśnie pokój i bezpieczeństwo stanowiły jądro rozwoju każdego społeczeństwa, dążącego do spożytkowania takich wartości, jak wiedza, prawda, wolność, szczęście,
poszanowanie drugiego człowieka, rodzina, sprawiedliwość.
Rozbiory Polski i trwająca ponad 120 lat niewola narodowa uwidoczniły, jak ważnym
zagadnieniem jest troska o bezpieczeństwo państwa, a przede wszystkim konieczność –
wręcz patriotyczna – realizacji edukacji i wychowania obronnego. Podkreślali to wybitni
działacze społeczni i pedagodzy, do których można zaliczyć m.in. S. Staszica, H. Kołłątaja,
B. Trentowskiego, J.U. Niemcewicza, J. Śniadeckiego, K. Libelta i wielu innych3.
Warto, nawet współcześnie, uwypuklać w programach szkolnych wyjątkowe tradycje
narodowościowe społeczeństwa polskiego, jakie były kultywowane w okresie zaborów. Ta
wyjątkowość, niespotykana w żadnej innej społeczności europejskiej, doprowadziła do
odrodzenia dążeń niepodległościowych wśród ludności polskiej, w tym także, co warto
podkreślić, młodzieży szkolnej i akademickiej. Zaczęły masowo powstawać organizacje
społeczne i młodzieżowe, których głównym zadaniem było krzewienie idei patriotycznych. Służyły temu również konspiracyjne szkolenia wojskowe, agitacyjne, spotkania
edukacyjne i wychowawcze, które w konsekwencji miały doprowadzić i doprowadziły
do odzyskania w 1918 r. niepodległości państwa polskiego. Wyjątkową rolę w podtrzymaniu nastrojów patriotycznych wśród społeczeństwa polskiego, szczególnie na wsiach
i w małych miasteczkach, odegrały masowo powstające w każdym zaborze organizacje
strażackie, które po pierwsze stanowiły przejaw obywatelskich postaw na rzecz społeczności lokalnych, po drugie zaś poprzez swoją działalność społeczną i kulturalną krzewiły
przywiązanie do tradycji, umiłowanie wolności i ojcowizny.
Po odzyskaniu przez Polskę w 1918 r. niepodległości, a następnie wydaniu w 1919 r.
dekretów o „obowiązku szkolnym” i „kształceniu nauczycieli szkół powszechnych” zagadnienia związane z wychowaniem patriotycznym i przysposobieniem obronnym należały do jednych z wiodących w edukacji młodzieży. Przysposobienie wojskowe młodzieży
szkolnej – jak podkreśla A. Marcinkowski – „było obowiązkowym przedmiotem nauczania w gimnazjach i liceach, realizowanym zarówno w systemie lekcyjnym, jak i w czasie dwu- i trzytygodniowych obozów szkoleniowych w czasie wakacji”4. Systemowi temu
podlegała zarówno młodzież męska, jak i żeńska. Jak wielką wagę przywiązywały władze
oświatowe do tego przedmiotu w szkołach gimnazjalnych, liceach, ale także w szkołach
wyższych, świadczy zaangażowanie wybitnych pedagogów okresu międzywojennego, na
przykład B. Suchodolskiego, B. Nawroczyńskiego, S. Hessena, J. Chałasińskiego, S. Szumana, F. Znanieckiego. W latach 1945-1989 do programów szkolnych, w tym także z przysposobienia wojskowego, zaczęto wprowadzać dość mocno akcentowane elementy ideologiczne. Obowiązkowy program z przysposobienia obronnego przetrwał, z niewielkimi
zmianami, w systemie edukacji PRL aż do 1990 r.5

3

4
5

Por. K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, Warszawa 2001; także: A. Marcinkowski, Bezpieczeństwo i przysposobienie obronne ludności w aspekcie pedagogicznym, [w:] Bezpieczeństwo. Edukacja. Wychowanie, t. I, Bezpieczeństwo w przeszłości i współcześnie, T. Zacharuk, M. Minkina, B. Czeluścińska (red.), op. cit.
A. Marcinkowski, Bezpieczeństwo i przysposobienie obronne ludności w aspekcie pedagogicznym, op. cit., s. 93-94.
Szerzej: S. Kunikowski, Kulturowe i cywilizacyjne aspekty edukacji dla bezpieczeństwa, op. cit., s. 172-173; także:
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Po 1990 r., a więc w okresie przypadającym na lata związane z transformacją ustrojową,
z programów szkół podstawowych został wycofany przedmiot „przysposobienie obronne”, zaś
w szkołach ponadpodstawowych wprowadzono programy, które związane były tematycznie
z „ochroną życia i zdrowia przed zagrożeniem w czasie pokoju”. Niestety kolejne lata przyniosły
dalsze zmniejszenie liczby godzin przeznaczonych na zagadnienia związane z przysposobieniem
obronnym. Niektóre z dotychczasowych elementów tego przedmiotu zostały przeniesione do
programów innych przedmiotów lub były realizowane w ramach tzw. ścieżek edukacyjnych.
Edukacja młodego pokolenia Polaków
Począwszy od 2008 r., w programach szkolnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych przedmiot związany z przysposobieniem obronnym przyjął nazwę „Edukacja dla
bezpieczeństwa”. Jak współcześnie definiować nazwę przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”? Pojawiło się wiele określeń, które nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w realizowanych programach szkolnych, a także w przyjętych podręcznikach, dopuszczonych do użytku
szkolnego przez „właściwego ministra do spraw oświaty i wychowania”6. Najdobitniej przywołał terminologię „edukacji dla bezpieczeństwa” prof. J. Kunikowski w opublikowanym
w 2013 r. Słowniku terminów wiedzy i edukacji dla bezpieczeństwa: „Edukacja dla bezpieczeństwa oznacza ogół procesów społeczno-edukacyjnych i wychowawczych realizowanych
w szkole, rodzinie, społecznych organizacjach proobronnych, a także stowarzyszeniach społecznych, które zakładają kształcenie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa człowieka,
społeczeństwa i narodu. Obejmuje poznanie współczesnych zagrożeń obiektywnych i subiektywnych oraz celów działania na rzecz pogłębiania wiedzy o zagrożeniach potencjalnych
wraz z ich rozpoznawaniem”7. Sprostanie tym oczekiwaniom i zadaniom wymaga właściwej
edukacji i wychowania. Jedynie tą drogą możemy osiągnąć określony cel – poprzez wskazywanie właściwych postaw społecznych, a także świata wartości, który będzie podstawą do
kształtowania osobowości zarówno pojedynczego ucznia i obywatela, jak i poszczególnych
grup społecznych. Należy pamiętać, że realizacja edukacji dla bezpieczeństwa nie jest domeną jednej czy też kilku instytucji bądź placówek oświatowych. Należy również brać pod
uwagę fakt, iż ta edukacja „to określony system dydaktyczno-wychowawczej działalności rodziny, szkoły, wojska, środków masowego przekazu, organizacji społecznych i stowarzyszeń,
służącej upowszechnieniu idei, wartości, wiedzy i umiejętności bezpośrednio istotnych dla
zachowania zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa państwa”8. Nie mniej istotną rolę
w kreowaniu określonych wartości, które stanowią podstawę edukacji dla bezpieczeństwa,

6

7

8

A. Marcinkowski, Bezpieczeństwo i przysposobienie obronne ludności w aspekcie pedagogicznym, op. cit.
Takim podręcznikiem dla absolwentów szkół podstawowych jest książka zatytułowana Żyję i działam
bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum autorstwa
Jarosława Słomy, dopuszczony przez Ministra Edukacji Narodowej w 2019 r.
J. Kunikowski, Słownik terminów wiedzy i edukacji dla bezpieczeństwa, Siedlce 2013, s. 29; także: S. Kunikowski, Kulturowe i cywilizacyjne aspekty edukacji dla bezpieczeństwa, op. cit., s. 166.
R. Stępień, Koncepcja i kierunki przemian edukacji dla bezpieczeństwa, op. cit., s. 11.
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powinny odgrywać także m.in.: kościół, związki wyznaniowe, uczelnie wyższe, samorządy
terytorialne, stowarzyszenia o charakterze naukowym, regionalnym i kulturowym.
Podkreślając naszą wspólną troskę o przyszłość wychowania młodzieży, a także jej zainteresowania rolą bezpieczeństwa jako takiego, należy pamiętać, że to od nas samych, zarówno
nauczycieli przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”, jak i nauczycieli oraz wychowawców
innych przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, nauczycieli akademickich, działaczy społecznych, zależy wyjątkowa wrażliwość uczniów na zmieniające się procesy
zachodzące zarówno w Polsce, jak i na scenie międzynarodowej. Tę wspólną troskę o przyszłość
młodzieży najlepiej zdefiniowali autorzy słownika terminów Bezpieczeństwo i dyplomacja. Według nich edukacja dla bezpieczeństwa jest „szczególnym rodzajem wychowania, które realizowane jest w powszechnym systemie kształcenia i wychowania młodzieży szkolnej, akademickiej
i żołnierzy, celem przygotowania do racjonalnych zachowań w obronie własnego kraju, na wypadek klęsk żywiołowych oraz innych zagrożeń cywilizacyjnych indywidualnych i zbiorowych.
Jest procesem długotrwałym, zmierzającym do kształtowania świadomości obronnej młodzieży,
przysposobienia obronnego oraz pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności w zakresie samoobrony indywidualnej i ochrony ludności”9. Realizacji celów i zadań, jakie stoją przed edukacją dla bezpieczeństwa, niezależnie od wieku i wykształcenia bądź wykonywanego zawodu,
wychodzi naprzeciw obecna konstytucja RP, w której w rozdziale 1 czytamy: „Rzeczpospolita
Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa
człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”. Zbyt rzadko powołujemy się na ten zapis konstytucyjny, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, którym przybliżamy
jako nauczyciele najistotniejsze kwestie dotyczące naszego życia społecznego i kulturowego.
Zapoznając się z różnymi treściami podręczników szkolnych obejmujących zagadnienia
związane z bezpieczeństwem społeczeństwa polskiego, zauważam, że edukacja w tym zakresie
na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych (licea i technika) jest niewystarczająca, jeśli wziąć pod uwagę wciąż rosnące zagrożenia cywilizacyjne. Realizowane w ramach
przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” treści programowe nie dają gwarancji należytego poznania przez uczniów przyczyn i skutków rosnących coraz bardziej współczesnych
zagrożeń10. 30 godzin lekcyjnych dla ucznia szkoły podstawowej i tyleż samo dla uczniów
szkół branżowych oraz ponadpodstawowych jest wielkością niewystarczającą; należałoby ją
zwiększyć głównie w obszarze obronnym państwa i jego obywateli, a także zagrożeń stwarzających brak poczucia bezpieczeństwa nie tylko wojskowego, ale również ekonomicznego
(surowce energetyczne, kwestie żywnościowe, socjalne, finansowe, informacyjne, ekologiczne, kulturowe, społeczne, edukacyjne, zdrowotne, poczucia bezpieczeństwa osób starszych).
Wśród zagrożeń, które w sposób szczególny powodują wśród społeczeństwa niepokój i brak
poczucia bezpieczeństwa, można wymienić m.in.: klęski żywiołowe, a więc pożary, powodzie, huragany i trąby powietrzne, zanieczyszczenia środowiska naturalnego człowieka,

9

10

J. Kunikowski, A. Turek, Bezpieczeństwo i dyplomacja. Słownik terminów, Siedlce 2008, s. 135; także: S. Kunikowski, Kulturowe i cywilizacyjne aspekty edukacji dla bezpieczeństwa, op. cit., s. 173-174.
Szerzej: S. Kunikowski, Edukacja dla bezpieczeństwa, [w:] Analizy strategiczne Florian 2050, t. 1, s. 143-145.
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terroryzm, cyberprzestępstwa, bezrobocie, choroby cywilizacyjne, narkomania, skażenia
przemysłowe, plagi zwierzęce itp.11
Potwierdzeniem powyższych informacji dotyczących potrzeby zwiększenia w programach
szkolnych ilości zajęć związanych bezpośrednio z edukacją na rzecz bezpieczeństwa oraz przygotowania tychże szkół na wypadek zagrożeń i sytuacji kryzysowych są wyniki przeprowadzonych
w 2016 r. przez Szymona Maciołka, nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, badań wśród uczniów i nauczycieli subregionu siedleckiego12. Jak podkreśla autor tychże
badań, wśród uczniów i nauczycieli oceniających przedmiot „Edukacja dla bezpieczeństwa” najwyższe oceny dotyczą przygotowania w przypadku zdarzeń wymagających udzielenia pierwszej
pomocy (prawie 44% badanych uczniów i 55% nauczycieli). Kolejne miejsce zajmuje przygotowanie działań na wypadek pożaru. Tylko co dziesiąty nauczyciel (10,8%) i zaledwie co dwudziesty uczeń (5,8%) wskazali atak terrorystyczny jako zagrożenie, do którego przedmiot „Edukacja
dla bezpieczeństwa” przygotowuje w sposób satysfakcjonujący. Wielce niepokojące są wyniki
dotyczące zagrożeń militarnych. Otóż jedynie 5% uczniów i jeszcze mniej nauczycieli źle ocenia
przygotowanie teoretyczne i praktyczne związane z przysposobieniem wojskowym bądź obronnym. Dane te świadczą, co mocno akcentuje autor badań, o niskim poziomie efektywności zajęć
„Edukacja dla bezpieczeństwa”. Na uwagę zasługuje końcowa konstatacja autora badań, który
wręcz stwierdza: „Przedmiot »Edukacja dla bezpieczeństwa« odgrywa obecnie niewielką rolę
i jest mało skuteczny w przygotowaniu uczniów, personelu szkół i prawdopodobnie społeczeństwa do działań w sytuacjach kryzysowych”13. Podane wyżej dane znajdują swoje potwierdzenie
także w wynikach badań ogólnopolskich14. Marginalizowanie przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” nie zachęca więc młodzieży w sposób zadowalający do okazywania postaw jednoznacznie identyfikujących się z zagrożeniem.
Jak już wspomniałem powyżej, problematyka szeroko rozumianej edukacji na rzecz bezpieczeństwa obywateli powinna obejmować nie tylko kształcenie na poziomie szkolnym,
ale także edukowanie ludzi dorosłych, pracujących zawodowo oraz środowisk senioralnych.
Rolą państwa jest uwzględnienie tych zagrożeń oraz informowanie społeczeństwa o ich następstwach i skutkach, zarówno w bliższej, jak i w dalszej perspektywie czasowej. Szczególną
rolę powinno odgrywać szkolnictwo wyższe. Odpowiednie kształcenie studentów i zapoznawanie ich ze skutkami współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych nie powinno ograniczać
się jedynie do tych kierunków kształcenia, które z racji wymogów programowych muszą je
realizować (np. bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, studia techniczne,
przyrodnicze, medyczne), ale powinno być prowadzone także na kierunkach pozostałych,
obejmujących dziedziny nauk humanistycznych i społecznych.

11
12

13
14

Ibidem, s. 144.
Sz. Maciołek, Edukacja dla bezpieczeństwa – potencjalne kierunki rozwoju, [w:] Współczesne potrzeby i wymagania edukacji dla bezpieczeństwa, op. cit., s. 271-287.
Ibidem, s. 276.
M. Cieślarczyk, A. Filipiak, A. Grzywacz, S. Jarmoszko, R. Kalinowski, P. Szmitkowski, A. W. Świderski,
Kultura bezpieczeństwa obywateli a funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego w wymiarze lokalnym.
Wyniki badań empirycznych, [w:] „Kultura Bezpieczeństwa”, nr 3-4/2015, s. 29-275.
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Podsumowanie
Przed edukacją dla bezpieczeństwa jako przedmiotu obowiązkowych zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej pojawiają się istotne wyzwania cywilizacyjne, które wraz z dokonującymi się procesami obejmującymi różne zagrożenia dla
naszego bezpieczeństwa stanowią i będą stanowić istotę podejmowania działań, zarówno
przez władze państwowe, jak i społeczeństwo polskie, w celu przeciwdziałania skutkom
tychże zagrożeń bądź ich minimalizowania.
Nagromadzona przez lata i usystematyzowana pojęciowo wiedza o potencjalnych
zagrożeniach związanych z naszym szeroko rozumianym bezpieczeństwem powinna
być przedmiotem szczególnej troski i realizacji szeroko zakrojonego procesu edukacji
i wychowania, w tym także wychowania patriotycznego. Wszelka edukacja zrodziła się
z potrzeby artykułowania takich wartości, jak ojczyzna, naród, patriotyzm, wolność, moralność, tradycja, literatura. Wiele z tych segmentów edukacji jest bliskich edukacji dla
bezpieczeństwa, która również spostrzega w tych czynnikach istotny element wychowania
i kształcenia świadomości dotyczącej zarówno bezpieczeństwa pojedynczego człowieka,
jak i społeczeństwa oraz narodu.
Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski jest członkiem honorowym Włocławskiego
Towarzystwa Naukowego. W latach 2009-2020 był rektorem Kujawskiej Szkoły Wyższej.
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4.

WIELOFUNKCYJNY CHARAKTER
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ –
WNIOSKI Z ANALIZY NAUKOWEJ
Władysław Tabasz
Dokonujące się wokół nas przeobrażenia, a także przeobrażenia
ochotniczego pożarnictwa, skazują nas na permanentną konfrontację
z ideą zmian, w końcu może na jej akceptację, co jest cechą charakterystyczną współczesności. Nauka te nieustanne przemiany odnotowuje,
bada i usiłuje je wyjaśniać, a rozbudowujący się kontakt Związku OSP
RP ze światem akademickim jest taką szansą, szczególnie ze względu na
wieloaspektowość strażackiej służby i role społeczne naszych druhów.
Pojęciem funkcji, określonym dla potrzeb niniejszej pracy, będziemy nazywać te elementy systemu społecznego, które przyczyniają się do jego zmiany. Będą to elementy
przyczyniające się do realizacji zamierzonych potrzeb stowarzyszenia OCHOTNICZA
STRAŻ POŻARNA. W przypadku tego typu stowarzyszenia wszystkie funkcje są jawne,
a ich pozytywna rola to integracja i adaptacja całego systemu społecznego do nakreślonych celów i sposobów działania stowarzyszenia. Dla jednoznaczności terminologicznej
zakładamy, że funkcja to: rola, znaczenie, zadanie, obowiązek itp. Możemy także przyjąć,
że przez funkcję zrzeszenia rozumie się rolę, jaką spełnia, oraz znaczenie, jakie odgrywa
wobec otoczenia społecznego i tworzących go jednostek. Cele i sposoby działania OSP są
określone przez ustawę i rozporządzenia wprowadzane na mocy ustawy, statut OSP oraz
uchwały władz zrzeszenia podejmowane doraźnie w miarę potrzeb.
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Wielofunkcyjność zrzeszenia OSP jest jego cechą charakterystyczną od samego początku istnienia tej formacji pomocowej. W zależności od stopnia realizacji funkcji jej cel
może być: założony i rzeczywisty. Cel założony to zamierzenia określone w przepisach
prawa, przyjętym statucie lub programie (uchwale). Natomiast cel rzeczywisty to:
a) faktyczne osiąganie planowanych celów;
b) osiąganie rezultatów niezamierzonych i nieokreślonych (przypadkowych), które
w praktyce mogą niejednokrotnie mieć również duże znaczenie.
Z tych przesłanek socjologia wyprowadza trzy podstawowe funkcje zrzeszeń:
1) sąsiedztwa z wyboru – realizujące się przez wyzwolenie z konieczności współżycia we
wspólnocie osób narzuconych przez los na rzecz zjednoczenia się – stowarzyszenia –
z ludźmi dobranymi pod jakimś względem;
2) integracyjną – czyli stworzenie dla osoby pomostu przybliżającego ją do wartości
ogólnych;
3) ekspresywną – polegającą na tworzeniu osobie możliwości wyrażania własnych
upodobań i przez m.in. przynależność do organizacji (zrzeszenia).
Biorąc pod uwagę rolę, jaką pełnią stowarzyszenia typu OSP wobec społeczeństwa,
wyróżnia się ich cztery podstawowe funkcje:
– integracyjno-strukturalizacyjną,
– samorządową,
– mediacyjno-manipulacyjną,
– inicjowania zmian społecznych.
Na podstawie powyższych propozycji, a także aktualnego stanu organizacyjnego OSP
przyjmujemy, iż OSP realizuje następujące funkcje:
– integracyjną,
– mediacyjno-manipulacyjną,
– samorządową,
– inicjowania zmian społecznych,
– wychowawczo-formacyjną,
– kulturotwórczą,
– dokumentacyjno-kronikarską,
– informacyjną,
– opiniotwórczą,
– zapobiegawczo-prewencyjną,
– ekologiczną,
– ratowniczą.
Biorąc pod uwagę podstawy działania OSP, zaprezentowane funkcje można podzielić na:
a) ustawowe (wynikające z dyspozycji ustawy), a więc funkcje: informacyjną, opiniotwórczą, zapobiegawczo-prewencyjną, ekologiczną, ratowniczą;
b) statutowe (określone wyłącznie w statucie OSP), a więc: integracyjną, mediacyjno-manipulacyjną, samorządową, inicjowania zmian społecznych, wychowawczo-formacyjną, kulturotwórczą, dokumentacyjno-kronikarską.
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Podział ten jest jednak umowny, ponieważ wiele form aktywności OSP nakłada się i wzajemnie przenika. Ponadto lokalnie drużyny OSP mogą wykonywać funkcje wykraczające
nieco poza te objęte zaprezentowanym katalogiem. O tego typu działaniach mówili wiele
uczestnicy konferencji. Proponowana poniżej analiza funkcji jest tylko cząstkowym uchwyceniem problemu, zaprezentowanym dla potrzeb konferencji, a oto niektóre szczegóły:
– Funkcja integracyjna – wśród wielu czynników oddziałujących w istotny sposób na
poziom aktywności społecznej mieszkańców poszczególnych miejscowości jednym
z ważniejszych jest ich stosunek do miejsca zamieszkania. Kształtuje się on na podstawie uznanych w danym środowisku wartości, często historycznych i kulturowo utrwalonych, ale również na podstawie dokonań tychże mieszkańców, będących z reguły
następstwem ich wspólnego wysiłku ujawnionego poprzez działania w konkretnej organizacji społecznej w grupie nieformalnej bądź formalnej realizującej przyjęte zadania grupowe, często z myślą o korzyściach dla szerszego ogółu. Tego typu zamierzenia
ogromadzają wokół celu lub wokół organizatora wspólnego wysiłku osoby zainteresowane świadczeniem osobistego wkładu na rzecz wspólnego zamierzenia. Dzieje się
tak często z powodu przekonania osoby, iż wysiłek zbiorowy jest bardziej efektywny od indywidualnego, a wręcz jedynie skuteczny. Każde zaś powodzenie wspólnego
działania przekonuje o słuszności i zasadności tak podejmowanego wysiłku, co stawia
przed grupą – stowarzyszeniem – kolejne cele. W ten sposób integrują się poszczególne osoby, a pośrednio także lokalne zbiorowości ludzkie. Z kolei te integrujące relacje
i zależności wiążące osobę z grupą mają wpływ na rozwój więzi społecznej, o której
możemy przeczytać w literaturze przedmiotu, że więź terytorialna występowała w różnych, węższych i szerszych zakresach zawsze. Jej stabilizująca społecznie siła najwyraźniej jednak była widoczna na poziomie lokalnym. Integracyjna rola stowarzyszeń
typu OSP występuje na wielu płaszczyznach i poziomach życia zbiorowego, zarówno
w społecznościach lokalnych (konkretna OSP), jak i na płaszczyźnie ogólnopaństwowej (Związek OSP RP) lub międzynarodowej (CTIF). Integracja środowiska dokonuje się tylko wówczas, kiedy na ten typ zachowań ludzkich istnieje zapotrzebowanie,
a także istnieje jakaś – choćby minimalna – wspomniana już więź społeczna.
– Funkcja mediacyjno-manipulacyjna – związana jest z faktem publicznego i formalnego
charakteru stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna, co oznacza, że jest to stowarzyszenie
tworzone w drodze regulacji prawnej i w pewnym sensie oraz stopniu podporządkowane
jest „szerszej społeczności”, np. poprzez podległość władzy państwowej czy samorządowej.
Ta zależność rodzi możliwość oddziaływania tejże władzy na stowarzyszenia i na zachowania poszczególnych członków, chociaż stopień oddziaływania uzależniony jest od stopnia
podporządkowania władzy. Możliwa i w praktyce spotykana jest relacja odwrotna, tj. oddziaływania członków bądź całego zrzeszenia na ośrodki władzy. W uchwale programowej
X Zjazdu Krajowego Związku OSP RP zapisano, iż „istotnym jest współudział Związku we
współtworzeniu i opiniowaniu aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej, jak również reprezentowanie interesów ochotniczego pożarnictwa wobec organów
administracji państwowej i samorządu terytorialnego”. Taki zapis ma zastosowanie aktualnie, kiedy na „rynku” parlamentarnym i politycznym pojawił się projekt ustawy o OSP, do
którego sami strażacy (nazywani w tymże projekcie ratownikami OSP) oraz Związek zgła-
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szają szereg uwag. Praktyka wskazuje, że gros tych uwag znajdzie się w projekcie aktu, co
potwierdza mediacyjny i manipulacyjny udział strażaków w konstruowaniu dokumentu.
– Funkcja samorządowa – gdzie aktywność obywatelska określona możliwościami konkretnego człowieka z reguły ma naturalną szansę manifestować się głównie w środowisku lokalnym. Społeczna aktywność realizuje się zarówno na płaszczyźnie projektowania określonych rozwiązań i ich realizacji, jak i odpowiedzialności za podjęte decyzje
i przyjęte rozwiązania. Możliwość dobrowolnego uczestnictwa członków społeczności
lokalnej w procesie decyzyjnym i wykonawczym jest przejawem samorządności danego środowiska. Można przyjąć, że współczesne społeczeństwo liberalno-demokratyczne, w którym wszędzie – gdzie jest to tylko możliwe – realizowana jest z jednej strony
zasada samoorganizacji i samorządności obywateli, z drugiej zaś zasada subsydiarności wszelkich struktur władzy i administracji publicznej, zwłaszcza państwa, określane
jest jako „społeczeństwo obywatelskie”. Urzeczywistnianie autonomii osoby w tak rozumianych warunkach prowadzi z kolei do wspólnego, grupowego działania, między
innymi w ramach własnego stowarzyszenia typu OSP, samorząd wiejski, dzielnicowy
czy gminny. Samorządność była nieodłączną cechą charakteryzującą straże pożarne od
samego początku ich funkcjonowania. Decyzje przyjęte wspólnie przez wszystkich lub
większość członków grupy wiązały swoją mocą każdego zainteresowanego udziałem
w grupie. Grupa stowarzyszeniowa (np. OSP), czyli „grupa równych”, uczy zarówno
samodzielności i samorządności, jak i współdziałania w osiąganiu wspólnych celów.
Wartym podkreślenia jest fakt, że uczestnictwo w samorządzie stowarzyszeniowym
(podejmowanie decyzji w sprawach grupowych) wyrabia u uczestnika poczucie odpowiedzialności za sprawy publiczne (stowarzyszeniowe). Tym samym, kiedy członkowie OSP wchodzą do społeczności obywatelskiej, zdobywają także przygotowanie do
uczestnictwa w życiu publicznym, w tym ogólnopaństwowym.
– Funkcja inicjowania zmian społecznych – uświadamia, że samo powstanie stowarzyszeń strażackich było między innymi następstwem dążności niektórych środowisk
do zmian społecznych. Przypomnijmy więc, że powstanie większości stowarzyszeń
dobroczynnych, samopomocowych czy nawet kulturalno-oświatowych przypisuje się
w ogromnej mierze zainteresowaniu ludem, „wzbudzonym” w połowie XIX w. po klęsce
Wiosny Ludów. Pojawiły się w decyzyjnych (górnych) warstwach społecznych tendencje
tzw. organiczne, które przejawiały się m.in. naciskiem kładzionym na konstruktywną
pracę wśród prostego ludu. Zaowocowało to powstaniem szeregu organizacji stawiających sobie za cel oświecenie go (ludu) i polepszenie chociaż w minimalnym stopniu jego
doli. W takim klimacie powstawały pierwsze straże pożarne, ale także w dobie współczesnej jest sporo do zrobienia w tym zakresie, co stawiają sobie za cel poszczególne
OSP. Wobec znacznej samodzielności władz lokalnych względem władzy państwowej
obowiązek rozwiązywania problemów lokalnych spoczywa właśnie na lokalnej władzy
samorządowej, wspartej działaniami na przykład OSP. Innym, nie mniej ważnym „produktem” stowarzyszenia jest kreowanie lokalnych liderów, gotowych w pozytywny sposób włączyć się w proces współdecydowania o kierunkach rozwoju własnego środowiska. Stąd również co jakiś czas pojawiają się zakusy konkretnych frakcji politycznych na
emocjonalne „przeciągnięcie” strażaków ochotników na swoją stronę.
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– Funkcja wychowawczo-formacyjna – wywodząca się z faktu, iż to więź społeczna
kształtowana przez jednostkę OSP powoduje utożsamianie się jej członków z celami
i pozycją całego stowarzyszenia i Związku OSP RP. Na tym tle wykształciły się w ramach poszczególnych ochotniczych straży pożarnych swoiste formy zachowań i zwyczaje. W szeregach OSP może znaleźć miejsce dla swojej aktywności niemal każdy
członek społeczności lokalnej. Członkowie OSP dzielą się na: czynnych (biorących
udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i usuwaniu skutków klęsk żywiołowych);
członków młodzieżowych drużyn pożarniczych (drużyn prowadzących działalność
szkoleniowo-wychowawczą i sportową wśród dzieci i młodzieży); wspierających (druhów starszych, niepełniących już funkcji w drużynach bojowych, ale służących młodym radą, oraz darczyńców i sponsorów jednostek OSP); honorowych (rekrutujących
się spośród lokalnych autorytetów oraz osób z prestiżem społecznym i firm wspierających pożarnictwo). Tak rozumiane członkostwo pozwala wielu na realizowanie
się w służbie pożarniczej i kształtowanie jej wychowawczego oblicza. Mimo dobrowolności (ochotnictwa) tej służby wykształciły się nieformalne zasady hierarchizacji. Polegają one na powstawaniu w układzie społecznym, jakim jest drużyna OSP,
struktury nadrzędności-podrzędności lub na wzmacnianiu istniejącej struktury zależności. Znajdujemy tutaj przykład hierarchii statusowej jako układu konkretnych
osób wewnątrz układu społecznego jednostki OSP, będącego rezultatem przydziału
(wyboru) do zajmowania określonych pozycji i związanych z tym: zakresu władzy,
przywilejów, prestiżu. Jedną z takich form jest zachowywanie hierarchii funkcji
w zrzeszeniu z uwzględnieniem wieku członka. Do straży wstępują ludzie młodzi, stając się członkami drużyn młodzieżowych. Członkostwo w MDP jest „przedsionkiem”
do właściwej służby czynnej w drużynie ratowniczej. Przebieg służby i zdobywanie
kolejnych strażackich stopni i funkcji przebiega tak, że wieku 18-20 lat członek OSP
po przejściu szkolenia szeregowców obejmuje funkcję strażaka. W zakres szkolenia
wchodzi musztra, która kształtuje zewnętrzne oblicze drużyny oraz przygotowuje strażaków i pododdziały do wystąpień służbowych, wyrabia nawyki niezbędne podczas
służby, uczy karności i zdyscyplinowania, przyzwyczaja do dokładnego wykonywania
rozkazów. Musztra odgrywa ważną rolę wychowawczą, kształtując obowiązkowość,
wytrwałość i systematyczność. Strażak ochotnik na tym etapie szkolenia poznaje zasady dobrego postępowania i zachowania się w mundurze w miejscach publicznych
w myśl zasady, że strażak w mundurze nie jest już osobą anonimową, lecz reprezentuje
swoje stowarzyszenie i funkcję w nim pełnioną. Podobnie jak przed przeszło stu laty,
podstawowym obowiązkiem jest troska o umundurowanie, jego czystość i regulaminowe noszenie oraz dobre wychowanie, grzeczność, gotowość do udzielania pomocy słabszym i starszym. Bez utrwalenia tych nawyków nie można dobrze wypełniać
strażackich obowiązków. Po zakończeniu wstępnego szkolenia strażak ochotnik otrzymuje stosowne funkcje w rocie, sekcji bądź plutonie, awansując kolejno na stopień:
starszy strażak, dowódca roty, pomocnik dowódcy sekcji, dowódca sekcji, pomocnik
dowódcy plutonu, dowódca plutonu. Zależność służbowa polega na zwierzchnictwie
nad określonym zespołem ludzi i uprawnia do wydawania rozkazów. Przełożonym jest
ten członek straży pożarnej, który na mocy postanowień organizacyjnych, przepisów
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służbowych lub rozkazu władz zwierzchnich ma prawo rozkazywania innym członkom OSP, kieruje ich działalnością i jest odpowiedzialny za realizację zadań.
– Funkcja kulturotwórcza – w przypadku której nauki społeczne podkreślają fakt, iż
człowiek jest istotą społeczną, wytwarzającą kulturę. Jest to obszar badawczy z pogranicza etnologii i socjologii, w obrębie którego wykształciła się dyscyplina określana
mianem antropologii społecznej. Działalność kulturotwórcza, a także kulturalno-wychowawcza są bardzo istotnymi instrumentami więzi organizacyjnej stowarzyszenia
OSP i ich Związku. Były i są elementem kształtowania oraz wzbogacania osobowości
młodego człowieka, zwłaszcza jego postaw patriotycznych i obywatelskich. Kulturotwórcza rola OSP polega na upowszechnianiu i przekazywaniu otoczeniu własnych
wytworów dotyczących norm, wartości, wzorów zachowań przejętych z tradycji i powstałych w toku współdziałania członków zrzeszenia. Na przestrzeni lat ruch strażacki (Związek), a także poszczególne drużyny OSP wykształciły własną obyczajowość,
będącą niejednokrotnie już tradycją tego ruchu. Przekazywanie treści kulturowych
odbywa się w bezpośrednich i nieformalnych kontaktach twórców (starszego pokolenia strażaków) i odbiorców (młodzieży strażackiej). Ten typ przekazywania wartości
kulturowych charakterystyczny jest dla kultury ludowej, a także przekazów w obrębie
rodzin, gdzie rodziły się idee powstawania drużyn strażackich. Do wytworów kulturowych OSP należy zaliczyć: umundurowanie organizacyjne (modyfikowane w poszczególnych okresach historycznych), emblematy i odznaczenia, obrzędy i zwyczaje,
ceremoniał oraz statutowe i zwyczajowe unormowanie strażackich zasad i wartości
akceptowanych przez najbliższe otoczenie. Jedną z bardziej widowiskowych i komunikatywnych form amatorskiego ruchu artystycznego na wsi był ruch teatralny, który zaczął się rozwijać jeszcze w XIX w. OSP, wspierając działania teatralne, użyczały
swoich świetlic w remizach. Początkowo za sceny służyły remizy strażackie, a w przypadku ich braku korytarze szkół powszechnych, domy ludowe, wiejskie stodoły, jak
również domy mieszkalne strażaków-artystów. Poza przedstawieniami teatralnymi
organizowano w remizach uroczystości strażackie i zabawy taneczne. Dzisiaj jest to
bardzo często centrum audiowizualne wioski z bardzo nowoczesnym oprzyrządowaniem informatycznym. Tradycyjnie już w ciągu roku w każdej niemal jednostce OSP
występują radosne uroczystości ślubu i wesela członków drużyny oraz uroczystości
żałobne w intencji zmarłych druhów, bądź obchody rocznicowe. W takich uroczystościach udział bierze każdorazowo cała drużyna OSP oraz przedstawiciele (poczty
sztandarowe) zaprzyjaźnionych drużyn strażackich z sąsiednich miejscowości. Taki
z pewnością klimat będą mieć także obchody 100-lecia Związku OSP RP, oczywiście
z uwzględnieniem warunków epidemicznych.
– Funkcja dokumentacyjno-kronikarska, w której zawiera się działalność zmierzająca do utrwalania dziedzictwa przeszłości, w dalszym ciągu twórczo wzbogacanego
o dorobek kolejnych pokoleń. Dzięki zapisom kronikarskim można poznać te czynniki, które przez lata kształtowały kulturowe i estetyczne oblicze danego środowiska
społecznego. Na początku XX w. podjęto w środowisku światłych działaczy strażackich inicjatywę gromadzenia dokumentów, przedmiotów użytkowych i symboli związanych z życiem i działalnością pomocową strażaków ochotników. O przywiązaniu
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do własnych dziejów świadczą prowadzone przez strażaków izby pamięci i tradycji
oraz kroniki. Prawie we wszystkich jednostkach OSP pracują społecznie kolekcjonerzy i kustosze lokalnych zbiorów. Zarządy OSP mają w swoim składzie statutowym
funkcję kronikarza. Właśnie dla nich Zarząd Główny Związku OSP RP przy pomocy
Komisji Historycznej wdraża określone formy pomocy. Z myślą o prezentacji dorobku
historyków amatorów ogłaszane są od 1993 r. konkursy historyczne, w tym: Ogólnopolski Konkurs Kronik – dla OSP i jednostek terenowych Związku; Konkurs na
wspomnienia, pamiętniki, relacje i opracowania Z dziejów OSP – obejmujące prace
od rękopisów wspomnień działaczy, poprzez monografie jubileuszowe, po rozprawy
doktorskie i prace magisterskie. W tym wypadku również niepoślednią rolę odgrywają
nowoczesne techniki rejestrowania dziejów, ale duch kronikarski pozostaje ten sam co
na przykład w chwili powoływania do życia czasopisma „Strażak”.
– Funkcja informacyjna – przenosząca wiedzę o zmianach zasad funkcjonowania ochrony
przeciwpożarowej. Zmiany te, podyktowane kiedyś transformacją ustrojową i gospodarczą, a także kryzysem ekonomicznym, spowodowały niekiedy wręcz rozpad wielu zaprzyjaźnionych ze strażactwem ochotniczym instytucji. Również odejście z czynnej działalności publicznej wielu osób życzliwych strażactwu spowodowało konieczność nowego
spojrzenia na służbę pożarniczą. Wymusiło to także zmianę zasad współpracy na „rynku
przeciwpożarowym” i poszukiwanie nowych kontaktów, adekwatnych do nowych warunków oraz potrzeb i możliwości. Tym celom podporządkowano informacyjną funkcję pełnioną przez OSP i ich Związek. Zadania w tym zakresie realizowane są poprzez:
a) zwiększenie udziału młodzieży szkolnej w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej
Młodzież Zapobiega Pożarom oraz w konkursie plastycznym o tematyce pożarniczej;
b) rozwój młodzieżowych drużyn pożarniczych i harcerskich drużyn pożarniczych,
celem pozyskania przyszłych ochotniczych kadr w pełni zorientowanych w potrzebach społecznych z zakresu pożarnictwa;
c) pozyskiwanie nowych współorganizatorów pracy pożarniczej, tj. resortu rolnictwa,
służb ochrony środowiska, dyrekcji lasów państwowych, firm ubezpieczeniowych,
resortu obrony narodowej i firm prywatnych zainteresowanych ochroną przeciwpożarową swojego mienia;
d) rozwijanie sportu drużyn ratowniczych i drużyn młodzieżowych przy wykorzystaniu do tego celu lokalnych obiektów sportowych i strażnic OSP, przy współpracy
z LZS, PCK, ZHP i innymi organizacjami społecznymi;
e) redagowanie czasopisma i zeszytów historycznych dla strażaków ochotników,
a także realizowanie tak dużego przedsięwzięcia, jakim jest wydanie albumu
W jedności siła czy kolejnej już edycji Analiz strategicznych Florian 2050. Efektywny przepływ informacji leży w interesie zarówno chroniących mienie i zdrowie, jak
i chronionych. Dzięki aktywności zarządów OSP i władz Związku wiele samorządów lokalnych na poziomie gmin czy powiatów doceniło ważność problematyki
ppoż. i ratowniczej. Strażactwo ochotnicze zyskało przychylność skutkującą nowym wyposażeniem, mimo szczupłości środków budżetowych samorządów. Rozpowszechnienie tej problematyki wśród dysponentów środków pozabudżetowych
także zaowocowało wzbogaceniem drużyn strażackich o nowy sprzęt.
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– Funkcja opiniotwórcza, tak ważna, aby wszystkie działania ludzkie zmierzały do osiągnięcia określonego celu lub grupy celów. Ze względu na stopień zorganizowania celowych działań możemy je podzielić na: indywidualne, zbiorowe i zespołowe. Każde jednak działanie zmierza do doprowadzenia do takiego stanu, aby zaspokoić odczuwane
i uświadamiane potrzeby. W tym kierunku zmierza także OSP w swojej opiniotwórczej
funkcji. Generalnie opiniotwórcze działania skierowane są na stworzenie odpowiedniego klimatu wokół spraw służb pożarniczych, ale także szczegółowych unormowań prawnych wielu dziedzin życia związanych z tą problematyką. Przykładem są wnioski i opinie
wpływające od służb strażackich do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Mają one na
celu odpowiednie dostosowanie do aktualnego stanu rozwoju budownictwa i warunków życia mieszkańców norm, np. przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego. Kwestie
te są ważne przy projektowaniu i wykonywaniu instalacji przeciwpożarowych wszelkiego typu, a takie wykonywane są w wioskach i małych miasteczkach przez lokalne społeczne komitety. Cel opiniotwórczy ma także osobisty udział wójtów i burmistrzów oraz
przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za ochronę
ludności w corocznych walnych zebraniach członków OSP, na których omawiane są
strategiczne sprawy strażactwa ochotniczego. Z kolei obecność komendanta gminnego
na posiedzeniach organów samorządu lokalnego przybliża tym gremiom problematykę
ochrony przeciwpożarowej. Fakt konieczności rozbudowy systemu ochrony przeciwpożarowej jest bezsprzeczny i na tym polu odniesiono już wiele sukcesów. Lobby strażackie
spowodowało zaangażowanie się w działalność promocyjną tematyki ppoż. wielu osób
bezpośrednio zorientowanych w potrzebach legislacyjnych i finansowych tego środowiska. W Sejmie II kadencji powstał, staraniem grupy posłów-strażaków, Poselski Zespół
Strażaków zajmujący się głównie sprawami nowych regulacji prawnych. Żal tylko, że
w chwili tworzenia nowych rozwiązań ustawowych dla OSP (wiosną 2021 r.) zespół autorski w żadnej mierze nie skorzystał z doświadczeń zarówno praktyków, jak i parlamentarzystów w strażackich ochotniczych mundurach.
– Funkcja zapobiegawczo-prewencyjna, gdzie profilaktyka pożarowa to działania podejmowane w celu zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów. Działania te dotyczą głównie:
a) odpowiedniego zachowania ludzi;
b) tworzenia odpowiednich przepisów przeciwpożarowych;
c) stosowania technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego.
Działalność profilaktyczna ma na celu ograniczenie możliwości powstania, jak również rozprzestrzeniania się pożaru. Znajomość tej tematyki przez jak największą liczbę
mieszkańców ma istotny wpływ na ograniczenie tych niekorzystnych zjawisk w środowiskach lokalnych, zakładach pracy czy na trasach komunikacyjnych. Wieloletnie statystyki dowodzą, iż zdecydowana większość pożarów powstaje na skutek niewłaściwego
zachowania się człowieka lub zaniechania wymaganych w tym zakresie działań. Funkcja
zapobiegawczo-prewencyjna realizowana jest w dwóch podstawowych płaszczyznach:
ogólnej i środowiskowej. Na płaszczyźnie ogólnej przekazywana jest społeczeństwu wiedza z zakresu problematyki zapobiegania pożarom, funkcji i roli pożarnictwa w całym
państwie, a także roli społeczeństwa w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej.
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Tą drogą przepływają informacje o konieczności zmian prawnych, m.in. w budownictwie, pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego czy zmian w transporcie drogowym
i kolejowym w zakresie sposobu przewożenia materiałów niebezpiecznych. W ten sposób
społeczeństwo dowiaduje się też o skutkach nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz
o rozmiarach strat i skutkach finansowych. Działania na płaszczyźnie ogólnej prowadzi
Związek OSP RP poprzez Zarząd Główny i ogniwa terenowe przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną. Działania środowiskowe polegają na popularyzowaniu służby pożarniczej w konkretnych zbiorowiskach ludzi, na przykład we wsiach i małych miastach.
Duże efekty przynosi praca z młodzieżą szkolną przy zastosowaniu różnorakich metod,
chociażby poprzez konkursy wiedzy o pożarnictwie i konkursy plastyczne oraz zawody
sportowo-pożarnicze i zabawy o tematyce przeciwpożarowej, a także pokazy sprzętu i jego
zastosowania. Obowiązek oddziaływania środowiskowego spoczywa na ochotniczych
strażach pożarnych funkcjonujących na danym terenie, co wynika ze statutów poszczególnych OSP. Ponadto oddziaływania te osiągają oczekiwaną skuteczność dzięki osobistym kontaktom i wsparciu lokalnych autorytetów. Zasada, że „lepiej zapobiegać pożarom
niż je gasić”, jest ciągle aktualna w warunkach rozwoju nowoczesnych osiągnięć techniki
i wynikających z tego nowych, nie zawsze znanych zagrożeń.
– Funkcja ekologiczna, jaka wyodrębniła się z funkcji zapobiegawczo-prewencyjnej na
skutek szczegółowego określenia w ustawie o ochronie przeciwpożarowej innych miejscowych zagrożeń, z katastrofą ekologiczną włącznie. Także media zwracają uwagę
na konieczność zwiększenia zakresu ochrony środowiska naturalnego i coraz częściej
prezentują skutki niewłaściwego korzystania ze środowiska naturalnego. W statucie
wzorcowym, przyjętym przez OSP, w §9 pkt 3 zapisano w związku z tym cel działania dla strażaków ochotników: „Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych…”. Ochotnicze straże pożarne realizują swoje zadania
zapobiegawczo-prewencyjne, poszerzając ten zakres o zagrożenia dla środowiska naturalnego, katastrofy ekologiczne itp., korzystając z badań naukowych i bezpośrednich
kontaktów z naukowcami. Coroczne nagminne wypalanie zeschłych traw i gałęzi nie
jest już zwykłym zagrożeniem pożarowym dla zdrowia ludzi i ich mienia. Ekolodzy
zwracają uwagę na ogromne spustoszenia w ekosystemie spowodowane wznieceniem
ognia – unicestwienie wszelkich organizmów żywych w ściółce, trawach i wierzchnich
warstwach gleby. Dodatkowe zagrożenie stwarzają nieznane substancje z płonących
opakowań i nie tylko, porzuconych bezmyślnie w zaroślach i na dzikich wysypiskach
bądź niezorganizowanych składowiskach przyfabrycznych. W wielu przypadkach zagrożenie dla zdrowia i życia stanowią porzucone chemikalia. Ciekawy aspekt ochrony
zasobów wody pitnej podniósł jeden z uczestników konferencji. Wiedza, w tym naukowa, przekazana w ramach działań zapobiegawczych przyczynia się do szybszego
i bezbłędnego rozpoznania występującego skażenia.
– Funkcja ratownicza, która wynika z faktu, iż w statucie każdej OSP zapisane jest, że
celem ochotniczej straży pożarnej jest branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów czy zagrożeń ekologicznych, podejmowanie działań
związanych z ochroną środowiska oraz w przypadku innych klęsk i zdarzeń. W sprawnym działaniu OSP w walce z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami
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cywilizacyjnymi zasadniczą rolę odgrywają takie czynniki, jak:
– czas alarmowania,
– szybkość wkroczenia do akcji,
– wyposażenie techniczne,
– stan wyszkolenia załogi i kadry dowódczej,
– właściwe wykorzystanie i obsługa posiadanego sprzętu,
– baza techniczna (strażnica-remiza i jej wyposażenie).
Uczestnicy akcji ratowniczych oraz władze Związku, mając na względzie sprawne i nowoczesne, a przy tym skuteczne prowadzenie akcji, postulują, aby w jak najkrótszym czasie wprowadzić rozwiązania systemowe zmierzające do:
a) rozbudowy sieci łączności telefonicznej i radiowej;
b) systematycznego szkolenia członków OSP i osób funkcyjnych ZOSP RP;
c) doposażenia jednostek OSP w nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy;
d) efektywnego nadzoru technicznego nad eksploatowanym sprzętem;
e) opracowania norm dotyczących wyposażenia OSP w rodzaje i ilości sprzętu;
f) zwiększenia i modernizacji taboru samochodowego;
g) zapewnienia OSP właściwego zaplecza technicznego (strażnice i ich wyposażenie).
Obecność strażaków wśród ludności zagrożonej lub dotkniętej klęską żywiołową ma szczególne znaczenie, także pozaratownicze. Wielokrotnie, jak stwierdzają lekarze psychologowie,
już sama obecność strażaków ratowników wyzwala u osób zagrożonych uczucie względnego
bezpieczeństwa i nadziei na poprawę sytuacji. Z kolei u osób pozostających dłuższy czas bez
nadziei na ratunek zmiany psychiczne zachodzą bardzo gwałtownie, a czasem są wręcz nieodwracalne. Dotyczy to głównie dzieci z terenów zagrożonych i dotkniętych powodzią, których
rehabilitacja psychiczna przebiega bardzo trudno. Podobnie rzecz się ma z dziećmi będącymi ofiarami wypadków, czego doświadczają strażacy ratownicy niestety niemal każdego dnia.
W celu łagodzenia psychicznych skutków wypadku u dzieci Fundacja EquiLibre, inicjator akcji Wszystkie misie świata, w końcówce lat 90. ubiegłego wieku rozdawała maskotki – pluszowe
misie, które miały łagodzić stres i uraz spowodowany wypadkiem, strachem i odłączeniem od
rodziny na czas leczenia. Warto takie akcje podejmować na nowo.
Podsumowując rozważania na temat wielofunkcyjności zrzeszenia OCHOTNICZA STRAŻ
POŻARNA, należy zwrócić uwagę na wzrost aktywizacji środowisk lokalnych, w których tego
typu stowarzyszenia działają. Ich obecność w życiu społecznym środowisk powoduje, że:
1) otoczenie zaktywizowane działalnością stowarzyszenia OSP zachowuje swoją atrakcyjność dla określonej grupy mieszkańców, a rozwój społeczny środowiska opiera się
na lokalnym potencjale ludzkim;
2) utrzymuje się na dobrym poziomie praca konkretnej OSP, a w jej otoczeniu i otoczeniu Związku OSP RP aktywizują się nowe organizacje pomocowe oraz wykształca się
poczucie samorządności lokalnej;
3) zwiększa się poczucie lokalnego patriotyzmu, tożsamości kulturowej, a także regionalnej świadomości gospodarczej;
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4) rosną nakłady finansowe na infrastrukturę niezbędną do realizacji zadań zrzeszenia,
a jednocześnie wykorzystywana ona jest przez otoczenie;
5) otoczenie polityczne i gospodarcze, a także aparat państwowy wykazują większe zrozumienie dla znaczenia środowisk lokalnych;
6) satysfakcja z podjętego trudu szkolenia i ponoszonego ryzyka znajduje społeczną akceptację, co przyciąga do zrzeszenia następne pokolenia;
7) świadomość obecności w danym środowisku zrzeszenia pomocowego wzbudza wśród
mieszkańców uświadomione i nieuświadomione poczucie bezpieczeństwa.
Dr hab. Władysław Tabasz jest profesorem WSH w Radomiu, wiceprezesem ZOW ZOSP
RP w Rzeszowie, wiceprzewodniczącym Komisji Historycznej ZG ZOSP RP, członkiem
Rady Programowej miesięcznika ,,Strażak” oraz Rady Programowej Muzeum Pożarnictwa w Starej Wsi k. Rzeszowa.
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AKADEMICKIEJ – RAPORT Z BADAŃ
Andrzej Gołębiowski
Strażak jest profesją szczególnego zaufania społecznego, co potwierdzają badania Centrum Badania Opinii Społecznej za ostatnie lata. Jest
na pierwszym miejscu jako profesja zaufania społecznego, wyprzedzając
w tym względzie inne zawody, służby i profesje, w tym nauczycieli akademickich. Ochotnicza straż pożarna jako organizacja społeczna, stowarzyszenie, jest świadectwem budowania społeczeństwa obywatelskiego
w naszym kraju. To rodzaj ruchu społecznego jednoczącego pokolenia,
co widać w lokalnych środowiskach i społecznościach – gminach. W tych małych ojczyznach1 strażacy ochotnicy są obecni w codziennym życiu obywateli, a także są widoczni
podczas świąt i uroczystości państwowych oraz kościelnych. Strażacy ochotnicy uczestni-

1

D. Raniowska, Rola OSP na przykładzie Gminy Połczyn-Zdrój, [w:] M. Zalewski (red.), Analizy strategiczne
Florian 2050, t. 1, Warszawa 2019, s. 147.
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czą w życiu obywateli i angażują się w rozwiązywanie codziennych problemów lokalnych
społeczności – są z ludźmi i są blisko ludzi. W ten sposób strażacy budują wspólnotę
i stają się, jak podaje T. Pilch, „jednym z najbardziej humanitarnych zjawisk w życiu społecznym wsi”2.
Badania prowadzone w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu dotyczące strażaka jako
profesji szczególnego zaufania społecznego są elementem szerszego projektu badawczego
dotyczącego kondycji i funkcjonowania organizacji trzeciego sektora w subregionie radomskim. Celem przedstawionego tu fragmentu badań jest próba odpowiedzi na pytanie: Dlaczego profesja strażaka cieszy się największym zaufaniem społecznym i co jest jego źródłem,
jego społecznego autorytetu? Przedmiotem badań uczyniono profesję strażaka, jego autorytet społeczny oraz jego zaangażowanie w życie społeczności lokalnej. Wiadomo bowiem
na podstawie innych badań, że strażak to jedna z profesji, które cieszą się najwyższym zaufaniem społecznym, i obecnie zajmuje pierwsze i niekwestionowane miejsce. Podstawową
tezą obszaru badań dotyczących ochotniczej straży pożarnej uczyniono stwierdzenie, iż: Autorytet i zaufanie do profesji strażaka płynie z jego działania, z codziennej pracy i wartości,
jakie sobą reprezentuje. Strażacy ochotnicy bardzo dużo pracy włożyli przez te sto lat swojej
działalności na rzecz społeczności lokalnych. Wiele osobistego poświęcenia i trudu włożyli
w niesienie pomocy osobom, których życie, zdrowie i mienie było zagrożone. Praca strażaka
to często wiele cierpienia, bólu fizycznego, spowodowanego odniesionymi ranami podczas
akcji gaśniczych oraz innych działań na rzecz bezpieczeństwa człowieka. Strażacy niejednokrotnie narażając własne życie i zdrowie niosą pomoc innym, co czyni ich bohaterami
w oczach społeczeństwa. Dostrzegają to zarówno badani studenci, nauczyciele, jak i rodzice
oraz uczestniczące w badaniu dzieci z pierwszego etapu kształcenia. Strażacy, co podkreślają
badane osoby, są blisko ludzi i są z ludźmi w każdej trudnej sytuacji. Nie bez znaczenia jest
też fakt, że strażacy ochotnicy w małych miejscowościach wokół Radomia byli ze społecznością lokalną również przez okres ostatnich miesięcy, w czasie pandemii Covid-193. Zaangażowanie ochotniczej straży pożarnej w tym okresie było oceniane jako realna i konkretna
pomoc, a obecność strażaka zawsze dodawała otuchy i podnosiła poczucie bezpieczeństwa
zwykłych ludzi w ich codziennym życiu.

2

3

T. Pilch, Refleksje nad społecznymi i filozoficznymi przesłankami kształtowania się wspólnoty i społeczeństwa
obywatelskiego oraz jego wybranych organizacji, [w:] M. Zalewski, (red.), Analizy strategiczne Florian 2050, t.
2, Warszawa 2020, s. 101.
Szerzej na temat działalności OSP w czasie pandemii Covid-19: M. Zalewski, Związek OSP RP w czasie
pandemii, [w:] M. Zalewski (red.), Analizy strategiczne Florian 2050, t. 3, Warszawa 2021, s. 26-67.
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Założenia metodologiczne badań własnych4
Z uwagi na przedmiot i cel badań, przedstawiony we wstępie, zdecydowano się na zastosowanie metody jakościowej. Taki zabieg wydaje się uzasadniony specyficznym i niedookreślonym precyzyjnie na gruncie pedagogiki przedmiotem badań, jakim jest profesja strażaka
w kontekście autorytetu i zaufania społecznego. Wymaga zatem podejścia badawczego wykraczającego poza obszar tego, co jest jednoznacznie obiektywne i mierzalne5. Z uwagi na wybór
metod jakościowych w przedmiotowym podejściu badawczym zrezygnowano z formułowania hipotez badawczych6. Jest to zabieg absolutnie uprawniony i poprawny metodologicznie7.
Natomiast postawiona we wstępie teza wyznacza niejako kierunek poszukiwań badawczych,
którego jednoznacznego wytyczenia chciano w procesie niniejszym uniknąć. W tego rodzaju
badaniach narracyjnych pojawiają się zazwyczaj wątki, których badacz sobie nie uświadamia
na etapie projektowania procedury badawczej. Stąd należało zastosować podejście bardziej intuicyjne, otwarte i poddające się wielu czynnikom emocjonalnym pojawiającym się w trakcie
badań8. Badania nie mają charakteru porównawczego, pomimo tego, że występują w nim dwie
grupy badawcze: młodzież akademicka i dzieci edukacji wczesnoszkolnej. Należy je bardziej
postrzegać jako elementy wzajemnie się uzupełniające w obszarze pedagogiki społecznej – elementy budujące wspólnotę międzypokoleniową opartą na wartościach obywatelskich, uniwersalnych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie, wspierające lokalne społeczności.
Problemy badawcze
Problemy badawcze należą do podstawowych elementów procesu badawczego. W jakimś sensie wyznaczają kierunek poszukiwań, pozwalają utrzymać badacza w określonym
reżimie metodologicznym, są sposobem na uniknięcie „fantazjowania naukowego”, prowadzącego do rozmycia rzeczywistości, którą mają opisać9. Sformułowanie problemów
badawczych w metodzie dialogowej, biorąc pod uwagę kontekst analizowanego przedmiotu badań, odnosi się do życia osobistego badanych, różnych doświadczeń życiowych
i opinii na temat profesji strażaka i jego postrzegania jako autorytetu10. W przedmiotowym badaniu sformułowano następujące problemy badawcze:

4

5
6

7
8

9

10

Założenia metodologiczne opisane w artykule dotyczą wybranego wycinka badań do prezentowanego materiału, prowadzonych w ramach szerszego projektu. Całość procedury badawczej znajduje się w dokumentacji projektowej Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Tytuł projektu badawczego: Kondycja i funkcjonowanie Organizacji Trzeciego Sektora w Subregionie Radomskim ze szczególnym
uwzględnieniem Organizacji Turkusowych.
T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Żak, Warszawa 1998, s. 56.
Ibidem, s. 57.
H.H. Kruger, Metody badań w pedagogice, GWP, Gdańsk 2004, s. 159.
Tego rodzaju podejście jest właściwe dla pedagogiki zorientowanej humanistycznie, której początków należy upatrywać w poherbartowskiej spuściźnie owocującej głębokim humanizmem i filozofią poszukiwań.
Jest to obecnie niezwykle silny i bogaty nurt pedagogiczny. Por. D. Kubinowski, M. Nowak, Metodologia
pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Impuls, Kraków 2006, s. 5.
W. Basak, Metodologiczne elementy pracy naukowej, [w:] W. Basak, P. Pacuła, M. Podolak, Metodologiczne
paradygmaty prac naukowych, Więcesław, Jasło 2010, s. 69.
M. Łobocki, Metody badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 2006, s. 294.
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Jaką profesję w przyszłości chcą wybrać badani?
Jakie rodzaje doświadczeń towarzyszą badanym w kontakcie ze strażakiem?
W jakich sytuacjach społecznych najbardziej dostrzegany jest strażak?
Z czego płynie autorytet strażaka?
W jaki sposób strażacy włączają się w życie regionu?
Gdzie szukają pomocy ludzie przeżywający stan zagrożenia?
Na ile praca strażaka jest inspiracją dla „zwykłego człowieka”?
Przebieg i metoda badań
W pierwszym etapie badań opracowano tło teoretyczne badań na bazie mapowania
działalności OSP, na podobieństwo instytucji wspierającej ludzi w lokalnych społecznościach, np. seniorów11. Po analizie polityki społecznej prowadzonej przez społeczności lokalne wytypowano kierunki studiów i grupy studentów w celu przeprowadzenia badań.
W artykule pojawiają się osoby badane z wielu gmin w okolicach Radomia. Dla przykłady
wymieniam kilka z nich: Skaryszew, Przysucha, Kozienice, Pionki, Jedlnia, Wierzbica, Wolanów, Jastrzębia, Kowala. Realizacja badań oparta jest na partnerstwie publiczno-prywatnym,
zmierzającym do stworzenia spójnej polityki społecznej na poziomie lokalnym, na którym
stowarzyszenia i fundacje odgrywają kluczową rolę12. Przeprowadzenie badań było wpisane
w model diagnozy społecznej, która stanowi, w każdym przypadku, element gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. Szeroko pojęte bezpieczeństwo obywateli stanowi w tym obszarze absolutny priorytet zdecydowanej większości lokalnych samorządów.
Warto podkreślić, iż udział lokalnych samorządów oraz mieszkańców wspólnot lokalnych
w postrzeganiu problemów organizacji pozarządowych stanowi ważne ogniwo w diagnozowaniu i kreowaniu jakości usług społecznych i funkcjonowania pluralizmu polityki społecznej13. Na potrzeby badania przygotowano kwestionariusz wywiadu zawierającego 21 pytań
o charakterze swobodnych narracyjnych wypowiedzi badanych. Poddano również analizie
rysunki dzieci jako metodę projekcyjną, której towarzyszyła swobodna obserwacja i dialog.
Wszystkie badania prowadzono w sposób indywidualny, po wcześniejszym umówieniu się
z respondentami i dziećmi w ich miejscu zamieszkania, wykorzystując w tym celu platformę edukacyjną Microsoft Teams oraz zajęcia edukacyjne w klasie szkolnej14. Badania tego
rodzaju mają posłużyć bardziej formułowaniu określonych hipotez niż ich weryfikacji. Stąd
hipotez nie formułowano na potrzeby badań. W dalszej kolejności stały się one jednak podstawą przygotowania rekomendacji dla lokalnej polityki społecznej dotyczącej wielorakich
obszarów życia społecznego z zaakcentowaniem ochotniczej straży pożarnej15. W dalszej kolejności zebrany materiał poddano analizie, dokonując jego systematyzacji i uszeregowania

11

12
13

14
15

A. Durasiewicz, Sieci wsparcia dla rodzin radomskich, [w:] M. Gagacka, K. Głąbicka, Lokalne sieci wsparcia,
PTPS, Radom 2010, s. 356-357.
M. Gagacka, K. Głąbicka, Lokalne sieci wsparcia, PTPS, Radom 2010, s. 10.
M. Grewiński, Wielosektorowa polityka społeczna – o przeobrażeniach państwa opiekuńczego, TWP, Warszawa 2009, s. 27.
Było to możliwe dzięki pomocy i życzliwości dyrekcji szkoły i nauczycieli w gminie Pionki, Jedlnia, Wierzbica.
B. Szatur-Jaworska, Diagnozowanie w polityce społecznej, Instytut Polityki Społecznej UW, Warszawa 2005, s. 23.
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danych według problemów badawczych. Na podstawie wniosków z badań przygotowano
rekomendacje społeczne dla kształtu lokalnej polityki społecznej względem omawianej formacji OSP. Badania nie są jednak zakończone i będą kontynuowane w roku akademickim
2022/2023 w wybranych gminach wiejskich.
Teren badań i grupa badawcza
Przebadano 300 osób, młodzieży akademickiej kierunków: psychologia, pedagogika, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie i administracja studiujących
w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Generalnie grupa badawcza obejmuje mieszkańców subregionu radomskiego, z tego obszaru rekrutuje się zdecydowana większość
studentów WSH w Radomiu. Mieszkańcy samego miasta Radom stanowią niewielki odsetek młodzieży studiującej w uczelni. Subregion radomski to małe miasteczka i gminy
wiejskie zlokalizowane na terenie byłego woj. radomskiego. W większości z nich zlokalizowane są ochotnicze straże pożarne, mające swoje remizy, gdzie znajduje się ich podstawowa baza niezbędna do wykonywania czynności statutowych. Biorąc pod uwagę specyfikę regionu i uwarunkowania mieszkańców badanego terenu, można przyjąć twierdzenie,
że dla regionu radomskiego badana grupa ma charakter reprezentatywny. Wiek badanych
studentów kształtował się od 20 do 42 lat. Wszyscy badani mieli aktualnie status studenta
i zamieszkiwali w subregionie radomskim. W odniesieniu do płci badanych, co nie ma
jednak istotnego znaczenia z perspektywy celu badań, zauważmy przewagę liczebną kobiet w stosunku do mężczyzn: 240 kobiet i 60 mężczyzn.
Dodatkowo badaniami objęto grupę 100 dzieci edukacji wczesnoszkolnej, przy zastosowaniu metody dialogowej i psychorysunku. Badane dzieci to uczniowie klas I-III szkoły podstawowej. W badanej grupie znalazły się 54 dziewczynki i 46 chłopców. Wyników
badań nie różnicowano ze względu na płeć. Podczas badania dzieci rysowały ulubionego
bohatera i wykonywany przez niego zawód oraz rozmawiały z osobami prowadzącymi
badania w obecności swoich nauczycieli i opiekunów na temat zawodu, który podziwiają,
który chciałyby wykonywać w przyszłości.
Badania w całości projektu były prowadzone od września 2020 r. do końca marca
2021 r. To czas szalejącej i wzrastającej fali pandemii w Polsce i na świecie, wydaje się
jednak, iż ten fakt nie ma większego znaczenia dla wyników badań.
Wyniki badań własnych w odniesieniu do problemów badawczych
Wybrano deskryptywny sposób prezentacji wyników badań z uwagi na to, iż w procesie analizy danych zrezygnowano z zaawansowanych operacji statystycznych, ograniczając
się do zestawień liczbowych i procentowych. Ten rodzaj prezentacji wydaje się czytelny
i wystarczający na potrzeby niniejszego opracowania.
Jaką profesję w przyszłości chcą wybrać badani?
Spośród badanych studentów 18% deklaruje chęć uczestnictwa w ochotniczych drużynach strażackich, a dla 5% z tej grupy kierunek studiów (Bezpieczeństwo wewnętrzne)
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wiąże się z możliwością podjęcia pracy w zawodzie strażaka. Natomiast spośród badanych
dzieci aż 65% chce w przyszłości zostać strażakiem.
Jakie rodzaje doświadczeń towarzyszą badanym w kontakcie ze strażakiem?
Ankietowani studenci wypowiadają się na temat strażaków z szacunkiem, wskazując
na ich dobre cechy charakteru. Respondenci w swoich narracjach dotyczących druhów
z OSP używają terminologii o zabarwieniu ciepłym, otwartym, pomocowym. Dla zobrazowania przytoczmy najczęściej pojawiające się sformułowania (podaję w kolejności pojawiające się jako pierwsze w wypowiedzi):
– zawsze gotowi do pomocy, 130 wskazań,
– przyzwoici ludzie, 110 wskazań,
– oddani i koleżeńscy, 20 wskazań,
– fachowcy, 15 wskazań,
– inne cechy, 25 wskazań (pobożni, patrioci, rozmowni, weseli, zawsze uśmiechnięci).
Badane dzieci koncentrowały się na odwadze i dobroci strażaków. Rysunki pokazują odwagę w walce z ogniem (rys. 1), niesienie pomocy podczas wypadków na drodze
(rys. 2), dzieci dostrzegały też u strażaków wrażliwość na przyrodę, uczuciowość wobec
zwierzątek domowych (rys. 3).
W jakich sytuacjach społecznych najbardziej dostrzegany jest strażak?
Studenci (możliwe było wskazanie kilku okoliczności, stąd wskazania nie sumują się
do 100%, natomiast uszeregowano je malejąco):
– pożar, 100%,
– wypadek drogowy, 100%,
– powódź, 100%,
– pomoc w czasie pandemii osobom starszym, chorym, 82%,
– pomoc podczas katastrof budowlanych, 60%,
– pomoc w czasie srogiej zimy, 55%,
– pomoc w zabezpieczeniu lokalnych imprez kulturalnych, 51%,
– inne okoliczności: udział w świętach kościelnych, udział w spotkaniach w szkole, sprzątanie lasu, malowanie i odnawianie obiektów służących ludziom z okolicy, poniżej 50%.
Badana grupa dzieci dostrzegała strażaka w kontekście pożaru, pomocy na drodze,
ratowania zwierząt domowych i spotkania w szkole.
Z czego płynie autorytet strażaka?
Studenci (możliwa była tylko jedna odpowiedź spośród 10 wymienionych cech):
– odwaga, 210 wskazań,
– dobroć i człowieczeństwo, 55 wskazań,
– bezinteresowność, 20 wskazań,
– inne, 15 wskazań (bardzo etyczni ludzie, szybko reagują na potrzeby).
Dzieci postrzegały i rysowały strażaka jako odważnego człowieka i dużą postać, czyli
dającego opiekę i bezpieczeństwo.

218

STRAŻAK JAKO PROFESJA SZCZEGÓLNEGO ZAUFANIA
SPOŁECZNEGO W ŚWIETLE WYPOWIEDZI MŁODZIEŻY
AKADEMICKIEJ – RAPORT Z BADAŃ

W jaki sposób strażacy włączają się w życie regionu?
Studenci (bez wskazań procentowych i liczbowych):
– ratują domostwa przed pożarem,
– bronią przed podtopieniami,
– pilnują bezpieczeństwa na festynach i innych imprezach,
– uczestniczą w uroczystościach szkolnych,
– są strażą przy grobie Chrystusa,
– sprzątają miejsca pamięci narodowej, place kościelne,
– noszą sztandar na imprezach masowych.
Dzieci kojarzą strażaka jednoznacznie z pożarem i na drugim miejscu z pokazami
strażackimi na szkolnych boiskach i placach.
Gdzie szukają pomocy ludzie przeżywający stan zagrożenia?
Strażak jest wymieniany na pierwszym miejscu, przed policjantem, u 59% ankietowanych studentów. Pozostała część wymienia odwrotnie, na pierwszym miejscu stawiając
policjanta. Badana grupa dzieci wymienia na pierwszym miejscu rodziców (ściśle rzecz
ujmując – mamę), potem jest pan policjant, pani w szkole i strażak (po naprowadzeniu na
właściwy tor myślenia przez badaczy).
Na ile praca strażaka jest inspiracją dla „zwykłego człowieka”?
Studenci – wybierali jedną odpowiedź z 5 możliwych:
– strażacy są niezwykle dobrymi i bezinteresownymi ludźmi, 180 wskazań,
– strażacy to dobry sposób na pomoc innym (jak wolontariat), 60 wskazań,
– strażak to prestiż i męstwo, 50 wskazań,
– strażak to możliwość zrobienia kariery, 6 wskazań,
– inne, 4 wskazania (apolityczny, religijny, prostolinijny).
Badana grupa dzieci chce być tak odważna jak strażacy i tak umieć pomagać innym.
Dzieciom imponują stroje strażaka i możliwość jazdy dużym samochodem na sygnale.
Wnioski z badań
Strażak to najczęściej wymieniana profesja w obszarze pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Dalej pielęgniarka, lekarz, policjant, nauczyciel… To wynik wielu lat
niezwykle trudnej pracy na rzecz społeczeństwa, zgodnie z zawołaniem Bogu na chwałę,
ludziom na pożytek. Dla pedagogów społecznych i nauczycieli edukacji początkowej to
niezwykle silny wzór i model dla pracy w kontekście edukacji obywatelskiej, kreowania
postaw prawdziwego Polaka, patrioty, wolontariusza. Strażak jest wzorem przestrzegania
podstaw ludzkiej solidarności, poszanowania prawa, stanowi przykład działania profesjonalnego i reagowania na najbardziej nieprzewidywalne sytuacje. Badani wymieniają
strażaków jako osoby, którym ufają w sytuacji zwracania się o pomoc. W tym kontekście
strażak staje się powiernikiem ludzkiego życia i niesie nadzieję w trudnej sytuacji, zagrażającej życiu. Strażak jest wymieniany na pierwszym miejscu jako osoba wyróżniająca
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się odwagą. Jest to jednak rodzaj dowagi życiowej, a nie „odwagi scenicznej”, reżyserowanej i filmowej. Badani z wielkim szacunkiem odnoszą się nie tylko do pracy strażaka, ale
również do jego postawy ludzkiej i obywatelskiej. Być może dlatego między innymi, że
strażacy to osoby niosące pomoc bezinteresownie i bezzwłocznie.
OSP nie wymaga zaświadczeń o dochodach, numeru polisy ubezpieczeniowej, numeru
PESEL, NIP itp. Druhowie niosą pomoc, bo tego wymaga sytuacja, bo zagrożony jest człowiek, zwierzyna, szaleje żywioł czy cierpi zwykły człowiek. Strażak cieszy się zaufaniem
społecznym i autorytetem. Badani nie wymieniają bowiem afer i zachowań nieprzyzwoitych z udziałem strażaków. Druhowie nie są bohaterami lokalnych afer i skandali obyczajowych. Strażak kojarzy się z nośnikiem wartości ważnych dla Boga, człowieka, narodu
i państwa. Strażacy są nośnikiem ważnych społecznie wartości, takich jak: poświęcenie,
solidarność, patriotyzm, religia, prawda, przyjaźń, braterstwo. OSP nie jest organizacją
defraudującą i marnotrawiącą publiczne środki przekazywane im na cele statutowe. Badani dobrze oceniają wydatkowanie przez OSP środków w swoich gminach. OSP jest ruchem powszechnym, docierającym do szerokich kręgów społecznych. Aż 92% badanych
ma w rodzinie kogoś, kto jest zaangażowany w działania OSP lub zna kogoś takiego. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż 65% dzieci narysowało strażaka w różnych podejmowanych
przez niego czynnościach – zazwyczaj było to gaszenie pożaru. Taki obraz przedstawia
70% rysunków dzieci. Znacznie mniej, bo tylko 20% rysunków, obrazuje pomoc straży
pożarnej w wypadku drogowym. Natomiast 8% dzieci narysowało strażaka udzielającego
pomocy w sytuacji powodzi. Najmniej, bo 2% dzieci, narysowało inne czynności wykonywane przez straż pożarną, na przykład ratowanie małego kotka, który utknął na drzewie.
Z punktu widzenia małych dzieci pomoc w ratowaniu ich ukochanego zwierzątka w Jedlni Kościelnej jest tak samo ważna, jak walka z „wielką wodą” na Podkarpaciu. W jednej
i drugiej sytuacji strażak jest dla dziecka bohaterem i kimś, kto wyróżnia się niezwykłymi
cechami, odwagą, chęcią niesienia pomocy i „byciem przyjacielem dzieci i zwierzątek”.

Rysunek 1. Nikola, PSP w Jedlni. Straż w drodze do pożaru
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Rysunek 2. Zuzia, PSP w Jedlni. Strażacy udzielają pomocy przy wypadku drogowym

Rysunek 3. Lenka, PSP w Jedlni. Strażak ratuje uwięzionego na drzewie kotka
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Rekomendacje płynące z badań
Po pierwsze, z punktu widzenia lokalnej polityki społecznej dla władz samorządowych: należy zwiększyć nakłady finansowe na funkcjonowanie OSP w gminach i rozwijać
inicjatywy lokalne z udziałem strażaków, promując to szczególne powołanie.
Po drugie, z punktu widzenia pedagogiki społecznej dla władz oświatowych: należy
rozwijać edukację dla bezpieczeństwa już na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, promując profesję strażaka, i kontynuować ją na kolejnych etapach edukacji,
badając i rozwijając predyspozycje dzieci i młodzieży w kierunku wyboru służby w straży
pożarnej. Po trzecie, z punktu widzenia psychologii społecznej, dla szkół różnego poziomu kształcenia: wspierać postawy dzieci i młodzieży ukierunkowane na budowanie parametrów tożsamościowych człowieka, stanowiących podstawę jego społecznego funkcjonowania na najwyższym poziomie.
Dr Andrzej Gołębiowski jest dziekanem, profesorem na Wydziale Nauk Społecznych
Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, członkiem Polskiego Towarzystwa Polityki
Społecznej i Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego.
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6.

PERSPEKTYWY ROZWOJU CNBOP-PIB
Paweł Janik
Patron Instytutu Józef Tuliszkowski – profesjonalista i niestrudzony
działacz na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego, którego
wieloletni teoretyczny i praktyczny dorobek do dzisiaj wywiera istotny
wpływ na kształtowanie taktyki, techniki, szkolenia i badań naukowych
w zakresie ochrony przeciwpożarowej – jest dla nas inspiracją do kontynuowania tych dążeń.
Od 48 lat Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
(w tym od 2010 r. jako Państwowy Instytut Badawczy) prowadzi badania i certyfikację,
a także prace i badania rozwojowe oraz naukowe w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. W tym okresie zmieniały się zarówno uwarunkowania, podstawy formalne, jak i potrzeby dla tej działalności. CNBOP-PIB dostosowuje się do nich na bieżąco. Jako instytut badawczy Państwowej Straży Pożarnej, nadzorowany odpowiednio przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
komendanta głównego PSP, nieprzerwanie działa w celu poprawy bezpieczeństwa pożarowego w Polsce, edukacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także na rzecz rozwiązywania praktycznych problemów. Odpowiada na konkretne wyzwania, przede wszystkim
te techniczne.
Perspektywy rozwoju CNBOP-PIB są nierozerwalnie związane ze stojącymi przed Instytutem wyzwaniami, te zaś wynikają ze specyfiki funkcjonowania Instytutu – działającego na styku nauki i badań, administracji i biznesu. W tak zarysowanej przestrzeni CNBOP-PIB doskonali procesy badawcze i certyfikacyjne, dąży do praktycznej aplikacji wyników
projektów badawczych, stara się sprostać pojawiającym się zagrożeniom, nie zapomina-
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jąc o działaniach zapobiegawczych, w tym realizowanych w ramach prewencji społecznej.
Staramy się także wychodzić naprzeciw dynamicznemu rozwojowi technologicznemu.
Szczególną troską Instytutu jest ochrona zdrowia i życia funkcjonariuszy Państwowej
Straży Pożarnej, druhów z ochotniczych straży pożarnych oraz ratowników z pozostałych formacji. Dokładamy wszelkich starań, aby wykorzystywany przez nich w codziennej
służbie sprzęt spełniał odpowiednie standardy bezpieczeństwa oraz posiadał wymagane
cechy użytkowe. Jest to jedno z podstawowych obecnie zadań CNBOP-PIB i – jak się wydaje – będzie nim nadal w przyszłości.
Narzędziami do zapewnienia właściwej realizacji tego zadania są certyfikacja i dopuszczenia
wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej, w tym określonych wyrobów budowlanych oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie wszystkich rodzajów jednostek ochrony przeciwpożarowej: PSP, OSP, WOP, ZSP i innych. Tylko w 2020 r. Instytut wydał ponad 500 świadectw
dopuszczenia i certyfikatów dla wyrobów stosowanych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej
w obiektach budowlanych, a także dla sprzętu i wyposażenia straży pożarnej wykorzystywanych podczas działań ratowniczych. Certyfikaty CNBOP-PIB otwierają producentom wyrobów
również dostęp do rynków innych państw – od końca 2014 r. działalność Instytutu w zakresie
urządzeń sygnalizacji alarmu pożaru i automatyki pożarniczej uznawana jest przez Komendę
Główną Obrony Cywilnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich (wydaje certyfikaty zgodności, które są uznawane na rynku ZEA). Na początku 2018 r.
CNBOP-PIB uzyskało uznanie europejskiej certyfikacji wyrobów budowlanych w prowincji Teheranu w Islamskiej Republice Iranu. Dodatkowo CNBOP-PIB uzyskało uznanie przedmiotowej
działalności na rynku państwa Katar (General Directorate of Civil Defence, Ministry of Interior –
State of Qatar) oraz na rynku Omanu (Directorate General of Civil Protection, Public Authority
for Civil Defence & Ambulance, Sultanate of Oman). Jednocześnie Instytut otrzymał informację
o indywidualnej akceptacji certyfikatów przez Jordan Standards And Metrology Organization
(www.jsmo.gov.jo).
Ważną zmianą, która obowiązuje od 27 października 2020 r. na mocy dedykowanych
przepisów prawa, jest możliwość wprowadzania do użytkowania w jednostkach ochrony
przeciwpożarowej używanych pojazdów pożarniczych sprowadzanych z zagranicy. Dla takich pojazdów pożarniczych w wieku od 5 do 30 lat CNBOP-PIB wydaje opinie techniczne. Podstawę wspomnianego procesu stanowią dostosowane kryteria oceny dla tej grupy
wyrobów, dlatego może przebiegać on szybciej niż proces dopuszczenia. Do minimum
ograniczono formalności i – co jest wynikiem powyższego – koszty związane z przeprowadzeniem badań na potrzeby wydania opinii, dbając jednocześnie o to, aby dokonywane
badania kontrolne gwarantowały odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
Przedstawione powyżej wybrane przykłady pokazują, jak obszar aktywności Instytutu w zakresie badań i certyfikacji stale podlega ewolucji. Determinantami wspomnianej
ewolucji są m.in.: ciągły postęp techniczny, zmieniające się normy, standardy oraz otoczenie prawne, a także rosnące potrzeby funkcjonalno-użytkowe. W ślad za tym konieczne
jest tworzenie nowych lub modernizowanie istniejących stanowisk badawczych, a także samych metodyk badawczych, wymagań stawianych wyrobom i regulacji prawnych.
CNBOP-PIB dokłada starań, aby w tym wymiarze oferta w kolejnych latach jak najbardziej odpowiadała bieżącym potrzebom oraz wyzwaniom przyszłości. W ramach swojej
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działalności na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pożarowego w kraju Instytut
szczególną uwagę – obok prowadzonej certyfikacji i dopuszczenia wyrobów – skierował
na obszar usług w ochronie przeciwpożarowej. Rozszerzona została oferta dobrowolnej
certyfikacji podmiotów, które projektują, instalują i konserwują techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych. Uruchomiono także dla właścicieli, zarządców oraz innych uprawnionych użytkowników procesy certyfikacji instalacji przeciwpożarowych czy
bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych. Ze względu na brak formalnych wymagań i regulacji dotyczących kwalifikacji do projektowania, montażu i konserwacji systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych – co wpływa niekorzystnie na jakość świadczonych
usług i bezpośrednio przekłada się na poziom bezpieczeństwa pożarowego ludzi i obiektów
budowlanych – w CNBOP-PIB został uruchomiony projekt wewnętrzny, w ramach którego zespół ekspertów ze wsparciem metodycznym specjalistów Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE), wykorzystując narzędzia, jakie daje Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK),
opracował i zgłosił 7 kwalifikacji rynkowych. W przyszłości, po uruchomieniu walidacji
w procesie certyfikacji kwalifikacji opracowanych przez CNBOP-PIB, przewidywane jest
rozszerzenie zakresu kwalifikacji w ochronie przeciwpożarowej.
Powyższe stanowi pierwszy, lecz prawdopodobnie nieostatni krok w stronę profesjonalizacji usług projektowych, wykonawczych i konserwacyjnych w zakresie urządzeń
przeciwpożarowych. Realizując to przedsięwzięcie, nie tracimy z pola widzenia kwestii
wspomnianej już wcześniej prewencji społecznej. Z myślą o tym obszarze stworzono właśnie relatywnie prostą kwalifikację 7, dotyczącą montażu i konserwacji autonomicznych
czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu. Widzimy możliwość zdobywania tej kwalifikacji przez wszystkie osoby zainteresowane pomocą w montowaniu tych urządzeń, np.
w domach osób starszych, samotnych. Wydaje się, że członkowie młodzieżowych drużyn
pożarniczych również są właściwymi adresatami tej kwalifikacji. Zresztą pierwsze praktyczne kroki w tym zakresie już poczyniliśmy, włączając się w lokalną akcję miejscowej
jednostki OSP #naSTRAŻyciepła, polegającą na pomocy w dostarczaniu osobom potrzebującym opału na okres zimy. Nasza rola w tym przedsięwzięciu polegała na zakupie określonej liczby 50 autonomicznych czujek dymu oraz przeszkoleniu w ramach wspomnianej
powyżej kwalifikacji druhów z tej jednostki. Dzięki temu mogli oni zamontować je w domach osób znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej i potrzebujących wsparcia również
w aspekcie ochrony przed zagrożeniem pożarowym.
Wybiegając w przyszłość, czynimy starania, aby ta inicjatywa nadal się rozwijała. Obiecująco w tym zakresie wygląda zapoczątkowana już współpraca ze Związkiem Harcerstwa
Polskiego czy ze szkołami, w których funkcjonują klasy o profilu pożarniczym. Wierzymy,
że przy przychylności innych organizacji będziemy w stanie aktywować społecznie młodzież. Jesteśmy otwarci na organizowanie wyjazdowych szkoleń, czy to w ramach obozów
harcerskich, czy obozów młodzieżowych drużyn pożarniczych.
Cztery zespoły laboratoriów dzięki wykwalifikowanemu personelowi i ciągle rozszerzanej, nowoczesnej infrastrukturze stanowią unikalny i intensywnie wykorzystywany
potencjał badawczy CNBOP-PIB. Możliwości badawcze są stale dostosowywane do potrzeb, rozwijane i doskonalone. Działalność laboratoriów opiera się na zasadach ujętych
w dokumentacji systemowej. Instytut posiada bogate doświadczenie i dorobek w zakresie
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badawczym, które permanentnie rozwija i zamierza rozwijać w przyszłości, starając się
odpowiadać na wciąż nowe potrzeby w tym zakresie.
W obliczu trwającej rewolucji technologicznej, a jednocześnie pojawiania się nowych
wyzwań stwarzanych przez katastrofy ekologiczne, skutki ocieplenia klimatu czy pandemię Instytut prowadzi działania ukierunkowane na transfer wyników prac badawczych
oraz wiedzy i technologii, jak również rozwiązywanie praktycznych problemów stojących
przed jednostkami ochrony przeciwpożarowej.
Patrząc w przyszłość, Instytut stara się dostosowywać swoją działalność do potrzeb
związanych ze zmieniającą się rzeczywistością. Z tego względu angażuje się w innowacyjne przedsięwzięcia badawcze. Znajdziemy wśród nich zarówno projekty związane
z wykorzystaniem w działaniach zapobiegawczych i ratowniczych bezzałogowych statków
powietrznych, zastosowaniem wirtualnej lub mieszanej rzeczywistości, jak i te dotyczące
poszukiwania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sprzętu ratowniczego.
Warto tu wspomnieć o udziale CNBOP-PIB w realizacji projektu pt. „Innowacyjny
adaptacyjny skokochron do bezpiecznej ewakuacji ludzi”, w ramach konkursu LIDER
X organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Głównym wykonawcą
w projekcie jest Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk.
Zakłada się, że w wyniku realizacji projektu powstanie prototyp adaptacyjnego skokochronu, którego konstrukcja powinna ograniczyć przeciążenia działające na ciało człowieka upadającego z wysokości na powierzchnię skokochronu. Realizacja projektu oraz prace
badawcze własne prowadzone w Instytucie w przyszłości skutkować będą określeniem
maksymalnych dopuszczalnych przeciążeń, jakie mogą oddziaływać na ciało człowieka
upadającego na dopuszczone do użytkowania skokochrony, oraz czasu ich trwania.
W obszarze nowoczesnych technologii ważnym projektem jest opracowanie i wykonanie systemu sterowania (SS) bezzałogowym statkiem powietrznym (BSP). Rozwiązanie
to ma dać możliwość sterowania BSP za pomocą wzroku operatora, z wykorzystaniem
dostępnych już w tym zakresie rozwiązań technologicznych, a także przejęcia kontroli nad
autonomicznym lotem BSP. Liderem tego projektu jest partner przemysłowy, co stanowi
ważny czynnik ułatwiający późniejsze wdrożenie wyników projektu.
Warto również wspomnieć o prowadzonych przez CNBOP-PIB badaniach nad wentylacją taktyczną. Stosowane obecnie mobilne wentylatory nadciśnieniowe wymagają testów potwierdzających skuteczność ich działania w ekstremalnych warunkach pracy – ze
szczególnym uwzględnieniem parametru wydajności aerodynamicznej. Obecnie w CNBOP-PIB trwają prace związane z projektowaniem i budową stanowisk badawczych pozwalających na ocenę takich cech, jak charakterystyka profilu prędkości strugi powietrza
oraz rzeczywista wydajność aerodynamiczna mobilnych wentylatorów nadciśnieniowych.
Dążenie do praktycznej aplikacji wyników projektów badawczych stanowi wyzwanie
także ze względu na konieczność stworzenia przyjaznego otoczenia formalnoprawnego,
obejmującego przejrzyste zasady w zakresie przekazywania i nabywania praw autorskich
czy opodatkowania (w tym podatkiem VAT). Wszystkie te kwestie – z pozoru prozaiczne
– nieuregulowane dostatecznie precyzyjnie, mogą stanowić istotną przeszkodę w realizacji śmiałych zamierzeń perspektywiczno-innowacyjnych.
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Narzędziem upowszechniania wyników badań jest m.in. wydawnictwo CNBOP-PIB,
które od początku swojej działalności opublikowało ponad 200 monografii, podręczników,
skryptów i standardów o tematyce z obszaru ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa,
zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w większości dostępnych on-line na stronie
internetowej Instytutu. W ramach realizacji misji dotyczącej popularyzacji wiedzy dbamy
o to, aby do naszych czytelników, obok rozważań teoretycznych, docierały również treści
o walorach czysto praktycznych. Jako przykład w tym zakresie można wskazać wydany
w ostatnim czasie obszerny poradnik pt. Ocena ryzyka pożarowego w instalacjach fotowoltaicznych. Określenie koncepcji bezpieczeństwa w celu minimalizacji ryzyka, przeznaczony
dla wykonawców, instalatorów i projektantów instalacji fotowoltaicznych, a także dla ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w obiektach z tego rodzaju
instalacjami. Uznaliśmy, że przedmiotowa publikacja będzie przydatna ze względu na rosnącą popularność zastosowania paneli PV. Jest to tylko jeden z przykładów wskazujących
na otwartość Instytutu na obszary związane z pojawiającymi się na bieżąco wyzwaniami
– czy to ze zmianami klimatu, czy dokonującym się postępem technicznym (w tym poruszanymi przez innych prelegentów zagadnieniami, m.in. ubrań ochronnych monitorujących funkcje życiowe ratowników, robotów zastępujących ludzi w działaniach w strefach
bezpośredniego zagrożenia czy zastosowania sztucznej inteligencji).
Podniesione powyżej kwestie nie wyczerpują gamy wyzwań, przed jakimi stoi CNBOP-PIB. Niemniej w ramach niniejszej publikacji uwagę skoncentrowano na tych, które
wskazują na rodzaje obecnych i przyszłych działań na rzecz rozwoju szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej, podkreślając przy tym obszary potencjalnej współpracy
w omawianym zakresie. Pozostaje wyrazić nadzieję, że będziemy w stanie im sprostać.
Dr Paweł Janik jest dyrektorem Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – PIB im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie.
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7.

EDUKACJA MEDIALNA –
SPRZYMIERZENIEC BEZPIECZEŃSTWA
Zbigniew Adamkiewicz
Jak ma wyglądać edukacja za 30 lat? Tak naprawdę tego nie wie nikt.
Przypomnijmy więc, jak edukacja wyglądała 30 lat temu. Szkolna ławka, tablica, kreda, podręcznik i zeszyt. No i jeszcze ściągawki pisane na
małych karteczkach chowanych, gdzie się tylko dało, lub ręce i nogi zapisane wzorami matematycznymi, fizycznymi, równaniami chemicznymi.
Co się stało przez te 30 lat z edukacją? Do zeszłego roku nie tak wiele. Za
to od marca 2020 r. jedno małe stworzenie, niewidoczne ludzkim okiem,
zmieniło cały świat. W tym również edukację. Ławki zostały zamienione na łóżka, tablice
na smartfony, laptopy lub notebooki. Przekaz został jednak ten sam.
Zmiana sposobu komunikacji edukacyjnej już się nie cofnie. Zastanówmy się więc, co
będzie za 30 lat. Jak zmieni się przekaz, środki komunikacji i szybkość dotarcia z informacją. Nawet najbardziej wizjonerscy pisarze science fiction czy najtęższe umysły ścisłe nie są
w stanie przewidzieć, jak zmieni się sposób komunikacji. Zastanówmy się również, jaki to
może mieć wpływ na bezpieczeństwo. Czy szybkość przekazu informacji i jego celowość
mogą przyczynić się do poprawy naszego bezpieczeństwa? Pytanie w zasadzie retoryczne.
Oczywiste jest, że szybkość reakcji jest kluczowym elementem skuteczności działań ratunkowych. Sprawa bezpieczeństwa będzie priorytetem dla instytucji zajmujących się tym statutowo. Do takich niewątpliwie należą OSP i ich młodzieżowe przybudówki, czyli dziecięce
i młodzieżowe drużyny pożarnicze. To oni, młodzi adepci, zastępując za kilka lub kilkanaście lat swoich starszych kolegów, natkną się na nie do końca znane dzisiaj zagrożenia.
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Niezależnie od środków przekazu informacji i szybkości przekazu dzisiejsze, jak również przyszłe działania poprawiające nasze bezpieczeństwo zależeć będą głównie od edukacji prewencyjnej. Taniej i skuteczniej jest edukować oraz przeciwdziałać niż likwidować
skutki zagrożeń.
Powszechność i anonimowość internetu stanowią znakomite pole do wszelkiego rodzaju sytuacji stwarzających wiele zagrożeń.
Moim zdaniem tylko daleko idąca współpraca wszystkich służb i instytucji odpowiedzialnych za przekaz informacji, w tym tych o zagrożeniach, może przynieść pozytywny efekt w walce z nimi. Nie jest trudno wyobrazić sobie, co by się działo, gdyby radio,
telewizja i internet nie ostrzegały przed żywiołami. Jak zwiększyłaby się skala zniszczeń
i tragedii bez pomocy mediów w szybkim przekazie informacji? Jak ogromną rolę pełnią
one w edukacji na rzecz podniesienia bezpieczeństwa? Jak wielką różnorodność środków
przekazu można zastosować, aby informacje na temat sposobów zapobiegania, środków
zaradczych, sposobów działania w sytuacjach kryzysowych, udzielania pomocy i bezpiecznego zachowania mogły dotrzeć do coraz większej grupy społeczeństwa? Ten sposób
dotarcia do odbiorców wydaje się dużo bardziej atrakcyjny, a co za tym idzie – skuteczniejszy, niż wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia. Mamy tego dosyć liczne przykłady – jak
choćby bijące rekordy oglądalności seriale telewizyjne i filmy fabularne przedstawiające
pracę strażaków. Coraz więcej jest w przekazie informacyjnym wiadomości o udziale strażaków w przeróżnych akcjach ratunkowych. Im więcej, tym lepiej. I my mamy w tym swój
udział. Kilka lat temu skierowaliśmy do produkcji projekt filmowy pt. „Strażacy”. Cieszył
się on ogromną popularnością i tylko względy pozaprogramowe doprowadziły do jego
zdjęcia z anteny. Mam nadzieję powrócić do tego projektu za jakiś czas.
Konieczne wydaje się stworzenie portalu tematycznego o strażakach. Powinien być
on podzielony na zakładki tematyczne typu: z życia wzięte, prognoza pogody, zagrożenia,
newsy. Aby jednak wyjść poza krąg strażaków, należy nawiązać współpracę z czołowymi
portalami społecznościowymi, takimi jak: Onet, Interia czy WP. Współpraca polegałaby na dostarczaniu im kontentu (informacji lub tematów), na przykład „straż ostrzega”,
„uwaga na wiatry”. Internauci po kliknięciu na dany link przechodziliby do portalu strażackiego i tam pozostawali. Na portalu (jego nazwa nie musi od razu tego sugerować,
np. „wakcje.pl” lub „likwidacja zagrożeń.pl”) powinna być jakaś część umożliwiająca jego
kreowanie z zewnątrz, choćby zamieszczanie filmików nagrywanych smartfonami i możliwość głosowania na najpopularniejszy, najlepszy, najśmieszniejszy… Portal powinien
być zrobiony przyjaźnie, „na luzie”, bez sztywności i nadęcia. Wtedy będzie popularny
i polecany innym. Takie portaliki mogą również powstawać lokalnie.
Biorąc pod uwagę wcześniej wspomniane uwarunkowania, dochodzę do wniosku, że
w erze wszechobecnych mediów personalnych (kamerki telefoniczne, kamerki internetowe, proste zestawy montażowe w komputerach i smartfonach) działalność OSP można
rozszerzyć również o sferę edukacji i prewencji lokalnej. Niech każdy odpowie sobie na
kilka podstawowych pytań. Czy łatwiej i przyjemniej ogląda się film w kolorze, czy czarno
biały? Czy miły i sugestywny głos lektora i znanych aktorów budzi większe zainteresowanie filmem, niż wgrane napisy? Czy szybko i atrakcyjnie zmontowany film budzi większe
zainteresowanie widza, niż wlokące się w nieskończoność nudne sceny? Pytania te nie
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wymagają bardzo skomplikowanej analizy, by dojść do wniosku, że lepsze jest to, co budzi
większe zainteresowanie. Bardziej i dłużej pamięta się dobry film czy zły?
Sztuka filmowa nie zmieniła się od kilkudziesięciu lat, mimo przeróżnych prób omijania i zmiany kanonów konstrukcji kina. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, żeby materiały
instruktażowe, poglądowe, szkoleniowe i cały przekaz dotyczący bezpieczeństwa były robione zgodnie z kanonami atrakcyjnego przekazu filmowego. Do zainteresowanych łatwiej trafia spójny przekaz audiowizualny niż wszystkie inne formy przekazu.
Stworzenie grup mieszkańców w internecie i produkowanie dla nich swoistego programu telewizyjnego przez młodzieżowe grupy OSP to wspaniały przykład pozytywnego
wykorzystania tego środka przekazu przez młode pokolenie, ale także połączenie pasji
z bezpieczeństwem.
Żeby jednak móc w sposób profesjonalny tworzyć taką telewizję, potrzebna jest wiedza
i umiejętności, których nie nauczymy się sami. Do tego mają posłużyć szkółki filmowe.
„Szkółka filmowa” to nowatorskie podejście do sposobu edukacji kierunkowej. Istnieją
już na rynku paraedukacyjnym firmy zajmujące się kierunkowym dokształcaniem dzieci
i młodzieży. Są to różne formy organizacyjno-branżowe, które w systemie pozaszkolnym
dokształcają dzieci i młodzież w mniejszym lub większym zakresie – jednak zawsze kierunkowo. Do tradycyjnych form dokształcania kierunkowego należą przede wszystkim
instytucje zajmujące się dokształcaniem językowym. Pełno jest instytutów, szkół, szkółek
i kursów. Zaroiło się również warsztatami, kursami, szkołami w innych obszarach tematycznych. Korepetycje z przedmiotów szkolnych, warsztaty muzyczne, kursy kulinarne,
kluby i zajęcia sportowe lub parasportowe, kluby dyskusyjne, warsztaty artystyczno-malarskie, rysunek, taniec, śpiew, musical.
Wszystkie tego typu instytucje działają kierunkowo i skupiają się wokół jednego, wybranego celu. Pomysł „szkółki filmowej” idzie sporo dalej. Jest przeniesieniem tematycznym „dorosłej” szkoły filmowej do poziomu 10-15-latków. Celem przedsięwzięcia jest
zainteresowanie dzieci, a w zasadzie nastolatków, sztuką filmową. Wpłynie to niewątpliwie na rozwijanie zainteresowania popularyzacją ochotniczego ruchu strażackiego wśród
dzieci i młodzieży, popularyzację wiedzy medialnej oraz samorządowej, rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
motywowanie dzieci i młodzieży do rozwijania swoich pasji filmowych oraz artystycznych, kształtowanie wrażliwości estetycznej, zaangażowanie dzieci i młodzieży w propagowanie pozytywnego wzorca nowoczesnego wizerunku OSP.
Mgr Zbigniew Adamkiewicz – producent, były dyrektor Agencji Filmowej i Telewizyjnej
TVP SA.
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8.

Rola muzealnictwa pożarniczego
w Polsce w procesie edukacji na
przykładzie Muzeum Pożarnictwa
w Kotuniu
Zbigniew Todorski
Jedną z najbardziej charakterystycznych cech muzeów jako instytucji jest ich wielofunkcyjność. Pełnią one funkcje kolekcjonerskie,
konserwatorskie, naukowo-badawcze, popularyzatorskie i edukacyjne.
Muzeum w nowoczesnym rozumieniu tego pojęcia to równocześnie instytucja społeczna powołana do komunikowania, przekazywania informacji i pobudzania doświadczeń za pomocą środków wizualnych, takich
jak ekspozycja i przedmioty trójwymiarowe. Stanowiąc ważny element
współczesnej cywilizacji i kultury, odpowiada równocześnie potrzebom
edukacyjnym1.

1

L. Turos, Muzeum – swoista instytucja edukacyjna, Warszawa 1999, s. 43.
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Z myślą o przyszłych pokoleniach
Najistotniejszą funkcją muzeów z punktu widzenia edukacyjnego jest przenoszenie
dorobku kulturowego i społecznego z pokolenia na pokolenie. Dorobek ten, zawarty
w zbiorach muzealnych w postaci zabytkowych eksponatów, kształtuje świadomość intelektualną i moralną społeczeństwa oraz tworzy międzypokoleniowe więzi kulturowe.
Muzea są instytucją uczącą przewidywania przyszłości i przygotowywania się do realizacji
nowych zadań, ideałów i potrzeb. Uczestnictwo w różnych formach działalności oświatowej muzeów pożarnictwa kształtuje u młodzieży zdolność do podejmowania inicjatyw
obywatelskich i do zaangażowania się w ich realizację poprzez wstępowanie do młodzieżowych drużyn pożarniczych.
Z punktu widzenia funkcji edukacyjnej muzeum zasadnicze znaczenie ma pobudzanie i kształtowanie zainteresowań intelektualnych odbiorców. Określa w pewnym stopniu
poziom kultury umysłowej społeczeństwa i zakres jego intelektualnych aspiracji. Podejmowanie przez muzeum pożarnictwa roli kreatora zainteresowań intelektualnych osób
zwiedzających muzeum oznacza, że instytucja ta realizuje jedno z podstawowych zadań
oświatowych i przyczynia się do rozszerzania horyzontów umysłowych społeczeństwa2.
Według Tadeusza Dobrowolskiego „Muzea są przeznaczone dla społeczeństwa, muzea powinny służyć społeczeństwu lub na odwrót, społeczeństwo powinno korzystać ze
zbiorów muzealnych celem pogłębienia swej kultury wewnętrznej, swej wiedzy o świecie,
o własnej ziemi i własnym narodzie, czyli o sobie samym”3.
Zdobywanie wiedzy na temat muzealiów zgromadzonych w placówce budzi świadomość wartości tych znalezisk. Muzealnictwo pożarnicze informuje o wartościach i treściach
gromadzonych zbiorów, kształtuje wrażliwość poznawczą i estetyczną. W każdym środowisku muzeum zaspokaja potrzeby emocjonalne, poznawcze, estetyczne, religijne, społeczne
oraz rekreacyjne. Ważną cechą tych instytucji jest tworzenie atmosfery kształtującej obraz
dziejów pożarnictwa, potrzeby ich poznawania i kontynuowania. Eksponaty w muzeach pożarnictwa są rezultatem zaangażowania wielu osób i ich poszukiwania nie tylko przez ludzi
związanych z pożarnictwem, ale i przez dużą część mieszkańców regionu.
Powstające w XIX w., w latach niewoli zaborczej, ochotnicze straże pożarne spełniały
w naszym kraju nie tylko funkcje pożarnicze, były szkołą wychowania patriotycznego,
stanowiły dobrze wyszkoloną kadrę dla przyszłej armii polskiej. Na początku XX w. pod
maską legalnej działalności pożarniczej prowadziły działalność niepodległościową, stając się bazą, a często trzonem Polskiej Organizacji Wojskowej. Te piękne karty zapisane
przez polskie pożarnictwo skłaniały jego działaczy do podejmowania inicjatyw w zakresie
dokumentowania dziejów stowarzyszeń strażackich oraz gromadzenia pamiątek pożarniczych dla przyszłych pokoleń, niejednokrotnie o dużych walorach poznawczych i wychowawczych. Celom tym miało służyć muzeum pożarnictwa polskiego. O potrzebie jego

2
3

K. Zieliński, Działalność edukacyjna Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu, Siedlce 2006, s. 20-21.
T. Dobrowolski, Historia sztuki polskiej w zarysie, t. 1, 1947, s. 32; Cytat za: K. Zieliński, Działalność edukacyjna Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu, Siedlce 2006, praca magisterska napisana w Katedrze Edukacji
Obronnej Akademii Podlaskiej w Siedlcach pod kierunkiem dr. Stefana Chojneckiego, s. 19.
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stworzenia działacze straży pożarnych pisali na łamach prasy pożarniczej i organizowali
zalążki muzeów jeszcze za czasów zaborów.
Pierwszy zbiór dawnych oraz współczesnych pamiątek i dokumentów związanych
z dziejami polskiego pożarnictwa i historią ochotniczych straży pożarnych stworzył Władysław Tarczyński (1845-1918), zasłużony kolekcjoner i społecznik, założyciel i długoletni prezes, a następnie członek zarządu Straży Ogniowej Ochotniczej w Łowiczu, twórca
Muzeum Starożytności i Pamiątek Historycznych, w którym stworzył dział pożarniczy4.
Początkowo zbiory gromadzone na przełomie XIX w. i XX w. przechowywał w lokalu Towarzystwa Wzajemnego Kredytu, którego był dyrektorem. Dla publiczności udostępnił
je w 1905 r. pod nazwą „Zbiory Starożytności”. Zbiory ściągały znawców i amatorów nawet spoza granic kraju. W 1907 r. muzeum zostało przeniesione do pomieszczeń przekazanych na ten cel przez Zarząd Straży Ogniowej Ochotniczej5. Muzeum, które powstało
w czasach zaborów, pełniło funkcję edukacyjną, ukazując w gromadzonych przedmiotach
skrawek dawnej, wolnej Polski.
W 1917 r. ukazał się na łamach „Przeglądu Pożarniczego” obszerny artykuł naczelnego redaktora, Leona Ostaszewskiego, pt. Muzeum pożarnicze. Autor uzasadniał w nim
konieczność i celowość powołania krajowego muzeum pożarniczego – „instytucji, która
gromadząc zbiory, dotyczące pożarnictwa krajowego, oddałaby w przyszłości nieocenione
usługi przyszłym badaczom tej dziedziny naszej pracy społecznej”.
Rolę edukacyjną muzeum pożarniczego dla przyszłych pokoleń widział Konstanty
Wysznacki, który w 1919 r. na łamach „Przeglądu Pożarniczego”, zwracając się z apelem do straży ogniowych, by gromadziły pamiątki, jednocześnie udzielając wskazówek,
co należy zbierać do przyszłego muzeum, pisał: „Winny to być wydawnictwa o polskich
strażach ogniowych, oryginalne dokumenty, statuty, korespondencje, fotografie, obrazy
i plakaty o tematyce pożarniczej, medale i odznaczenia, sztandary i narzędzia strażackie,
współczesne aparaty gaśnicze itp., zaś każdy przedmiot winien być zaopatrzony w odpowiednią metryczkę zawierającą szczegółowe o nim informacje”6.
Edukację społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży, za pośrednictwem muzeów i sympozjów naukowych ukazujących dzieje polskiego muzealnictwa doceniał płk poż. Władysław
Pilawski, który w latach 80. XX w. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Historyczno-Muzealnej przy Zarządzie Głównym Związku OSP. Był zastępcą komendanta głównego
Straży Pożarnych w latach 1957-1979. Po przejściu na emeryturę mógł zająć się sprawami
dokumentowania historii pożarnictwa polskiego. W. Pilawski uznał za najpilniejsze zadanie uporządkowanie działalności placówek muzealnych i izb tradycji w celu zabezpieczenia
licznych eksponatów muzealnych będących w posiadaniu tych jednostek oraz podjęcie prac
zapewniających poznanie przeszłości ochrony przeciwpożarowej w życiu społeczeństwa7.
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K. Rybacki, Śp. Władysław Tarczyński – wspomnienia pośmiertne, „Gazeta Łowicka” 1918, nr 40, s. 4.
W. Warchałowski, Muzeum w Łowiczu. Informator, Łowicz, b. r. w.
Cytat za: T. Olejnik, Z dziejów polskiego muzealnictwa pożarniczego, [w:] „Muzealny Rocznik Pożarniczy”, t.
1(1990), Warszawa-Łódź 1990, s. 10.
Z. Todorski, Dokumentowanie historii pożarnictwa polskiego pod przewodnictwem Władysława Pilawskiego,
„Strażak Mazowiecki” 2014, nr 4, s. 23.
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W „Strażaku” z 1-28 lutego 1982 r. opublikował duży artykuł pt. W trosce o przeszłość,
w którym na wstępie napisał: „Wychowanie obywatelskie społeczeństwa, a młodego pokolenia w szczególności, realizuje się przede wszystkim przez poznawanie tradycji narodowych, historii i kultury. Stąd też i w ochronie przeciwpożarowej przywiązujemy coraz
większe znaczenie do działalności nad udokumentowaniem historii i tradycji polskiego
pożarnictwa, jako ważnego elementu rozwijania patriotycznych uczuć, przywiązania do
organizacji pożarniczych, upowszechniania ich osiągnięć oraz ukazania roli w rozwoju
osiedla, regionu, kraju”8.
Na wartości edukacyjne zabytków muzealnych i ich walory estetyczne wskazał Daniel
Tworek, zamieszczając w „Strażaku” artykuł pt. Uwagi konserwatora. We wstępie artykułu
napisał: „Eksponatu zabytkowego nie można traktować jak kawałka określonego metalu.
Każdy przedmiot spełniał w okresie, w którym powstał, określoną rolę. Jego postać zewnętrzna, wygląd, kolor itp. były wynikiem panujących w tym okresie przyzwyczajeń, wymagań estetycznych, a także możliwości materiałowych i technicznych”. W dalszej części
artykułu zwrócił uwagę na zachowanie warunków przechowywania i zasad konserwacji
eksponatów, także wykonanych z innych materiałów9.
Na tradycje strażackie jako składnik kultury narodowej wskazywał także sekretarz generalny ZG ZOSP płk mgr Zdzisław Radwański podczas zorganizowanego w dniach 14-16 listopada 1986 r. w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie koło
Warszawy seminarium dla organizatorów muzeów pożarniczych (na terenie Polski były w tym
czasie 24 muzea i 6 dalszych w stanie organizacji). Podczas tego sympozjum, zorganizowanego
przez W. Pilawskiego, cenny temat dla aspektów edukacyjnych omówił płk inż. Marian Gwizdka z Łodzi. Wspierając się rysunkami, ukazał plastyczny wystrój wnętrz i sposoby urządzania
ekspozycji muzealnych pod kątem ich wartości poznawczych i edukacyjnych10.
Temat edukacji przez muzealnictwo pożarnicze ujęty został w broszurce dotyczącej
dokumentowania historii pożarnictwa, opracowanej przez W. Pilawskiego i Z. Radwańskiego. Powielana i rozsyłana do wojewódzkich komisji historyczno-muzealnych, była
cennym materiałem dla organizatorów muzeów i izb tradycji.
Z kart historii muzeum w Kotuniu
W latach 80. XX w. powstało na terenie obecnego woj. mazowieckiego Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu, obecnie oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach, będące dziś liczącą się placówką w Polsce. Siedzibą muzeum jest strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kotuniu. Rozbudowa obiektu w latach 1984-1985 i 1987-1988 pozwoliła na powiększenie powierzchni wystawowej muzeum. OSP udostępnia pomieszczenia dla muzeum bezpłatnie. Muzealia rozmieszczone są w pięciu salach wystawowych o łącznej powierzchni
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W. Pilawski, W trosce o przyszłość, „Strażak” 1982, nr 3-4, s. 18-19.
D. Tworek, Uwagi konserwatora, „Strażak” 1982, nr 3-4, s. 9, 28.
Archiwum autora. Materiały z sympozjum w Józefowie.
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265,45 m2. Ostatnia przebudowa ekspozycji stałej była po kapitalnym remoncie obiektu,
przeprowadzonym w roku 2013. Podczas remontu, przeprowadzonego przez Urząd Gminy w Kotuniu, ze wsparciem funduszu unijnego, dokonano wymiany oświetlenia, budynek ocieplono, wymieniono pokrycie dachu z założeniem instalacji odgromowej i wykonano centralne ogrzewanie11.
Muzeum zostało utworzone uchwałą Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotuniu
z 26 sierpnia 1982 r. Pozyskiwaniem i konserwacją eksponatów, przygotowaniem pomieszczeń dla muzeum i jego organizacją kierował 11-osobowy komitet organizacyjny muzeum.
Prezesem komitetu był Zbigniew Todorski, ówczesny naczelnik OSP. Zarządzeniem nr
40/83 Wojewody Siedleckiego z 30 września 1983 r. muzeum społeczne OSP w Kotuniu zostało przekształcone w oddział Muzeum Okręgowego w Siedlcach. Celem organizowanego
muzeum było dokumentowanie dziejów straży pożarnych byłego województwa siedleckiego, ich kultury i zachodzących zmian w wyposażeniu12. Obecnie głównym obszarem zainteresowania Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu – oddziału Muzeum Regionalnego w Siedlcach
jest historia techniki i kultury polskiego pożarnictwa, zwłaszcza ponad 1900 straży pożarnych – ochotniczych i zawodowych – istniejących na terenie woj. mazowieckiego.
Muzeum realizuje następujące cele:
– trwale chroni dobra techniki i kultury pożarniczej,
– informuje o wartościach i treściach zgromadzonych zbiorów,
– upowszechnia podstawowe wartości historii, nauki i kultury polskiego pożarnictwa,
– kształtuje wartości poznawcze i estetyczne wśród młodzieży i starszego pokolenia,
– prowadzi własną działalność naukowo-badawczą i oświatową w zakresie historii techniki pożarniczej i dziejów ochrony przeciwpożarowej.
Oprócz działu historii pożarnictwa muzeum posiada zbiory archiwalne i biblioteczne
do działalności naukowej i popularyzacyjnej. Muzeum zabezpiecza relikty kultury polskiego pożarnictwa, stanowiące cząstkę kultury polskiego narodu. Jest licznie odwiedzane przez wycieczki i turystów indywidualnych. Dzieciom, młodzieży i dorosłym pomaga
w rozwijaniu zainteresowań tą szczególną służbą społeczną, jaką jest działalność OSP.
Placówka ta podnosi także poziom kultury patriotycznej, uczy umiejętności wykrywania
związków między działalnością OSP a postępem technicznym i tym samym stanowi pewną inspirację dla twórczości technicznej młodzieży szkolnej i dorosłych.
W ciągu 38 lat pozyskiwano coraz więcej muzealiów, zbiorów archiwalnych i książek
dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Ich liczba cały czas się powiększa. Są pozyskiwane
jako darowizny, głównie od osób indywidualnych z całej Polski i ochotniczych straży pożarnych z 6 powiatów byłego woj. siedleckiego. Na koniec 2020 r. muzeum posiadało 482
muzealia techniczne i 803 artystyczno-historyczne13. Wyodrębnione są cztery stałe wystawy:
1. Rozwój techniki pożarniczej.
2. Zabytkowe pojazdy pożarnicze.
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Archiwum OSP Kotuń. Dokumentacja obiektu.
Archiwum OSP Kotuń. Dokumentacja z lat 1982-1983 dot. Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu.
Księgi ewidencyjne muzealiów Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu.
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3. Podręczny sprzęt gaśniczy.
4. Kultura polskiego pożarnictwa.
Na wystawach wyeksponowano 2 sikawki ręczne z XIX w., 20 sikawek z pierwszej połowy XX w., 22 motopompy z XX w., 2 wozy konne i 3 samochody z lat 50. XX w., sprzęt
gaśniczy, alarmowy i oświetleniowy, aparaty oddechowe, uzbrojenie osobiste i umundurowanie, podręczny sprzęt gaśniczy, sztandary i proporce, odznaczenia, medale, pieczęcie,
tableau, fotografie, plakaty, rzeźby i inne przedmioty obrazujące historię i kulturę polskiego pożarnictwa. Wystawę sprzętu gaśniczego uzupełniają unikatowe plakaty gazetowe
z przełomu lat 70. i 80. XX w. oraz dawne, oryginalne zdjęcia ukazujące straże pożarne
z wyposażeniem, akcje gaśnicze, ćwiczenia i umundurowanie straży pożarnych.
Różnorodność gromadzonych zbiorów sprawia, że Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu
ma jednocześnie charakter humanistyczny oraz wyspecjalizowany, obejmujący historię
techniki pożarniczej. Zbiory udostępnione do zwiedzania opracowane są w sposób umożliwiający prowadzenie lekcji muzealnych. Osoby zwiedzające muzeum mają bezpośredni
kontakt z eksponatami, mogą je wziąć do ręki, uruchamiać syreny, zakładać na głowę hełmy strażackie i czapki, uruchamiać sikawki (oczywiście bez podawania wody), rozwijać
i podłączać wąż tłoczny do sikawki lub motopompy, wchodzić do historycznych samochodów i na wozy rekwizytowe konne, a także wykonywać zdjęcia tych czynności. Każde
zwiedzanie Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu jest muzealną lekcją historyczną z wykorzystaniem oryginalnych muzealiów.
Bezpośredni kontakt z eksponatami wywołuje u zwiedzających wystawę duże emocje.
Ludzie przyjeżdżający do muzeum, zwłaszcza z Warszawy, są zaskoczeni, że mają bezpośredni kontakt z eksponatami, że nie są one odgrodzone, tak jak w Warszawie, i nie ma
tabliczek „nie dotykać eksponatów”. Taka prezentacja historii techniki i kultury polskiego pożarnictwa jest lepsza od wirtualizacji przekazu, tym bardziej że zawsze przewodnik
oprowadza po wystawie ukazującej rozwój techniki pożarniczej i wyjaśnia sposób działania strażaków z prezentowanym sprzętem.
Dużym atutem jest usytuowanie muzeum w obiekcie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kotuniu. Wycieczki i osoby indywidualne mają możność, po zwiedzeniu muzeum, zapoznać się z nowoczesnym wyposażeniem jednostki OSP. Możność porównania wyposażenia straży pożarnych w dawnych latach z najnowocześniejszymi samochodami i sprzętem ratowniczo-gaśniczym OSP z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest idealną
formą edukacji historycznej.
Przede wszystkim edukować
Szczególnie cenną funkcję edukacyjną pełnią wystawy fotograficzne wkomponowane
w wystawy stałe:
1. „Pożar rafinerii nafty Czechowice-Dziedzice 26-29 czerwca 1971 r.” – ukazująca tragedię ludzi (w płomieniach poniosło śmierć 38 osób, ciężko poparzonych zostało 40 osób, a 65 osób
lżej) oraz olbrzymie zniszczenia powstałe w rafinerii i spalone samochody strażackie.
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Wyeksponowane są też zdjęcia pomnika i wystawy wykonanej w 40. rocznicę pożaru
oraz zdjęcie Danuty Rudzińskiej (lat 25), zamieszkałej w Popowie koło Mławy, członka
Zakładowego Oddziału Samoobrony przy Olsztyńskich Zakładach Opon Samochodowych „Stomil”, która poniosła śmierć w płomieniach po wybuchu zbiornika z ropą. Fotografie pochodzą ze zbiorów Michała Kobieli z Kaniowa, syna ówczesnego pracownika
rafinerii. Autorami prezentowanych zdjęć są: Tadeusz Patan, dziennikarz „Kroniki Beskidzkiej”, który pierwszy pojawił się na miejscu tragedii i wykonał pierwsze zdjęcia; płk
poż. Henryk Kaliciecki, zastępca komendanta Szkoły Podoficerów Pożarnictwa w Krakowie; Ryszard Żoczek, fotograf amator z Czechowic. Michał Kobiela z Kaniowa jako
młody chłopiec obserwował słup ognia i dymu z odległości kilku kilometrów, gdy jego
ojciec w tym czasie był w rafinerii nafty. Przez kilkadziesiąt lat zbierał zdjęcia, dokumenty
i wspomnienia uczestników akcji gaśniczej. Dzięki jego determinacji powstała wystawa
objazdowa upamiętniająca 40. rocznicę pożaru i publikacje albumowe: Tym, którzy odeszli, abyśmy mogli żyć i pracować. W hołdzie ofiarom pożaru rafinerii nafty w 1971 roku,
ich rodzinom i uczestnikom akcji ratowniczo-gaśniczej14 i Wciąż widzą tamten ogień…
W hołdzie ofiarom pożaru rafinerii nafty w 1971 roku, ich rodzinom i uczestnikom akcji
ratowniczo-gaśniczej15. W publikacji: Wciąż widzą tamten ogień… na s. 76 jest zdjęcie
prądownicy wodnej nadpalonej podczas tego pożaru – eksponatu Muzeum Pożarnictwa
w Kotuniu, jedynej pamiątki spalonego sprzętu strażackiego. Prądownica ta wzmacnia
ekspresję zdjęć z pożaru.
2. „Akcje ratowniczo-gaśnicze OSP Kotuń w fotografii Zbigniewa Todorskiego” – kolorowe fotografie ukazujące gaszenie różnych pożarów w latach 1966-2001, w tym
zdjęcia nagrodzone w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Polscy Strażacy”
17 grudnia 1996 r. w Warszawie.
3. „Manewry jednostek OSP gminy Kotuń. Działania w Jagodnem i Mingosach w dniu
8 października 1982 r. w fotografii Zbigniewa Todorskiego” – zdjęcia prezentują samochody, sprzęt i strażaków w umundurowaniu z epoki podczas prowadzonych działań
na stanowisku wodnym przy rzece Kostrzyń i na stanowiskach gaśniczych.
4. „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP w Kotuniu w latach 1965-1985” – ciekawe
zdjęcia młodzieży strażackiej w umundurowaniu i z wyposażeniem z tamtych lat, ukazujące różnorodność działalności i zaangażowania społecznego.
5. „Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu. Organizacja i rozbudowa 1982-1992. Pozyskiwanie
muzealiów w latach 1982-1992” – wystawa ukazuje pierwsze lata pracy muzeum i sposób pozyskiwania eksponatów.
Te niewielkie wystawy fotograficzne wzbudzają duże zainteresowanie młodzieży
i osób starszych zwiedzających muzeum. Mimo niezbyt dużej liczby zdjęć, w interesujący
sposób dobranych, pokazują członków ochotniczych straży pożarnych podczas konkretnych działań i ich wyposażenie, dziś już nieużywane. Specyficzną formą edukacji są lekcje
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M. Kobiela, Tym, którzy odeszli, abyśmy mogli żyć i pracować. W hołdzie ofiarom pożaru rafinerii nafty
w 1971 roku, ich rodzinom i uczestnikom akcji ratowniczo-gaśniczej, Czechowice-Dziedzice 2013.
M. Kobiela, Wciąż widzą tamten ogień… W hołdzie ofiarom pożaru rafinerii nafty w 1971 roku, ich rodzinom
i uczestnikom akcji ratowniczo-gaśniczej, Kaniów 2017.
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muzealne skierowane do dzieci i młodzieży. Wykorzystywane są przez nauczycieli do wykonania prac plastycznych w szkole i innych zajęć z wiedzy społecznej. Często prowadzone są lekcje związane z tematyką sprzętu gaśniczego, takie jak:
– budowa, działanie i zastosowanie podręcznego sprzętu gaśniczego, ilustrowane eksponatami,
– rozwój sprzętu technicznego do walki z pożarami od XIX w. do czasów współczesnych, obecnie wzbogacone ciekawymi plakatami z przełomu lat 70. i 80. XX w. oraz
coraz większą liczbą zdjęć z autentycznych akcji gaśniczych i sposobów używania wyposażenia OSP podczas ćwiczeń,
– kultura polskiego pożarnictwa jako przykład zaangażowania społecznego w wychowaniu młodzieży przez pracę społeczną w strażach pożarnych.
Lekcje muzealne są najlepszą formą popularyzacji pożarnictwa i patriotyzmu wśród
najmłodszych. W zasadzie tylko od inwencji prowadzących zależy wykorzystanie eksponatów. Podczas oprowadzania wycieczek coraz bardziej daje się zauważyć współdziałanie
przewodnika muzeum z wychowawcami klas szkolnych w prezentowaniu eksponatów,
szczególnie gdy przychodzą ci sami nauczyciele z kolejnymi rocznikami młodzieży.
Muzeum prowadzi ilustrowaną księgę pamięci, poszerzoną o kronikarskie wpisy
i zdjęcia z działalności muzeum. Księga pamięci ukazuje na zdjęciach zainteresowanie
osób zwiedzających muzeum różnymi muzealiami oraz ich reakcje podczas zwiedzania
stałej wystawy. Dokonywane na gorąco wpisy świadczą o właściwie prowadzonej działalności edukacyjnej muzeum i o jej dobrym odbiorze.
Bardzo ważnym źródłem do oceny roli edukacyjnej Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu
były badania przeprowadzone w 2006 r. przez Krzysztofa Zielińskiego, magistranta Akademii Podlaskiej w Siedlcach16 w Katedrze Edukacji Obronnej Wydziału Humanistycznego pod kierunkiem dr. Stefana Chojneckiego.
Badaniami zostało objętych 60 osób. Wśród ankietowanych byli również członkowie
MDP i OSP w Kotuniu. Jako kryterium K. Zieliński przyjął wiek badanych w następujących kategoriach: do 14 lat, 15-17 lat oraz 18 i więcej lat. Diagram obejmował wiek badanych: 25% do 14 lat, 33% – 15-17 lat, 42% – 18 i więcej lat.
Przeprowadzone przez Krzysztofa Zielińskiego badania wykazały, że najwięcej osób
zwiedzających Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu było tu po raz pierwszy z wycieczką organizowaną przez szkołę podstawową: 58% z klas 0-2 i 42% z klas 3-6.
O wrażeniu, jakie wywarło muzeum na zwiedzających, może świadczyć odpowiedź
aż 92% ankietowanych, że posiadając eksponat pożarniczy, przekazaliby go do muzeum,
a tylko 8% odpowiedziało „nie wiem”.
Aż 75% ankietowanych odpowiedziało, że muzeum w wysokim stopniu ukazuje historię pożarnictwa, a 25%, że w średnim. Natomiast 83% ankietowanych odpowiedziało, że
symbole strażackie, takie jak: mundur, sztandar, są dla nich powodem do dumy, a tylko
u 17% nie wzbudzają większych emocji.
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Wszyscy ankietowani odpowiedzieli, że tradycje pożarnicze mogą wpływać na kształtowanie postaw przyszłych pokoleń. Nie wszyscy natomiast uzasadnili swoją odpowiedź.
Spośród ankietowanych 38 osób uzasadniło swoją odpowiedź w sposób następujący:
– uczą pracy dla innego człowieka – 8 osób,
– kształtują patriotyzm – 6 osób,
– kształtują pozytywne postawy społeczne – 7 osób,
– są częścią naszej kultury – 6 osób,
– są ciekawe – 11 osób.
Analizując wyniki badań, można stwierdzić, że wiek ankietowanych ma duże znaczenie przy udzielaniu odpowiedzi. Osoby starsze, powyżej 18 lat, miały możliwość co
najmniej kilkakrotnego zwiedzenia muzeum i utrwalenia wiedzy związanej z historią pożarnictwa i unowocześnieniem sprzętu pożarniczego, dlatego odpowiedzi ich są bardziej
wiarygodne i konkretne, wnoszące nowe spojrzenie na pracę muzeum i jego działalność.
Nie można jednak bagatelizować zdania grup najmłodszych, ponieważ to do nich skierowana jest działalność edukacyjna i wychowawcza muzeum.
Przeprowadzona wśród społeczeństwa ankieta w ocenie K. Zielińskiego „dała bardzo
ciekawy i bogaty materiał uzupełniający wiedzę wynikającą z dokumentów. Szczególnie
cenne są odpowiedzi na pytanie dotyczące roli pedagogicznej pełnionej przez placówkę.
Odpowiedzi ankietowanych w pełni korespondują i poszerzają wpisy dokonane w księdze
pamięci. Świadczy to o prawdziwym obrazie odczuć wpisanych na gorąco po zwiedzeniu
wystawy i wysłuchaniu opowiadania przewodnika oprowadzającego po wystawie”17.
Charakter edukacyjny miały organizowane przez Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu
w latach 1988 i 2004 sesje naukowe. Wygłoszone referaty zostały opublikowane w formie
książkowej.
1. Strażacy Podlasia w walce o niepodległość w 1918 roku. 80 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotuniu, red. Arkadiusz Kołodziejczyk i Zbigniew Todorski, Siedlce 1999.
2. Ochotnicze Straże Pożarne Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza – dzieje
i teraźniejszość, red. Rafał Dmowski, Arkadiusz Kołodziejczyk i Zbigniew Todorski,
Warszawa-Siedlce 2007.
Ważnym elementem działalności edukacyjnej Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu było
zorganizowane 18 listopada 2018 r. wspólnie z OSP w Kotuniu spotkanie rodzin żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej i mieszkańców Kotunia oraz osób zasłużonych dla
powstania i rozwoju muzeum. Uczestnicy spotkania wysłuchali referatów o wkładzie Polskiej Organizacji Wojskowej i Straży Ogniowych Ochotniczych w odzyskanie przez Polskę
niepodległości w listopadzie 1918 r. w powiatach: Siedlce, Mińsk Mazowiecki i Radzyń
Podlaski.
Spotkanie było połączone z otwarciem czasowej wystawy: „Oddział Polskiej Organizacji Wojskowej i Straż Ogniowa Ochotnicza w Kotuniu w latach 1915-1918”. Członkowie
rodzin żołnierzy POW i osoby zasłużone dla powstania i rozwoju Muzeum Pożarnictwa
w Kotuniu otrzymali medale pamiątkowe wykonane z okazji 100-lecia odzyskania przez
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Polskę niepodległości w 1918 r., upamiętniające Józefa Wyrzykowskiego, komendanta lokalnego POW w Kotuniu i organizatora straży ogniowej w 1918 r. (awers), i setną rocznicę
rozbrojenia Niemców przez żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej (rewers).
W spotkaniu uczestniczył płk pilot dypl. w st. spocz. Janusz Kowalski, były wojewoda
siedlecki, który zarządzeniem nr 40/83 przekształcił społeczne muzeum OSP w Kotuniu
w muzeum państwowe – Oddział Muzeum Okręgowego w Siedlcach. Uczestnicy spotkania zwiedzili ekspozycję stałą muzeum z otwartą wystawą czasową i wystawę fotograficzną
ukazującą 100 lat działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotuniu z prezentacją dyplomów i pucharów zdobytych przez OSP. Wystawa „Oddział Polskiej Organizacji Wojskowej i Straż Ogniowa Ochotnicza w Kotuniu w latach 1915-1918”, eksponowana przez
dwa lata, miała charakter patriotyczno-edukacyjny. Upamiętnieniem wystawy i konferencji naukowej jest wydany w 2019 r. bogato ilustrowany Informator18.
Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu spełnia ważne funkcje kulturotwórcze, oświatowe i wychowawcze. Przede wszystkim uczy szacunku dla historii, ukazując na przykładzie dziejów
pożarnictwa jego ścisły związek z życiem społeczeństwa, z gospodarką i kulturą. Placówka
ta podnosi społeczny prestiż straży pożarnej i ukazuje jej udział w zabezpieczaniu przed
zniszczeniem majątku narodowego i dorobku ludzi oraz rolę tradycji w życiu społeczeństwa
i jej znaczenie jako źródła wiedzy o działalności i zasługach ludzi ofiarnie pełniących rolę
strażaków. Przyczynia się do głębszego zrozumienia potrzeby przestrzegania zasad bezpieczeństwa, które gwarantują ochronę mienia społecznego i osobistego ludzi przed spaleniem.
W książce pt. Uczestnictwo w kulturze mieszkańców gminy Kotuń prof. dr hab. Lucjan
Turos napisał: „Muzeum prowadzi różnorodną i wielokierunkową działalność społeczną,
oświatową, popularyzatorską i badawczą (wyszukiwanie, gromadzenie i opisywanie eksponatów). W muzeum są trzy działy: historii pożarnictwa, archiwum i biblioteka. Szczególnie duże znaczenie ma dział historii pożarnictwa, gdyż ukazuje dzieje, rozwój i rolę
oraz związek tej działalności z postępem technicznym. Eksponaty zgromadzone w dziale
historycznym umożliwiają głębsze poznanie i zrozumienie społecznej roli pożarnictwa
i jego udziału w ratowaniu materialnych i kulturowych dóbr narodu i regionu. Ważną
funkcję spełnia dział archiwalny, gdyż umożliwia gromadzenie, porządkowanie, opracowywanie i katalogowanie dokumentów dostarczanych przez OSP, które obrazują ich
działalność w różnych okresach rozwoju, także i przed rokiem 1939. Ciągłe wzbogacanie
archiwum umożliwia prowadzenie prac badawczych. W przyszłości mogą powstać naukowe opracowania dziejów OSP”. W ocenie muzeum podkreślił, że „spełnia ono ważne funkcje kulturotwórcze, oświatowe i wychowawcze. Przede wszystkim uczy szacunku
dla historii ukazując na przykładzie dziejów jego ścisły związek z życiem społeczeństwa,
z gospodarką i kulturą. (…) Placówka ta podnosi także poziom kultury patriotycznej.
(…) uczy również umiejętności wykrywania związków między działalnością OSP a postępem technicznym i tym samym stanowi pewną inspirację dla twórczości technicznej
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młodzieży szkolnej i dorosłych (…)”19. Ocenę L. Turosa dotyczącą Muzeum Pożarnictwa
w Kotuniu można odnieść do wszystkich muzeów pożarniczych.
Aby ocenić rolę edukacyjną Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu do prowadzenia działalności historycznej przez ochotnicze straże pożarne, należy zacytować fragment z książki Beaty Nowosielskiej pt. Ochotnicza Straż Pożarna w Kotuniu – aspekty pedagogiczne:
„W jednostkach OSP na terenie województwa wzrosło zainteresowanie historią pożarnictwa. Strażacy zaczęli dostrzegać wartości muzealne w starych przedmiotach i sprzętach,
porzuconych niejednokrotnie jako rzeczy bezużyteczne. Zaczęto przywiązywać większą
wagę do starych dokumentów, tworząc własne maleńkie archiwa. Opracowuje się jednodniówki stanowiące bardzo ciekawą bazę źródłową dla kontynuowania prac historycznych. W ostatnich latach rozwija się prężnie ruch kronikarski. Coraz więcej OSP zakłada
i uzupełnia na bieżąco kroniki swojej organizacji, w których dokumentuje się istotne wydarzenia z życia jednostki”20.
Najnowszym narzędziem do edukacji społeczeństwa jest strona internetowa muzeum:
www.muzeumpozarnictwawkotuniu.pl i Facebook. W zakładce Aktualności i na Facebooku zamieszczane są zdjęcia eksponatów z opisami (eksponat tygodnia) oraz ciekawe
miejsca dla turystyki w okolicy Kotunia, w celu zwiększenia atrakcyjności przyjazdu z dalszych stron Polski. Ostatnio turyści wynajmują miejsca noclegowe i zwiedzają okoliczne
muzea i zabytki. Na stronie internetowej pokazane jest muzeum i stałe wystawy oraz oferowane wydawnictwa pamiątkowe i wydawane książki.
Profesjonalne podejście do dokumentowania dziejów polskiego pożarnictwa i wykorzystania muzeów do edukacji społeczeństwa w kierunku rozwoju polskiego pożarnictwa
wymaga stworzenia struktury organizacyjnej zdolnej do podjęcia metodycznych i skutecznych działań. Wymaga to z kolei powołania profesjonalnych funkcji na szczeblu centralnym Związku OSP RP oraz w strukturach wojewódzkich i powiatowych.
Wskazane jest utworzenie, na wzór Zarządu Głównego Związku Straży Pożarnych RP,
powołanego przez zjazd zjednoczeniowy w 1921 r., funkcji kustosza w obecnym składzie
ZG ZOSP RP i odpowiednich funkcji w zarządach niższych szczebli. Wskazane jest ponadto, aby w Zarządzie Głównym ZOSP RP był to pracownik etatowy.
Kustosz powinien zajmować się gromadzeniem archiwaliów na szczeblu centralnym
oraz koordynować zabezpieczanie muzealiów i eksponatów na niższych szczeblach Związku. Powinien też mieć aktualny kontakt z muzeami pożarnictwa w terenie i bieżące informacje o ich zasobach naukowych – eksponatach, archiwaliach, zbiorach bibliotecznych
itp. – oraz koordynować pracę ludzi na niższych szczeblach w zakresie dokumentowania
dziejów polskiego pożarnictwa i oddziaływania na społeczeństwo poprzez muzea i izby
tradycji w celu pozyskiwania młodzieży do OSP.
Wskazane jest powołanie kompetentnego zespołu osób przy Zarządzie Głównym ZOSP
RP do opracowania szkieletowej strategii działalności edukacyjnej poprzez historię pożarnictwa
w celu wzmocnienia struktur organizacyjnych zespalających ochotnicze straże pożarne i ogni-
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wa Związku. Wskazane jest pilne rozpoczęcie popularyzowania muzealnictwa pożarniczego,
z uwypukleniem jego roli edukacyjnej, na łamach „Strażaka” i na stronach internetowych Zarządu Głównego Związku OSP RP i zarządów wojewódzkich. Byłoby dobrze, gdyby w każdym
numerze „Strażaka” opublikowany był artykuł o muzeum pożarnictwa z ukazaniem bieżących
działań i form edukacyjnych. Wskazane jest podjęcie tematyki instruktażowej dla muzealnictwa pożarniczego na łamach „Strażaka” i na stronie internetowej ZG ZOSP RP, w nawiązaniu
do artykułów prasowych z XX w. Wychowanie społeczeństwa, zwłaszcza młodego pokolenia,
zależy od znajomości historii i kultury narodowej, m.in. od jego przywiązania do organizacji
strażackiej niosącej pomoc ludziom w różnych sytuacjach zagrożenia życia i mienia. Wychowanie patriotyczne i zaangażowanie do pracy w OSP można zrealizować przede wszystkim przez
poznanie tradycji narodowych, historii i kultury, co od zawsze było domeną ochotniczych straży pożarnych. Stąd w ochronie przeciwpożarowej należy przywiązywać większe znaczenie do
udokumentowania historii i tradycji polskiego pożarnictwa jako ważnego elementu rozwijania
uczuć patriotycznych, przywiązania do stowarzyszeń OSP, upowszechniania ich osiągnięć oraz
ukazania roli, jaką pełnią w zabezpieczeniu i rozwoju osiedla, regionu, kraju.
Zbigniew Todorski jest kierownikiem Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu, członkiem Komisji Historycznej ZG ZOSP RP, a od 1967 r. kronikarzem OSP w Kotuniu.
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9.

Wybrane zagadnienia edukacji
na rzecz bezpieczeństwa
Piotr P. Bielicki
Wychowanie to nic innego jak całokształt wpływów wychowawczych
na wychowanka, mających ukształtować go zgodnie z przyjętym wzorcem
osobowym. Cele tego procesu zależą od czynników społeczno-ustrojowych oraz ekonomicznych danego państwa. Jedną z metod intencjonalnego wychowania jest świadome i celowe oddziałanie przez pedagoga lub
kompetentnego wychowawcę na podmiot wychowania mające na celu
wytworzenie zmian psychicznych i fizycznych w obrębie jego osobowości.
Do roku 1939
Mówimy o wychowaniu, a więc o czym?
Ale przecież człowiek jako istota społeczna podlega też nieformalnym wpływom wychowawczym ze strony swego otoczenia, a także ze strony środków masowego przekazu.
Znaczący wpływ wywierają różne organizacje, w tym: pozarządowe, młodzieżowe, bezpieczeństwa publicznego, związki zawodowe, kluby sportowe itp.
Środowisko wychowawcze to także straże pożarne, gdzie obok ratownictwa występuje szeroko rozumiane uspołecznianie, a tym samym nie możemy przejść obojętnie obok
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problemów wychowania1. Model strażaka został określony programami oraz regulaminami
organizacyjnymi i starano się do niego zbliżać. W „Przewodniku Pożarniczym” z 1901 r. (nr
9) zamieszczono dziesięcioro przykazań prawego strażaka, których obok przykazań Boskich
i kościelnych należało przestrzegać. Była to niemal współczesna charakterystyka zawodowa.
Przytoczmy tylko dwa z nich, które stanowić mogą motto przewodnie dla służby, pierwsze
mówiące: „Nie wyobrażaj sobie, że samo przywdzianie munduru strażackiego czyni cię już
strażakiem, albowiem jeśli paradujesz w mundurze, a zaniedbujesz swoje obowiązki, jesteś
jak wilk w owczej skórze” i korespondujące z tym przykazanie dziewiąte: „Będziesz spełniał
obowiązki swoje z ochotą. Jesteś ochotnikiem, więc nie czyń jako najemnik, który rad wykręca się od roboty”. Niewiele osób zajmuje się tymi problemami w skali makro, częściej jest
to udziałem regionalistów. Chciałem więc zaproponować spojrzenie wstecz. Jak państwo
widzicie, sięgamy do czasu powstania Państwowej Straży Pożarnej i tworzenia krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego. Potem niech się martwią nasi następcy.
Umundurowanie
Oznaką przynależności korporacyjnej jest mundur, a skoro o nim mowa, to przecież
jeszcze na początku dwudziestego stulecia panowała znaczna dowolność w konstrukcji stroju i jego zdobieniach (głównie w strażach organizowanych prywatnym sumptem, np. dworskich), z czym starano się uporać. Arena obrad i imprez odbywających się z okazji I Zjazdu
wyglądała ciekawie, ale i troszkę dziwnie, gdyż reprezentanci straży z różnych stron nowego państwa, a przybywający z dotychczasowych zaborów, występowali w najrozmaitszych
mundurach. I tak: reprezentanci straży z byłego zaboru austriackiego i byłej kongresówki
mieli mundury o charakterze polskim – narodowym, strażacy z byłego zaboru pruskiego
nosili mundury niemal wojskowe, a w byłym zaborze rosyjskim obowiązywało specyficzne
umundurowanie ustalone przez władze carskie. Sytuacja ta wymagała rychłego uporządkowania, toteż już w następnym roku (9 grudnia 1922 r.) Rada Naczelna Głównego Związku
Straży Pożarnych RP przyjęła „Regulamin umundurowania i odznak starszeństwa”2.
Napiętnowano w prasie tych, którym nie wystarczały skromne mundury, którzy lubowali się w srebrnych epoletach, błyskotkach i miast toporka chcieli nosić szable, co wywoływało zrozumiałe niezadowolenie strażackich autorytetów. Zwracał uwagę Józef Tuliszkowski, że uzbrojenie dla dowódcy musi być praktyczne: „Dowódca i każdy naczelnik
powinni być tak uzbrojeni jak topornicy, aby w razie potrzeby mogli pokazać druhom jak
się działa, a nie stali bezradni na dachu. Dziwne jest, według mego zdania, i bezcelowe noszenie przez naczelników malutkich toporków od parady, lub też kordelasów, albo w miejskich strażach pałaszy przez brandmajstrów. Niezrozumiałe to dla mnie i nieracjonalne
naśladowanie wojskowych. Po co tu oręż do ognia? Długi pałasz tylko zawadza i plącze się
po nogach przy włażeniu na drabinę”3.
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Szerzej: W. Tabasz, Wzorzec osobowy strażaka, [w:] Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych, Zeszyty Historyczne ZOSP RP nr VII, pod red. J. Gmitruka i P. Matusaka, ZOSP RP, Warszawa 2008, s. 19-30.
Kwestię tę (zarówno umundurowania, jak i stopni służbowych) przedstawia szczegółowo: W. Pilawski,
Umundurowanie straży pożarnych 1887-1982. KG PSP, Warszawa 1994.
J. Tuliszkowski, Walka z pożarami dla użytku miast mniejszych, gmin, dworów, wsi i osad, Warszawa 1909, s. 127.
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Przyjęcie do służby
O przyjęciu do straży miały zdecydować warunki zdrowotne. O ile kandydat nie był
znany osobiście wydziałowi, należało zasięgnąć opinii lekarza korpusowego lub praktykującego w danej miejscowości. Pozytywna opinia pozwalała dowódcom na stawianie
wszelkich żądań w zakresie wypełniania statutowych obowiązków. Obok oceny zdolności
fizycznej do służby zalecano także ocenę stopnia inteligencji i moralności. W swym postępowaniu strażak powinien być nieskazitelny.
Wobec braku innych narzędzi badawczych wywieszano w widocznym miejscu w sali
pogotowia (świetlicy) nazwisko kandydata z wezwaniem do pozostałych członków straży,
by ci poczynili swe uwagi lub wnieśli zastrzeżenia. Zalecano też zasięgnięcie opinii od pracodawcy. Generalnie musiał to być zatem człowiek zdrowy, dobrze zbudowany, w miarę
inteligentny, a na pewno wiodący życie godziwe, pracowity i obowiązkowy, a ponadto tak
rozporządzający czasem własnym, by mógł brać udział w ćwiczenia i pożarach4.
Zawodowe straże pożarne rekrutowano najczęściej z działaczy pożarnictwa ochotniczego bądź w drodze naboru. Nie ma określonych wyraźnych kryteriów przyjęcia do służby. Nie ma też nigdzie scentralizowanego systemu szkolenia. Żyją one własnym rytmem,
a strażacy (tak jak i ochotnicy) przygotowywani są do służby w swoich jednostkach.
Stwarzano formalnoprawne przesłanki do rozwijania kultury fizycznej i sportu w strażach pożarnych. Generalnie jednak nie były to działania powszechne i sprawność fizyczna strażaków częstokroć budziła wątpliwości wizytatorów. Znamienny może być zapis
w protokole z inspekcji dokonanej w 1932 r. przez wojewódzkiego inspektora pożarnictwa w Zawodowej Straży Pożarnej miasta Torunia: „Wyszkolenie strażaków dostateczne,
natomiast sprawność fizyczna u strażaków zupełnie słaba, strażacy robią wrażenie słabo
rozwiniętych fizycznie osobników”5. Być może to tylko „wrażenie”, gdyż brak było narzędzi pomiaru owej sprawności. Ale chyba można zaufać inspektorowi.
Przywary
Stowarzyszenia strażackie to skupiska ludzi o różnych postawach, charakterach,
upodobaniach, zaletach i wadach, przenoszących nierzadko swoje przywary na grunt organizacji. Stąd na przykład walka z pijaństwem zasygnalizowana ostro przez redakcję czasopisma „Obrona Pożarna”6, a kontynuowana przez „Przegląd Pożarniczy”. Obejmowała
ona głównie wieś, ale także straż pożarną będącą częścią owej społeczności. Przypadki
niepoprawnych zachowań były surowo piętnowane, a niekiedy, w przypadkach drastycznych, podawane do publicznej wiadomości. Przykładem może być sprawa z roku 1928,
kiedy to podczas zabawy czterech strażaków po nadużyciu alkoholu zachowywało się nie-

4

5

6

B. Wójcikiewicz, Ochotnicze straże pożarne, „Przewodnik Pożarniczy” 1913, nr 6, s. 63-65. Z czasem przy
sposobności konstruowania programów nauczania zaczęto określać cenzus wykształcenia, a także stosunek
do służby wojskowej [PB].
Protokół z inspekcji dokonanej dnia 5 i 6 kwietnia 1932 r. w Zawodowej Straży Pożarnej miasta Torunia. Inspekcji
dokonał wojewódzki inspektor pożarnictwa Stanisław Roszczyk, działający na mocy upoważnienia wojewody
pomorskiego A.A.1-3435 z dn. 29.XII.1931 r. Archiwum Państwowe w Toruniu, zespół AmT, sygn. D6526.
O jednej z najważniejszych przyczyn słabego rozwoju ochotniczych straży pożarnych, „Obrona Pożarna” 1912.
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stosownie, wywołało awanturę, a jeden z nich nawet był gotów rzucić się na naczelnika.
Dwóch z nich zarząd Związku ukarał wydaleniem ze straży, podoficera pozbawiono jednocześnie stopnia, a dwóm udzielono upomnień. Decyzja ta (z podaniem nazwisk niesfornych druhów) odczytana była na zbiórkach przed frontem wszystkich straży pożarnych województwa krakowskiego7.
W wielu strażach podejmowano zobowiązania o zachowaniu trzeźwości, jak na przykład w powiatach słupeckim i zamojskim. Strażacy z Nielisza (pow. zamojski) podpisali (i opublikowali) zobowiązanie o treści: „Przyrzekamy uroczyście nie pić wódki, kiedy
będziemy występować w mundurach strażackich, czy to podczas służby, pełnieniu obowiązków, czy też na zabawach urządzanych dla członków straży”8. Tylko „będąc w mundurach”, ale dobre i to, i trzeba wyrazić nadzieję, że zobowiązań owych dotrzymywano.
W trosce o porządek na miejscu pożaru wprowadzono nawet obowiązek zamykania
na czas jego gaszenia wszystkich szynków w obrębie 300 m od miejsca zdarzenia. Wydawanie napoi było dozwolone tylko za zgodą kierownika akcji9.
Czułym elementem wychowania są nagrody i kary. Warto w tym momencie zwrócić uwagę na rolę prasy w dziele wychowania członków korporacji. Dość trudno było
o kumoterstwo przy dzieleniu odznaczeń (tych za dużo nie było), gdyż w prasie umieszczano wykazy odznaczonych i chyba łatwa była weryfikacja. Pomieszczano informacje
o nagannych zachowaniach, czego przykład przytoczyłem powyżej. Dość szczegółowo informowano o wynikach uzyskiwanych podczas egzaminów na kursach, co mogło skłaniać
do większego wysiłku. Zamieszczane były porady z zakresu organizacji zajęć szkoleniowych, w tym rozwijania sprawności fizycznej.
Specyficzna formacja ratownicza opierająca się na działalności społecznej i coraz częściej pojawiających się strukturach zawodowych. Konflikty były chyba nie do uniknięcia. Dały się zauważyć antagonizmy pomiędzy formacjami zawodowymi a ochotniczymi.
Znamienny jest tutaj głos Józefa Tuliszkowskiego, który zachęcając do współpracy, mówił:
„Nie wolno więc zawodowcom gardzić tą służbą, nie wolno również ochotnikom zapatrywać się nieprzyjaźnie na służbę zawodową, dlatego tylko że to służba płatna, (...), bo
przecież ten cel jest taki sam i ochotnika, i zawodowca. (...) Tylko zgodna, celowa, uczciwa
współpraca, wolna od wszelkich niezdrowych zawiści i antagonizmów, współpraca w harmonii, we wzajemnym poszanowaniu, zmierzająca do jednego celu, wydać może i wyda
dodatnie owoce, przyczyniając się do racjonalnej ochrony i sprawnej obrony cennego naszego mienia narodowego”10.
Straże wywierały znaczny wpływ w środowisku, stąd też dużym prestiżem cieszyli się jej
funkcyjni. Pojawiały się gorzkie uwagi o sposobie osiągania godności i starszeństwa, bywało,
że poprzez raczenie współtowarzyszy piwem, przez co władzę osiągały osoby nieodpowiednie, wprowadzające niesnaski i dezorganizację straży11. Rozbudzone ambicje, zdarzało się,

7
8
9
10
11

Pismo dotyczące nałożenia kary L. Dz. 1801/I. „Wiadomości Pożarnicze” 1928, nr 8-9, s. 9.
Na dobrej drodze, „Przegląd Pożarniczy” 1923, nr 21/22, s. 258.
„Strażak Śląski” 1921, nr 2, s. 15.
J. Tuliszkowski, Współpraca, „Strażactwo Zawodowe” 1930, nr 12.
Ochotnicze straże pożarne, „Przewodnik Pożarniczy” 1913, nr 6, s. 64-65.
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bywały przyczyną nadmiernych emocji i waśni sąsiedzkich. W prasie zarówno strażackiej,
jak i lokalnej dość często spotkać można wzmianki o antagonizmach dezintegrujących poszczególne straże pożarne. Raz (na szczęście tylko raz) doszło nawet do prawdziwego pojedynku. Działo się to w 1912 r. w jednej z niedużych miejscowości (nazwę pomijamy celowo) dzisiejszego woj. łódzkiego przy okazji wyborów naczelnika straży. W prasie strażackiej
znajdujemy taki opis wydarzeń, co przytaczamy jako swego rodzaju ciekawostkę, i to nie dla
uciechy, ale ku przestrodze: „Utworzyły się więc dwa obozy przeciwników, z których każdy
chciał wejść w posiadanie sztandaru straży. Po pewnej ostrej wymianie słów obydwie partye
zajęły w szyku bojowym naprzeciw siebie miejsce na rynku miasteczka wobec licznie przypatrującej się gawiedzi. Na dany znak ruszono do ataku z groźnie wzniesionymi toporkami
i miała się zacząć prawdziwa utarczka, gdy zaproponowano podług starodawnego obyczaju
pojedynek na pięści obydwu przywódców. Walczono z zaciekłością istnych gladiatorów...”.
Kres gorszącemu zajściu położyła interwencja miejscowego kapłana12. Obserwując dzisiejszą scenę polityczną – tak w kraju, jak i poza nim – łatwo zauważymy, że w tej mierze nic się
nie zmieniło. Magia władzy działa zawsze tak samo.
Patriotyzm
Mamy dużo pozytywnych przykładów oddziaływań integrujących i wychowawczych.
W okresach dla Polski najtrudniejszych można odnotować postawy nacechowane patriotyzmem13. Galicyjski związek ochotniczego pożarnictwa nawet podczas składania hołdu
cesarzowi Józefowi I podczas jubileuszowej wystawy w Wiedniu w 1898 r. zachował umiar,
wysyłając delegację liczącą 34 członków (w uroczystościach uczestniczyło 16 637 strażaków (!), a dla przykładu delegacja z Moraw liczyła 2675 osób, z Czech – 2267, ze Śląska
– 680 druhów)14.
W krzewieniu postaw patriotycznych, a nawet zachęcaniu jednostek strażackich do
przygotowania do walki czynnej niemałą rolę odgrywała prasa strażacka, w której mówiono o współpracy z Polskim Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół”, przybierającym
w owym czasie charakter paramilitarny15. Stosowną uchwałę w tej sprawie podjęła Rada
Zawiadowcza Związku. Postawę gotowości do walki niekiedy manifestowano wprost, na
przykład podczas obchodów dnia św. Floriana i święta Konstytucji 3 Maja w miejscowości Modlnica, gdzie miejscowa dworska OSP wystąpiła w mundurach ułanów z 1831 r.,
uzbrojona w karabiny i bagnety, którymi wykonano różne ćwiczenia pod hasłem „Bądź
gotów”16.
Patriotyzm to przecież cała strażacka służba. Zrzeszanie się (zwłaszcza w okresach
zagrożenia bytu państwa) stanowiło sposobność do kultywowania narodowych, demo-
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Zdziczenie. Głupia chęć zaszczytów, „Obrona Pożarna” 1912, nr 52, s. 79.
Szerzej patrz: T. Olejnik, Towarzystwa Ochotniczych Straży Ogniowych w Królestwie Polskim, KG PSP,
Warszawa 1996.
Hołd strażacki, „Przewodnik Pożarniczy” 1898, nr 7, s. 71.
Na przykład szereg artykułów wstępnych Bolesława Wójcikiewicza zamieszczanych w miesięczniku „Przewodnik Pożarniczy” z 1913 r., jak: nr 3 Już czas, nr 4 Wspólnie do czynu, nr 8 Społem itp.
„Obrona Pożarna” 1913, nr 60, s. 22-23.
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kratycznych i wyznaniowych tradycji. W czasie i na terenach zaborów przejawiano troskę
o zachowanie języka polskiego. Na obszarze zaboru pruskiego, mimo iż większość straży składała się z ochotników narodowości polskiej, komendę sprawowali Niemcy. W tej
sytuacji zrozumiałe było, że występowały tendencje do używania wyłącznie języka niemieckiego. Tu jednakże pojawił się opór. Strażacy polscy przeciwstawiali się germanizacji.
Spotkać możemy statuty pisane w dwóch językach. W dwóch językach drukowane były
programy, plakaty i okólniki. Podobnie i sprawozdania roczne w latach 1902-1907 pisane
były dwujęzycznie. Następnie (do 1919 r.) już tylko w języku niemieckim.
Akty hołdownicze pojawiają się z większą mocą po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego. Jego pamięci poświęconych jest wiele imprez o charakterze obronnym i sportowym. „Gazeta Strażacka” nader często przytacza jako motto cytaty z jego wypowiedzi.
Czołobitność wobec żyjących możnych tego świata może przybrać niekiedy groteskową postać. Otóż 29 maja 1936 r. premier gen. Sławoj Składkowski, zatrzymawszy się przy
jednej z remiz strażackich, polecił sołtysowi zarządzenie alarmu. Zbudowany postawą
dzielnych druhów wręczył sołtysowi 24 zł dla straży i 50 zł dla mieszkańca, który pierwszy przybył z końmi. Ten zaś był gospodarzem straży i całą kwotę oddał na jej potrzeby.
Zarząd owej OSP zdecydował przeznaczyć kwotę 20 zł na Fundusz Obrony Narodowej,
pozostałe 54 zł na wmurowanie w remizie tablicy pamiątkowej, co połączono z wysłaniem
do pana generała depeszy hołdowniczej. I tak, mimo swej woli (zapewne), premier ufundował sobie dowód wdzięczności, a straż mogła się cieszyć satysfakcją kilkuminutowego
goszczenia ważnej persony, bez widocznych dla siebie korzyści17. Nie wiem, czy strażacy
tamtejsi dzisiaj o tym wydarzeniu chociażby pamiętają.
Złożona i trudna sytuacja narodowościowa występowała na Śląsku. Straże pożarne
wykazywały znaczną aktywność w agitowaniu na rzecz posyłania dzieci do szkół polskich,
nakładając na zarządy straży obowiązek uświadamiania mieszkańców o tym patriotycznym obowiązku. W apelu kierowanym do strażaków pisano: „Uświadomienie narodowe
szerokich warstw społeczeństwa śląskiego, zadokumentowane przetrwaniem wielowiekowej niewoli i przypieczętowane krwią bohaterskich walk o przynależność do Macierzy-Polski, zapewnia, że wysiłki nasłanych i miejscowych agitatorów niewiele osiągną. Jednak
już w roku bieżącym cała ta akcja, wroga naszej państwowości, powinna rozbić się o twardą jak granit zasadę: Dziecko polskie – do polskiej szkoły”18.
Straże pożarne były w założeniu apolityczne, co nie oznacza, że nie podlegały wpływom organizacji politycznych, a sami strażacy uczestniczyli w życiu politycznym kraju
i regionu. Jest to widoczne już w dwudziestoleciu międzywojennym. Organizacyjnie stosunkowo liczne, zdyscyplinowane i cieszące się uznaniem społecznym formacje stanowiły
przedmiot zainteresowania rozmaitych partii i stronnictw politycznych. Często zdobycie
przez partię wpływów w drużynie strażackiej było równoznaczne ze zdobyciem wpływów
politycznych w danej wsi czy miasteczku. Zważywszy na skład społeczny straży pożarnych, w których zdecydowanie dominowali chłopi (około 47,5%), rzemieślnicy (24,4%)

17
18

Premjer gen. Sławoj-Składkowski zarządza alarm straży, „Gazeta Strażacka” 1936, nr 11.
Tegoroczne zapisy szkolne, „Strażak Śląski” 1934, nr 7, s. 58.
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i robotnicy (20,9%), łatwo będzie dojść do wniosku, że wśród preferowanych partii politycznych na wsiach przodowały stronnictwa ludowe, natomiast w miastach PPS. Po dojściu do władzy obozu „sanacyjnego” nastąpiła jednakże zmiana orientacji politycznej we
władzach związkowych, w których dominować zaczęli jego zwolennicy. Stąd też i wspomniane wcześniej cytaty pomieszczane w „Gazecie Strażackiej”.
Podstawowe jednostki organizacyjne były ciągle demokratyczne i nie angażowały się
w przepychanki polityczne. A jednak można by mówić o udziale strażaków w strajkach
robotniczych czy chłopskich w latach 1932-1933 czy w roku 193719. Prasa strażacka owych
lat zachęcała do aktywnego życia społeczno-politycznego, jednakże, co trzeba przyznać,
nie prowadziła wyraźnej agitacji politycznej na rzecz jakiegokolwiek ugrupowania20. W tej
mierze możemy odnotować też poprawne zachowania współczesnej prasy strażackiej.
Różne formy pracy oświatowej
W latach 30. XX w. zaczęto w strażach pożarnych zwracać uwagę także na poszerzenie
zakresu pracy o wychowanie obywatelskie, na konieczność wyjścia poza zagadnienia techniczne. Początkowo mówiono o cyklu wykładów. Proponowano też włączenie do programu czytelnictwa prasy fachowej, stwierdzając, zapewne nie bez goryczy: „Tak się bowiem
układają warunki naszego wewnętrznego życia, iż w większości naszych straży pożarnych
prasę fachową czytuje tylko... naczelnik straży”21. Niewiele chyba po kilkudziesięciu latach
się zmieniło.
Zwracano uwagę, że straż pożarna zawężająca swoją działalność tylko do bezpieczeństwa pożarowego straciłaby rację bytu w obecnych warunkach społeczno-kulturalnych,
szczególnie w ośrodkach zaniedbanych kulturalnie.
Wśród zalecanych form pracy wymieńmy przynajmniej:
•• Teatr ludowy – ta najbardziej rozpowszechniona forma pracy powinna być wzbogacana o inscenizację pieśni, legend, podań. Podczas prób należało prowadzić dyskusję nad treścią sztuki, charakterystyką postaci itp. Zalecano także sąsiedzką wymianę
widowisk, co mogło sprzyjać utrzymaniu też więzi towarzyskich, nie wspominając
o korzyściach finansowych. Nie była to idea nowa, gdyż pod koniec dziewiętnastego
stulecia lwowska ochotnicza straż pożarna zachwala się, iż posiada dobre i wyrobione
siły amatorskie, wystawiające bardzo „udatne” przedstawienia, które może zaprezentować na prowincji zupełnie bezinteresownie, jedynie za zwrotem kosztów podróży22.
•• Tworzenie chórów i zespołów muzycznych, dając pierwszeństwo pieśniom regionalnym oraz żołniersko-legionowym. W środowiskach wiejskich sugerowano tworzenie
zamiast orkiestr dętych raczej tańszych kapel ludowych.
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Prof. dr hab. J.R. Szaflik, Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce do 1939 r., [w:] I Sympozjum Historyczne Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, ZG ZOSP – MAW, Warszawa 1979, s. 26-28.
Na przykład artykuły ogłaszane w roku wyborów parlamentarnych (1938) zachęcające do głosowania, bez
objawiania preferencji wyborczych, jak: Idziemy wypełnić swój obowiązek obywatelski, „Gazeta Strażacka”
1938; Zwartą ławą do urny wyborczej, „Gazeta Strażacka” 1938, nr 21.
Wychowanie obywatelskie, „Strażak Śląski” 1932, nr 1, s. 4-5.
„Przewodnik Pożarniczy” 1898, nr 4, s. 38.
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•• Dotychczasowe zabawy należałoby przekształcać w wieczornice towarzyskie o bardziej urozmaiconym programie (tańce, gry towarzyskie, monologi, inscenizacje itp.).
•• Prowadzenie kursów dokształcających w zakresie wiedzy ogólnej, co należało łączyć ze
zwalczaniem analfabetyzmu.
•• Organizowanie wycieczek w okolice sąsiedzkie i dalsze, o charakterze towarzyskim,
krajoznawczym, gospodarczym23.
To tylko niektóre z form, które znalazły swoje miejsce w strażach pożarnych, szczególnie tam, gdzie pozyskano do współpracy ludzi światłych, przede wszystkim nauczycieli.
Ich wkład w życie kulturalne małych środowisk był bezsporny24.
Działalność kulturalna Związku to niezwykle ważny punkt życia poszczególnych straży pożarnych. Nie będziemy rozwijać tego wątku, jako że materiału starczyłoby na kilka
odrębnych publikacji. Wiele spotkań wiązało się ze świętami wyznaniowymi, takimi jak
strażackie wigilie, choinki, obchody Wielkiego Tygodnia, a często łączono je z działalnością charytatywną obejmującą głównie dzieci ze środowisk ubogich. Niezwykle interesujące inicjatywy podjęli strażacy warszawscy, których grupa zrzeszona w Oddziale Ligi
Morskiej i Kolonialnej (liczącym 350 członków) objęła opieką rodzinę polską Leopolda
Starczewskiego z Waajakoski w Finlandii, będącą na uchodźctwie. W tejże straży powołano też do życia Koło Opiekuńcze Polskiej Macierzy Szkolnej, które ufundowało w 1938 r.
jednoklasową Szkołę Powszechną w Jelnie (pow. łuniniecki – kresy wschodnie), w tym:
opłacanie nauczyciela, zakupienie pomocy dydaktycznych i środków higienicznych, dzieci otrzymały obuwie i podjęto akcję ich dożywiania. Środki na działalność pochodziły
z dobrowolnego opodatkowania się pracowników, składek członkowskich i dochodów
z imprez25.
Bezrobocie, które dramatycznie wzrosło na skutek kryzysu gospodarczego lat 30.
XX w., dotknęło także wielu strażaków. Na łamach prasy strażackiej informowano o wysiłkach podejmowanych przez poszczególne straże pożarne na rzecz pomocy bezrobotnym,
zachęcano do ofiar na rzecz Ogólnopolskiego Komitetu Zimowej Pomocy Bezrobotnym26.
Ofiarność przybierała różnoraką postać, na przykład wsparcie rzeczowe lub finansowe,
pomoc w znalezieniu doraźnego, a także stałego zatrudnienia. Niesiono pomoc wszystkim
potrzebującym, ale nie zapominano o swoich. Na pewno służba przyciągała altruistów, ale
też wpływała na ludzkie postawy, zachowania, wartości.
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P. Bielicki, Straże pożarne i ich partnerzy, [w:] Analizy strategiczne Florian 2050, tom 2, ZG ZOSP RP, Warszawa 2020, s. 114-135.
Szereg wskazówek zawierała prasa strażacka, np.: Program wychowania obywatelskiego, „Strażak Śląski”
1934, nr 2, s. 11-12; Wytyczne prac oświatowo-kulturalnych w ochotn. Strażach Pożarnych, „Życie Strażackie”
1937, nr 3, s. 13-14; Wytyczne do prowadzenia wych. obyw. i prac kulturalno-oświatowych w strażach pożarnych, „Życie Strażackie” 1939, nr 1, s. 7-10; Tadeusz Paris, Wychowanie obywatelskie w strażach pożarnych,
„Gazeta Strażacka” 1938, nr 2, s. 17.
Prace obywatelskie w Stołecznej Straży Pożarnej, „Gazeta Strażacka” 1938, nr 6.
Śpieszmy z pomocą bezrobotnym, „Gazeta Strażacka” 1936, nr 19.
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Lata 1945-1992
Polityka w pożarnictwie
Jesteśmy po kolejnej wojnie światowej, ale też w nowej rzeczywistości politycznej.
Wkraczamy – wraz z bratnimi narodami – na ścieżkę komunizmu, co poprzedzać ma
spacer przez socjalizm. Historia pokazała, że okazaliśmy się najweselszym barakiem w tej
osadzie i najsłabszym ogniwem łańcucha.
Czy straże pożarne poddane były indoktrynacji politycznej? Zapewne nie tak bardzo
jak milicja czy wojsko, ale pierwiastki tegoż występowały. Wszystko zależało od kierującego daną placówką, zarówno zawodową, jak i społeczną. Stanowiska zastępców do spraw
polityczno-wychowawczych pojawiły się od 1951 r.27 Mocna indoktrynacja, strach robią
swoje. Związek strażacki nie cieszy się uznaniem nowej władzy i w 1949 r. zostaje rozwiązany. W miejsce zarządów OSP pojawiają się komendy. Starsi działacze zostają odsunięci
od pełnienia funkcji kierowniczych, co wydatnie osłabia działalność wielu jednostek.
Patrząc na zakres zadań aparatu polityczno-wychowawczego pożarnictwa, potykamy się
o slogany właściwe dla tamtego czasu, jak na przykład: wychowanie strażaków w duchu bezgranicznego oddania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i władzy ludowej, nierozerwalnego
sojuszu oraz stałego pogłębiania serdecznej przyjaźni z ZSRR i krajami demokracji ludowej,
w duchu solidarności z siłami pokoju i postępu na całym świecie; uczulanie na wrogą działalność reakcji itp. Zalecano ścisłą współpracę z komitetem powiatowym PZPR, prezydium
PRN, MO. TOPL, zarządem powiatowym ZMP oraz masowymi organizacjami, jak: ORMO,
LPŻ, Liga Lotnicza, Liga Kobiet, ZSCh, PCK, a to głównie w celu zapewnienia ich udziału
w sprawach ochrony przeciwpożarowej. Zastępca ds. politycznych miał głos znaczący przy
awansach, nagrodach, możliwości podjęcia dalszego kształcenia strażaków28.
W całym pożarnictwie najmocniej początkowo, od 1955 r., wpływ organizacji partyjnej na życie placówki można zaobserwować w szkole oficerskiej, gdzie działa organizacja partyjna PZPR (skupiająca pracowników i podchorążych) i organizacja młodzieżowa
Związek Młodzieży Socjalistycznej. Obie wywierały znaczący wpływ na działalność placówki (jak w większości, w tym czasie, dużych przedsiębiorstw i zakładów pracy). Ważnymi organizacjami były też: Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża i Szkolne Koło
Krzewienia Kultury Fizycznej i Turystyki. Podstawowa działalność kulturalno-oświatowa
prowadzona była przez podchorążych, wspieranych przez niektórych z pracowników.
Dość dynamicznie rozwijała się praca ideowo-wychowawcza. Problemy te, jak i organizację prac naukowo-badawczych pozostawimy na uboczu, tym bardziej że doczekały się one
obszernego opracowania29. Jednakże pod koniec 1981 r. dochodzi w szkole do niepokojów,
których źródłem było określenie miejsca placówki w systemie nauczania. Jest to w ogóle czas
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z 19 lipca 1950 r. w sprawie organizacji komend straży
pożarnych (DzURP nr 31, poz. 292, oraz DzZiR KG SP nr 1, poz. 2).
Rozkaz Komendanta Głównego Straży Pożarnych z 24 września 1952 r. w sprawie wprowadzenia części III
„Regulaminu służbowego Powiatowej Komendy Straży Pożarnych” (DzZiR KG SP 1952, nr 4, poz. 26).
J. Pietrzak-Krekora, B. Kwiatkowska-Basałaj, Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza (1971-1981), [w:] Tradycje
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 1939-1989, Warszawa 1989.
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zrywów społecznych i prób rozwiązań siłowych. Można zaryzykować stwierdzenie, że straże pożarne stanowiły najsłabsze ogniowo w politycznym (absolutnie nie merytorycznym)
systemie bezpieczeństwa wewnętrznego, co skłaniało do podjęcia właśnie tutaj bardziej radykalnych kroków w kierunku destabilizacji tegoż systemu. Od listopada studenci proklamowali strajk okupacyjny. W tej sytuacji z dniem 30 listopada 1981 r. Rada Ministrów na
wniosek ministra spraw wewnętrznych rozwiązała WOSP30. 2 grudnia o godz. 10.00 do akcji
wkroczyły oddziały ZOMO. Szkoła została spacyfikowana. Zarówno studenci, jak i kadra
zostali zmuszeni do opuszczenia jej. Moglibyśmy powiedzieć: chwała bohaterom.
Doświadczenia, jakie są udziałem zarządzających krajem, w tym jego ochroną przeciwpożarową, powodują wzrost roli oddziaływań ideowych. W Komendzie Głównej Straży
Pożarnych i w komendach wojewódzkich od roku 1986 ponownie pojawiają się stanowiska
zastępców do spraw polityczno-wychowawczych. Tak dzieje się też w SGSP, gdzie działalność ideowo-wychowawcza uległa ożywieniu, w czym znaczną rolę odgrywały organizacje
społeczno-polityczne. Sam Komitet Uczelniany PZPR miał statutowe uprawnienia komitetu
zakładowego i składał się pierwotnie z dwóch organizacji (pionu naukowo-dydaktycznego
i pracowników pozostałych pionów i podchorążych), a od 1988 r. – trzech, bowiem powołano POP pracowników pionu administracyjno-technicznego. Aktywny był Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (szacunkowo, mniej lub bardziej aktywnie, uczestniczyło w jego
działalności ok. 70% studentów) i Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Z innych organizacji społecznych zaznaczała swą aktywność Liga Obrony Kraju i uczelniane koło Polskiego
Czerwonego Krzyża. Szkołę przywołujemy specjalnie, bo stąd wywodzą się kadry kierownicze
ochrony przeciwpożarowej, rzutujące na funkcjonowanie jednostek terenowych.
W Polsce powojennej z czasem nasilony zostaje ruch antyklerykalny. Stanowiska
tego nie podzielał pierwszy Zarząd Związku Straży Pożarnych, co między innymi miało
wpływ na jego rozwiązanie w roku 1949. Jego reaktywowanie następuje w 1956 r. Tak więc
w innej już rzeczywistości politycznej duchowni zdecydowanie zostali odsunięci od życia
strażackiego, uczestnicząc w nim głównie jako gospodarze parafii i wbrew woli rządzących zachowali mocną pozycję społeczną w swoim środowisku. Aż nastał czas społecznego buntu z przełomu lat 60. i 70. ubiegłego stulecia. Księża nie pozostają na uboczu,
co dla wielu kończy się tragicznie. Jednakże wszystko się zmienia pod koniec ubiegłego stulecia, bowiem z inicjatywy związku zawodowego w ramach likwidacji stanowisk
niemerytorycznych w służbie pojawia się paradoksalnie myśl stworzenia duszpasterstwa
strażackiego (czyżby miały to być stanowiska merytoryczne?). Taka była idea polityczna
i wola rządzących. W strażach ochotniczych jest spokojniej i księża niekiedy podejmują
służbę społeczną, co nie jest specjalnie częste, a już na pewno w miarę potrzeby pojawiają
się w strażnicach przy okazji ważnych dla środowiska wydarzeń.
Polityka nie pozostaje bez wpływu na kształt wydawnictw. Zmiana programów nauczania szczególnie w zakresie kształcenia szeregowców i podoficerów nastąpiła kilkakrotnie. Nie znajduje to jednak odzwierciedlenia w dostarczaniu materiałów źródłowych.
Ponieważ podręczniki podlegały aprobacie Komendy Głównej Straży Pożarnych, to ona
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Dz.U. PRL 1981, nr 28, poz. 147.
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ponosiła odpowiedzialność za wytworzoną sytuację. Najlepsze lata dla podręczników to
czas, kiedy działalnością tą kierowała Służba Szkolenia KG SP. Od października 1972 r.
wydawnictwa przejęła Służba Informacji i Wydawnictw KG SP, a następnie kolejno od
lutego 1974 r. Służba Propagandy i Wydawnictw, od 1982 r. Służba Polityczno-Wychowawcza i Wydawnictw, a od 1987 r. Służba Prewencji. Upolitycznienie wydawnictw nie
wychodzi im na dobre. Widać brak wyraźnej koncepcji i jakkolwiek ukazuje się wiele
pozycji poświęconych prewencji, to brak jest chociażby wznowień podręczników do szkolenia pożarniczego, szczególnie wobec nowych zadań, jakie stanęły przed służbą.
Kształcenie a polityka
Gdy zwrócimy uwagę na uczestników wczesnych kursów, to zauważymy, że ich uczestnikami są strażacy ochotnicy i obok nich zawodowi pracownicy straży pożarnych. Poziom
wykształcenia ogólnego słuchaczy był mocno zróżnicowany, od 4 klas szkoły podstawowej do średniego, w tym też np. seminarium nauczycielskiego. Różny jest także staż służby
strażackiej: od 3 miesięcy do 33 lat. Wielu słuchaczy nie miało żadnego wcześniejszego
przeszkolenia pożarniczego, a mimo to kierowani byli na kursy dowódców. Wielokrotnie
w aktach kursów, w protokołach komisji egzaminacyjnych znaleźć można wzmianki o słabym ogólnym przygotowaniu słuchaczy.
Na końcowych egzaminach kursów pojawiali się przedstawiciele komitetów PZPR,
także rad narodowych. Często wynikało to z aktywności placówek szkolących na rzecz
własnego środowiska. Początkowo odbywało się to na zasadzie dobrej woli, a z czasem (od
1952 r.) ich obecność została usankcjonowana.
Od 1954 r. wszystkie placówki oświatowe stanowiły samodzielne jednostki organizacyjne i budżetowe, podlegając bezpośrednio Komendzie Głównej31. W tym też roku szkoły
i etatowe ośrodki szkolenia pożarniczego otrzymują regulaminy służbowe32. W placówkach tych powołane zostają rady pedagogiczne jako organ doradczy komendanta szkoły (ośrodka), do rozważania, opracowywania i rozstrzygania w granicach ustalonych
kompetencji zagadnień wychowania, nauczania oraz kształcenia zawodowego w szkole
(ośrodku). Na posiedzenia rad w zależności od sprawy zapraszano z głosem doradczym
przedstawicieli terenowej rady narodowej, terenowego komitetu partii, zarządu terenowego ZMP, organizacji partyjnej słuchaczy i zarządu ZMP, rady szkolnej (kursowej).
Przykładem włączania zagadnień politycznych do programów szkolnych może być
funkcjonujący na początku lat 60. kurs podoficerski, który w założeniu trwał 120 dni, licząc 688 godzin (w tym na wykłady przeznaczono 346 godzin). W programie znalazło się
miejsce na przedmiot „Zagadnienia społeczno-polityczne” (30 godzin wykładów – około
9% zajęć wykładowych). W określonych tematach należało uwypuklać kierowniczą rolę
partii, w aspekcie ogólnego kryzysu kapitalizmu należało wskazać rosnącą rolę państw
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Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z 20 lipca 1954 r. w sprawie ustalenia rodzajów szkół pożarniczych i ośrodków szkolenia pożarniczego oraz ich zakresu szkolenia (DzZiR KG SP 1954, nr 5, poz. 19).
Rozkaz Komendanta Głównego Straży Pożarnych z 12 listopada 1954 r. w sprawie wprowadzenia „Tymczasowego Regulaminu Służbowego Szkoły Pożarniczej (Etatowego Ośrodka Szkolenia Pożarniczego)” (DzZiR KG
SP 1954, nr 8, poz. 27).
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socjalistycznych i idei socjalizmu. Za to na wychowanie fizyczne przeznaczono 20 godzin,
czyli około 1 godziny tygodniowo. Wszystko to zweryfikował czas.
Ciekawie wyglądał też program studiów dziennych magisterskich w SGSP, obejmujący
wcale pokaźną liczbę godzin nauczania wybranych zagadnień z filozofii marksistowskiej (90
godz.) i podstaw nauk politycznych (93 godz.). Na studiach zaocznych inżynierskich pomieszczono w programie 34 godziny na podstawy nauk politycznych. W założeniu dążono
do przygotowania absolwentów do wypełniania zadań zawodowych, pobudzenia aktywności społecznej, angażowania się w przemiany społeczno-ekonomiczne zachodzące w kraju.
Podobnie wygląda to na kursach szeregowców pożarnictwa, które z czasem zdominowane zostają przez młodzież odbywającą w strażach pożarnych służbę wojskową (pomijamy organizację tego systemu, jako że w różnym czasie różnie ona wyglądała). W tym
wypadku jedna z części kursów przeznaczona jest na zagadnienia obronne i tutaj jeszcze
można z pewnym upolitycznianiem się zgodzić.
Wszystkie programy powstające u końca XX w. (w czym autor czynnie uczestniczył)
zostały odpolitycznione i zdemilitaryzowane, z pozostawieniem problemów ochrony ludności w ramach przygotowania do działań ratowniczych. Podkreślona została waga sprawności fizycznej. Wyraźnie zaakcentowano w programach zagadnienia pomocy medycznej, poświęcając na nie odrębny przedmiot, szczególnie w przygotowywaniu aspirantów.
Na wszystkich poziomach kształcenia położono nacisk na trzy merytorycznie najistotniejsze przedmioty: taktykę działań gaśniczych i ratowniczych oraz wyposażenie techniczne
jednostek ratowniczych. Twórcy programów starali się odejść od nadmiernej werbalizacji
na rzecz upraktycznienia nauki.
Dużo spokojniej jest na kursach dla członków OSP, szczególnie że trwają one krótko,
bowiem już w latach 60. ubiegłego stulecia to tylko tydzień nauki, co zagospodarowano
problemami merytorycznymi.
Kultura i oświata
Przyjrzawszy się życiu społeczno-politycznemu, dochodzimy do wniosku, że poziom
edukacji nie zawsze przekłada się na zachowanie kultury. Ta wymaga wielu starannie zaplanowanych i dobrze prowadzonych zabiegów.
Mówiliśmy o różnorodności tak wieku, stażu służby, jak i wykształcenia słuchaczy
kursów, ale zwrócić trzeba też uwagę na różnorodność profesji reprezentowanych przez
strażaków. W tamtym czasie zawód strażaka nie cieszył się wielkim zainteresowaniem
i najczęściej podejmowali go posiadacze małych gospodarstw rolnych, drobni rzemieślnicy, dla których pobory w straży były uzupełnieniem domowego budżetu (stwierdzenie
to jest z pewnością znacznym uogólnieniem i nie zawsze uprawnionym, gdyż zdarzali się
też pasjonaci służby, najczęściej stan ten występuje w mniejszych aglomeracjach). Podobnie było w służbie społecznej. Różnorodność fachów sprawiała, że straże, a tym samym
placówki szkolące, stawały się w znacznej mierze samowystarczalne. Własnymi siłami
wykonywano nie tylko bieżące prace konserwacyjne obiektów, ale też elementy wystroju wnętrz, naprawiano obuwie, odzież, sprzęt, elementy wyposażenia osobistego. Jeszcze
w latach 60. plany budowlane strażnic dla jednostek zawodowych wyższej kategorii przewidywały pomieszczenia na małe pracownie rzemieślnicze.
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Nie mogło zabraknąć strażaków (zarówno jednostek taktycznych, jak i słuchaczy kursów) przy odbudowie zniszczonych obiektów, porządkowaniu miejscowości, budowie
strażnic, zbiorników wodnych, a wszystko to w ramach czynu społecznego.
W życiu koszarowym prowadzone są tradycyjne, łatwe do zorganizowania zajęcia,
m.in.: gry świetlicowe, rozgrywki sportowe, wykonywanie gazetek ściennych, odczyty, masówki (dzisiaj powiedzielibyśmy o akademiach), czy też już obecnie niestosowana forma pracy, jaką był kontakt z literaturą, co polegało na zbiorowym czytaniu dzieł
wieszczów, a wreszcie też nauka śpiewu (możemy się domyślać, że były to pieśni masowe,
o wydźwięku patriotycznym). W placówkach szkolących programy zajęć pozalekcyjnych
układały rady kursów, a ich realizacja leżała w rękach osób funkcyjnych, tzw. świetlicowych. W szkole nyskiej ciekawą formą pracy były obozy szkoleniowe organizowane od
1952 r. nad jeziorem Otmuchowskim dla słuchaczy kursów podoficerskich33.
Ciekawie działo się w szkole oficerskiej, gdzie oferta kulturalna była dość bogata, działały w niej: Klub „Zarzewie” wraz z kabaretem „SOP-elek” (kierowany przez wielce zasłużoną dla ochrony przeciwpożarowej i znaną wszystkim oficerom – nauczyciela, badacza,
publicystkę, dzisiaj st. bryg. prof. dr hab. Melanię Pofit-Szczepańską), zespół muzyczny,
studio „Podchorążak”, redakcja gazetek ściennych, koła zainteresowań, np. fotograficzne,
lingwistyczne, biblioteka. Nie mogliśmy pominąć tego wątku, bowiem to przyszli oficerowie stawali się animatorami życia społecznego w swoim środowisku. Przynajmniej takie
były oczekiwania.
Sam Związek OSP podejmował ciekawe inicjatywy, jak chociażby przeglądy orkiestr
dętych, zespołów artystycznych, konkursy kronik itp., dając wielu osobom możliwości
udziału w szeroko rozumianym życiu kulturalnym. W wielu środowiskach to właśnie
strażacy ochotnicy byli animatorami tego życia. W centrali związkowej mieliśmy szereg
uzgodnień, porozumień, akcesów do wspólnych działań. Najważniejsze jednak rozgrywało się na szczeblu pojedynczej jednostki. To strażaccy animatorzy ruchu kulturalnego
doprowadzali do realizacji różnorakich inicjatyw, pokonując najrozmaitsze trudności.
To dzięki nim rozwijał się amatorski ruch artystyczny. Ilustracją tego są sprawozdania
Związku za lata 1978-1983, a więc czasu trudnego z uwagi na komplikujące się życie społeczne kraju.
Formy pracy

1978

1982

Liczba placówek

Liczba członków

Liczba placówek

Liczba członków

Orkiestry

614

Zespoły sceniczne

290

13 313

631

14 160

5505

310

4558

Kina

79

–

16

–

Świetlice

6489

–

7124

–

Tabela 1. Formy pracy kulturalnej w OSP
Źródło: Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności w latach 1979-1983, Warszawa 1983

33

Bielicki P., Dzieje nyskiej placówki oświatowej, „Przegląd Pożarniczy” 1989, nr 12, s. 11-16.
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Żywy był ruch historyczny, co pozwalało na zbieranie i zabezpieczenie wielu cennych
materiałów. Powstawały muzea i izby pamięci. Zaczęto przejawiać troskę o stary sprzęt.
Sprzyjało temu wsparcie ze strony Związku poprzez organizowanie konkursów kronik,
sympozjów historycznych. Dynamika działań trochę osłabła w czasie transformacji ustrojowej na przełomie stuleci.
Sport i wychowanie fizyczne
Straże pożarne dość szybko zajmują się sportem jako formą nie tylko zawodowego
przygotowania, ale i (być może nawet głównie) rekreacji. Występuje szereg spontanicznych działań zmierzających nawet do tworzenia strażackich klubów sportowych, jak ma
to miejsce w Katowicach (Koło Sportowe „Płomień” w 1946 r.) czy w Wałbrzychu (drużyna siatkówki w 1947 r., Koło Sportowe „Ogniwo” od 1948 r. z sekcją tenisa stołowego, a od
1952 r. także koszykówki). Czynem społecznym naprawiane są obiekty sportowe.
Powrócono także do zawodów pożarniczych. Pierwsze, tylko o lokalnym zasięgu zawody rozgrywane są na podstawie regulaminu z lat przedwojennych. Już w 1948 r. podjęto
próbę zorganizowania kursów dla sędziów zawodów pożarniczych (w czerwcu tegoż roku
w Wojewódzkiej Szkole Pożarniczej Wałbrzychu – z udziałem 49 osób).
W 1951 r. wprowadzona zostaje do użytku „Instrukcja o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu w strażach pożarnych”, a w ślad za nią „Regulamin koła sportowego przy
strażach pożarnych”. Wyraźnie przyjęto kierunek ku umasowieniu kultury fizycznej i sportu, zobowiązując odpowiednie komórki komend straży nawet do dopilnowania masowego
udziału strażaków w organizowanych imprezach środowiskowych. Zalecano współpracę
z lokalnymi komitetami kultury fizycznej i Zrzeszeniem Sportowym „Ogniwo”. Należało
przygotować strażaków i motywować do zdobywania odznaki „Sprawny do Pracy i Obrony”.
W dążeniu do stworzenia jeszcze lepszych warunków dla rozwoju kultury fizycznej
wydane zostają dalsze postanowienia, nakładające stosowne obowiązki na komendy terenowe, szkoły i ochotnicze straże pożarne, zalecające m.in. współpracę ze Zrzeszeniem
Sportowym „Gwardia” i Ludowymi Zespołami Sportowymi34.
W zakresie wychowania fizycznego odnotowujemy wyraźny postęp od 1964 r., gdy
zarządzeniem komendanta głównego SP z 22 grudnia wprowadzono obowiązek poddawania się członków Korpusu Technicznego okresowym badaniom sprawności fizycznej,
określając zarazem normy wymagane w poszczególnych konkurencjach.
Podejmowane zabiegi powodują wzrost zainteresowania kulturą fizyczną w strażach
pożarnych. W wielu z nich powstaje zorganizowany ruch sportowy, na przykład poprzez
ogniska TKKF. Przykładem może być ZSP Kutno, gdzie w ramach stowarzyszenia podjęto
zainteresowanie kilkoma dyscyplinami sportowymi (piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy).
Wyraźnie wzrasta rola wychowania fizycznego w strażach pożarnych. W roku 1974 ukazuje się „Instrukcja w sprawie wychowania fizycznego i sportu w ochronie przeciwpożarowej”,

34

Zarządzenie Komendanta Głównego Straży Pożarnych z 9 maja 1955 r. w sprawie umasowienia kultury fizycznej
i sportu w strażach pożarnych (DzZiR KG SP 1955, nr 3, poz. 10). W stosunku do OSP problem uregulowano
statutowo: Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 18 lipca 1957 r. w sprawie ustalenia statutu wzorcowego
ochotniczej straży pożarnej (MP 1957, nr 67, poz. 409 oraz DzZiR KG SP 1957, nr 3, poz. 12).
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wprowadzająca obowiązkowe zajęcia sportowe co najmniej dwa razy w tygodniu po jednej godzinie oraz letni i zimowy test sprawności fizycznej dla funkcjonariuszy pożarnictwa. Zmiana
w tym zakresie nastąpi dopiero w 1987 r.
Kolejny dokument regulujący kwestie wychowania fizycznego ukazuje się w 1987 r.
Instrukcja obejmowała wszystkich funkcjonariuszy i junaków pełniących służbę w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Funkcjonariusze w wieku do 40 lat poddawani byli
testom dwukrotnie w ciągu roku (test zimowy i letni), natomiast starsi co najmniej raz
w roku (test letni). Uzyskiwane wyniki odnotowywano w „Indywidualnej Karcie Sprawności Fizycznej”. Ocena całej jednostki dokonywana była na podstawie średniej arytmetycznej wyników uzyskanych przez wszystkich zatrudnionych.
Szansę rozwijania tężyzny fizycznej stwarzało wprowadzenie od 1983 r. możliwości
zdobywania trzystopniowej „Pożarniczej Odznaki Sprawności Fizycznej” obejmującej następujące próby: wspinanie po linie na wysokość 4 m lub wejście po drabinie hakowej
na trzecie piętro wspinalni; rwanie ciężarka 17,5 kg; skok w dal; bieg na 100 m; bieg ze
zmianą kierunku; pływanie na dystansie 50 m stylem dowolnym. O odznakę ubiegać się
mogli funkcjonariusze pożarnictwa, kandydaci na funkcjonariuszy, junacy i członkowie
ochotniczych straży pożarnych. Zaliczenie prób ułatwiał podział na 4 grupy wiekowe35.
Trzeba przyznać, że była to atrakcyjna forma rozwijania sprawności fizycznej.
Wychowanie fizyczne zajmowało coraz poważniejsze miejsce w programach kursów strażackich36. W szkołach pożarniczych stanowiło ono integralną część procesu wychowawczego.
Obok zajęć programowych kadeci i podchorążowie uczestniczą w zajęciach fakultatywnych,
biorą udział w lokalnych i centralnych imprezach sportowych, często z sukcesami37.
Sporo dobrego wnosił też ZG ZOSP, który w porozumieniu z centralą PZU przyczynił się
do budowy torów przeszkód na zawody pożarnicze przez rejony i gminy. Ważne było porozumienie ze Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych wyzwalające możliwości uprawiania
popularnych dyscyplin sportowych. Sam Związek propagował masową rekreację, organizując
imprezy turystyczne i sportowe o charakterze masowym w różnych grupach wiekowych.
Doskonalenie w zakresie ratownictwa
Modernizując system kształcenia, nie zapomniano o doskonaleniu, którego celem było
uzupełnienie, rozszerzenie oraz aktualizacja wiedzy i umiejętności niezbędnych do zajmowania określonych stanowisk (ochrona zawodowa)38 lub funkcji (społeczna ochrona ppoż.)39.

35

36

37

38

39

Zarządzenie nr 55/83 Ministra Spraw Wewnętrznych z 23 czerwca 1983 r. w sprawie odznak pożarniczych.
Regulamin Pożarniczej Odznaki Sprawności Fizycznej, KG SP Służba Szkolenia, Warszawa 1983.
P. Bielicki, Szkolenie podoficerów pożarnictwa – rys historyczny, [w:] Konferencja nt.: Doskonalenie procesu
dydaktyczno-wychowawczego na kursach podoficerskich, Kraków 1987, oraz P. Bielicki, Możliwości i oczekiwania, „Przegląd Pożarniczy” 1991, nr 5, s. 3-6.
Szerzej w: Tradycje Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 1939-1989; P. Bielicki, Krakowska Szkoła Pożarnicza
w latach 1960-1995, SA PSP, Kraków 1995; Poznańska Szkoła Pożarnicza 1971-1996, SA PSP, Poznań 1996.
Zarządzenie nr 4 Komendanta Głównego Straży Pożarnych z 20 lutego 1974 r. w sprawie doskonalenia zawodowego członków Korpusu technicznego Pożarnictwa (DzZiR KG SP 1974, nr 1-2, poz. 6).
Zarządzenie nr 2 Komendanta Głównego Straży Pożarnych z 19 lutego 1974 r. w sprawie doskonalenia członków ochotniczych straży pożarnych (DzZiR KG SP 1974, nr 1-2, poz. 5).
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Cykl doskonalenia trwał w obu grupach od 1 września do 31 maja, prowadzony był na
podstawie planów opracowanych przez organizatorów i kończył się sprawdzianem.
Dla straży ochotniczych przewidywano dwie główne formy zajęć, tj. ćwiczenia, polegające na doskonaleniu umiejętności dowodzenia, współdziałania, działań ratowniczych
i obsługi sprzętu, oraz samokształcenie kierowane, polegające na indywidualnym lub grupowym przyswajaniu wiedzy i nabywaniu umiejętności w zakresie wymaganym przez organizatora.
Dla strażaków zawodowych proponowano ponadto kursy (w systemie stacjonarnym,
zaocznym lub przemiennym), praktyki zawodowe, polegające na oddelegowaniu zainteresowanego do innej jednostki, by mógł zapoznać się na przykład z nowym sprzętem, oraz
studia podyplomowe – dla osób z wyższym wykształceniem.
Ważnym elementem przygotowania strażackiego były ćwiczenia na obiektach. I nie
jest to charakterystyczne tylko dla naszych czasów. Światli dowódcy i instruktorzy wiedzieli, że aby działać skutecznie, trzeba obiekty poznać. Chociażby te charakterystyczne
dla danego obszaru. Różnie to wyglądało na przestrzeni dziejów. Nikt jeszcze nie myślał
o poligonach, gdzie można przenieść i zainscenizować odpowiednie wydarzenie, będące
dla potrzeb szkolnych punktem odniesienia dla sytuacji rzeczywistej. Trzeba więc było
bazować na obiektach istniejących. Z przekazów historycznych wiemy, że ich właściciele
bądź zarządzający nimi nie zawsze chętnie patrzyli na wyczyny braci strażackiej, jakkolwiek zapewne rozumieli potrzeby. Działo się tak dlatego, i to od dawien dawna, że budynek, bywało, wymagał po wyczynach naszych druhów remontu. Może niewielkiego,
ale zawszeć to. W swojej książce przytaczam przykład, jak to pani Antonina w roku 1903
przedłożyła miejscowej OSP rachunek za remont domu po strażackich ćwiczeniach, a to:
czyszczenie ścian – 4 marki, zbite szyby – 5 marek, uszkodzone okna wymagające interwencji stolarza – 3 marki, inne uszkodzenia – 3 marki, łącznie 15 marek. Poszaleli sobie
chłopcy, bo nie było to mało40.
Mimo wszystko o zaniechaniu tej formy nabywania i doskonalenia umiejętności nie
było mowy, i podejmowano ją, co prawda niezbyt często, przez wiele jednostek. Idee tego
szkolenia rozumiano niemal na całym świecie. Przypomnijmy zawody międzynarodowe
w Turynie w 1928 r. z udziałem naszych strażaków, którzy rywalizację tę wygrali, gdzie
ćwiczenia taktyczne prowadzono na obiektach uprzednio przygotowanych w liczbie 14,
o różnym przeznaczeniu (szkoła, kino, koszary, hotel, zamek i inne).
Z pewnością tragiczna była możliwość korzystania z nieformalnych poligonów, jakie
stanowiły ruiny i zgliszcza obiektów będących pozostałością po działaniach wojennych.
Przypomnijmy, wcześniej o tym napomykaliśmy, że jeszcze w 1958 r. Warszawska Komenda Straży Pożarnych przeprowadziła zawody pożarnicze, wykorzystując wypalone budynki. Ich ilość pozwalała na to, by obiekty i założenia taktyczne były losowane.

40

P. Bielicki, Ochrona przeciwpożarowa miasta Kościana w latach 1791-2014, Kościan 2014, s. 85.
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Z całą powagą zagadnienie zostało potraktowane w 1963 r.41, a istotna zmiana następuje
w pięć lat później42. Wytyczne do zarządzenia w tej sprawie mówią, że celem szkolenia jest:
•• Poznanie przez dowódców i strażaków właściwości i specyfiki różnych obiektów, stanu
technicznego elementów mających wpływ na rozwój niebezpiecznych zdarzeń i możliwości prowadzenia działań ratowniczych (drogi dojazdowe, łączność, zaopatrzenie
w środki gaśnicze itp.).
•• Doskonalenie umiejętności działania dowódców i strażaków podczas działań ratowniczo-gaśniczych w danym obiekcie. Powiązanie działań różnych podmiotów ratowniczych uczestniczących w działaniach. Sprawdzenie też ich gotowości bojowej.
•• Sprawdzenie realności, prawidłowości i aktualności planów obrony przeciwpożarowej
obiektów, a także wyposażenia obiektów w niezbędne urządzenia pozwalające na przeciwstawienie się zagrożeniu.
Szkolenia taktyczno-bojowe mogły być organizowane: dla straży pożarnej lub jej oddziału na obszarze własnego działania; dla jednostek ochrony przeciwpożarowej przewidzianych
planami obrony przeciwpożarowej dla danego obiektu; jako manewry pożarnicze związków
taktycznych i jako ćwiczenia szkieletowe (aplikacyjne, przygotowujące dowódców, a prowadzone bez udziału jednostek ratowniczych). Analogicznie, stosownie do rozmiarów ćwiczeń, ich organizatorami byli: naczelnicy OSP, komendanci ZSP, komendanci gromadzcy
OSP, komendanci powiatowi i wojewódzcy straży pożarnych. Częstotliwość szkoleń, ich zakres i tematykę określali komendanci powiatowi i wojewódzcy straży pożarnych.
Czy było to szkolenie skuteczne dla ewentualnych działań ratowniczych? Mając za
sobą wiele lat służby, a tym samym częste uczestniczenie w tego typu zajęciach, mogę powiedzieć, że wszędzie, gdzie traktowane były one z należytą powagą, dobrze przygotowane
i odpowiednio zakończone, przynosiły oczekiwany skutek. Jednakże bywało, że organizowane były dla pozyskania innych doraźnych korzyści (ekonomicznych bądź politycznych),
które w naszej strażackiej rzeczywistości były niekiedy na pewno istotne i potrzebne, ale
wówczas powinny być traktowane jako ćwiczenia pokazowe, pozwalające też przy okazji
na nabycie pewnych doświadczeń. Z pewnością jednak tego typu szkolenie znalazło swoje
ważne miejsce w nauce i doskonaleniu zawodowym. Poligonów jest stosunkowo niewiele,
jakkolwiek ich przybywa, ale i tak nie zastąpią kontaktu z żywą materią, szczególnie gdy
można bliżej przyjrzeć się np. procesom technologicznym.
Podnoszeniu na wyższy poziom wyszkolenia i gotowości operacyjno-technicznej, ruchowi racjonalizatorskiemu i nowatorskiemu służyć miał ruch współzawodnictwa i przodownictwa w zawodowych strażach pożarnych, wprowadzony od 1976 r.43 Odpowiedzialnymi za organizację ruchu byli komendanci lub dowódcy oddziałów zawodowych straży
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Zarządzenie nr 5/63 Komendanta Głównego Straży Pożarnych z 7 marca 1963 r. w sprawie wprowadzenia
wytycznych organizacji i prowadzenia szkolenia taktyczno-bojowego na obiektach (DzZiR KG SP 1963, nr 1,
poz. 6).
Zarządzenie nr 12 Komendanta Głównego Straży Pożarnych z 6 sierpnia 1968 r. w sprawie organizacji i prowadzenia szkolenia taktycznego-bojowego straży pożarnych (DzZiR KG SP 1968, nr 3, poz. 15).
Wytyczne nr 3/76 Komendanta Głównego Straży Pożarnych z 31 stycznia 1976 r. w sprawie współzawodnictwa i przodownictwa w zawodowych strażach pożarnych, KG SP, Warszawa 1976.
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pożarnych przy współpracy z organizacjami politycznymi, młodzieżowymi i związku
zawodowego. We współzawodnictwie starano się o zdobycie tytułu „Sekcji Służby Socjalistycznej”, „Przodującego Pododdziału” i „Przodującego Oddziału”. Natomiast w ramach
przodownictwa można było uzyskać tytuł: „Wzorowego Funkcjonariusza Pożarnictwa”,
„Wzorowego Kierowcy” czy też „Wzorowego Dowódcy”. Jeżeli zważymy, że (pomijając
akcenty polityczne) ocenie podlegały: wyszkolenie, sprawność sprzętu i jego stan techniczny, sprawności i umiejętności funkcjonariuszy wchodzących w skład zespołów, stan
dyscypliny i porządku, idea mogła dobrze przysłużyć się sprawie jakości służby.
Możemy powiedzieć, że doskonalenie w zawodzie wymuszały też zabiegi, jakim musieli poddawać się oficerowie chcący uzyskać status starszego oficera. Pierwotnie była to
konieczność napisania pracy specjalistycznej, a z czasem sprawdzian wiadomości przeprowadzany przez Komendę Główną44.
Dbaniu o sprawność taktyczną pododdziałów i techniczną ich wyposażenia służyć
miały inspekcje gotowości bojowej, przeprowadzane tak w zawodowych, jak i w ochotniczych strażach pożarnych. W założeniu służyły także rozwijaniu współzawodnictwa
pomiędzy strażami pożarnymi, a to celem osiągania coraz lepszych wskaźników operacyjnych.
Inspekcje były prowadzone przez komendy wszystkich szczebli, a także komendantów
gminnych i przez naczelników straży pożarnych w odniesieniu do własnych jednostek.
W OSP typu „M” były one prowadzone w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz w roku,
natomiast w OSP typu „S” i w ZSP co najmniej dwa razy w roku.
Podsumowanie
Minęły nie dziesięciolecia, lecz stulecie, a idea pozostała. Może się to wydać dziwne, że
wtedy, gdy mówimy o przyszłości Związku, ktoś wprowadza rozważania historyczne. Ale
nie ma przyszłości bez teraźniejszości, ta zaś wypływa z przeszłości. U nas niby wszystko
tak samo, a jednak zmieniają się zewnętrzne formy zachowań, przyjęte formy pracy. Może
warto poświęcić chwilę na retrospekcję.
Strażacka służba, jedna z najpiękniejszych, bo skierowana na niesienie pomocy bliźniemu, i to niekiedy w warunkach ekstremalnych. Formacja wymagająca odpowiednich
predyspozycji mentalnych, fizycznych, ale i psychicznych. Te zaś mogły być wspomagane
i rozwijane poprzez szkolenie i odpowiednio zorganizowane procesy wychowawcze. Różne przechodziła koleje losu, ale zawsze pozostawała wierna przyjętej idei.
Dzisiaj trudno jest powrócić do teatrów strażackich, wieczornic, odczytów, nie
ma zresztą takiej potrzeby, a i chyba społecznego zapotrzebowania. Pojawiło się szereg
nowych, interesujących propozycji wartych uwagi. Zamiast turnieju gier świetlicowych
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Wytyczne nr 1 Komendanta Głównego Straży Pożarnych z 3 maja 1978 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu dla oficerów pożarnictwa przewidzianych do nadania stopnia majora i pułkownika pożarnictwa
(DzZiR KG SP 1978, nr 2*, poz. 7).
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(chociaż te mogą się jeszcze cieszyć powodzeniem) to może turniej gier komputerowych.
Trudno jest o wspólne czytanie, gdy wielu nie czyni tego indywidualnie, a książkę niejednokrotnie wypiera komputer bądź wypasiony telefon. Ale spotkanie z kimś ciekawym
zawsze może wzbudzić zainteresowanie.
Troska o sprawność fizyczną powinna nam towarzyszyć przez cały czas. Sposobnością
do jej rozwijania być może będą nie tylko zawody pożarnicze, ale także różne imprezy
o charakterze nie tylko centralnym, ale głównie regionalnym, organizowane przez rozmaite miejscowe podmioty, w których nie powinno nas zabraknąć.
Odchodzimy powoli od paramilitarnego charakteru służby, ale przecież formy zachowań są nadal aktualne. Warto je przyswajać i rozwijać. To przejaw naszego wzajemnego
szacunku. Mamy tutaj szerokie pole do oddziaływań wychowawczych. Nie można zaniedbać pracy oświatowej w zakresie rozwijania umiejętności ratowniczych. Kurs, w którym
strażak uczestniczy, jest procesem incydentalnym, wiedza i umiejętności ulegają zatarciu,
jeżeli nie są przedmiotem niemal stałych ćwiczeń. Obszar chroniony musi być na tyle
poznany, byśmy nie spotkali się z zaskoczeniem. Szczególnie teraz, gdy geografia przedsiębiorstw, usługodawców, branż handlowych ulega dość częstym zmianom. Nic nie powinno nas zwalniać od permanentnego doskonalenia. To też element wychowania.
Obserwowaliśmy zapaść społecznego ruchu strażackiego w wielu miejscowościach,
gdzie powołano jednostki zawodowe. Było to odczuwane jako odebranie mu podstaw
egzystencji. Zdarzały się konflikty pomiędzy obydwoma formacjami, tak na szczeblu lokalnym, jak i krajowym, i nie jest to rzecz nowa. Ale jest to możliwe tylko wtedy, gdy nie
rozumie się istoty służby. Nikt nie kwestionuje wiodącej roli wcześniej KG SP, a dzisiaj KG
PSP, lecz bez strażactwa ochotniczego nie ma sprawnego krajowego systemu ratowniczego
i relacje obu formacji muszą układać się poprawnie, na co zwracał uwagę były komendant
główny PSP gen. brygadier Wiesław B. Leśniakiewicz45. Miejmy nadzieję, że antagonizmy
będą należały do przeszłości z pożytkiem dla kraju.
Oglądam teraz w mediach pracę rozmaitych zespołów na terenie kraju i z przyjemnością konstatuję, że ten społeczny ruch nie słabnie. W obecnym czasie jednostki strażackie
wzbogaciły się o sprzęt już światowej klasy, umożliwiający interwencje w wielu zdarzeniach. To pobudza ambicje, wyzwala gotowość do poznania i doskonalenia. Czas pandemii minie, a wtedy wrócimy zapewne też do pracy z dorosłymi, a głównie z młodzieżą,
ufni, że ma nas kto zastąpić.
St. bryg. w st. spocz. Piotr P. Bielicki – strażak, pedagog, wykładowca, działacz społeczny, harcerz. Były zastępca komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie i komendanta wojewódzkiego PSP w Wałbrzychu. Autor bądź współautor około 300 publikacji
i wydawnictw, w tym podręczników i programów nauczania dla kształcenia pożarniczego. Członek OSP Kościan.

45

W.B. Leśniakiewicz, Czas na nowe horyzonty, [w:] Analizy strategiczne Florian 2050, t. 3, ZG ZOSP RP, Warszawa 2021, s. 164-173.
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V.

Pamięć i historia.
Strategia Florian 2050
w 100. rocznicę
zjednoczenia ruchu
strażackiego

1.
Zawsze wierni Ojczyznie
Eugeniusz Grzeszczak
Na wstępie pozwolę sobie nawiązać do historycznego dorobku i roli
Związku, który został powołany 8 września 1921 r. Jubileusz 100-lecia
jest doskonałą okazją do refleksji. Istnieje taka łacińska paremia „Historia magistra vitae est” i trudno się z nią nie zgodzić. To historia przecież
jest nauczycielką życia. Warto tu także przywołać słowa Józefa Piłsudskiego: „Kto nie szanuje przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani godzien do prawa do przyszłości”. Przy tej okazji trzeba
powiedzieć, że wkład strażaków w tworzenie niepodległego państwa polskiego jest szeroko udokumentowany i znany na wielu obszarach. Udział strażaków w 100-tysięcznej
armii sięgał 60 tys., o czym mówiliśmy na wcześniejszych konferencjach i spotkaniach
Komisji Historycznej. Znamienny i zobowiązujący jest fakt, że przyszło nam żyć oraz
twórczo i kreatywnie funkcjonować w czasach ważnych jubileuszów. Wspomniałem już
o jubileuszu odzyskania niepodległości, jubileuszu Bitwy Warszawskiej i wreszcie 100-lecia naszego Związku. Pragniemy godnie uczcić jubileusz jedności ruchu strażackiego.
To dobra okazja, aby popularyzować dorobek całego ruchu strażackiego. W szczególności
akcentujemy to, jak ruch strażacki przyczynił się do odzyskania w 1918 r. niepodległości
oraz jej obrony, umocnienia, a następnie budowania państwa demokratycznego. Godnie
czcimy sto lat wierności Ojczyźnie.
Wspominając wrzesień 1921 r., nie sposób nie wspomnieć, że zjazd był wówczas wielką manifestacją strażackiej jedności. Hasło ,,W jedności siła” cementowało szeregi ochotników z ledwie co scalonej Rzeczypospolitej. Obrady Zjazdu łączyły wszystkich ówcześnie
rządzących na czele z premierem Wincentym Witosem i marszałkiem Józefem Piłsudskim.
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Mówiąc o jedności tamtych dni, nie można nie wspomnieć o ówczesnych strażackich liderach, poczynając od prezesa Bolesława Chomicza i Józefa Tuliszkowskiego. Akcentował to,
otwierając konferencję, prof. Tadeusz Olejnik. Ówczesny Zjazd był zwieńczeniem często
kilkudziesięcioletniej działalności strażaków ochotników w jednostkach w ramach trzech
zaborów. Działały od wielu lat związki regionalne, poczynając od Krajowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Galicji i Londomerii założonego w 1875 r. we Lwowie, na
Związku Floriańskim powstałym w ramach zaboru rosyjskiego w 1916 r. kończąc. W Warszawie spotkało się 3690 delegatów ze wszystkich stron kraju. Reprezentowali ochotnicze
straże powstałe pod rządami ustawodawstwa państw zaborczych. Różniły się stopniem
zorganizowania, wyszkolenia, wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy. Ale łączył je głęboki patriotyzm. To umiłowanie Ojczyzny charakteryzuje cały okres aktywności straży
i ich Związku. Strażacy ochotnicy wierni Bogu i Ojczyźnie przelewali swą krew, gasząc
ogień, ale i ginąc na frontach w czasie wojennych zawieruch.
W ramach obchodów uważamy także, że szczególnie istotne jest akcentowanie w dorobku
Związku społecznego charakteru zrzeszonych w nim ochotniczych straży pożarnych. To komponent ochotniczy zapewnia bezpieczeństwo społeczeństwa. Tak było w całej historii. Za dobrowolnością szło krzewienie samorządności, wolności i demokratycznych zasad strażackiego
ruchu. Tak tworzył się strażacki etos. Nie zawsze rządzący to szanowali. Tak było i w okresie
międzywojennym, tak było i po II wojnie światowej. Apogeum dotyczy lat 1950-1955. Można
było osłabiać odgórnie, administracyjnie ruch strażacki, niszczyć jego struktury, samorządność. Ale rządzący znali jedną granicę, której nie wolno przekraczać – nie wolno zniszczyć
ochotniczego charakteru ruchu, bo to prowadziłoby do dramatycznego osłabienia bezpieczeństwa powszechnego. Ruch strażacki jest gwarantem wysokiego poziomu bezpieczeństwa w tysiącach małych ojczyzn. Tak było, tak jest dzisiaj i przez wiele dziesięcioleci będzie. Pokazują
to nasze szerokie analizy realizowane w ramach prac nad Strategią Florian 2050 – prac prowadzonych z szerokim udziałem strażaków, tak ochotników, jak i zawodowych oraz licznych
działaczy samorządowych i ludzi nauki. Także z ważnym udziałem naszych historyków.
Chcę dopowiedzieć, że pojęcie bezpieczeństwa z powodu pandemii uległo radykalnej
zmianie. Nasi ochotnicy podejmują również działania związane z COVID-19. Zwracam uwagę, że udział ochotników jest znaczny. W tym jakże trudnym czasie okazało się, że wszystkie
ochotnicze straże są bardzo potrzebne. Rośnie dramatycznie wręcz zapotrzebowanie na pomoc humanitarną. Tysiące ludzi w miastach i na wsi potrzebuje wsparcia, zwłaszcza starsi,
objęci kwarantanną. Do szpitala często daleko, państwowa straż w powiecie, ale na szczęście
często obok nas są strażacy ochotnicy. Chwała, że są. Od pokoleń. To wielkie wyzwanie dla
Związku, aby te ochotnicze straże, nawet jeżeli mają wiele problemów, wspierać i rozwijać. Historia pokazuje, jak bardzo to jest potrzebne. To także wielka rola samorządu i państwa.
Niestety, pandemia spowodowała, że konferencja odbywa się w innym wymiarze, niż
planowaliśmy. Tu, w Muzeum Niepodległości, w związku z obowiązującymi rygorami
są jedynie organizatorzy, kierownictwo Związku, współgospodarz konferencji marszałek Adam Struzik, ale on-line uczestniczy, jak słyszeliśmy, ponad 50 osób. To wspaniała naukowa uczta ku czci naszego stulecia. Jako przewodniczący Komisji Historycznej
ZG ZOSP RP jestem dumny, że tak wielu z nas tu jest, w tym historyków. Z wielu stron
naszego kraju od Olsztyna, przez Białystok, Rzeszów, Kraków, Dolny Śląsk, Lubuskie,
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Pomorze, po wielkopolskie, łódzkie i naturalnie Mazowsze. Pokazujemy nasz strażacki
etos, historię. Konferencja zostanie szeroko rozpropagowana. Jej dorobek opublikujemy
w specjalnym wydawnictwie. Będzie ono dobrym źródłem dla zainteresowanych.
Chciałbym podziękować wszystkim za przygotowanie i zorganizowanie konferencji.
Za gościnę dziękujemy Muzeum Niepodległości z jej dyrektorem Tadeuszem Skoczkiem,
dyrektor Beatą Michalec i uczestniczącym w konferencji zespołem: doktorowi Januszowi
Gmitrukowi z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz dr. Marianowi Zalewskiemu. Wyrażam uznanie dla wszystkich występujących.
Eugeniusz Tomasz Grzeszczak jest członkiem Prezydium ZG ZOSP RP, prezesem ZOW
Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka. W latach
1991-1997 był senatorem, w latach 2005-2015 posłem na Sejm RP, w latach 2007-2011
sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a w latach 2011-2015 wicemarszałkiem Sejmu RP VII kadencji. Przewodniczący Komisji Historycznej ZG ZOSP RP.
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100 LAT RUCHU STRAŻACKIEGO
– NIEPRZEMIJAJĄCE WARTOŚCI
Stanisław Mikulak
Sto lat naszej strażackiej społecznej organizacji to długi okres. To kilka pokoleń ludzi, dla których strażacka powinność była niejednokrotnie
najważniejsza, to także okres wystarczający, by ocenić naszą przydatność
dla dobra kraju i jego obywateli. Ocena ta, którą będziemy mogli pokazać na przypadającym w tym roku stuleciu Związku, będzie na pewno
pozytywna. Będzie to ocena oparta między innymi na najwyższym poparciu obywateli w przeprowadzanych badaniach społecznych.
Powołanie we wrześniu 1921 r. ogólnopolskiego strażackiego związku, kontynuatora
tradycji powstałego na przełomie XIX i XX w. społecznego ruchu strażackiego, było uwiarygodnieniem i umocnieniem tego ruchu i jego wartości, kultywowanych i poszerzanych
następnie w ubiegłym stuleciu.
Najważniejsze z nich to:
1. Humanitaryzm – oparty na szacunku dla człowieka i udzielaniu pomocy wszystkim
tym, którzy jej potrzebują, których dotknęło nieszczęście. Najlepszym wyrazem tego
są działania ratownicze jednostek OSP oraz wspieranie przez Związek działań humanitarnych w czasie zagrożeń powszechnych.
2. Patriotyzm – stawiający dobro kraju, a także dobro określonych społeczności ponad
osobiste i grupowe ambicje i interesy. Wyrazem tego było zjednoczenie ruchu strażac-
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3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

kiego po rozbiorach oraz przeciwstawianie się tendencjom rozłamowym i działaniom
na szkodę Związku.
Solidarność strażacka – zarówno organizacyjna w ramach Związku, wyrażana we
wspieraniu i pomocy dla OSP, jak i indywidualna, dla poszczególnych członków.
Powszechność – Związek zrzesza ponad 16 tys. OSP zlokalizowanych na terenie całego kraju, w każdej gminie, w każdej większej miejscowości. W strażackim społecznym
ruchu bierze udział ponad 700 tys. Polaków. Tych najmłodszych – zrzeszonych w drużynach młodzieżowych, starszych – służących w jednostkach ratowniczych i seniorów
– służących swym doświadczeniem. Mężczyźni i kobiety, rolnicy, robotnicy i inteligenci są członkami OSP.
Zdolność do szerokiego współdziałania – z samorządami, organizacjami społecznymi, kościołem, podmiotami gospodarczymi, szkołami i uczelniami i wielu innymi.
Szczególnym przykładem jest współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną, z którą stanowimy podstawowe formacje krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Z PSP nie
jesteśmy połączeni, ale nierozłączni w działaniach ratowniczych oraz zabezpieczających i niesienia pomocy potrzebującym.
Sprawność organizacyjna – oparta na posiadaniu jednostek organizacyjnych na
wszystkich szczeblach podziału administracyjnego kraju i działaniu wewnętrznych
organów władczych i wykonawczych: zjazdów, zarządów, komisji i zespołów merytorycznych. Demokratyczny wybór władz i ich kierownictw zapewnia dobór zaangażowanych i doświadczonych działaczy.
Mobilność, dyspozycyjność i skuteczność jednostek ratowniczych OSP. Udział strażaków ratowników OSP w działaniach ratowniczych w miejscowościach, gdzie nie ma
jednostek PSP, a także w czasie pożarów dużych i przestrzennych oraz w zwalczaniu
skutków powodzi, huraganów i katastrof jest dominujący. Zima stulecia na przełomie
lat 1978 i 1979, powódź tysiąclecia w 1997 r. oraz na Śląsku i w Małopolsce w 2010 r.,
największy w Europie po wojnie pożar lasu w 1992 r. w okolicy Kuźni Raciborskiej,
huragany w Puszczy Piskiej w 1992 r. oraz w centralnej Polsce – od Śląska do Pomorza
– w 2017 r., pożar przestrzenny w Biebrzańskim Parku Narodowym w 2020 r., groźne
pożary składowisk odpadów – to tylko te największe „areny” trudnych i niebezpiecznych działań ratowniczych i zabezpieczających, w których brały udział setki tysięcy
strażaków ratowników OSP.
Działalność wychowawcza i praca z młodzieżą – działalność w ramach OSP młodzieżowych drużyn pożarniczych skupiających dziewczęta i chłopców zafascynowanych służbą pożarniczą. Organizacyjna i merytoryczna opieka nad nimi Związku z zarządem głównym na czele, umożliwiająca wychowanie na wartościach obywatelskich
i społecznego ruchu strażackiego przyszłych działaczy strażackich i członków OSP
pełniących humanitarną służbę w oddziałach ratowniczych.
Działalność kulturotwórcza i historyczna – kultywowanie kultury ludowej uwzględniające tradycje regionalne i udział w nich elementów pożarniczej służby. Fenomen
strażackich orkiestr dętych podziwianych powszechnie na licznych występach i uroczystościach strażackich, samorządowych i państwowych. Wartościowe opracowania
historyczne z tym najważniejszym – Dziejami Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce
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prof. Ryszarda Szaflika. Liczne monografie regionalne pokazujące powstanie, organizację i zasługi społecznego strażackiego ruchu i jego zasłużonych działaczy. Kroniki
ochotniczych straży pożarnych przesycone pamięcią o przeszłości i opisem teraźniejszości, oddające cześć tym, którzy odeszli na wieczną służbę. Strażackie pomniki
i symbole przy remizach oraz wyróżniające nagrobki na cmentarzach. To wszystko
wywiera pozytywny wpływ na obywateli naszego kraju i ich stosunek do naszej służby.
10. Akceptacja samorządności terytorialnej – popieranie samorządności terytorialnej
i aktywne współdziałanie z organami samorządowymi w rozwiązywaniu spraw i problemów bezpieczeństwa obywateli. Pomoc w realizacji zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem różnorodnych zagrożeń oraz w udzielaniu pomocy pomiotom
gospodarczym i osobom indywidualnym dotkniętym tymi zagrożeniami.
11. Aktywność – w organizowaniu społeczności lokalnych do działań na rzecz poprawy
warunków życia mieszkańców oraz uczestniczenia w działalności kulturalno-oświatowej i wychowawczej.
12. Ochrona środowiska naturalnego – zapobieganie jego dewastacji i degradacji oraz
likwidacja skutków skażeń terenów i wód.
13. Racjonalizm polityczny – polegający na popieraniu podstawowych zasad moralnych
i demokratycznych oraz praworządności i wspieraniu społeczeństwa obywatelskiego,
a także współdziałaniu z organami władzy uznającymi te zasady.
14. Wykorzystywanie posiadanych zasobów materialnych – remiz, terenów i wyposażenia technicznego do działań ratujących życie, zdrowie i mienie ludzkie oraz udostępnianie ich do społecznie użytecznej działalności mieszkańców.
Płk poż. w st. spocz. Stanisław Mikulak jest nestorem ruchu strażackiego, byłym komendantem wojewódzkim SP w Bydgoszczy (1978-1985) i Olsztynie (1985-1991), byłym
członkiem Prezydium ZG ZOSP RP, wiceprezesem ZOW ZOSP RP w Olsztynie. Sekretarz
ZOW ZOSP RP w Olsztynie oraz członek Głównej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP.
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3.

Zapomniane straże, zapomniani
ratownicy – o ruchu strażackim
na Kresach
Adam Czesław Dobroński
Rocznice, zwłaszcza ważne, obchodzone godnie i z rozmachem, trzeba wykorzystać nie tylko dla przypominania ważnych faktów, bohaterów
minionych czasów i sukcesów. Nie tylko też w celu popularyzowania danego ruchu lub instytucji, idei i wartości przezeń kultywowanych oraz pozyskiwania przy okazji jubileuszu nowych członków, sympatyków, środków finansowych i dóbr materialnych. Dobrze jest zdobyć się w takich
momentach na refleksję i spróbować odpowiedzieć również na niezbyt
chętnie oczekiwane pytania: czego się nie udało uzyskać, co się zaniedbało, do czego trzeba
powrócić? Chciałbym wystąpić w tej roli, przypominając sobie spotkania Komisji Historycznej Związku OSP RP prowadzone przez wiele lat przez prof. Józefa Ryszarda Szaflika, autora
cenionej i obecnie monografii Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych. Trafiłem do jej składu
jako ludowiec i historyk, nie byłem natomiast i nie jestem strażakiem, co ułatwia wypowiadanie się bez sentymentów i obawy o „skalanie własnego gniazda”.
Pierwsza moja refleksja dotyczy przedmiotu badań i popularyzacji – straże czy ruch
strażacki? To drugie określenie jest bardziej pojemne, obejmuje i takich jak ja, bez mundurów i toporków bojowych. Łatwiej jest bezspornie, zawężając temat, obejmować tylko
jednostki strażackie, zestawiać daty, przepisywać nazwiska druhów funkcyjnych, wyliczać
sprzęt i remizy, wymieniać najważniejsze akcje itp. Tak powstają sprawozdania i raporty,
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tracimy natomiast z pola widzenia druhny i druhów wraz z ich życiowymi problemami,
a ponadto sojuszników ruchu, kontekst społeczny, kulturowy, również polityczny. To tak,
jakby omawiając ruch solidarnościowy, ograniczyć się wyłącznie do struktur organizacyjnych NSZZ „Solidarność”, albo mając na względzie ruch ludowy, zajmować się jedynie
członkami stronnictwa z legitymacjami. Nie można – jestem o tym mocno przekonany
– pisząc i mówiąc o ochotniczych strażach pożarnych, postrzegać wyłącznie drużyny
(jednostki). Obawiam się, że taka błędna metodologia zdarza się nam i obecnie, a obowiązywała i w czasach minionych, czego chociażby przykładem lata określane mianem
stalinowsko-bierutowskich.
Straże ogniowe (pożarne) były potrzebne każdej władzy, nawet zaborczej i okupacyjnej, zaś ruch strażacki potrafiły docenić tylko władze autentycznie demokratyczne,
zatroskane o losy mieszkańców tak wielkich miast, jak i prowincji małomiasteczkowej
oraz gminno-wiejskiej. W ruchu ochotniczym każdy druh to konkretna osoba osadzona
w kręgu rodzinnym, sąsiedzkim, w swojej małej ojczyźnie. Bezsprzecznie bardzo ważne
jest jego wyszkolenie, wyposażenie, zdyscyplinowanie itp., ale również ważna jest jego
samoświadomość i samopoczucie, emocje, doświadczenia życiowe. Jego – jak zwykło się
obecnie mówić – ego, oblicze, radości i smutki życia codziennego.
Pozostając przy historii, przyznać się trzeba – też to czynię – do zaniedbania w utrwaleniu dziejów polskiego ochotniczego ruchu strażackiego na kresach Rzeczypospolitej
. Zwłaszcza na Kresach Wschodnich, w okresie zaborów i w II RP. Bardzo ważną rolę
w formowaniu omawianego ruchu odegrał Lwów, ówczesna stolica Galicji przeżywająca
okres intensywnej rozbudowy. W 1868 r. powstała w mieście straż ochotnicza, a szybko
tworzono je również w całej prowincji. Dlatego też w 1875 r. powołano we Lwowie Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem
Krakowskim. Wydawano również od 1887 r. „Przewodnik Pożarniczy” i kalendarze,
włączano się do inicjatyw narodowych, wzbogacono życie kulturalne. W czasie Wielkiej
Wojny strażacy galicyjscy zasilili Legiony Polskie, a w 1918 r. przyczynili się walnie do
powstania we Lwowie wojskowej straży pożarnej. Kolejne lata jeszcze bardziej wzmocniły
prestiż lwowskich ochotników z miasta semper fidelis (zawsze wiernego). Lwów oddziaływał również na rozwój straży w województwach stanisławowskim i tarnopolskim, gdzie
także trzeba było przełamywać uprzedzenia narodowościowe. Pod wieloma względami
wyróżniała się straż w Stryju, m.in. na Podolu współpracowali z rycerzami św. Floriana
osadnicy wojskowi.
W 1923 r. ze Związku Floriańskiego wyodrębnił się Związek Wileński i Nowogródzki
(silne związki z wojskiem, rozbudowane duszpasterstwo – Wilno miało straż od 1802 r.),
rok później także Związek Białostocki (miał w swoim składzie również dwa powiaty kresowe: Grodno oraz Wołkowysk – bardzo dobra współpraca ze środowiskami żydowskimi),
zaś w 1926 r. Poleski i Wołyński (trudne warunki terenowe, praca na rzecz wzmocnienia
stanu obronności kraju – m.in. w Brześciu nad Bugiem, kultywowanie pamięci o wojnie
1920 r. – m.in. w Równem i w Łucku, szukanie porozumienia z Ukraińcami w ramach
polityki wojewody Henryka Józewskiego). Piękną kartę na Kresach zapisały strażackie samarytanki. Dobrze na ogół układała się współpraca z samorządami i nauczycielami oraz
częścią dworów ziemiańskich. Udział w strażach i ich wspomaganie nobilitowało, one zaś
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oddziaływały na społeczeństwa lokalne pod wieloma względami, również cywilizacyjnym. Niestety, poza wyjątkami (m.in.: Lwów, Stryj, Równe, Wilno) zachowało się mało
pamiątek z działalności straży ochotniczych, nie zebrano po 1945 r. relacji, nie powstały
pełne monografie. Dobrze, że wzrasta zainteresowanie tymi kwestiami zarówno w Polsce
(dowodem wystawa w Centralnym Muzeum Pożarnictwa), jak i w dawnych miastach kresowych II RP, znajdujących się obecnie na terenach Białorusi, Litwy i Ukrainy. Trzeba
jednak zespolić siły i przeprowadzić kwerendy archiwalne, biblioteczne (głównie prasa)
oraz muzealne, zinwentaryzować ślady po obiektach strażackich, dotrzeć do zachowanych (w zdecydowanej większości jednak zniszczonych) upamiętnień i grobów, nawiązać
współpracę z naukowcami, krajoznawcami i kolekcjonerami.
Zapomniane straże to nie tylko straże kresowe, ale także fabryczne, mniejszości narodowych (przykładem żydowskie), wojskowe i kolejowe, majątkowe. Powstaje jednak pytanie: kto mógłby inicjować i finansować te badania?
I jeszcze jeden wątek, który zasygnalizowaliśmy już na łamach „Strażaka”. To regionalizm strażacki wynikający z uwarunkowań historycznych (tradycje) i cywilizacyjnych,
odmienności zwyczajów zaprowadzanych w jednostkach przez ich patronów i charyzmatycznych druhów, efekt inicjatyw kulturalnych i ambicji lokalnych. Trzeba zestawić te odmienne odcienie barw strażackich, by wzbogacić naszą wiedzę i dumę.
Adam Czesław Dobroński jest profesorem seniorem Uniwersytetu w Białymstoku, był
posłem II kadencji Sejmu RP, kierownikiem Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (1994-1997), honorowym kustoszem Gabinetu Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.
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SZTAFETA POKOLEŃ.
PAMIĘĆ – WYBRANE
SPOŁECZNE FORMY JEJ
PRZEJAWIANIA W TRADYCJI
STRAŻACKIEJ
Grzegorz Jan Matczyński
Prezentację tradycji najlepiej pokazać w muzeum, utrwalić na kartach kronik, przekazać w trakcie konferencji. Temu służą w ochotniczych strażach pożarnych powstające muzea, izby tradycji, prowadzone kroniki oraz spotkania.
Temu też służą pomniki i pamiątkowe tablice. Celem tych działań jest między
innymi integracja społeczna mieszkańców, podniesienie poziomu świadomości na temat historii, tradycji szeregów OSP, a także budowanie poczucia
wspólnej tożsamości i dumy z przynależności do społecznego ruchu strażackiego, miejsca i narodu. Jednak to wszystko nie mogłoby powstać, istnieć bez ludzi oddanych,
zaangażowanych w społeczną działalność.
W minionych czasach tradycja miała znaczny udział we wprowadzaniu młodych w życie społeczne. Życie wspólnoty rodzinnej, parafialnej, społecznej, narodowej było budowane wokół tradycji. Niezwykle szybkie tempo życia, migracja ludności, częste zmiany
zamieszkania, nauka przez internet, liczne separacje i rozwody sprawiają, że tradycje rodzinne, parafialne, lokalne ulegają w pewnym stopniu osłabieniu.
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W mentalności współczesnego człowieka rzadko daje się pogodzić „nowoczesność”
z kontynuacją, czyli właśnie z „tradycją”. Tymczasem autentycznie rozumiana nowoczesność nie tylko nie sprzeciwia się dobrze pojętej tradycji, ale z niej właśnie wyrasta i na
niej jest budowana.
Organizacjom takim jak ochotnicze straże pożarne i reprezentujący ich Związek OSP
w sposób szczególny zależy na kontynuowaniu tradycji polegających na pokoleniowej przynależności do OSP. Ta tradycja, oprócz innych, pozwala patrzeć optymistycznie w przyszłość
naszych strażackich społeczności, a że tak jest, prezentujemy kilka przykładów.
•• Rodzina Florczaków z OSP w Purdzie, pow. olsztyński
Senior rodu Konstanty Florczak wychował dwóch synów: Andrzeja (prezes OSP od
1994 r.) i Mariana, których synowie podtrzymują rodzinnego ducha strażackiego.
Łącznie w OSP działa dzisiaj sześć osób.
•• Rodzina Obrębskich z OSP w Janowie, pow. nidzicki, założonej w 1918 r.
Jest to jedna z nielicznych jednostek w woj. warmińsko-mazurskim datujących swoje
powstanie na ziemiach polskich w roku odzyskania przez Polskę niepodległości. Do
1954 r. wchodziła w skład pow. przasnyskiego. Ośmiu członków tej rodziny działało
w OSP.
•• Rodzina Pisarskich z OSP w Janowie, pow. nidzicki, i OSP w Olsztynku, pow.
olsztyński
Czterech braci jest członkami OSP, a ich 7 synów także służy w OSP i PSP.
•• Rodzina Baumannów z OSP w Klebarku Wielkim „Pomoc Maltańska”, pow.
olsztyński
Strażackie tradycje w rodzinie Baumannów podtrzymują obecnie dwaj bracia oraz ich
pięciu synów. Wszyscy byli lub są także funkcjonariuszami PSP.
Zaprezentowane rodzinne tradycje pozwalają sądzić, że w naszym strażackim ruchu
mają one często wpływ na postawę i przyszłość młodego pokolenia, że pozwalają łączyć
to, co dojrzałe, tradycyjne, z nowoczesnością, że dają nadzieję na rozwój ochotniczych
jednostek. Fakt, że działalność społeczna często przeistacza się w działalność zawodową,
podnosi prestiż OSP.
W województwie warmińsko-mazurskim, według danych z systemu „Raport OSP”,
istnieje 39 izb tradycji strażackich. Zgromadzone w nich trofea w postaci pucharów i dyplomów to ekspozycje osiągnięć danych jednostek OSP, głównie w zakresie uzyskanych
lokat w zawodach sportowo-pożarniczych. Na ogół nie spełniają one podstawowego zadania, jakim jest edukacja społeczeństwa w zakresie znajomości podstawowych zasad
ochrony przeciwpożarowej. Wyjątkiem są dwa miejsca – w jednym przypadku nosi ono
nazwę muzeum, a w drugim miejsca tradycji.
W latach 70. XX w. powstał pomysł, aby eksponaty związane ze strażą pożarną zgromadzić w Lidzbarku (pow. działdowski) w powstającym muzeum pożarnictwa. Do tego
zadania zainspirował społecznych działaczy OSP i jego Związku prezes Zarządu Okręgu
Wojewódzkiego ZOSP Józef Mucha. Zadania tego podjął się ówczesny przewodniczący
komisji historycznej OW ZOSP Waldemar Maria Świeczkowski, który w naczelniku OSP
w Lidzbarku Maksymilianie Angerze znalazł wsparcie dla tego zadania. Druh naczelnik
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wraz z członkami OSP doprowadził do powstania obiektu i jego zaadaptowania na salę
wystawową, a Waldemar Maria Świeczkowski opracował koncepcję prezentacji ekspozycji muzealnej. By wypełnić salę ekspozycyjną, różnego typu eksponaty pozyskano ze
strażackich remiz ówczesnego woj. olsztyńskiego. Dzięki temu znajduje się tam bogata
kolekcja sztandarów, drobnego sprzętu pożarniczego, kilka sikawek ręcznych, a także samochody strażackie. Muzeum zostało otwarte 21 maja 1972 r. w ramach obchodów Święta
Ludowego i Dni Ochrony Przeciwpożarowej. Jednym z celów powstałego muzeum, które
zajmuje parterowy budynek na posesji OSP w Lidzbarku, jest organizowanie lekcji, wykładów i spotkań z młodzieżą. Zadanie to realizowane jest z powodzeniem do dziś. Kolejni
społeczni „kustosze”, w tym obecny Marek Kłosowski, prezentują zgromadzone zbiory
i prowadzą spotkania z odwiedzającymi muzeum. W 2013 r. OW ZOSP RP woj. warmińsko-mazurskiego zorganizował konferencję zatytułowaną „Historia strażackiego ruchu na
Warmii i Mazurach i 40-lecie Muzeum Pożarnictwa w Lidzbarku”. W trakcie tego spotkania zaprezentowano 5 referatów nawiązujących do tytułu konferencji.
15 października 2019 r. w Grabowie w pow. mrągowskim dokonano uroczystego
otwarcia Sali Tradycji Pożarniczych. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Gustaw
Marek Brzezin – prezes OZOW ZOSP RP woj. warmińsko-mazurskiego, Piotr Parcewicz
– wójt gminy Mrągowo oraz Jan Narewski – prezes OSP Grabowo. Sala zlokalizowana jest
w budynku zlikwidowanej filii szkoły podstawowej, w którym użyczono strażakom ochotnikom część holu, dwie izby lekcyjne oraz dwa pomieszczenia gospodarcze. Adaptacja pomieszczeń była możliwa dzięki wysiłkowi społecznemu strażaków, wsparciu finansowemu
uzyskanemu z projektu w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, OW
ZOSP RP. Cele, jakie postawili sobie organizatorzy tego miejsca tradycji, to między innymi prezentacja historii pożarnictwa w powiecie, praktyczne zapoznanie odwiedzających
placówkę ze sposobami ratowania życia czy z obsługą podręcznego sprzętu gaśniczego
oraz organizacja konkursów o tematyce ochrony przeciwpożarowej. Grabowska sala tradycji to miejsce styku aktywności różnych grup społecznych i organizacji w środowisku
lokalnym. Twórcy Sali Tradycji Pożarniczych w Grabowie nie ograniczyli się jedynie do
swojej jednostki. Na planszach przedstawiono wszystkie siedem jednostek OSP działających aktualnie w gm. Mrągowo. Są to informacje dotyczące historii tych straży po 1945 r.
na tle fotograficznej ilustracji. Zgromadzone eksponaty to m.in. sikawka dwucylindrowa,
skrzynia z wiadrami, mosiężny stojak hydrantowy, prądownice wodne, pasy parciane, hełmy strażackie, motopompa pożarnicza i wiele innych. Część z eksponatów została użyczona przez OW ZOSP RP. Sala Tradycji Pożarniczych służy edukacji nie tylko młodzieży
szkolnej, mieszkańcom gminy i pow. mrągowskiego, lecz także przybywającym w okresie
letnim licznym wczasowiczom i turystom.
Corocznie OW ZOSP RP ocenia kroniki nadesłane z OSP w ramach ogólnopolskiego
konkursu kronik, od lat organizowanego przez ZG ZOSP RP. W trakcie ostatnich 10 lat
oceniono w naszym województwie 56 kronik spośród 194 prowadzonych w woj. warmińsko-mazurskim (dane z systemu „Raport OSP”). Kroniki prowadzone są w zaledwie
36% naszych OSP. To wynik z pewnością niezadowalający, dlatego należałoby uaktywnić
tę działalność, by nie tracić z pamięci historii jednostek.
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Ważnym corocznym wydarzeniem jest spotkanie laureatów ogólnopolskich konkursów
historycznych. Dwa takie spotkania odbyły się w Olsztynie: pierwsze w ramach XVII, a drugie
w ramach XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Kronik. W roku 2010 (17-19 września) spotkanie
związane było z rocznicą bitwy pod Grunwaldem, stąd też wizyta jego uczestników na polach
Grunwaldu i sesja popularnonaukowa pod hasłem „Etos rycerski w polskiej historii i tradycji”.
Kolejne, XXVI spotkanie kronikarzy odbyło się w 2019 r. (21-22 października) i zgromadziło 150 strażackich autorów kronik i prac popularnonaukowych. W programie tego pobytu
w Olsztynie były warsztaty szkoleniowe, sesja poświęcona strategii Związku OSP RP oraz sesja
popularnoszkoleniowa pod hasłem „Pamięć i prawda w ruchu strażackim”.
Wspólnie z kronikarzami spotykają się także autorzy opracowań popularnonaukowych. W ramach tego działu w woj. warmińsko-mazurskim w ostatnich latach powstały
takie prace jak:
– „Ochotnicze Straże Pożarne na Warmii i Mazurach. Historia – tradycja – organizacja” –
Stanisław Mikulak, Grzegorz Matczyński, Krzysztof Hanuszewski, Jerzy Kruszelnicki,
– „Ochotnicza Straż Pożarna w Miłakowie 1889-2014” – Anna Jagosz,
– „Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Mieście Lubawskim (1885-2015)”,
– „Rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Kiejkutach (lata 1946-2016)”
– Stanisław Mikulak,
– „Monografia Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie 1898-2013” – Daniel Rybicki, 2016,
– „Ochotnicza służba strażacka w powiecie olsztyńskim (1945-2015). Historia – tradycja
– organizacja” – Grzegorz Jan Matczyński, Władysław Maria Świeczkowski, 2017,
– „Ochotnicze Straże Pożarne na Działdowszczyźnie” – Dariusz Piotrowic, 2016,
– „Ochotnicza Straż Pożarna w Jelonkach 1948-2018” – jednostka wydała opracowanie
w formie fotoalbumu z krótkimi informacjami dotyczącymi historii jednostki.
Prezentacja tradycji i historii pożarniczej prowadzona jest także w trakcie innych spotkań i konferencji. Taki cel miało między innymi Muzeum Nowoczesności, organizując
4 maja 2016 r. wystawę unikatowej czterokołowej sikawki z 1834 r. w ramach prezentacji
eksponatu miesiąca. Była ona okazją do przedstawienia rozwoju sikawek – sprzętu do
podawania wody. Muzeum Warmii i Mazur w ramach Olsztyńskiego Wehikułu Czasu
pod nazwą „(Nie)Bezpieczne miasto – straż pożarna w walce o bezpieczeństwo mieszkańców wczoraj i dziś” 28 listopada 2018 r. zorganizowało dyskusję, w której uczestniczył
Grzegorz Matczyński. 29 września Oddział Wojewódzki ZOSP RP zorganizował konferencję historyczną pod tytułem „Z myślą o Niepodległej”, która odbyła się w Nowym Mieście Lubawskim. Program konferencji ukazał m.in. polską strażacką działalność w latach
1920-1939 na obszarze ziemi lubawskiej i nowomiejskiej oraz powojenne osadnictwo na
Warmii i Mazurach.
Polska laureatka Nagrody Nobla Wisława Szymborska napisała: „Umarłych wieczność
dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”. Dzisiaj, jak i dawniej, pielęgnowaliśmy i pielęgnujemy pamięć o tych, którzy odeszli. Każdy na swój sposób. Stare cmentarze z zabytkowymi nagrobkami i grobowcami to także ogromna część naszej ojczyźnianej i strażackiej
historii, ogólnokrajowej i tzw. małych ojczyzn. Czytając epitafia, przywołujemy w pamięci
konkretne osoby i zdarzenia z nimi związane. W ten sposób zachowujemy naszą historię
i pamięć o ludziach.
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SZTAFETA POKOLEŃ. PAMIĘĆ – WYBRANE SPOŁECZNE FORMY JEJ
PRZEJAWIANIA W TRADYCJI STRAŻACKIEJ

Sytuacja, kiedy w akcji ginie strażak, jest dramatem dla rodziny, kolegów z jednostki
i przyjaciół. Akcja ratownicza, w której śmierć poniosło kilku ratowników, jest już tragedią na skalę kraju. Jednoczesna śmierć kilkudziesięciu strażaków ratowników to sytuacja,
wobec której cały świat zaczyna inaczej postrzegać służby ratownicze oraz zadania, jakie
są przed nimi stawiane.
Jedną z większych katastrof, jakie zanotowano w naszym kraju w XX w., był pożar
(26 czerwca 1971 r.) w Rafinerii Czechowice-Dziedzice. W wyniku eksplozji zbiorników
i erupcji palącej się ropy na miejscu zginęły 33 osoby, w tym dwie nasze druhny z Zakładowej OSP w ówczesnych Olsztyńskich Zakładach Opon Samochodowych: Danuta
Rudzińska i Janina Wojtowicz. W roku 1992 media doniosły o śmierci dwóch strażaków
podczas pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej; to zdarzenie zabolało – zginęli nasi koledzy.
Ale pod wpływem czasu wydarzenie to, jak i wiele poprzednich, odeszło z pierwszej karty
pamięci ogólnospołecznej. Nie zatarło się jednak w pamięci strażackiej. Szokiem dla nas
wszystkich była śmierć 343 nowojorskich strażaków w 2001 r. Te i tym podobne zdarzenia
spowodowały, że zaczęto jeszcze bardziej dostrzegać rolę i bezgraniczną ofiarność służb
ratowniczych – zarówno ze strony społeczeństwa, jak i władz różnych szczebli. Ofiarom
życia nowojorskich strażaków oddały hołd rzesze ich współtowarzyszy na całym świecie
– także we wszystkich jednostkach straży pożarnych w Polsce. W Olsztynie to tragiczne wydarzenie stało się nadto inspiracją do corocznego organizowania Apelu Strażaków
Poległych w Akcji – w dniu 11 września – jak do tej pory nieprzerwanie od 2002 r.
Słowa Apelu, które corocznie wybrzmiewają w Olsztynie, przywołują poległych w akcjach strażaków:
– z okresu II wojny światowej,
– członków ochotniczych straży pożarnych (terenowych i zakładowych),
– funkcjonariuszy zawodowych straży pożarnych,
– strażaków zakładowych zawodowych straży pożarnych,
– strażaków różnych formacji ze świata.
Teksty apelów uświadamiają wszystkim, że obok nas rozgrywały się – i niestety nadal się
rozgrywają – katastrofy, w których ponoszą śmierć strażacy ratownicy, pozostawiając dramat boleści serca matek, żon, osieroconych dzieci, także tych strażaków z jednostki, którzy
opróżniają szafkę swego niedawnego kolegi – a jeszcze wczoraj snuli towarzyskie gawędy.
Te i inne tragiczne zdarzenia, pochłaniające życie wielu strażaków, stały się podstawą
pomysłu budowy pomnika, przeobrażonego w czyn 11 września 2006 r. Jego głównymi
inspiratorami byli: ówczesny komendant miejski PSP w Olsztynie bryg. Grzegorz Jan Matczyński oraz wiceprezes ZOW Związku OSP RP Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
płk poż. w st. spocz. Stanisław Mikulak.
Pomnik składa się z kilku elementów. Jego głównym, centralnym elementem jest figura strażaka wspinającego się po drabinie, której zniszczone szczeble symbolizują brak drogi powrotnej, poświęcenie swego życia dla dobra innych. Kolejne elementy monumentu
to cokół i tablice boczne. Do tej symboliki figury nawiązuje napis otaczający cokół: „Ten
jest większy między ludźmi, kto umie im służyć i kto poświęca siebie dla dobra innych”.
Kolejne napisy na pomniku i integralnie z nim związanych tablicach to informacje o:
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– 22 strażakach, którzy zginęli na Warmii i Mazurach – ich nazwiska widnieją na czterech marmurowych płytach – epitafiach ustawionych obok cokołu pomnika,
– strażakach, którzy zginęli w naszym kraju – Czechowice-Dziedzice 1971, Kuźnia Raciborska 1992, Gralewo 1996 – nazwy tych miejscowości wypalono na boku cokołu,
– strażakach, którzy zginęli na świecie – Czarnobyl 1986, Nowy Jork 2001, Casal de Lapa
2005 – nazwy tych miejscowości wypalono na kolejnym boku cokołu.
Olsztyński pomnik Strażakom Poległym w Akcji nawiązuje do wydarzeń w kraju i na
świecie, informuje o tragediach strażackich w regionie Warmii i Mazur. Jego wygląd artystyczny każdy odbiera na swój sposób, ale z rozmów z wieloma osobami wiadomo, że
zarówno idea pomnika, jak i jego wizualizacja jest oceniana jako trafna i potrzebna.
Przed pomnikiem w Dniu Wszystkich Świętych płoną znicze jak przed wszystkimi
mogiłami i miejscami pamięci w Polsce. Pamięć o tych, którzy zginęli w akcjach, jest w tym
olsztyńskim miejscu pielęgnowana w sposób szczególny. Znicze i kwiaty pojawiają się tu
wielokrotnie w ciągu roku. Są w Dniu Strażaka, podczas oficjalnych wizyt gości odwiedzających olsztyńskich strażaków, a także podczas wycieczek dzieci i młodzieży. Znicze płoną
także w rocznice śmierci strażaków z naszej małej ojczyzny, jaką jest Warmia i Mazury.
Jest to miejsce w Olsztynie, obok którego trudno przejść obojętnie. Mieszkańcy i turyści
często zwalniają krok, obchodzą pomnik, czytają napisy. Dzięki temu pamięć o katastrofach i tragediach, które dotknęły wiele osób, żyje w zbiorowej pamięci społecznej.
Corocznie, od roku 2002, spotykamy się 11 września w godzinach popołudniowych,
aby wspominać tych, którzy oddali swoje życie, ratując innych.
Inne w formie miejsca pamięci naszych kolegów, którzy odeszli lub zginęli, znajdują
się w wielu miejscowościach na terenie naszego województwa. Są to na przykład głazy
z epitafiami w Barczewie (pow. olsztyński), w Lidzbarku (pow. działdowski), tablice na
ścianach strażackich strażnic w Michelin Olsztyn, Żabinach (pow. działdowski). Wszędzie
tam w dzień zaduszny, w Dniu Strażaka oraz z okazji innych ważnych uroczystości płoną
znicze – „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”.
Grzegorz Jan Matczyński, bryg. w st. spocz. absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
i Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. W latach 19892007 był komendantem Komendy Rejonowej S.P. i Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie.
Propagator i organizator ratownictwa wodnego na Warmii i Mazurach. Jest dyrektorem
Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP w Olsztynie.
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PROCES FORMOWANIA
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
W MILICJĘ OBYWATELSKĄ.
PRZYKŁAD KRAJOWEGO ZWIĄZKU
STRAŻY POŻARNYCH KRÓLESTWA
GALICYI I LONDOMERYI Z WIELKIM
KSIĘSTWEM KRAKOWSKIM WE LWOWIE
Krzysztof Bąkała
Oryginalne, zawarte w tytule konferencji sformułowanie ,,rycerze św.
Floriana”1 prowokuje na wstępie do krótkiego pochylenia się nad kultem
tegoż świętego, sięgającym na ziemiach polskich XII w. Wtedy to, w dobie rozbicia dzielnicowego, miejsce miała rywalizacja pomiędzy dwoma
największymi dzielnicami: Wielkopolską i Małopolską. Wytykano, iż
Gniezno ma prymasa, zaś Kraków zaledwie biskupa. Kraków jednak był
stolicą i tu mieściła się siedziba wielkich książąt. Poznań z kolei pamiętał

1

„Rycerze św. Floriana. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. W stulecie Związku OSP RP” (dostęp: 24.04.2021 r.).
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o swojej dawnej stołeczności. Miał też grób św. Wojciecha, a Kraków nie miał żadnych
relikwii. Czczono już co prawda św. Stanisława, lecz nie był on jeszcze kanonizowany.
To spowodowało chęć sprowadzenia na Wawel relikwii jakiegoś świętego. Zwrócono się
w tej sprawie do Rzymu. Prośba została wysłuchana przez papieża Lucjusza III i 27 października 1184 r.2 przywieziono z Rzymu do Krakowa kości św. Floriana. Podróż trwała
oczywiście tygodniami. Szczątki składano na noc w kościołach położonych na trasie kilkunastoosobowej asysty.
Jak pisał Feliks Koneczny:
„Był to oficer wojsk rzymskich za czasów cesarza Dioklecjana, który zarządził prześladowanie chrześcijan, a panował w latach 284-305 po Chrystusie. W prowincji Noricum
(dzisiejsze państwo austriackie) w mieście w warownym Laureacum nad Dunajem (ruiny
w Lorch) pojmano wówczas czterdziestu żołnierzy chrześcijan, chcąc ich zmusić więzieniem i rozmaitymi udręczeniami, żeby złożyli ofiarę bożkom pogańskim. Przełożony ich,
oficer Florianus, bawił wówczas poza garnizonem dość daleko w innym mieście, lecz dowiedziawszy się, co się stało z jego podkomendnymi, natychmiast wraca do Laureacum.
Na moście przed miastem spotyka patrol, pyta więc, dokąd i po co się udają. Ci meldują
mu, jako swemu oficerowi, że z rozkazu władzy przeszukują miasto i okolice, czy nie ma
jeszcze gdzie chrześcijan. A wtedy Florianus powiada im: Nie trzeba wam daleko chodzić
i długo szukać, oto mnie macie, jam jest chrześcijanin. Więc zaprowadzili go do cesarskiego urzędu, w którym poddawany kilkakrotnie mękom, Chrystusa śmiało wyznawał;
wreszcie kazano go utopić w rzece. Woda ciało jego na brzeg odrzuciła, tam zajęli się nim
nie wypatrzeni jeszcze przez władzę współwyznawcy i tymczasowo pogrzebali w okolicy,
w miejscu odludnym. Potem, gdy prześladowanie ustało i załoga Laureacum odkomenderowana była do Rzymu, żołnierze chrześcijańscy (których jeszcze przybyło po prześladowaniach) zabrali ciało męczennika ze sobą do wiecznego miasta. Tam z należną czcią
wyprawiono pogrzeb, a niebawem wyniesiono na ołtarze męczeńskie szczątki.
Cześć tego świętego rozszerzyła się niebawem na całą Polskę, dotarła nawet później do naszych wschodnich prowincji. Nie wiadomo, jak to się stało, że poczęto wzywać jego wstawiennictwa szczególnie do pożaru. Ale nie jest to tylko polskim zwyczajem, bo również w Austrii
i w południowych katolickich Niemczech uważa się go za patrona gaszącego pożary”3.
Zagadnienia dotyczące ogólnej historii, jak też monografie poświęcone lokalnym drużynom OSP, którym patronuje św. Florian, poruszane były w licznych publikacjach, zarówno dziełach zwartych, jak i licznych periodykach4. Podejmowana tematyka dotyczyła
również aspektów społecznych, podkreślających wpływ i znaczenie organizacji strażackich w życiu współmieszkańców. Swoje miejsce znalazły tu również zagadnienia związane

2

3
4

T. Swat, 1700 lat kultu św. Floriana, [w:] Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych, Zeszyty Historyczne
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2005, t. V, s. 8.
F. Koneczny, Święci w dziejach narodu polskiego, Kraków 1985, s. 43.
Literatura przedmiotu przedstawiona została np. w: A. Kołodziejczyk, Źródła do dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych, [w:] Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych. Zeszyty Historyczne Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003, t. IV, s. 133-159.
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z wychowaniem fizycznym i przysposobieniem wojskowym5. U świtu odzyskania niepodległości temat ten podjęty został przez Stanisława Chomicza, ówczesnego prezesa Zarządu
Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, który stwierdzał:
„OS Ogniowa z wielu względów jest doniosłym posterunkiem służby publicznej, pod
której sztandarami obywatel zaprawia się do dyscypliny, uczy się posłuchu i karności dla
swej władzy przez niego samego wybranej, pogłębia w swoim sercu uczucia obowiązku
i poświęcenia, w sztandarze swym widzi symbol jedności, bez której nie masz w społeczeństwie ładu, harmonii i poszanowania dla siły moralnej. […] Na gruncie samopomocy
obywatelskiej w walce z klęską społeczną karne, pełne hartu i poświęcenia, drużyny strażackie nie znają stronnictw, kast i stanów, bo pod hasłem »jeden za wszystkich, wszyscy za
jednego« śpieszy pod sztandar drużyny strażackiej każdy. […] Ochotnicze straże ogniowe
są wprost wymarzoną placówką uobywatelnienia mieszkańców, którzy z biernych stają się
czynnymi członkami społeczeństwa świadcząc mu przeto, i sobie wiele korzyści […]”6.
Właśnie te predyspozycje determinowały do podjęcia decyzji o pełnieniu przez straże
również obowiązków milicji obywatelskiej. Interesującym przyczynkiem do tego zagadnienia jest fragment korespondencji zachowany w Centralnym Państwowym Archiwum
Historycznym Ukrainy we Lwowie (Centralnyj Derżawnyj Istorycznyj Archiw Ukrajiny
u Lwowi CDIAU), stanowiący podstawę źródłową niniejszego materiału. Znajduje się on
w teczce oznaczonej jako fond nr 213 opys 17. Składa się na niego pięć dokumentów dotyczących legalizacji przeformowania ochotniczych straży pożarnych w milicję obywatelską.
Zachowane dokumenty wydają się stanowić ważny przyczynek do historii pożarnictwa.
DOKUMENT 18
[nadruk na papierze firmowym, logo Związku9]
Krajowy Związek Straży Pożarnych Królestwa Galicyi i Lodomeryi z W. Ks. Krakowskiem
we Lwowie
TELEFON NR 323
KONTO CZEKOWE 56268.
L. 997
W odpowiedzi powołać się na liczbę
We Lwowie, dnia 27 grudnia 1918 r.
ul. Piekarska 1, 26
[rękopis10]

5

6
7

8
9
10

Vide – Z. Krasicka, Wychowanie fizyczne i przysposobienie wojskowe w strażach pożarnych w okresie II Rzeczypospolitej (1918-1939), [w:] Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych, Zeszyty Historyczne Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003, t. IV, s. 53-98.
Bogu na chwałę, ludziom na pożytek, 125 lat ,,Strażaka”, Warszawa 2007, s. 33.
W ukraińskim systemie przechowywania akt archiwalnych ,,fond” odpowiada polskiemu zespołowi, zaś
,,opys” bądź ,,opysy” – inwentarzowi. ,,Opys” jest stopniem pośrednim szeregowania akt, który występuje
w systemie pomiędzy zespołami (fondami) a teczkami (sprawami).
Zachowano oryginalną pisownię.
Dwa skrzyżowane toporki strażackie oraz hełm stylizowany na rzymski.
W wielu przypadkach odczytanie tekstu sprawiało dużą trudność. Za ewentualne błędy w grafologicznej
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Wysoki Komitecie!
Organizacja krajowego Związku ochotniczych Straży pożarnych, obejmuje wszystkie
Straże pożarne w miastach i miasteczkach.
Straży pożarne w 510. miejscowościach, przeważnie po wsiach należą do organizacji Kółek rolniczych.
Pragniemy by Straże pożarne pełniły zarazem obowiązki Milicyi obywatelskiej i prosimy
o pełno mocnictwo w tym kierunku oraz osobiste legitymacje. Niechcemy działać z ramienia tylko naszych organizacyi lecz dla zasady z polecenia naszej Władzy Narodowej.
Bliższe określenia naznaczyliśmy ustnie J.W.P. hrabiemu Skarbkowie.
Pierwszymi członkami organizacyjnymi będą podpisani.
Maryian Dziun[nieczytelnie] – sekretarz Związku ul. P [nieczytelnie] l: 5
Józef Sz[nieczytelnie] – instruktor ochot. str: poż: Kółek rolniczych ul. Piekarska l. 26
Delegatem lwowskiej Straży pożarnej ochotniczej jest Józef Hanak – ul: Pańska l: 21
Pismo adresowane było ,,na ręce J.W.P. Hrabiego Skarbka” z dopiskiem ,,uprasza jak wewnątrz”. Już dzień później, 28 grudnia 1918 r., wystosowano odpowiedź o treści:
DOKUMENT 2
[rękopis]
Odnośnie do prośby z 27. bm. L. 997 wydział administracyjny T. K. R.11 oznajmnia, że nie
postawi żadnych zarzutów przeciwko temi by Straże pożarne zorganizowane w Krajowym
Związku we Lwowie pełniły obowiązki milicji obywatelskiej, jednak z tem zastrzeżeniem,
że działalność swą w tym kierunku rozwijać będzie w porozumieniu miejscowymi czynnikami decydującymi.
Lwów 28 grudnia 1918
[nieczytelny podpis]
DOKUMENT 3
[nadruk na papierze firmowym, logo Związku12]
Krajowy Związek Straży Pożarnych Królestwa Galicyi i Lodomeryi z W. Ks. Krakowskiem
we Lwowie
TELEFON NR 323
KONTO CZEKOWE 56268.
do L. 997/18
W odpowiedzi powołać się na liczbę
We Lwowie, dnia 6 stycznia 1919 r.
ul. Piekarska 1, 26

11

12

interpretacji odpowiedzialność ponosi autor.
Tymczasowy Komitet Rządzący. Więcej o kompetencjach i działalności organu w: K. Bąkała, Relacje pomiędzy Polską Komisją Likwidacyjną a Tymczasowym Komitetem Rządzącym w świetle archiwaliów, [w:]
Powstanie i działalność Polskiej Komisji Likwidacyjnej, Warszawa 2018, ss. 129-140.
Dwa skrzyżowane toporki strażackie oraz hełm stylizowany na rzymski.
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[rękopis]
Upoważnienie Wysokiego Tymczasowego Rządu z d. 28. grudnia 1918 r. L. 49. W. A.
w sprawie organizacji Milicji Obywatelskiej przy ochotniczych Strażach pożarnych otrzymaliśmy. W tym celu rozesłaliśmy okólniki wraz z treścią [nieczytelne] do wszystkich
istniejących Straży, jak [nieczytelne] [nieczytelne]. Po opracowaniu i [nieczytelne] szczegółowych regulaminów wyruszają podpisani delegaci w drogę, gdzie będą osobiście przeprowadzać wspomnianą organizację.
[podpisy]
Maryian Dziun[nieczytelnie] – sekretarz krajowego Związku
Józef Sz[nieczytelnie] – instruktor ochot. str: poż: Kółek rolniczych
[czerwona pieczęć wpływu do Tymczasowej Komisji Rządzącej, datowana 11 stycznia
1919 roku pod numerem dziennika L. 23]
DOKUMENT 4
[druk]
Do ochotniczych Straży pożarnych!
Z upoważnienia Tymczasowej Komisyi Rządzącej jako naczelnej władzy naszego kraju,
zwracamy się do ochotniczych Straży pożarnych, by bezzwłocznie przystąpiły do zorganizowania, w pierwszej linii z grona swego milicyi obywatelskiej swojej miejscowości. Straż
pożarna, która ma zadanie bronić mienia mieszkańców przed klęską pożarną powinna
stworzyć obronę ogólną mienia i życia współmieszkańców.
Do straży obywatelskiej powinien należeć każdy, o ile nie służy w armii, dlatego potrzeba
wciągnąć do tej pracy wszystkich, bez różnicy, stronnictw, towarzystw i płci. Jest to organizacya chwilowa na czas obecny, do chwili zapanowania normalnych stosunków. Na
razie może być bronią strażacki toporek, a odznaką opaska na ramieniu. O dostarczenie
ewentualne broni należy zwracać się do najbliższej Komendy wojskowej. Wezwanie to
należy wykonać bezzwłocznie i podać skład kierownictwa milicyi, oraz ilość członków do
wiadomości Krajowego Związku ochotniczych Straży pożarnych we Lwowie, ulica Piekarska l. 26.
W akcyi tej nie ma różnicy między Strażą pożarną, należącą do krajowego Związku lub do
Kółek rolniczych, tak, że dotyczy ona wszystkich ochotniczych Straży pożarnych na całym
obszarze działania kraj. Związku.
O ile w danej miejscowości istnieje już Straż milicyi, należy działać w porozumieniu.
Krajowy Związek ochotniczych Straży pożarnych oraz Instruktor ochotn. Straży pożarnych Kółek roln.
Józef Neumann13 naczelnik
[pisany czerwonym atramentem numer pisma]

13

Późniejszy prezes honorowy Związku Małopolskiego, kontynuującego działalność Krajowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych we Lwowie – J.R. Szaflik, Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych, Warszawa
1985, s. 229.
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DOKUMENT 5
[druk]
Instrukcya
Dla Milicyi Obywatelskiej.
1. Z każdej Ochotniczej Straży pożarnej ma być utworzona Milicya Obywatelska.
2. Zadaniem Milicyi Obywatelskiej jest ogólna obrona dobra publicznego.
3. Do Milicyi Obywatelskiej musi należeć każdy mieszkaniec gminy wolny od służby
wojskowej powyżej lat 16-stu (mogą należeć także kobiety).
4. Przy zakładaniu Straży Obywatelskiej należy wejść w porozumienie ze wszystkimi
miejscowymi organizacyami.
5. O założeniu Milicyi Obyw. zawiadamia Straż pożarna: A) Najbliższy oddział wojskowy, B) Powiatową Komendę polityczną (delegata Tymcz. Komitetu rządzącego), C)
Straż ziemską (żandarmeryę), D) Krajowy Związek Ochotn. Straży pożarnej, Straże
pożarne Kółek Rolniczych, zawiadamiają nadto Zarząd Główny T. K. R.
6. Członkowie Milicyi Obyw. pełnią służbę bezp. publicz. w siedzibie Straży pożarnej.
7. We wszystkich sprawach, dotyczących bezpieczeństwa publicznego, działać ma Milicya w porozumieniu ze Strażą ziemską i Władzą powiatową.
8. Podział służby odbywać się ma na razie według regulaminu Straży pożarnej.
Uwaga: Szczegółowy regulamin będzie wydany później, na razie zastosować się do warunków lokalnych.
Krzysztof Bąkała jest kustoszem, kierownikiem Działu Edukacji Muzeum Niepodległości w Warszawie.
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6.

SYLWETKI WIELKOPOLSKICH
STRAŻAKÓW NA ŁAMACH
„STRAŻAKA WIELKOPOLSKIEGO”
W LATACH 1931-1938
Marcin Mikołajczyk
Przypadająca na ten rok doniosła rocznica stulecia jedności ruchu
strażackiego w Polsce stanowi doskonałą okazję do przypomnienia postaci druhów ochotników biorących czynny udział w jego tworzeniu.
Zamierzeniem niniejszego artykułu jest przedstawienie informacji
o sylwetkach wielkopolskich strażaków ochotników zamieszczonych
w periodyku Związku Straży Pożarnych Województwa Poznańskiego pt.
„Strażak Wielkopolski”, ukazującym się w latach 1931-1938. Już pobieżna lektura pozwala stwierdzić, że na jego łamach ukazywały się interesujące teksty o charakterze biograficznym, przedstawiające szeroki krąg zasłużonych działaczy i liderów
wielkopolskiego pożarnictwa – pierwszego prezesa Związku Straży Pożarnych Województwa Poznańskiego, wiceprezesa Związku, członków zarządu Związku, członków zarządu
oddziałów terenowych, inspektorów i podinspektorów pożarnictwa, ogniomistrzów obwodowych, założycieli i naczelników straży z terenów Wielkopolski oraz szeregowych
strażaków, niejednokrotnie tracących życie w trakcie pełnienia swoich obowiązków. Warto zauważyć, że nierzadko osoby te brały także udział w walkach o granice odradzającego
się państwa polskiego w latach 1918-1920.
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Charakterystyka pisma
Na lata 20. i 30. XX w. przypadł rozkwit regionalnego czasopiśmiennictwa poświęconego tematyce pożarniczej. Najczęściej były one organami prasowymi, początkowo związków wojewódzkich i regionalnych, zrzeszonych w Głównym Związku Straży Pożarnych
RP, a po jego reorganizacji w 1933 r. – okręgów wojewódzkich Związku Straży Pożarnych
RP. Spośród 17 okręgów wojewódzkich własne czasopisma pożarnicze wydawało 9 okręgów: kielecki – „Życie Strażackie”, śląski – „Strażak Śląski”, pomorski – „Strażak Pomorski”, lwowski – „Walka z Pożarem”, wołyński – „Strażak Wołyński”, lubelski – „Lubelska
Gazeta Strażacka”, krakowski – „Wiadomości Pożarnicze”, w Cieszynie – „Wiadomości
Związkowe”, w Krzemieńcu – „Biuletyn Strażacki”1.
Dzięki energicznym działaniom Wielkopolskiego Związku Straży Pożarnych w województwie poznańskim bardzo intensywnie rozwijała się sieć ochotniczych straży pożarnych i okręgów powiatowych. W wyniku potrzeby utrzymywania ściślejszych więzi
organizacyjnych pomiędzy strażami, zarządami okręgów i Związkiem doprowadzono do
powstania własnego organu prasowego – „Strażaka Wielkopolskiego”. Inicjatorami powołania czasopisma byli gen. Stanisław Taczak i Tadeusz Busza. W 1930 r. wydano 5 numerów komunikatów związkowych, a od 15 stycznia 1931 r. zaczęto wydawać regularny
miesięcznik2. W pierwszym numerze z 1931 r. określono cele i zadania pisma. Czytamy
w nim:
„[...] Czynimy to w przeświadczeniu, że przyczyni się on do dalszego rozwoju zdrowej
idei pożarniczej. Ma on stać się wiernym obrazem szczerej, ofiarnej i bohaterskiej duszy
strażaka, ma zainteresować wszystkich tych, którzy powiązani są z pracą ze Związkiem
oraz tych, którym rozwój skutecznej obrony przed pożarami leży na sercu.
Informując o wszystkich poczynaniach Związku Wojewódzkiego „Strażak Wielkopolski” ma się przyczynić do łatwiejszego zrozumienia różnych zagadnień strażactwa i wskazać na konieczność ścisłej współpracy wszystkich komórek. Dając obraz poszczególnych
Związków Okręgowych oraz poszczególnych straży pożarnych ma się przyczynić do pobudzenia zdrowego współzawodnictwa”3.
Jako redaktor odpowiedzialny podpisywał wydania Tadeusz Busza. Redakcja mieściła się w siedzibie Związku. Pismo odbijane było w formacie A4, początkowo w drukarni
M. Maćkowiaka, a od 1933 r. w Drukarni Technicznej w Poznaniu. W drugiej połowie
1934 r. zmieniono winietę „Strażaka...”. Początkowo ukazywał się on 15. każdego miesiąca,
a od 1934 r. 20. każdego miesiąca. Od 1938 r., w schyłkowym okresie istnienia, czasopismo przekształciło się w okresowo wydawane komunikaty Zarządu Okręgu Związku
i nie miało już redaktora odpowiedzialnego. W pierwszym kwartale 1938 r. ukazał się już

1

2

3

Z. Kaczyński, Prasa strażacka wczoraj i dziś, [w:] Z myślą o Niepodległej. Materiały z Konferencji Naukowej
zorganizowanej 10 września 2008 roku, red. Komisja Historyczna Zarządu Głównego Związku OSP RP,
Warszawa 2008, s. 145.
T. Olejnik, Z dziejów polskiej prasy pożarniczej – „Strażak Wielkopolski” (1931-1938), „Muzealny Rocznik
Pożarniczy” 1997, t. 8, s. 64.
„Strażak Wielkopolski” 1931, nr 1, s. 1.
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tylko jeden, potrójny numer, a w następnych kolejne numery potrójne (4-6, 7-9). W sprawozdaniu Poznańskiego Okręgu Wojewódzkiego Związku Straży Pożarnych RP za rok
1937/38 pisano, że z powodu praktycznie nikłych dochodów z prenumeraty Zarząd Okręgu postanowił z dniem 1 stycznia 1938 r. zaniechać miesięcznego wydawania czasopisma,
wydając jedynie kwartalnie, ewentualnie w miarę potrzeby, pismo bezpłatne o charakterze
komunikatów okręgu4.

Winieta „Strażaka Wielkopolskiego” z 1931 r.

Obecnie „Strażak Wielkopolski” dostępny jest on-line w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej oraz na stronie internetowej Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP Województwa Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka. Stan zachowanych numerów wygląda następująco: 1931 r. – komplet, 1932 r. – brakuje nr 4, który dostępny jest w Bibliotece Narodowej, 1933 r. – brakuje nr 7-12, w Bibliotece Narodowej dostępne
są numery 8-9, 11-12, 1934 r. – brakuje nr 1, który dostępny jest w Bibliotece Narodowej,
1935 r. – komplet, 1936 r. – komplet, 1937 r. – komplet, 1938 r. – brakuje nr 10-12.
Wobec odczuwalnych braków materiałów źródłowych odnoszących się zarówno do
dziejów ochotniczych straży pożarnych, jak i strażackiej organizacji związkowej „Strażak
Wielkopolski” jest cennym i wiarygodnym źródłem wiadomości z dziejów wielkopolskiego pożarnictwa z okresu dwudziestolecia międzywojennego.
Można wyodrębnić problematykę, której poświęcano najwięcej miejsca na jego łamach:
dział urzędowy i organizacyjny, historia pożarnictwa i ochotniczych straży pożarnych, dział
biograficzny/nekrologi, problematyka szkoleniowa, służba żeńskich oddziałów samarytańsko-pożarniczych, harcerskie drużyny pożarnicze oraz problematyka społeczno-polityczna5.

4
5

T. Olejnik, op. cit., s. 64-68.
Szerszej charakterystyki „Strażaka Wielkopolskiego” jako źródła do dziejów ochotniczych straży pożarnych
z terenów Wielkopolski podjęli się w swoich pracach T. Olejnik oraz E. Walczak, por. T. Olejnik, op. cit.,
s. 68-71; E. Walczak, Z dziejów Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka, Poznań 2012, s. 47-82.

289

Marcin Mikołajczyk

Winieta „Strażaka Wielkopolskiego” z 1935 r.

Wielkopolscy strażacy na łamach czasopisma
Jak wskazano wyżej, na stronach czasopisma zaprezentowano szeroki krąg działaczy
wielkopolskiego pożarnictwa, zarówno wybitnych aktywistów, jak i szeregowych strażaków.
Przyjmując nomenklaturę za Tadeuszem Olejnikiem i Eugeniuszem Walczakiem, informacje na temat sylwetek strażaków zamieszczone na łamach czasopisma można podzielić na:
dział biograficzny – informacje na temat jubileuszy obchodzonych przez poszczególnych
druhów czy uhonorowanie ich odznaczeniami – oraz nekrologi i wspomnienia pośmiertne.
Do działu pierwszego zaliczyć możemy tekst zamieszczony w numerze 7/8 z 1931 r. informujący o odbytym 17 lipca jubileuszu 25-lecia pracy w Miejskiej Straży Pożarnej w Poznaniu sierżanta ogniowego Stanisława Kędzierskiego. Ten urodzony 1 listopada 1880 r. w Gnieźnie strażak
wstąpił do straży w wieku 25 lat, a nominację na sierżanta ogniowego otrzymał w 1920 r.6.
Dużo miejsca poświęcono obchodom jubileuszu 25-lecia pracy na polu obrony przeciwpożarowej wiceprezesa okręgu, prezesa oddziału powiatowego oraz naczelnika straży
pożarnej w Kościanie – dh. Ignacego Richtera. Nadzwyczajne zebranie odbyło się w niedzielę 13 października w lokalu straży. Uroczystość swą obecnością zaszczycili: wicestarosta Jerzy Schlingler, dyrektor naczelny Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych inżynier Baranowski, radca miejski Czajka, powiatowy inspektor pożarnictwa T. Busza oraz delegaci
wszystkich straży z powiatu kościańskiego oraz powiatów ościennych7.

6
7

„Strażak Wielkopolski” (dalej SW) 1931, nr 7/8, s. 62.
SW 1935, nr 10/11, s. 70-71.
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Wręczenie złotej odznaki za skuteczną działalność w zwalczaniu pożarów dyrektorowi Franciszkowi Baranowskiemu. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

W numerze 4/5 z 1937 r. zamieszczono relację z uroczystej dekoracji „Złotym Znakiem Związku” za wybitne zasługi na polu pożarnictwa krajowego naczelnego dyrektora
Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych inżyniera Franciszka Baranowskiego8.
Niewątpliwie do ciekawych informacji biograficznych zaliczyć można także wiadomość o przyznaniu gen. S. Taczakowi najwyższego odznaczenia związkowego „Złotego
Znaku Związku” oraz zamieszczoną z tej okazji relację z uroczystej dekoracji prezesa. Jak
dowiadujemy się z notatki prasowej, 28 lutego 1938 r. minęło osiem lat od momentu powołania gen. S. Taczaka na stanowisko prezesa okręgu. Obradująca w tym dniu w Poznaniu Rada Okręgu uchwaliła jednogłośnie, na wniosek I. Richtera, aby wystąpić do Rady
Naczelnej o odznaczenie generała najwyższym odznaczeniem związkowym. Ta na posiedzeniu 31 marca przychyliła się pozytywnie do powyższego wniosku. Jak podkreślono,
odznaczenie było 40. „Złotym Znakiem Związku” przyznanym od momentu powstania
Związku Straży Pożarnych RP w 1921 r.9

8
9

SW 1937, nr 4/5, s. 28-29.
SW 1938, nr 4/6, s. 14.
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Znacznie częściej na łamach czasopisma zamieszczano
nekrologi i wspomnienia pośmiertne. Warto w tym miejscu
przytoczyć wypowiedź Anety Krasińskiej ich się tyczącą:
„Prasa jako medium najbardziej zestrojone z chwilą
bieżącą i szeroko dostępne informowało czytelników o aktualnościach z kraju i ze świata. Takich wiadomości dostarczały niewątpliwie teksty biograficzne różnego rodzaju.
Szczególne miejsce wśród nich zajmowały nekrologi, które
tworzyły dział bądź osobną rubrykę
Stanisław Taczak.
w gazecie. Głównym ich celem było
Źródło: Archiwum OW
zawiadomienie czytelników o śmier- ZOSP RP województwa
ci konkretnej osoby ze wskazaniem
wielkopolskiego
jej najważniejszych zasług”10.
Dział ten możemy podzielić na nekrologi i wspomnienia pośmiertne prezentujące sylwetki:
1. Członków Zarządu Związku Straży Pożarnych Województwa Poznańskiego oraz członków zarządu oddziałów terenowych Związku.
W numerze 3 z 1931 r. zamieszczono obszerny nekrolog Szczepana Kowalczyka –
pierwszego naczelnika Okręgu Chodzieskiego, powiatowego naczelnika pożarnictwa oraz
naczelnika OSP w Chodzieży. Dh Kowalczyk urodził się 15 grudnia 1880 r. w Borzęciczkach. W wieku 16 lat wyjechał z rodzicami do Nadrenii, gdzie brał czynny udział w działalności kilku polskich organizacji. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wrócił do
kraju, osiedlając się w Chodzieży. W 1921 r. założył tam pierwszą ochotniczą straż pożarną i został jej naczelnikiem. W następnych latach organizował kolejne straże na terenie
powiatu. Zmarł 18 lutego 1931 r.11
15 października 1931 r. ukazało się wspomnienie Konstantego Scholla, jednego z założycieli Związku Poznańskiego oraz jego długoletniego wiceprezesa, z okazji mijającej
5 października pierwszej rocznicy jego tragicznej śmierci w wypadku samochodowym12.
Z kolei w numerze 11 z 1931 r. w rubryce Z żałobnej karty zamieszczono nekrolog zmarłego 15 listopada tego roku dh. Józefa Eckerta, drugiego wiceprezesa Związku Straży Pożarnych Województwa Poznańskiego, powiatowego naczelnika pożarnictwa, odznaczonego
za swe zasługi m.in. „Złotym Medalem Zasługi”13. W kolejnym numerze zamieszczono
relację z uroczystości pogrzebowych, które odbyły się 18 listopada14.
W numerze tym informowano także o kolejnej bolesnej stracie, jaka dotknęła ochotnicze straże pożarne w Wielkopolsce – śmierci pierwszego prezesa Związku Poznańskiego
oraz wiceprezesa Głównego Związku Straży Pożarnych RP – Karola Rzepeckiego, który
zmarł nagle 14 grudnia 1931 r. w Poznaniu. O szacunku, jakim cieszył się zmarły, świadczyć

10
11
12
13
14

A. Krasińska, Biografistyka prasowa Marii Ilnickiej. Uwagi wstępne, „Prace Literaturoznawcze” 2018, nr 6, s. 180.
SW 1931, nr 3, s. 23.
SW 1931, nr 10, s. 76.
SW 1931, nr 11, s. 89.
SW 1931, nr 12, s. 92.
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może jego pogrzeb, który odbył się 17 grudnia 1931 r. i przerodził się w wielką manifestację, w której ostatni hołd oddawali mu przedstawiciele licznych organizacji, którym
zmarły przewodził lub których był członkiem. Główny Związek i Związek Wojewódzki
Straży Pożarnych reprezentowali członkowie Zarządu – naczelnik Jan Kiedacz, prezes
Okręgu Duda oraz inspektor Tadeusz Busza, którym towarzyszył oddział złożony z 60
druhów strażaków z zawodowej straży pożarnej, kolejowej straży pożarnej miasta Poznania i okolicznych straży ochotniczych pod komendą podinspektora Franciszka Bednarka. Niesiono sztandar Związku Wojewódzkiego i sztandary straży z Gniezna, Swarzędza,
Środy, Kostrzyna i kolejowej straży oraz wieńce Głównego
Związku i Związku Wojewódzkiego15.
7 kwietnia 1933 r. zmarł dh Franciszek Sobczak, burmistrz Rogowa, prezes ochotniczej straży pożarnej oraz
członek Komisji Rewizyjnej Okręgu16. W tym samym
numerze informowano o śmierci ogniomistrza obwodowego, członka Zarządu Związku Okręgowego i sekretarza
OSP w Żninie, Romana Nowaka17.
W numerze 8/9 z 1934 r. zamieszczono obszerny nekrolog Franciszka Czerwińskiego – członka Zarządu
Wągrowieckiego Oddziału Powiatowego, długoletniego
naczelnika OSP w Wągrowcu. Zmarły obok działalności
Karol Rzepecki. Źródło: Narodowe
Archiwum Cyfrowe
w straży był radnym miejskim, należał także do Towarzystwa Przemysłowego, Bractwa Kurkowego, Koła Śpiewaczego oraz za czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim do Towarzystwa Weteranów
Powstań Narodowych oraz Powstańców i Wojaków. Pogrzeb druha Czerwińskiego stał się
manifestacją uczuć patriotycznych mieszkańców Wągrowca i okolicznych miejscowości18.
W 1935 r. informowano o śmierci byłego członka Zarządu Związku Województwa
Poznańskiego, byłego powiatowego naczelnika pożarnictwa powiatu wolsztyńskiego oraz
długoletniego naczelnika OSP w Wolsztynie, dh. Antoniego Smoczyńskiego19. W tym samym numerze zamieszczono również nekrolog Józefa Mutke, długoletniego naczelnika
OSP w Czerniejewie w powiecie gnieźnieńskim, niedawno mianowanego wiceprezesem
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku w Gnieźnie20.

15
16
17
18
19
20

SW 1931, nr 12, s. 92.
SW 1933, nr 4, s. 26.
SW 1933, nr 4, s. 26.
SW 1934, nr 8/9, s. 52.
SW 1935, nr 3, s. 26.
SW 1935, nr 3, s. 26.
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W ostatnim numerze z 1935 r. zamieszczono obszerny nekrolog informujący o śmierci wieloletniego działacza Związku, podinspektora pożarnictwa Antoniego Bednarka21.
W numerze 10 z 1936 r. redaktor naczelny „Strażaka Wielkopolskiego” Tadeusz Busza
wyszedł z propozycją ufundowania w pierwszą rocznicę śmierci A. Bednarka nagrobka
przedstawiającego postać patrona strażaków św. Floriana. Pieniądze na budowę pomnika
miano pozyskać ze sprzedaży archiwalnych numerów organu prasowego wielkopolskiego
Związku22. W ostatnim numerze z 1936 r. przypomniano postać podinspektora pożarnictwa A. Bednarka z okazji pierwszej rocznicy śmierci23.
W numerze 2/3 z 1937 r. zamieszczono wspomnienie pośmiertne po zmarłym tragicznie
18 stycznia tego roku Robercie Briese, długoletnim członku Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku Straży Pożarnych w Rawiczu oraz wiceprezesie OSP w Miejskiej Górce. We wspomnieniu zaznaczono, że w uroczystym i bardzo licznym pogrzebie udział wzięła delegacja
straży pożarnej z Niemiec24. W numerze 11 z tego roku informowano o podwójnej stracie,
jaka dotknęła wielkopolski Związek. W maju zmarł tragicznie Edmund Czerniewicz, skarbnik
Oddziału Powiatowego, a w niedzielę 24 października na wieczną służbę odszedł Zbigniew
Jerzykowski, starosta powiatu poznańskiego, prezes Rady Oddziału Powiatowego Związku25.
2. Naczelników i członków Zarządu poszczególnych OSP.
Jedyny nekrolog zamieszczony na łamach czasopisma w 1932 r. informuje o śmierci
Feliksa Aleksandrowskiego, który zmarł 4 listopada tego roku. Dh Aleksandrowski pełnił funkcję ogniomistrza obwodowego obwodu Kotlin oraz naczelnika ochotniczej straży
pożarnej w Kotlinie. Przyczynił się do zorganizowania i rozwoju kotlińskiej straży, jego
zabiegom mieszkańcy zawdzięczają budowę nowoczesnej i murowanej strażnicy26.
14 maja 1933 r. zmarł Czesław Hubert, powiatowy naczelnik pożarnictwa powiatu szamotulskiego, długoletni naczelnik OSP w Szamotułach, kapitan rezerwy Wojska Polskiego, odznaczony licznymi medalami, m.in. „Krzyżem Niepodległości”, „Krzyżem Zasługi”, „Krzyżem
Walecznych”. Dzięki jego staraniom straż w Szamotułach została zmotoryzowana27.
W numerze 6 z 1935 r. zamieszczono nekrolog Walentego Fołdy, członka Komisji
Rewizyjnej OSP w Szadłowicach28.
W dniu 17 listopada 1935 r. zmarł w Kościanie dh Jan Primke, długoletni naczelnik
OSP w Opalenicy. Jako członek rady miejskiej przyczynił się do wybudowania nowej
strażnicy oraz zmotoryzowania straży. Za liczne zasługi odznaczony był srebrnym medalem zasługi29.
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3. Szeregowych strażaków ochotników.
W numerze 2 z 1931 r. zamieszczono nekrolog tragicznie zmarłego młodego członka OSP Galew, Ludwika Paryzka. Strażak został postrzelony śmiertelnie w trakcie ćwiczeń z przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego30. W numerze 5 z tego roku
informowano o śmierci Władysława Barczaka, 27-letniego członka Ochotniczej Straży
Pożarnej w Goryszewie pow. Mogilno, który zginął, ratując dobytek z płonącego domu31.
Numer 5 z 1933 r. przynosi informację o śmierci Władysława Szpunty, dowódcy oddziału, długoletniego członka OSP w Pleszewie, który do straży należał 36 lat32.
Po długiej chorobie 3 marca 1935 r. zmarł członek OSP w Ligocie, dh Franciszek Bielawny33. Z kolei 6 kwietnia odszedł Michał Talarski, czynny członek OSP w Dobrzycy34.
Na skutek przeziębienia, którego nabawił się podczas gaszenia pożaru, 27 listopada
1935 r. zmarł członek OSP we Wronowach Stanisław Fabiszewski35.
W numerze 3 z 1936 r. zamieszczono informację o śmierci członka popierającego OSP
w Zdunach, mistrza kominiarskiego Wojciecha Kwiatkowskiego36. Z kolei w numerze
4/5 z tego roku powiadomiono o nagłej śmierci członka OSP w Kowalewie Jana Błaszczyka. Druh ochotnik, urodzony w 1916 r., wstąpił do straży, mając 16 lat37.
Na łamach numeru 6/7 z 1937 r. zamieszczono nekrolog zmarłego 12 kwietnia Stefana Mączyńskiego. Zmarły był od 25 lat członkiem OSP w Mosinie, gdzie do końca życia
pełnił funkcję gospodarza38. W tym też numerze zawiadamiano o śmierci członka wspierającego OSP Zduny, mistrza fryzjerskiego Walentego Kurzawskiego39. Z kolei w numerze
11 zamieszczono informację o śmierci długoletniego członka OSP w Zbąszyniu, Leona
Łuczaka, który zmarł w wieku 33 lat40.
Podsumowanie
Przedstawienie opublikowanych wspomnień o strażakach w wydawanym w latach
30. XX w. „Strażaku Wielkopolskim” dostarcza cennych informacji o życiu i działalności
przedstawicieli strażactwa wielkopolskiego, pozwalając na wyodrębnienie portretu zbiorowego tej grupy zawodowej i upamiętnienie jej zasług. Sylwetki strażaków ochotników,
naczelników, działaczy związkowych czy inspektorów pożarnictwa upamiętniano najczęściej z okazji ich śmierci. Inspirację do publikacji sylwetek stanowiły także jubileusze oraz
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uroczystości przyznania odznaczeń. Materiał biograficzny zawarty na łamach czasopisma
stanowi bezcenne źródło uzupełniające wiadomości do opracowania dziejów poszczególnych ochotniczych straży pożarnych oraz rekonstrukcji życiorysów członków straży z obszaru województwa wielkopolskiego. Stanowić też może ciekawe źródło do historii ruchu
niepodległościowego na tym obszarze.
Mgr Marcin Mikołajczyk jest historykiem, regionalistą, pracuje w Bibliotece Akademii
Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.
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W TROSCE O ZRÓDŁA. DIGITALIZACJA
ZBIORÓW W PRACY HISTORYKA OSP
Małgorzata Judasz
Kiedy w 2015 r. w Poznaniu grupa pasjonatów zakładała Wojewódzki
Klub Kronikarza OSP Województwa Wielkopolskiego, towarzyszyła temu
myśl o potrzebie dokumentowania bieżącej działalności OSP oraz zadbania o współcześnie wytwarzane źródła dla przyszłych badań historycznych
lub innych celów, takich jak na przykład promocja OSP. Podczas rozmów
w trakcie warsztatów dla kronikarzy, prowadzonych w ramach WKKO
WW i przy innych okazjach, wychodziło na jaw, że sposób tworzenia
i przechowywania dokumentacji w OSP bywa bardzo różny. Pilnowano dokumentacji nakazywanej
przepisami prawa, jednak rzadko lub niemal wcale nie spisywano protokołów czy relacji z różnych
działań OSP.
Kroniki są ważnym źródłem dla dziejów danej
organizacji. Według danych z Systemu OSP za rok
2019 na 1802 OSP działających w woj. wielkopolskim prowadzenie kronik deklarowało 963. Jednak w praktyce kroniki te są na różnym poziomie.
Często wykazywano tu księgi pamiątkowe, księgi honorowe, złote księgi, w których znajdowały
się okazjonalne zapisy ze znaczących wydarzeń Strona tytułowa kroniki WKKO. Kaligrafia
Leszek Ciemniak. Fot. 22.06.2016 M. Judasz
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z życia OSP. Małą część kronik (około 20-50) zgłaszano do corocznych eliminacji do konkursów kronik OSP organizowanych w województwie wielkopolskim. Wielkopolska należy do województw z prężniejszym ruchem kronikarskim, więc można przypuszczać, że
w innych województwach sytuacja jest podobna lub trudniejsza.
Podczas poszukiwania materiałów źródłowych do swoich opracowań o dziejach poszczególnych OSP autorka spotykała się ze znaczącymi brakami w ich dokumentacji. Paradoksalnie lepiej udokumentowany bywał okres międzywojenny lub wcześniejszy niż czasy
PRL. Okazywało się często, że z braku odpowiednich warunków w remizach dokumenty
przechowywano w domach prywatnych członków zarządów, którzy odpowiedzialni byli za
ich prowadzenie (protokoły u sekretarza, książki kasowe u skarbnika itp.). Spotkała się także
ze stwierdzeniem, że „dawniej, jak zmieniał się zarząd, to dokumenty nie wracały do OSP,
ale były trzymane przez starego skarbnika czy sekretarza”. Bywało, że po latach spadkobiercy owych dawnych działaczy odnajdowali przypadkowo
stare dokumenty i zwracali je do OSP. W jednym przypadku autorka natknęła się na informacje, że książka kasowa i inne dokumenty OSP zostały spalone w pożarze
domu skarbnika.
Sytuacja nie przedstawia się pomyślnie także, jeśli
chodzi o dokumentację ogniw ZOSP RP szczebla gminnego i wyższych. Dla przykładu: podczas poszukiwań
materiałów do opracowania historii Związku OSP na
terenie obecnego woj. wielkopolskiego okazało się, że
w archiwum Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka
w Poznaniu kompletna jest tylko dokumentacja Zjazdów Wojewódzkich dla dwu z pięciu byłych Zarządów
Wojewódzkich ZOSP z okresu 1975-1998. W trzech powiatach (siedzibach byłych województw) w oficjalnych
archiwach zarządów Związku OSP zachowała się jedy- Materiały na I Wojewódzki Zjazd
nie dokumentacja szczątkowa lub tzw. kroniki z wpisa- ZOSP w Kaliszu w 1976 r. Unikalny
egzemplarz ze zbiorów Miejskiej Bimi okazjonalnymi. Podobnie nikłe efekty dała kweren- blioteki Publicznej im. Adama Asnyka
da w wybranych archiwach państwowych, bibliotekach w Kaliszu
publicznych, w Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach oraz w Izbie Tradycji i Bibliotece ZG ZOSP w Wesołej. Na przykład wyszło na jaw,
że po śmierci jednego z działaczy spalono część przechowywanej przez niego w domu
prywatnym unikalnej dokumentacji jednego z zarządów wojewódzkich i późniejszego zarządu powiatowego.
W tej sytuacji cennym uzupełnieniem danych okazały się zbiory prywatne osób zasiadających w zarządach wojewódzkich w latach 1975-1989. Dotarcie do nich wymagało
wielu rozmów telefonicznych i e-maili. Bez wykorzystania sieci kontaktów nawiązanych
w trakcie działań WKKO WW oraz życzliwości wielu osób pozyskanie części brakujących
źródeł byłoby niemożliwe. A poszukiwania toczyły się od jesieni 2020 r. w trakcie pandemii Covid-19.
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Niedosyt budzi także stan informacji o obecnych zarządach powiatowych. Niedostatecznie wykorzystują one możliwości, jakie daje internet. W wielu przypadkach ustalenie
obecnych składów osobowych zarządów powiatowych, nie mówiąc już o ich działaniach
z lat 1999-2020, poprzez przeszukanie stron internetowych jest niemożliwe. A pamiętajmy, że źródła internetowe coraz częściej wykorzystywane są w pracach badawczych.
Funkcjonuje dla nich nawet odrębna kategoria w bibliografii: netografia. Pozytywnym
przykładem może tu być strona internetowa Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu.
Jak zaradzić tym problemom? Wydawałoby się wskazane uwrażliwić członków OSP
na konieczność dokumentowania swojej działalności oraz należytego sporządzania
i przechowywania akt. Warto opracować lub przypomnieć wytyczne dla pracy sekretarza,
skarbnika i innych osób zajmujących się dokumentami w OSP, wydać je choćby jako artykuły w „Strażaku” lub zorganizować odpowiednie szkolenia.
Przechowywaniem akt zajmują się przede wszystkim archiwa państwowe. Obecnie jednak stowarzyszenia, w tym OSP i ogniwa Związku, nie mają obowiązku przekazywania tam
swoich dokumentów archiwalnych. Rozwiązaniem, którego nie zabraniają uregulowania
prawne, byłoby zwrócenie się z zapytaniem do poszczególnych archiwów o możliwość przekazania dokumentów historycznych OSP. Decyzja zależałaby od dyrekcji danego archiwum
oraz jego możliwości magazynowych. Tam akta
zostałyby fachowo zabezpieczone, skatalogowane,
wpisane w bazy, które obecnie udostępnione są powszechnie w internecie, a z czasem zdigitalizowane i upublicznione pełnotekstowo dla internautów.
Bez wątpienia poszerzyłoby to stan badań nad dziejami ruchu strażackiego. Przykłady efektów takich
działań można zobaczyć w zasobach Narodowego
Archiwum Cyfrowego lub w bazie Szukaj w Archiwach. Profesjonalne pracownie posiadają także
wojewódzkie biblioteki publiczne, które stopniowo
digitalizują zbiory własne i innych bibliotek publicznych z danego województwa. W pierwszej kolejności skanowaniu podlegają obiekty najrzadsze,
najcenniejsze i najczęściej wykorzystywane przez
użytkowników. Po właściwej obróbce i zaopatrzeniu w opis pozwalający na wyszukiwanie tematycz- Publikacja J. Hellmanna ze zbiorów Biblioteki
ne (tzw. metadane) udostępniane są w internecie Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego
w bibliotekach cyfrowych dla poszczególnych województw (np. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa). Podobne biblioteki cyfrowe tworzą szkoły wyższe, np. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego. Całość zasobów bibliotek
cyfrowych można przeszukać w bazie ogólnopolskiej Polona i europejskiej – Europeana.
Niektóre z bibliotek dają swoim odbiorcom możliwość zgłoszenia potrzeby digitalizacji
wybranych pozycji i udostępnienia ich w bibliotece cyfrowej. Wyjątkowym przypadkiem
jest tutaj inicjatywa digitalizacji publikacji Johanesa Hellmanna i jej zasponsorowanie
przez druha Rudolfa Hylę z OSP Szemrowice w woj. opolskim, którą wykonała
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wspomniana już Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie taką
usługę pod nazwą „Digitalizacja na
życzenie” oferuje na przykład nieodpłatnie Biblioteka Narodowa.
Omawiając zasoby bibliotek publicznych przydatne w pracy historyka
OSP, warto wspomnieć o bibliografii
regionalnej oraz zbiorze dokumentów
życia społecznego. Bibliografia regionalna to podzielony tematycznie rejestr
publikacji regionalnych, w tym artykułów prasowych, dotyczących terenu Rekord z bazy Bibliografii Regionalnej Miejskiej Biblioteki
działania danej biblioteki. Bibliografię Publicznej w Lesznie wyszukany po haśle „osp”
regionalną tworzą najczęściej biblioteki
wojewódzkie lub powiatowe. Często towarzyszą jej zbiory wycinków prasowych. Dokumenty
życia społecznego to wszelkie nieksiążkowe publikacje powstałe na danym terenie, takie jak:
informatory, książki telefoniczne, plakaty, obwieszczenia, ogłoszenia, ulotki, druki i przedmioty reklamowe, bilety, cenniki, rozkłady jazdy, nekrologi, sprawozdania itp. Pozyskiwane
są najczęściej z darów od osób prywatnych lub instytucji. Bazy bibliografii regionalnej i dokumentów życia społecznego coraz częściej udostępniane są do przeszukiwania dla internautów. Przykładem mogą być zasoby biblioteki w Lesznie1. Internauci mają wolny pełnotekstowy
dostęp do zbiorów cyfrowych, z poszanowaniem praw autorskich, tzn. albo ograniczenia nie
dotyczą danego obiektu, albo autorzy wyrazili na to zgodę. Warto wspomnieć, że istnieje także
dostęp on-line do wybranych zbiorów objętych prawami autorskimi w ramach bazy Academica2. Można z niej skorzystać bezpłatnie w wybranych bibliotekach na terenie całego kraju.
W wymienionych bazach internetowych archiwów i bibliotek widnieją stosunkowo
nieliczne zdigitalizowane już akta, publikacje, dokumenty życia społecznego, fotografie
o tematyce strażackiej, które znajdowały się już wcześniej w zasobach tych instytucji.
Jednak to tylko ułamek historii polskiego pożarnictwa utrwalonej na papierze. Prawdziwe, nieupowszechnione bogactwo kryje się w szafach, szufladach, albumach, kronikach
przechowywanych w remizach i domach rodzin strażackich. W odkryciu, zabezpieczeniu i upowszechnieniu ich treści mógłby pomóc oddolny ruch gromadzenia, opisywania
i digitalizacji zbiorów, czyli tzw. archiwistyka społeczna. Przykładem dobrych praktyk
w tym zakresie może być Otwarty System Archiwizacji3 w ramach Centrum Archiwistyki
Społecznej4, prowadzony przez Fundację Ośrodka KARTA5.
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Bibliografia regionalna. Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie, https://www.leszno-mbp.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=615 (dostęp: 19.04.2021).
https://academica.edu.pl/ (dostęp: 19.04.2021).
https://osa.archiwa.org/ (dostęp: 19.04.2021).
https://cas.org.pl/ (dostęp: 19.04.2021).
https://karta.org.pl/nas; https://archiwa.org/ (dostęp: 19.04.2021).
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To bazy internetowe udostępniające obiekty pozyskane w terenie, zeskanowane przez
wolontariuszy – przeszkolonych archiwistów społecznych. Opracowano także podręcznik6, który mógłby być wykorzystywany przez przyszłych strażackich archiwistów społecznych. Najważniejszym zadaniem jest tutaj pozyskanie osób znanych i cieszących się
zaufaniem w swoim środowisku oraz przeszkolenie ich w wykonywaniu cyfrowych kopii
i właściwym opisywaniu. Zadaniem archiwistów społecznych będzie dotarcie do zbiorów
wartych uwagi w remizach, domach prywatnych lub innych miejscach, wykonanie skanów i przeprowadzenie wywiadów lub pozyskanie w inny sposób informacji pozwalających na pełny opis obiektu według ustalonych wcześniej kryteriów, a następnie przesłanie
ich do tworzonej bazy internetowej.
Właściciele zbiorów muszą być bezwzględnie pewni, że dane obiekty pozostaną w ich
posiadaniu. Dlatego też celowe wydaje się wykorzystanie smartfonów z aplikacjami Skaner i funkcją dyktafonu, aby kopiować zbiory i zbierać informacje o nich na miejscu.
Większość z nas nosi taki sprzęt ze sobą na co dzień. To rozwiązanie wpisuje się w trend
„przynieś własny sprzęt – BYOD”. Można także uzgodnić wypożyczenie zbiorów oraz
zeskanować je na sprzęcie stacjonarnym prywatnym lub w pracowniach internetowych
szkół, bibliotek itp.
Ważne jest stworzenie pełnego opisu pozwalającego na utworzenie wymaganych metadanych
oraz odpowiednia jakość skanu
(format, rozdzielczość). To ułatwia – albo wręcz umożliwia –
wyszukanie interesującej pozycji
w bazie. Pierwszy element zależy
od czynnika ludzkiego, przy drugim istotny jest dostęp do sprzętu. Można stanąć przed alternatywą, co lepsze: słabsza jakość kopii
cyfrowej czy jej całkowity brak.
Skąd pozyskać strażackich Otwarty System Archiwizacji z wynikami wyszukiwania po haśle
archiwistów społecznych? Wy- „straż pożarna”
daje się, że dobrymi kandydatami mogą być kronikarze OSP. Odpowiednio przeszkoleni, zmotywowani i docenieni.
Którą drogę digitalizacji wybrać? Poprzez wyspecjalizowane instytucje czy archiwistykę społeczną? A dlaczego nie prowadzić tego dwutorowo?
Digitalizacja zbiorów OSP i Związku jest szansą na ich ochronę, wzbogacenie i upowszechnienie. Ułatwi prowadzenie badań nad dziejami, zwiększy ich zakres, a nawet, co

6

Archiwistyka społeczna, red. Katarzyna Ziętal, Ośrodek Karta, Warszawa 2014, także on-line: https://archiwa.org/sites/default/files/files/Archiwa_spoleczne_podrecznik.pdf (dostęp: 19.04.2021).
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pokazała sytuacja pandemiczna w latach 2020-2021, wręcz umożliwi ich prowadzenie.
A może nadszedł czas, by pomyśleć o gromadzącej i porządkującej całość strażackich cyfrowych zasobów on-line Strażackiej Bibliotece Internetowej lub Strażackim Archiwum
Cyfrowym?
Małgorzata Judasz jest członkinią OSP Sierzchów, współzałożycielką i wiceprzewodniczącą Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP Województwa Wielkopolskiego, a także
członkinią Komisji ds. Młodzieży, Kobiecych Drużyn Pożarniczych, Kultury i Sportu,
Kobiet oraz Zespołu ds. Kultury i Popularyzacji Kobiecego Pożarnictwa ZOW ZOSP RP
Województwa Wielkopolskiego.
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8.

MATERIAŁY ZRÓDŁOWE DO DZIEJÓW
STRAŻY OGNIOWEJ W ZASOBACH
MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI
w Warszawie
Halina Murawska
Jednym z podstawowych zadań muzeów jest gromadzenie zbiorów
w statutowo określonym zakresie. Pozyskane zasoby są elementem działań wystawienniczych, edukacyjnych i badawczych. Muzea gromadzą
zbiory oraz tak prowadzą swoją działalność, aby z pozyskanych zasobów
kształtować kolekcję, która będzie kontynuowana w przyszłości i będzie
stanowiła dobry warsztat do wymienionych wcześniej zadań.
W zasobach Muzeum Niepodległości funkcjonują m.in.: Kolekcja Leopolis1, Kolekcja im. Józefa Piłsudskiego2, Kolekcja Sybiracka3 czy Kolek-

1

2

3

Zarządzenie nr 22 z 18 grudnia 1992 r. Dyrektora Muzeum Niepodległości w sprawie powołania Kolekcji
Leopolis.
Zarządzenie nr 6 z 19 marca 1992 r. Dyrektora Muzeum Niepodległości w sprawie powołania „Kolekcji im.
Józefa Piłsudskiego” Muzeum Niepodległości w Warszawie.
Zarządzenie nr 27 z 17 listopada 2016 r. Dyrektora Muzeum Niepodległości w sprawie potwierdzenia powołania Kolekcji Sybirackiej w Muzeum Niepodległości.
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cja Feliksa Mostowicza4, a ich zasoby są sukcesywnie rozbudowywane przez nowe nabytki.
Pozyskane muzealia nie tylko uzupełniają istniejące już kolekcje, ale również dają początek
kształtowaniu nowych zasobów tematycznych, a jednym z nich są zbiory poświęcone pożarnictwu. Powstający zespół tworzą zbiory z zakresu sztuki, archiwalia oraz zbiory biblioteczne. Na uwagę zasługuje obraz Jerzego Hulewicza5 przedstawiający gaszenie pożaru ratusza
w 1939 r., relacje więźniów Pawiaka zawierające informacje o działalności konspiracyjnej
strażaków6 czy zespół ikonografii. Ważnym materiałem źródłowym do dziejów straży pożarnych znajdującym się w zasobach Muzeum Niepodległości jest kartoteka więźniów Pawiaka
i aresztu gestapo w al. Szucha, odtworzona w niecałych 50 proc. na podstawie badań archiwalnych, relacji byłych więźniów oraz oryginalnych dokumentów: listów, kart pocztowych,
grypsów, zaświadczeń lekarskich, kwitów depozytowych, list transportowych do obozów
koncentracyjnych, list egzekucyjnych, zaświadczeń o zwolnieniu i śmierci. Prace nad kartoteką zapoczątkowali i realizowali pracownicy muzealni z Reginą Domańską – więźniarką Pawiaka i KL Ravensbrück, współtwórczynią Muzeum na czele. Zespół stworzył bogaty
warsztat badawczy, na który składają się przede wszystkim stale odtwarzane i uzupełniane
kartoteki więźniów oraz polskich strażników, niemieckich funkcjonariuszy, a także – wyodrębniające egzekucje, transporty oraz wydarzenia7. Warto tu też wspomnieć o działającej na
Pawiaku więziennej straży ogniowej – Feuerkommando, która funkcjonowała od czerwca
do listopada 1941 r. Liczyła 27 więźniów, a ich dowódcą był Jerzy Jaszczołt. Członkowie
straży na stałe zajmowali cele 176 i 177 V oddziału Pawiaka. Strażacy wyposażeni zostali
w lniane ubrania koloru białego z czerwoną opaską na rękawie, dowódca dodatkowo miał
na opasce napis Feuerkommando. Remizą więziennej straży ogniowej były dwa stanowiska
(boksy) w garażach, wyposażone w sprzęt gaśniczy, sprzęt burzący oraz przenośne drabiny
pożarnicze. Członkowie więziennej straży brali udział w ćwiczeniach alarmowo-bojowych,
sprawdzaniu sprzętu pożarniczego oraz jego konserwacji8. W zasobach Muzeum znajduje
się karta wykonana w 1941 r. przez Romana Banacha dokumentująca członków więziennej
straży ogniowej9.
I. Wykaz osobowy strażaków oraz więźniów Pawiaka powołanych do straży ogniowej
– Feuerkommando w zasobach kartoteki Muzeum Więzienia Pawiak
1. Antoniak Henryk (ur. 3.05.1895 r.), 14.08.1940 r. przewieziony z Pawiaka do KL Auschwitz, gdzie zginął 3.02.1941 r.

4

5

6

7

8
9

Zarządzenie nr 28 z 17 listopada 2016 r. Dyrektora Muzeum Niepodległości w sprawie powołania Kolekcji
Feliksa Mostowicza.
Jerzy Hulewicz (ur. 4.08.1886, zm. 1.07.1941) – malarz, grafik, pisarz; Słownik artystów polskich i obcych
w Polsce działających: malarze, rzeźbiarze, graficy, t. III: H-Ki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1979, s. 132-134.
Archiwum Muzeum Więzienia Pawiak – relacja Edwarda Kowalskiego z 1.12.1973 r.; relacja Szczepana Rosińskiego z 20.05.1976 r.
„Muzea Walki: rocznik muzeów historii walk rewolucyjnych i narodowo-wyzwoleńczych”, 1968, 1, s. 88-97;
Kartoteka on-line, http://muzeum-niepodleglosci.pl/pawiak/kartoteka-online/ (dostęp: 7.05.2021).
Wanat Leon, Apel więźniów Pawiaka, Książka i Wiedza, Warszawa 1976, s. 144-150.
Muzeum Niepodległości w Warszawie, nr. inw. E4957.
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2. Banach Roman (ur. 15.07.1912 r.), członek powołanej na Pawiaku straży ogniowej
– Feuerkommando; osadzony na Pawiaku 22.04.1941 r., zwolniony wiosną 1942 r.;
zmarł 12.08.1966 r. w Warszawie.
3. Chaberek Kazimierz (ur. w 1908 r.), członek OSP Targówek; zginął w 1944 r. na Pawiaku.
4. Fuchs Mieczysław członek powołanej na Pawiaku straży ogniowej – Feuerkommando.
5. Gębicki Marian (ur. w 1905 r.), OSP Wołomin; zginął w 1943 r. w areszcie Gestapo
w al. Szucha.
6. Gieysztor Stanisław (ur. 15.09.1891 r.), komendant Warszawskiej Straży Ogniowej
(1.01.1936 – 6.06.1940); aresztowany 3.07.1940 r., 14.08.1940 r. przewieziony z Pawiaka do KL Auschwitz, gdzie zginął 23.11.1940 r.
7. Imiełowski (Jemiołowski) Wiktor (ur. 11.04.1912 r., Wola Kraszewska), członek powołanej na Pawiaku straży ogniowej – Feuerkommando; 29.06.1941 r. osadzony na
Pawiaku, 17.01.1943 r. wywieziony na Majdanek, uciekł z pociągu w drodze do obozu.
8. Jaroszewski Szymon (ur. 28.10.1890 r., Warszawa), naczelny inspektor Związku Straży
Pożarnych RP, zastępca komendanta Warszawskiej Straży Ogniowej; w czasie okupacji
szef sztabu Komendy Warszawskiej Straży Ogniowej; 14.08.1940 r. przewieziony z Pawiaka do KL Auschwitz (numer więźniarski: 2821), gdzie zginął 25.06.1942 r.
9. Jaszczołt Jerzy, sierż. Warszawskiej Straży Ogniowej; na Pawiaku był komendantem
więziennej straży ogniowej – Feuerkommando, która funkcjonowała do XI 1941 r.;
zginął w czasie Powstania Warszawskiego przy ul. Poznańskiej 11.
10. Jędraszkiewicz Władysław (ur. 28.04.1924 r.), aresztowany i osadzony na Pawiaku
w grudniu 1943 r.; rozstrzelany 28.01.1944 r. w Al. Jerozolimskich 31.
11. Kempiners Alfred (ur. 1891 lub 1892 r., Warszawa), członek powołanej na Pawiaku
straży ogniowej – Feuerkommando; aresztowany 24.04.1941 r.; rozstrzelany 2 marca
1942 r. w Treblince. 							
12. Kitzman Karol (ur. 25.04.1893 r.), członek powołanej na Pawiaku straży ogniowej –
Feuerkommando; 30.05.1941 r. aresztowany, rozstrzelany 28.05.1942 r. w Magdalence.
13. Komosiński Mikołaj (ur. w 1905 r.), członek OSP Targówek; aresztowany 10.06.1944 r.;
zginął na Pawiaku.
14. Kowalski-Wierusz Jerzy, członek powołanej na Pawiaku straży ogniowej – Feuerkommando; 2.02.1942 r. przewieziony do KL Auschwitz.
15. Kozłowski Stanisław (ur. 10.01.1904 r.), aresztowany i osadzony na Pawiaku
03.07.1940 r.; 14.08.1940 r. przewieziony z Pawiaka do KL Auschwitz (numer więźniarski: 2802).
16. Królikowski Ludwik (ur. 23.07.1898 r.), 14.08.1940 r. przewieziony z Pawiaka do KL
Auschwitz.
17. Kruk Stanisław (ur. 14.05.1893 r.), aresztowany i osadzony na Pawiaku 03.07.1940 r.;
14.08.1940 r. przewieziony z Pawiaka do KL Auschwitz.
18. Kurzynoga Stefan (ur. 18.05.1896 r.), 14.08.1940 r. przewieziony z Pawiaka do KL Auschwitz, gdzie zginął 21.10.1942 r.
19. Lewandowski Ryszard (ur. w 1923 r.), członek OSP Jelonki; zginął 25.05.1944 r. na Pawiaku.
20. Lisowski Ksawery, członek powołanej na Pawiaku straży ogniowej – Feuerkommando;
aresztowany 21 lub 22 kwietnia 1941 r.; 28.05.1942 r. rozstrzelany w Magdalence.
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21. Mikołajewski Paweł (ur. 10.01.1898 r.), aresztowany i osadzony na Pawiaku
30.07.1940 r.; 14.08.1940 r. przewieziony z Pawiaka do KL Auschwitz.
22. Millo Janusz (ur. 27.03.1922 r.), zginął 13.01.1944 r.
23. Mokiejewski Wiktor (ur. w 1921 r.), członek OSP Zakładów Lampowych „Philips”;
zginął w 1942 r. na Pawiaku.
24. Mścichowski Wacław (ur. 22.02.1903 r.), por. Warszawskiej Straży Ogniowej;
14.08.1940 r. przewieziony z Pawiaka do KL Auschwitz (numer więźniarski: 1608),
gdzie zginął 28.04.1942 r.
25. Niedzielski Tadeusz (ur. w 1918 r.), rozstrzelany 24.05.1944 r.
26. Paciorek Stanisław (ur. 28.08.1904 r., Marki), aresztowany w grudniu 1943 r.; rozstrzelany 28.01.1944 r. w Al. Jerozolimskich 31.
27. Pawlak Ryszard (ur. 7.06.1906 r.), rozstrzelany 28.01.1944 r. w Al. Jerozolimskich 31.
28. Pawłowski Tadeusz (ur. 4.11.1894 r.), oficer straży ogniowej, członek ZWZ; rozstrzelany w Palmirach 20/21.06.1940 r.
29. Pietkowski Zygmunt, członek powołanej na Pawiaku straży ogniowej – Feuerkommando.
30. Podlecki Stanisław (ur. 13.11.1921 r., Warszawa), członek powołanej na Pawiaku straży
ogniowej – Feuerkommando; 16.07.1942 r. przewieziony do KL Auschwitz.
31. Rojek Franciszek (ur. 16.01.1903 r., Warszawa), 14.08.1940 r. przewieziony z Pawiaka
do KL Auschwitz (numer więźniarski:1525), gdzie zginął 15.08.1941 r.
32. Różański Józef (ur. w 1908 r.), członek OSP Zakładów Lampowych „Philips”; zginął
w 1942 r. na Pawiaku.
33. Siedlecki Zygmunt (ur. 16.04.1898 r.), strażak Warszawskiej Straży Ogniowej;
14.08.1940 r. przewieziony z Pawiaka do KL Auschwitz.
34. Sipowicz Witold (ur. 27.10.1906 r., Warszawa), członek powołanej na Pawiaku straży
ogniowej –Feuerkommando; 17.05.1941 r. aresztowany, 24.07.1941 r. przewieziony
z Pawiaka do KL Auschwitz (numer więźniarski:18613), gdzie zginął 1.12.1941 r.
35. Strąk Tadeusz (ur. w 1922 r.), członek OSP Zakładów Lampowych „Philips”; zginął
w 1941 r. na Pawiaku.
36. Szubski Feliks (ur. 17.03.1885 r. Garwolew), 31.01.1941 r. przewieziony z Pawiaka do
KL Auschwitz (numer więźniarski: 9745).
37. Trzcianka Jan (ur. w 1900 r.), członek OSP Izabelin; zginął w 1944 r. na Pawiaku.
38. Wojnicz-Sianożęcki, członek powołanej na Pawiaku straży ogniowej – Feuerkommando; zwolniony z Pawiaka na początku 1942 r.
II. Wykaz muzealiów i druków zwartych w zasobach Muzeum Niepodległości w Warszawie
1. Banach Roman (1912-1966), Karta z nazwiskami członków więziennej straży ogniowej na Pawiaku. (Warszawa-Pawiak, 1941); nr inw. E4957.
2. Dyplom nadania Romanowi Siła-Nowickiemu, członkowi Związku Ochotniczej Straży pożarnej w Brasławiu, srebrnego medalu zasługi (Warszawa, 1930), 35,3x50,5 cm;
nr inw. E13794.
3. Fotografia: Ochotnicza Straż Pożarna (Rębków, 1928), 6,2x9,2 cm; nr inw. F-7069.
4. Fotografia: Straż ogniowa 12 Pułku Ułanów Podolskich (1932), 17,0x23,0 cm; nr inw. F-9212.
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5. Fotografia: Straż pożarna przed garażem na Placu Strzeleckim we Lwowie (Lwów, ok.
1934), 5,9x9,0 cm; nr inw. F-10076.
6. Fotografia: Jan Rybak w Sokalu (Sokal, ok. 1937), 8,9x6,0 cm; nr inw. F-10077.
7. Fotografia: Tablica podchorążych Szkoły Pożarniczej poświęcona ks. Jerzemu Popiełuszce (Warszawa, 1984), 18,0x13,0 cm; nr inw. F-12228.
8. Fotografia: Harcerstwo w Liceum Krzemienieckim – Organizacja Harcerskiej Ochotniczej Straży Pożarnej (Krzemieniec, 1932), 7,6x6 cm; nr inw. F-13675.
9. Hulewicz Jerzy (1886-1941), Gaszenie pożaru warszawskiego ratusza w 1939 r. (obraz
olej, płótno 65x100 cm; Warszawa, 1940); nr inw. M.326.
10. Legitymacja nr 55 Jadwigi Buchalskiej, członka czynnego Ochotniczej Straży Pożarnej
(Warszawa, 1947), 11,5x8,5 cm; nr inw. E5047.
11. Plakat: Dni Ochrony Przeciwpożarowej. Maj 1968 (Warszawa, 1984), 67,4x47,0 cm;
sygn. Pl.1881.
12. Plakat: Chroń zbiory przed pożarami (Bydgoszcz, 1984), 67,0x47,0 cm; nr inw. Pl.6184.
13. Pocztówka: Grodno. Baszta straży ogniowej (Wilno, 1905-1914), 8,7x13,7 cm; nr inw.
P-3351.
14. Relacja pisemna Edwarda Kowalskiego złożona dnia 15.12.1973 r. z pobytu na Pawiaku; Archiwum Muzeum Więzienia Pawiak.
15. Relacja pisemna Szczepana Rosińskiego złożona dnia 20.05.1976 r. z pobytu na Pawiaku; Archiwum Muzeum Więzienia Pawiak.
16. Informacja Stanisława Niedzielskiego dotycząca przyrodniego brata Tadeusza Niedzielskiego przesłana 27 sierpnia 2010; Archiwum Muzeum Więzienia Pawiak.
17. Zaproszenie Towarzystwa Ochotniczej Straży Ogniowej „Sokół” we Lwowie na uroczysty
wieczór ku uczczeniu 49. rocznicy powstania styczniowego w niedzielę 4.02.1912 r. w sali
„Sokoła Macierzy” przy ul. Zimorowicza 4 (Lwów, 1912), 22,3x14,5 cm; nr inw. U.4667.
18. Znaczek kwestowy na rzecz Kieleckiej Straży Ochotniczej (Kielce, 1914-1918), 8x4,7
cm; nr inw. E9136.
19. Bogdan Leonarda, Kołodziejczyk Arkadiusz (red.), Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych: studia i artykuły. – Warszawa: Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP – Komisja Historyczna ZG ZOSP RP, 2003. – 220 s.: il.; 21 cm. – (Zeszyty Historyczne Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej; 3);
sygn. 34051/3.
20. Bogdan Leonarda, Kołodziejczyk Arkadiusz (red.), Z dziejów Ochotniczych Straży
Pożarnych: studia i artykuły. – Warszawa: Zarząd Główny Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP – Komisja Historyczna ZG ZOSP RP, 2003. – 197, [3] s.: il.; 21
cm. – (Zeszyty Historyczne Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej; 4); sygn. 34051/4.
21. Bukowiec Agnieszka, Bukowiec Stanisław, Klima Karol, Lewandowski Rafał, Truś Jan
(aut. tekstów), Strażacy Ziemi Wołomińskiej: w 50. rocznicę utworzenia Zawodowej
Straży Pożarnej w Wołominie. – Bochnia: Agencja Wydawnicza „Palindrom”, 2014. –
345, [6] s.: il. (gł. kolor.); 29 cm. – (Strażacy; 15).
22. Bukowiec Stanisław (red.), Ochotnicy Ziemi Brzeskiej. – Bochnia: Agencja Wydawnicza „Palindrom”, 2007. – 243, [6] s.: il. kolor.; 25 cm. – (Ochotnicy; 2); sygn. 34040.
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23. Bukowiec Stanisław (red.), Ochotnicy Ziemi Wielickiej. – Bochnia: Agencja Wydawnicza „Palindrom”, 2007. – 255, [2] s.: il.; 25 cm. – (Ochotnicy; 3); sygn. 34041.
24. Bukowiec Stanisław (red.), Strażacy Krakowa i Ziemi Krakowskiej. – Bochnia: Agencja
Wydawnicza „Palindrom”, 2010. – 797 s.: il.; 29 cm. – (Strażacy; 10); sygn. 34045.
25. Bukowiec Stanisław (red.), Strażacy Ziemi Dąbrowskiej. – Bochnia: Agencja Wydawnicza „Palindrom”, 2009. – 236, [1] s.; 29 cm. – (Strażacy; 7); sygn. 34046.
26. Bukowiec Stanisław (red.), Strażacy Ziemi Kazimierskiej. – Bochnia: Agencja Wydawnicza „Palindrom”, 2011. – 297, [7] s.: il. kolor.; 29 cm. – (Strażacy; 12).
27. Bukowiec Stanisław (red.), Strażacy Ziemi Limanowskiej. – Bochnia: Agencja Wydawnicza „Palindrom”, 2010. – 321 s.: il.; 29 cm. – (Strażacy; 8); sygn. 34047.
28. Bukowiec Stanisław (red.), Strażacy Ziemi Sądeckiej. – Bochnia: Agencja Wydawnicza
„Palindrom”, 2009. – 429, [2] s.; il.; 29 cm. – (Strażacy; 6); sygn. 34048.
29. Bukowiec Stanisław (red.), Strażacy Ziemi Tarnowskiej. – Bochnia: Agencja Wydawnicza „Palindrom”, 2008. – 459 s.: il.; 29 cm. – (Strażacy; 5); sygn. 34049.
30. Bukowiec Stanisław (red.), Strażacy Ziemi Węgrowskiej. – Bochnia: Agencja Wydawnicza „Palindrom”, 2012. – 343, [9] s.: il.; 29 cm. – (Strażacy; 5).
31. Burzyński Edward [i in.]. (oprac.), Opowieść o warszawskich strażakach z okazji 125–lecia Stołecznej Straży Pożarnej. – Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1961. – 121, [2] s., [24] s. tabl.: il., portr.; 25 cm. – Bibliogr. s. 121; sygn. 18991.
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9.

Z KART HISTORII
WARSZAWSKIEJ STRAŻY OGNIOWEJ
Beata Michalec
Pierwsze próby zorganizowania straży pożarnej w Warszawie podjęto po raz pierwszy w 1546 r. Uchwałą (constitutio pro extinguendo
incendio) magistratu stołecznego wszyscy cieśle i murarze obowiązani
byli udawać się na miejsce pożaru. Każdy cech dawał im do pomocy po
czterech członków. Dwa lata później piwowarom i zarobkującym przy
pomocy koni (furmanką itp.) nakazano zwozić wodę do pożaru. Pierwsi, którzy przybywali na ratunek, otrzymywali nagrody w wysokości od
1 do 12 groszy1.
Najważniejszą jednak wzmianką o narzędziach ogniowych w Warszawie połowy
XVI w. jest uchwała Rady Miejskiej z roku 1548, wymieniająca rozmaite sprzęty, w tym:
drabiny, wiadra skórzane, haki żelazne, siekiery i sikawki (jeszcze typu strzykawka). Franciszek Giedroyć podaje łacińską wersję dokumentu i jego krótkie omówienie2.
Uchwałami magistratu warszawskiego z 1603 r. i 1614 r. rozszerzono obowiązek gaszenia pożarów na wszystkich mieszkańców. Przyrządów ratowniczych musiało być mało,
skoro w 1636 r. nawoływano, by mieszczanie „do ognia nie czczą ręką przychodzili, ale ratowali”. W 1696 r. magistrat ustanowił „fejerberów albo starszych ogniowych”, do których

1
2

„Gazeta Polska” 1936, nr 336, s. 12.
F. Giedroyć, Porządek ogniowy w Warszawie, Warszawa 1915, s. 99–100.
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należało kierownictwo akcją gaszenia pożaru, oraz zarządził, by w porze nocnej w ratuszu
przebywało dziesięciu „drążników” celem pomagania warcie miejskiej na wypadek wybuchu pożaru. Mieli oni „za ogłoszeniem trąby bez omieszkania do cebrów rzucić się”3.
Marszałek wielki koronny Franciszek Bieliński, który zasłynął tym, iż umiał dbać o porządek w stolicy i surowo egzekwował swe uprawnienia sądownicze przy osobie króla
Augusta II, doceniając zasady przepisów higieny, zmuszał mieszkańców Warszawy do budowania studni, które miały ułatwiać gaszenie pożarów. Z żelazną konsekwencją zabronił
palenia ogni po godz. 21, pozwolił jedynie używać świec. Inną jego zasługą jest wydanie
w 1752 r. dokumentu dla Ostrowa Wielkopolskiego powołującego pierwszą w Polsce straż
pożarną4.
Kolejny marszałek wielki koronny Stanisław Lubomirski wydał w 1774 r. „Ordynacyję
cechom miasta Starcy Warszawy względem stawania do gaszenia ognia”, jako że dawniejsze zarządzenia „dla odmienności czasów poszły w zapomnienie”. Cechy miały wysłać na
miejsce pożaru 254 ludzi, i to na ratunek, a nie „na dziwowisko”. W 4 lata później zarządzono, że na „larum przez trąbę, bęben lub grzechotkę” miało na miejsce pożaru udawać
się kilkunastu żołnierzy milicji miejskiej, burmistrz z pomocnikami i 291 członków cechów rzemieślniczych5.
„Porządek ogniowy w Warszawie, od marszałka wielkiego koronnego na mocy prawa
ustanowiony 1779 roku” poddał rewizji wszystkie poprzednie nakazy i ujął je w jedno zarządzenie6. Dokument ten ma istotne znaczenie także ze względu na szczegółowy wykaz
sprzętu gaśniczego znajdującego się w Warszawie i w jej jurydykach w drugiej połowie
XVIII w.7 Do gaszenia pożaru nadal zobowiązani byli wszyscy mieszkańcy stolicy, pod
kierunkiem intendenta ogniowego. Jego zakres działania szczegółowo określono w 1795 r.
Okres pod zaborami
W dobie Księstwa Warszawskiego, w 1810 r., wydano nowe zarządzenia. Straż pożarną
stanowili stróże oraz parobcy ze wszystkich domów, a także wszyscy właściciele mniejszych domów, gdzie stróżów i parobków nie było. Minister Tadeusz Mostowski z Komisji
Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego po
zapoznaniu się z projektem organizacji zawodowej straży ogniowej w Warszawie, przygotowanym przez Jana Rudnickiego, postanawia wprowadzić go w życie. W związku z powstaniem listopadowym projekt upada8.

3
4
5
6

7

8

„Gazeta Polska” 1936, nr 336, s. 12.
B. Michalec, Trzymał Warszawę żelazną ręką, „Stolica” 2013, nr 10, s. 32.
„Gazeta Polska” 1936, nr 336, s. 12.
Porządek Ogniowy W Warszawie: Od Marszałka Wielkiego Koronnego Na Mocy Prawa Ustanowiony, Warszawa 1779, s. 1-19.
B. Ulicki, Technika w obronie przed pożarami dawnej Warszawy, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”
2016, nr 64, s. 71.
https://archiwum.warszawa-straz.pl/index.php/historia (dostęp: 25.05.2021).
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Taki sam skład straży pożarnej przewidywało wydane w dobie powstania zarządzenie z 17 lutego 1831 r. W kilka miesięcy później, spodziewając się oblężenia Warszawy,
utworzono korpus pompierów, składający się z oficerów i szeregowców. Utworzenie tego
korpusu ówczesna prasa warszawska uważała za „zaprowadzenie straży ogniowej w Warszawie”9.
Rada Administracyjna Królestwa Polskiego podejmuje decyzję o utworzeniu Straży
Ogniowej m.st. Warszawy. Car Mikołaj I decyzję zatwierdza. Jako wzór organizacyjny
przyjęto Petersburską Straż Ogniową10.
Od 1834 r. straż ogniową zaczęto formować i kompletować „z mieszkańców m. Warszawy, dobrowolnie zaciągnąć się pragnących, w razie zaś niedostatku tychże – ze spisowych polskich, do służby frontowej mniej zdatnych”. Równocześnie zarządzono, że
w 1836 r. „straż ogniowa w całej rozciągłości uorganizowaną i w ruch wprowadzoną być
winna”11. Uformowana i wyćwiczona Straż Ogniowa m. Warszawy rozpoczyna służbę.
Do jej obowiązków należy gaszenie pożarów, czyszczenie kominów oraz sprzątanie ulic
w mieście. Po ukończeniu zaciągu dokonano podziału na cztery oddziały, z których każdy
otrzymał swoją barwę i konie jednej maści: Sztab i I Oddział umieszczono w byłych koszarach Artylerii Konnej Gwardii przy ul. Nalewki 3 – barwa czerwona oraz konie maści
karej; II Oddział umieszczono w tylnym gmachu Ratusza przy ul. Senatorskiej 16 – barwa
biała oraz konie łaciate, siwe; III Oddział otrzymał siedzibę przy ul. Nowy Świat 14 – barwa niebieska oraz konie gniade; IV Oddział ulokowano w drewnianych zabudowaniach
przy ul. Brukowej róg Szerokiej – barwa zielona oraz konie kasztanowate12.
Straż Ogniowa w chwili powstania posiadała: 413 pracowników, 96 koni, 20 sikawek
różnych mniejszych i większych, w tym 10 czterokołowych, 21 wojłoków do pokrywania
dachów, 74 topory, 4 drabiny o dwóch i trzech kołach, 96 wiader blaszanych do nalewania
wody w beczki, 33 beczki czterokołowe, 30 beczek dwukołowych, 4 omnibusy do przewożenia ludzi oraz 5 wozów rekwizytowych13.
W 1841 r. następuje rozszerzenie zakresu obowiązku o obsługę 800 latarń ulicznych
oraz zmiana nazwy na Warszawską Straż Ogniową (WSO). W 1867 r. Komitet Urządzający w Królestwie Polskim zniósł system przyjmowania ochotników i wprowadził kompletowanie stanu straży pożarnej wyłącznie z kontyngentu wojskowego. W 1873 r. ponownie
przywrócono przyjmowanie ochotników. Musieli oni zobowiązać się do służby w straży
przez okres od jednego roku do trzech lat14.

9
10
11
12

13
14

„Gazeta Polska” 1936, nr 336, s. 12.
https://archiwum.warszawa-straz.pl/index.php/historia (dostęp: 25.05.2021).
„Gazeta Polska” 1936, nr 336, s. 12.
E. Burzyński, Z. Jarosz, A. Jaworski, Z. Radwański, K. Rafalski (red.), Opowieść o warszawskich strażakach,
Wydawnictwo MON, Warszawa 1961, s. 43.
https://archiwum.warszawa-straz.pl/index.php/historia (dostęp: 25.05.2021).
„Gazeta Polska” 1936, nr 336, s. 12.
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W stulecie Warszawskiej Straży Ogniowej
Za czasów prezydenta Stefana Starzyńskiego w ramach kompetencji wiceprezydenta miasta to Janowi Pohoskiemu przypadało kierowanie m.in. Strażą Ogniową15. Jan Pohoski uczestniczył w uroczystościach strażackich, reprezentując Zarząd Miejski. 8 maja 1935 r., w święto
Warszawskiej Straży Ogniowej, komendant WSO por. Feliks Chociszewski, w towarzystwie
wiceministra spraw wewnętrznych Władysława Korsaka i swojego zastępcy por. Cichockiego
oraz wiceprezydenta Warszawy Jana Pohoskiego przeszli przed frontem oddziałów strażackich
na placu Teatralnym16. Mieszkańcy stolicy z dumą patrzyli na defiladę strażaków.
W 1936 r., w jubileuszowym roku stulecia powstania Straży Ogniowej w Warszawie,
Warszawska Straż Pożarna liczyła 11 oficerów (wraz z komendantem) i 454 strażaków.
Przyrządów ratowniczych jest: automotopomp – 14, motopomp przenośnych – 4, drabin
mechanicznych – itd. Straż już była zmotoryzowana17.
Zanim nastał rok jubileuszowy warszawskich strażaków, 31 lipca 1935 r. przy ul. Freta 16
przed godz. 5 nad ranem miała miejsce katastrofa budowlana. Runęła ściana prawej oficyny
czteropiętrowego domu. Natychmiast na miejsce katastrofy przyjechały służby pogotowia
i straż ogniowa. Przybyli również minister Marian Zyndram-Kościałkowski, prezydent miasta Stefan Starzyński, wiceprezydenci Jan Pohoski i Józef Ołpiński, wojewoda Władysław
Jaroszewicz. Kierownictwo akcji ratunkowej objął naczelnik Wydziału Technicznego Zarządu Miejskiego inż. Olszewski i zastępca naczelnika Urzędu Inspekcyjno-Budowlanego inż.
Giryn. Minister Marian Zyndram-Kościałkowski i prezydent Stefan Starzyński złożyli po
1000 zł na rzecz pomocy poszkodowanym. Z polecenia prezydenta miasta zorganizowano
na miejscu akcję doraźnej pomocy ofiarom katastrofy. Część osób pozbawionych dachu nad
głową umieszczono natychmiast w schroniskach miejskich18. Strażacy warszawscy od razu
przystąpili do akcji ratunkowej, przeszukiwali gruzowisko zawalonej ściany oficyny przy ul.
Freta 16, pod którą zginęło sześć osób, a ponad dwadzieścia odniosło rany.
Prezydent miasta Stefan Starzyński 3 sierpnia 1935 r. wydał okólnik do pracowników
miejskich w związku z akcją ratowniczą podczas katastrofy budowlanej:
Do Wszystkich Pracowników Miejskich.
W nocy z dnia 31 lipca b. r. w Warszawie nastąpiła wielka katastrofa budowlana, jakiej
dawno Stolica nie pamięta. Na posesji przy ul. Freta 16 zawaliła się część 4-ro piętrowej
oficyny. Pod gruzami tego budynku znalazło śmierć kilka osób, kilkanaście zaś zostało
rannych, a szereg rodzin straciło dach nad głową.
W nocy tej wezwano Miejską Straż Ogniową, która musiała pełnić bardzo uciążliwą
pracę z narażeniem życia. Komendant Straży Ogniowej, oficerowie, podoficerowie i strażacy poszukiwali rannych i zabitych. Uciążliwa praca Straży Ogniowej trwała ponad 50 godzin. W imieniu Zarządu Miasta wyrażam serdeczne podziękowania za ofiarną służbę
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B. Michalec, W cieniu prezydenta – Jan Pohoski, [w:] J. Gierczyńska, T. Skoczek (red.), Wokół Akcji AB. Represje niemieckie w pierwszych latach okupacji, Muzeum Niepodległości, Warszawa 2020, s. 300.
Ibidem, s. 307.
Ibidem.
„Gazeta Polska” 1935, nr 211, s. 8 i 10.
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Komendantowi Straży Ogniowej dyrektorowi Chociszewskiemu, wszystkim oficerom,
podoficerom i strażakom, którzy w tej akcji brali udział.
Pan Minister Spraw Wewnętrznych Marian Zyndram-Kościałkowski, który osobiście
zwiedził miejsce katastrofy, postanowił odznaczyć najbardziej zasłużonych w tej akcji medalem za ratowanie ginących. Odznaczenia te przyznane zostały: Chociszewskiemu Feliksowi
– Komendantowi Straży Ogniowej, Harniszowi Teodorowi – zastępcy Komendanta Straży
Ogniowej, Malinowskiemu Zygmuntowi – sierżantowi sztabowemu, Cichockiemu Stefanowi
– Dowódcy I-go Oddz., Jędraszkiewiczowi Zygmuntowi – sierż. sztab., Jugo Albinowi – sierż.
sztab., Onyszkiewiczowi Zygmuntowi – strażakowi, Klepe Adamowi – p. o. Dowódcy II-go
Oddz., Kręciejowskiemu Władysławowi – strażakowi, Lewickiemu Mieczysławowi – Dowódcy III-go Oddz., Szatkowskiemu Michałowi – sierż. sztab., Wasilewskiemu Janowi – strażakowi, Hassowi Karolowi – dowódcy IV-go Oddz., Jaroszewiczowi Kazimierzowi – młod. of. IVgo Oddz., Szymańskiemu Józefowi – sierż. sztab., Rządkowskiemu Wacławowi – strażakowi,
Zakrzewskiemu Zygmuntowi – strażakowi, Marczakowi Adamowi – strażakowi.
W akcji tej brali również bardzo aktywny udział inżynierowie Urzędu Inspekcyjno-Budowlanego z wice-dyrektorem Girynem w zastępstwie nieobecnego w Warszawie
dyrektora Nowakowskiego, oraz inżynierowie Wydziału Technicznego z dyrektorem A.
Olszewskim na czele. Inżynierowie ci przez 3 noce i 2 dni pełnili bez przerwy dyżury,
wydając niezbędne zarządzenia zabezpieczenia dalszych budowli od runięcia.
Wszystkim niżej wymienionym wyrażam serdeczne podziękowanie za gorliwą pracę
i za obywatelskie traktowanie swoich obowiązków: p. Dyrektorowi inż. A. Olszewskiemu,
p. vice-dyrektorowi inż. J. Girynowi.
PP. Inspektorom Urzędu Insp. Budowlanego: K. Mieszkisowi, A. Pawluciowi, S. Korsakowi,
W. Krękowskiemu, W. Topolnickiemu, Cz. Filipowiczowi, B. Łobodowskiemu, Cz. Pawłowskiemu,
jak również z Wydziału Technicznego: inż. P. Brannemu, inż. H. Orleańskiemu, inż. A. Maludze.
Wyrażam również podziękowanie niewymienionym wyżej, a współpracującym w ratowaniu, specjalnie robotnikom z Wydziału Technicznego, którzy z wielką gorliwością
usuwali gruz ze zwalonego domu i szybką swą pracą przyczynili się do zakończenia akcji
ratowniczej. Po zakończeniu akcji ratowniczej dalsza rozbiórka domu zagrożonego została przekazana według obowiązującej ustawy budowlanej właścicielowi domu.
(-) St. Starzyński, Prezydent Miasta19
Osobiście prezydent Warszawy Stefan Starzyński w towarzystwie wiceprezydenta miasta Józef Ołpińskiego udał się 5 sierpnia 1935 r. do Komendy Głównej Warszawskiej Straży
Ogniowej i po przyjęciu raportu od komendanta straży Chociszewskiego złożył podziękowanie i wyrazy uznania dla strażaków za wzorcowe i z poświęceniem spełnienie obowiązku
przy ratowaniu ofiar katastrofy przy ul. Freta. Przy wejściu prezydenta Warszawy witał oficer
straży ogniowej z pocztem sztandarowym20.
Członkowie Tymczasowej Rady Miejskiej i Komisji Rewizyjnej 28 września 1935 r. w towarzystwie prezydenta miasta Stefana Starzyńskiego i wiceprezydenta miasta Jana Pohoskiego

19
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„Dziennik Zarządu m.st. Warszawy” 1935, nr 40, s. 1-2.
„Gazeta Polska” 1935, nr 216, s. 14.
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zwiedzili roboty inwestycyjne wykonywane przez Zarząd Miejski. Program zwiedzania był bardzo obszerny, obejmował wszystkie najważniejsze prace prowadzone w bieżącym sezonie, także
nowy budynek straży pożarnej21. Na jesieni 1936 r. zostają oddane do użytku nowoczesne koszary i siedziba komendy Warszawskiej Straży Ogniowej przy ul. Polnej 1. Budynek wybudowany
przez władze miejskie był pierwszym i specjalnie przystosowanym do potrzeb straży obiektem22.
Warszawska Straż Ogniowa we wrześniu 1939 r.
Zarząd Miejski w Warszawie zdążył powierzyć Ośrodkowi Wyszkolenia Strażackiego,
który powstał w nowym gmachu przy zbiegu ulic Potockiej i Marymonckiej, od 1 kwietnia
1939 r. obsługę pożarniczą: Żoliborza, Bielan, Marymontu i Słodowca. Ośrodek został
wyposażony w nowoczesny sprzęt strażacki i rozpoczął działalność jako posterunek dzielnicowej miejskiej Straży Ogniowej23.
W kwietniu 1939 r. na zebraniu korpusu oficerskiego Straży Ogniowej w Warszawie
zapadła uchwała ofiarowania subskrybowanych obligacji Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej na FON24. 6 czerwca o 6 nad ranem na Dworcu Głównym wybuchł pożar. Nadjechały
II i III oddziały straży pożarnej, potem i inne. Przyjechał wkrótce również premier Sławoj
Składkowski, który osobiście kierował akcją ratunkową. Premier wystosował rano do prezydenta m.st. Warszawy pismo:
Stwierdzam bohaterstwo i poświęcenie bez granic Straży Ogniowej m.st. Warszawy, biorącej udział w gaszeniu pożaru Dworca Głównego w Warszawie w godzinach rannych
6 czerwca rb. wobec czego polecam panu przedstawić najbardziej ofiarnych i dzielnych
strażaków do następujących odznaczeń:
2 złote Krzyże Zasługi, 10 srebrnych Krzyży Zasługi, 50 brązowych Krzyży Zasługi.
Odznaczeni mają być wszyscy strażacy, biorący udział w oddziale ratowniczym przy wydobywaniu zasypanego strażaka.
Dekoracji dokonam osobiście na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego o godz. 8 rano dn.
7 czerwca b.r. Rannych strażaków dekorować będę w szpitalu.
(--) Sławoj Składkowski, minister25
O przyczynach i fazach pożaru relacjonował szczegółowo Stanisław Gieysztor, komendant Warszawskiej Straży Ogniowej. Jak twierdził, kluczowym momentem było dotarcie
ognia do drewnianego szalunku przy windzie. Stamtąd ogień rozprzestrzenił się z łatwością na górne piętra. Po zakończonej akcji Stanisław Gieysztor wyraził się słowami: „Znam
dobrze francuskich i niemieckich strażaków i wiem, jak świetnym sprzętem dysponują.
Sam wymienił był się z nimi na niejedno, ale przenigdy na moich ludzi”26.

21
22
23
24
25
26

Ibidem, nr 272, s. 12.
E. Burzyński, Z. Jarosz, A. Jaworski, Z. Radwański, K. Rafalski, op. cit., s. 70-71.
„Gazeta Polska” 1939, nr 60, s. 8.
Ibidem, nr 98, s. 8.
„Kurier Warszawski” 1939, nr 154, s. 11.
W. Jabłonowski, Warszawska Straż Ogniowa 1836-1939, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej,
Warszawa 2001, s. 104-105.
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Na placu Józefa Piłsudskiego 7 czerwca odbyła się uroczystość dekoracji odznaczonych
oficerów i szeregowych Straży Ogniowej m.st. Warszawy, którzy bohatersko wyróżnili się
w akcji gaszenia pożaru nowego gmachu Dworca Głównego. Dekoracji dokonał osobiście
premier gen. Felicjan Sławoj Składkowski. Na placu stanęły w szeregu przedstawieni do
odznaczenia członkowie Straży Ogniowej. Za nimi ustawiła się kompania chorągwiana
Tramwajowego Przysposobienia Wojskowego z orkiestrą oraz pluton honorowy Związku
Strzeleckiego. W głębi placu ustawiono samochody strażackie i motopompy. W oczekiwaniu na przybycie premiera na placu zgromadzili się przedstawiciele władz państwowych
z ministrem Juliuszem Ulrychem, wojewodą Władysławem Jaroszewiczem, dyrektorem
Departamentu Politycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Wacławem Żyborskim,
wiceprezydentami miasta Janem Pohoskim i Julianem Kulskim, reprezentacją władz naczelnych Straży Ogniowej. Na chodnikach zgromadzili się tłumnie mieszkańcy27.
Premier w towarzystwie wojewody Władysława Jaroszewicza oraz wiceprezydentów
miasta Pohoskiego i Kulskiego przeszedł przy dźwiękach marsza generalskiego przed
frontem kompanii chorągwianej i odznaczonych, a po dokonaniu przeglądu wygłosił
przemówienie:
Oficerowie i szeregowi Straży Pożarnej!
Zebraliśmy się, aby uczcić akt poświęcenia i odwagi, wykazanej przez Was przy pożarze Dworca Głównego.
Cześć pamięci strażaka Jana Sokolika, który życie swe złożył dla ratowania dobra narodowego. Ranni strażacy: Zygmunt Milewski, Leon Koczacki i Mieczysław Komoda znajdują opiekę dla swego zdrowia i nagrodę za okazane męstwo i poświęcenie.
Ofiarnością swą uratowaliście wczoraj wartość milionową. Daliście jednak Polsce
rzecz cenniejszą niż miliony, daliście przykład męstwa, ofiarności i poświęcenia.
Postąpiliście zgodnie z honorem żołnierza straży pożarnej28.
Po przemówieniu dyrektor biura personalnego Zarządu Miejskiego Pawłowicz odczytał listę odznaczonych. Przy dźwiękach hymnu narodowego premier dokonał aktu dekoracji. Odznaczeni, kompania chorągwiana oraz oddziały Straży Ogniowej przedefilowały
przed premierem i osobami towarzyszącymi29.

27
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„Gazeta Polska” 1939, nr 157, s. 5.
„Kurier Warszawski” 1939, nr 155, s. 10.
Ibidem. Złote Krzyże Zasługi otrzymali: kpt. Stanisław Drożdżeński, por. Tadeusz Pawłowski. Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali: kpt. Zbigniew Borowy, por. Jerzy Lgocki, ppor.: Jerzy Jasiński, Józef Nazarko, Adam Klepa, sierż.
sztab. Karol Szymański, sierż. Józef Szymański, sierż. Władysław Muszalski, sierż. sztab. Józef Winnik i śp. strażak
Jan Sokolik. Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali: sierżanci – Bolesław Zdoliński, Stefan Miller, Apoloniusz Zaczyński;
strażacy: Jan Wasilewski, Feliks Gawliński, Franciszek Rojek, Władysław Barszcz, Stefan Suchnos, Ignacy Jabłoński, Wacław Malinowski, Józef Niszyk, Zygmunt Onuszkiewicz, Stefan Bonikowski, Zenon Odrobiński, Władysław
Buczek, Józef Kaczyński, Roman Stępień, Stanisław Okraszewski, Stanisław Kruk, Mieczysław Kamoda, Edward
Kalisiak, Leon Koczaski, Hieronim Pasturczak, Włodzimierz Kazimierczak, Henryk Ładowski, Wacław Kabat, Włodzimierz Kulesza, Adam Marczak, Antoni Górski, Marian Kominek, Stefan Wieczorek, Jan Kos, Zygmunt Milewski,
Ireneusz Michalski, Czesław Staniszewski, Szczepan Graszka, Fryderyk Dorman, Bolesław Hryniewicz, Władysław
Więckowski, Alfred Liebelt, Marian Krzemiński, Ryszard Mirkowski, Kazimierz Rudnicki, Marian Polak, Jan Nowakowski, Augustyn Jaworski, Czesław Witak, st. podoficer Aleksander Gumowski, strażacy: Zdzisław Bolanowski,
Zygmunt Samulski, Franciszek Eisele i Edward Ruder.
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Po uroczystości na placu Piłsudskiego premier Sławoj Składkowski wraz z wojewodą
Jaroszewiczem, wiceprezydentami miasta Pohoskim i Kulskim oraz urzędnikami państwowymi udał się do Szpitala Dzieciątka Jezus, gdzie udekorował rannych strażaków:
Zygmunta Milewskiego, Leona Koczackiego i Mieczysława Kamodę. Jednocześnie wojewoda Władysław Jaroszewicz wręczył rodzinom rannych strażaków nagrody pieniężne po
300 zł każdej, zaś rodzinie zmarłego strażaka Jana Sokolika przekazał sumę 500 zł30.
Groźny pożar na Dworcu Głównym przypominał swoimi rozmiarami pożar składów
do przechowywania mebli Jana Kochanowicza przy ul. Targowej 42, gdzie zarwały się
stropy od 5. piętra aż do parteru. Śmierć poniosło wówczas dwóch strażaków z V oddziału: Michał Skowroński i Julian Szczepkowski. Działo się to 20 września 1918 r. Podczas
innego groźnego pożaru – browaru Machlejda w 1917 r. – zginął strażak Stanisław Paciorkowski z IV oddziału31.
Warszawską Straż Ogniową wciągnięto także do pracy nad zorganizowaniem obrony
przeciwlotniczo-przeciwpożarowej stolicy. Rozpoczęło się szkolenie strażaków do nowej
służby, nieznacznie polepszono stan wyposażenia technicznego strażaków32.
30 sierpnia komendant Warszawskiej Straży Ogniowej Stanisław Gieysztor wezwany
został do Komendy Miasta, gdzie mieściła się siedziba Dowódcy Warszawskiego Ośrodka
Obrony Przeciwlotniczej. Dowódca OPL biernej płk Tadeusz Bogdanowicz poinformował
komendanta Gieysztora o zarządzeniu pogotowia OPL i polecił niezwłocznie przestawić
straż na organizację wojenną przewidzianą w elaboracie „mob.”. Po powrocie do Komendy Straży komendant Gieysztor zapoznał dowódców oddziałów i oficerów z założeniami
organizacyjnymi33.
Warszawska Straż Ogniowa wkracza w okres działań wojennych. Oddziały zostają
przeorganizowane i jako niezbędne pozostawione do obrony stolicy. Do płonącej Warszawy z pomocą przybywa łódzka straż (23 samochody), poznańska (6 samochodów) oraz
pojedyncze siły z: Płocka, Żyrardowa, Brzezin, Ozorkowa, Nieszawy i Rawy Mazowieckiej. Kilka innych przejeżdża przez Warszawę, nie zatrzymując się nawet34.
Niemcy nie pozostawili Warszawy w spokoju. Od pierwszych dni września codziennie powtarzały się naloty bombowców, które siały spustoszenie w różnych dzielnicach
stolicy. Spłonęło wiele domów, zginęło wielu cywilnych mieszkańców, zniszczono lub
uszkodzono szereg urządzeń użyteczności publicznej. Wojna coraz wyraźniej pokazywała
swoje okrutne oblicze. Pierwsze ataki lotnicze na Warszawę skierowane były na przedmieścia miasta zamieszkałe przez najuboższą ludność cywilną, budziły popłoch wśród mieszkańców. W napadzie brało udział około 70 bombowców, które rzucały kruszące i zapalające bomby. Bombardowania powietrzne powodowały coraz większe straty wśród ludności
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„Gazeta Polska” 1939, nr 157, s. 5.
„Kurier Warszawski” 1939, nr 155 (wydanie poranne), s. 4.
E. Burzyński, Z. Jarosz, A. Jaworski, Z. Radwański, K. Rafalski, op. cit., s. 72.
L. Dobroszycki, M. Drozdowski, M. Getter, A. Słomczyński (oprac.), Cywilna obrona Warszawy we wrześniu
1939 r. Dokumenty, materiały prasowe, wspomnienia i relacje, PWN, Warszawa 1964, s. 424.
A. Jaworski, J.E. Wilczur, Strażacka wierność. Z dziejów strażackiego antyhitlerowskiego ruchu oporu w okupowanej Warszawie w latach 1939-1845, Wydawnictwo Obrony Narodowej, Warszawa 1977, s. 24.
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cywilnej, liczne pożary i zniszczenia35. Warszawska prasa informowała, co powinni zrobić
mieszkańcy miasta w razie pożarów:
(...). W razie pożaru należy dzwonić o pomoc do Straży Pożarnej (...). Ratować należy
własnymi siłami, wedle zarządzeń p. Komisarza Cywilnego i Komendy OPL, wzywając na
pomoc w pierwszym rzędzie Straż Obywatelską z najbliższego Komisariatu. (...)36.
Przez cały czas obrony Warszawy strażacy warszawscy każdego dnia, przez 24 godziny
na dobę gasili pożary w całym mieście. W Warszawie wybuchały co chwila liczne pożary,
które gasiła z wielkim poświęceniem świetnie działająca straż pożarna i OPL37.
W ciągu ubiegłej nocy i dziś od rana raz po raz zasnuwają niebo nad Warszawą łuny
i dymy pożarów. Straż czuwa nad bezpieczeństwem ludności, śpieszy ofiarom pożogi z pomocą wespół z ofiarami obywateli, którzy alarmowani przez radio śpieszą chętnie na każdy apel. Z większych pożarów wspólnymi siłami straży i wysiłkiem obywateli opanowano
i ugaszono pożary: przy ul. Czerniakowskiej, Siennej, Srebrnej, Złotej, Sosnowej i Śliskiej.
Akcja ratownicza nie dopuściła do rozprzestrzenienia się ognia w ul. Wielką i na dzielnicę
Dworca Głównego38.
Prezydent miasta Stefan Starzyński w swoim przemówieniu radiowym apelował do
mieszkańców Warszawy i fachowców:
Obywatele, nie mogę w przemówieniu wyczerpać wszystkich zadań, jakie na nas spadają.
Zdrowy instynkt społeczny społeczeństwa Stolicy na pewno prowadzić będzie po drodze
właściwej. Ale nie wolno nikomu być biernym, ulegać nastrojom. Wszyscy dobrzy obywatele winni wciągnąć się w wir prowadzonej dziś pracy (...). Idźcie śladami tych pracowników miejskich przedsiębiorstw: Elektrowni, Wodociągów, Gazowni, Tramwajów, Zakładu
Oczyszczania Miasta, Agrilu, miejskich sklepów spożywczych itd. Straży Ogniowej, służby sanitarnej, opieki społecznej i służby szpitalnictwa, którzy dają Wam z siebie wszystko,
utrzymując w ruchu życie codzienne. Stańcie wszyscy do pracy. (...)39.
Dowódca Obrony Warszawy gen. Walerian Czuma, prezydent Warszawy Stefan Starzyński, komendant główny Straży Obywatelskiej Janusz Regulski i komendant OPL m.st.
Warszawy wiceprezydent miasta Julian Kulski w swoich odezwach i apelach do ogółu ludności, do członków Straży Obywatelskiej oraz organów służby OPL przeciwstawiają się
energicznie nastrojom panicznym i chaosowi ewakuacyjnemu.
Ciężki wieczór i noc z 8 na 9 września przeżyli mieszkańcy Woli i Śródmieścia. Zaczął
się palić dach na dwupiętrowym domu, gdzie mieścił się Szpital Dziecięcy im. Bersohnów
i Baumannów. Pożar ugasili członkowie OPL. Ale iskry spowodowały przeniesienie ognia
na tylne oficyny domów przy ul. Złotej. Groźbę pożaru powiększył skład węgla, gdzie
na placu było około 5 wagonów drobnego węgla i miału. Na miejsce początkowo od ul.
Siennej przybyli z innych pożarów z Pragi oddział Warszawskiej Straży Ogniowej pod
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dowództwem por. Adama Klepy oraz sekcja 10. Oddziału Straży Pożarnej z Łodzi pod
kierunkiem plutonowego Adama Wekswerta. Strażacy, nie zważając na grozę niebezpieczeństwa, wśród walących się stropów i klatek schodowych pracowali po 36 godzin bez
przerwy. Do akcji tej, na apel Polskiego Radia, pośpieszyli mieszkańcy z sąsiednich domów. Pożar trwał dwie doby bez przerwy. Palącego się węgla nie ugaszono wodą, ludność
zasypywała go piaskiem, podchodząc na stos węgla po ułożonych deskach. Bohaterską
walkę z ogniem stoczył porucznik Klepa, nad którego głową padały co chwila pociski.
Odważny strażak mimo próśb mieszkańców nie zszedł ze swego posterunku, oświadczając, „że jest również na froncie wojennym, z którego nie wolno mu zejść”. Oprócz dzielnego porucznika Klepy bohatersko pracowali sierżanci z Warszawskiej Straży Ogniowej:
A. Jugo, S. Orłowski, S. Kwiatkowski oraz zawodowi S. Stefaniak i J. Szmigiera40. Od pocisków, które padły w Śródmieściu w nocy z 8 na 9 września, wynikł pożar w gmachu Kina
„Victoria” przy ul. Marszałkowskiej 106. Dzięki energicznej akcji straży nie dopuszczono
do przerzucenia się ognia na dom frontowy posesji i na sąsiedni pod numerem 10441.
Silne naloty na Pragę spowodowały kilka pożarów w rejonie Dworca Wschodniego
i Wileńskiego, w fabryce mydła przy ul. Grodzieńskiej. Palił się też Targówek. Wszystkie
sekcje Straży Ogniowej były w akcji. Lotnicy bombardowali płonące ulice oraz ostrzeliwali z karabinów maszynowych strażaków, którzy zmuszeni byli do przerwania pracy
i schronienia się w bramach i ruinach zburzonych domów. Sekcja Aleksandra Borsa Straży
Ogniowej z Pragi wyjechała do pożaru na ul. św. Wincentego, gdzie zapaliła się zburzona
bombą drewniana oficyna w posesji nr 7, a od niej przyległe drewniane domy nr 5 i 9. Pod
płonącymi szczątkami oficyny znalazło śmierć kilka osób, które schroniły się w piwnicy42.
Bródno przeżyło 10 września nieprzerwane niedzielne ataki lotnicze43. Niemieccy lotnicy w nalotach nocnych przyjęli straszną taktykę przygotowawczą. Podczas nalotu przed
wieczorem usiłowali zapalić różne obiekty na terenie Warszawy, aby po tym w nocy kontynuować akcję niszczycielską przy czerwonej łunie, oświetlającej jedną z dzielnic miasta. Olbrzymia łuna zalewała niebo nad Pragą. Nowe Bródno, zabudowane drewnianymi
domkami, spaliło się w znacznej części. Straszną rzeź urządziły niemieckie samoloty na
Cmentarzu Bródnowskim. Setki ludzi, którzy ukryli się między grobami, wybito z karabinów maszynowych. Ta część Warszawy robiła wrażenie, jakby przeszła wielką pożogę.
Co parę kroków czerniały zgliszcza. Oprócz domów i budynków użyteczności publicznej
w Warszawie zbombardowane były też świątynie. Całkowitemu zniszczeniu w czasie bombardowania uległ kościół na Annopolu, dzielnicy baraków dla najuboższych. Uszkodzony
został drewniany kościół Matki Bożej Różańcowej na Bródnie wraz z zabudowaniami parafialnymi i plebanią44.
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„Kurier Warszawski” 1939, nr 252, s. 1.
„Kurier Warszawski” 1939, nr 253, s. 1.
B. Michalec, Wrzesień 1939 roku z Targówkiem w tle, [w:] Skoczek T. (red.). Był taki wrzesień, Muzeum
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Na Nowym Bródnie działała Ochotnicza Straż Pożarna, która została powołana do życia
w 1904 r., a na Annopolu przy ul. Toruńskiej 21 był Oddział Warszawskiej Straży Ogniowej
działający od 1929 r. Jednak w obliczu zniszczeń i pożarów, które pochłonęły prawobrzeżną
Warszawę, stan tych jednostek pożarniczych był niestety znikomy45.
Praga, nękana od kilku dni bombardowaniem lotniczym, padła ofiarą kilkakrotnego
nalotu groźniejszego w skutkach niż poprzednie, a z nią Targówek i Bródno. „Drewniane Bródno przypominało wielką pochodnię, spowitą kłębami dymu i blaskiem płomieni.
Lotnicy hitlerowscy buszowali bezkarnie ponad dachami i koronami drzew, obracając dobytek w perzynę”. Około godz. 9.30 zapaliły się od bomb drewniane domy przy ulicach:
Siedzibnej, Budowlanej i Nadwiślańskiej. Ogień szerzył się tak gwałtownie, że wkrótce objął cały kwartał od Budowlanej do Nadwiślańskiej. Na szczęście wiatr kierował płomienie
i przenosił płonące żagwie na pola. Do pożaru przybyły sekcje 41 i 42, obie z posterunku
nr 1 przy ul. Toruńskiej. Pomimo trwających nalotów rozpoczęły akcję. Z powodu przerwania przewodu wodociągowego na ulicy Poborzańskiej nie było wody w hydrantach,
tak że sekcje pracowały tylko nad odcięciem ognia przez przerywanie drewnianych parkanów oraz odgrzebywały rannych i zabitych spod rumowisk. Wydobyto kilkadziesiąt osób.
Na miejscu pożaru żaden strażak nie odniósł szwanku. Zginął natomiast wysłany do szefostwa dzielnicy jako goniec strażak rezerwista Roman Przybysz, który w drodze na ulicy
Syrokomli padł od kuli lotniczego karabinu maszynowego. Zniszczona sieć telefoniczna
utrudniała łączność, zniszczenie przewodów wodociągowych bardzo utrudniło akcję gaśniczą. Braku wody w hydrantach nie mogła wyrównać pomoc beczkowozów, przysyłanych do większych pożarów z lewego brzegu Wisły46.
10 września 1939 r. dowódca Obrony Warszawy gen. Walerian Czuma zarządził zmilitaryzowanie Straży Ogniowej m. Warszawy, podporządkowując ją pod względem organizacyjnym komisarzowi cywilnemu Stefanowi Starzyńskiemu, pod względem zaś bojowym
dowódcy Ośrodka OPL. W myśl tego zarządzenia zmilitaryzowano także członków straży
zamiejscowych przebywających w tym czasie w Warszawie i biorących udział w jej obronie. Strażacy otrzymali orzełki, które nosili na czapkach, i biało-czerwoną opaskę naramienną. Od tej chwili strażacy zostali poddani właściwości sądów wojskowych47.
W związku z zarządzeniem gen. Czumy komendant Stanisław Gieysztor w wydanym
w tym samym dniu rozkazie zwrócił się do podległych mu oddziałów straży:
Z polecenia Pana Prezydenta Miasta podając do ogólnej wiadomości, że zarówno Pan
Prezydent, jak i władze wojskowe wymagają od nas bezwzględnego trwania na stanowisku
i nieopuszczania go w żadnym wypadku. Sądząc z dotychczasowego zachowania się
ogromnej większości pracowników Straży, jestem pewien, że większość ta pociągnie za
sobą garstkę mniej nerwowo odpornych i Warszawska Straż Ogniowa zdobędzie w historii obrony Warszawy zaszczytne miejsce48.
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S. Stranianek, Historia Straży Pożarnej, [w:] M. Rynkiewicz (red.). Targówek 100 lat w Warszawie, Dzielnica Targówek m.st. Warszawy, Warszawa 2016, s. 71.
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Na łamach warszawskiej prasy opublikowany był apel Komendy Straży Pożarniczych:
Wzywa się wszystkich komendantów (dowódców) przemysłowych (prywatnych) Straży Pożarnej oraz komendantki oddziałów żeńskiej służby pożarniczej w zakładach przemysłowych oraz
wyszkolonych strażaków i strażaczki z terenu m.st. Warszawy do jak najszybszego zarejestrowania się w Biurze Stołecznego Okręgu Związku Straży Pożarnych RP przy Placu Trzech Krzyży 849.
Sekcje strażackie przejawiały codziennie wielką ruchliwość. 13 września sekcja
4 Dzielnicy Północ wysłana została do Cytadeli. Po stwierdzeniu, że pożar ugasili żołnierze, sekcyjny skomunikował się z szefostwem dzielnicy, otrzymał rozkaz wyjazdu do
pożaru na Dworcu Gdańskim. Po południu palił się dach w koszarach 30. Pułku Piechoty
Strzelców Kaniowskich na Cytadeli. Do gaszenia pożaru przybyła sekcja z Dzielnicy Południe. Pożary na Cytadeli przynosiły straty wśród strażaków, sekcje pracowały tam pod
silnym ostrzałem artylerii. W tym dniu praca straży na Cytadeli była zakłócona nalotem.
Strażacy gasili pożary na stokach Cytadeli przez dwa dni50.
16 i 17 września przeszły do historii Warszawy jako dni olbrzymich strat spowodowanych działaniem artylerii. Wybuchł groźny pożar w elektrowni, który został ugaszony
wysiłkiem bohaterskiej załogi i szesnastu sekcji Straży Ogniowej, dowodzonych przez płk.
Stanisława Gieysztora51.
17 września wskutek bombardowania płonęły: Zamek Królewski, katedra św. Jana, kościół ewangelicki, gmach Sejmu i Senatu.
W czasie ostatniego bombardowania Warszawy w sobotę i niedzielę, kiedy to na stolicę padło około 10 tys. pocisków armatnich i kilkadziesiąt bomb burzących i zapalających
z samolotów niemieckich – ucierpiały prawie wszystkie domy w mieście, w tym wiele
najświetniejszych zabytków Warszawy.
W Śródmieściu kilka pocisków upadło na Zamek Królewski i na Katedrę św. Jana. Zamek Królewsko począł płonąć, jednak dzięki energicznej pomocy oddziałów wojskowych,
Straży Ogniowej i okolicznej ludności pożar ten zlikwidowano i ugaszono52.
Akcja ratunkowa strażaków obfitowała w dramatyczne momenty. Odłamkiem pocisku
w bok ranny został sierżant Władysław Muszalski, który sam wszedł na drabinę, aby odciąć ogień z obu stron wieży zegarowej. Niemal równocześnie został ranny strażak szofer
Marek Piekutowski. Dwie godziny później ranny został strażak Czesław Motyl. Na poddaszu od podmuchu pocisku artyleryjskiego stracił przytomność strażak rezerwista Jan Pietrus. Przy pożarze zamku wszyscy pracowali bez względu na szarże. Kapitan Borowy rąbał
dach na równi z innymi, sierżant Zdoliński gasił jako prądownik, mając do pomocy porucznika Pawłowskiego. Warszawscy strażacy z furią gasili pożar na Zamku Królewskim53.
W tym samym czasie inne sekcje gasiły pożar w katedrze św. Jana, jeszcze inne
w Ogrodzie Saskim. Na rozkaz komisarza cywilnego przy Dowództwie Obrony Warszawy
Stefana Starzyńskiego przy pożarze amunicji w Ogrodzie Saskim obecny był komendant
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„Kurier Warszawski” 1939, nr 255, s. 3.
L. Dobroszycki, M. Drozdowski, M. Getter, A. Słomczyński, op. cit., s. 452.
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Warszawskiej Straży Ogniowej Stanisław Gieysztor, któremu na ochotnika towarzyszył
mjr. Nawrotny54.
Straż Ogniowa pełniła swe funkcje z narażeniem życia, ratując mienie mieszkańców
domów zapalonych pociskami nieprzyjacielskiej artylerii. W ciężkiej dobie 17 na 18 września Straż Ogniowa w sile 36 sekcji wyjeżdżała 22 razy do większych pożarów w różnych
dzielnicach miasta55.
Na dzień 19 września Straż Ogniowa liczyła 30 oficerów, w tym 5 kobiet, 37 podoficerów, 962 strażaków i szoferów, podzielona była na 33 sekcje bojowe. W ciągu 18 września
i w nocy z 18 na 19 września strażacy brali udział w gaszeniu 19 pożarów. Rejestracja
strażaków w związku z militaryzacją Straży Ogniowej objęła dotąd 861 osób. Poza Strażą
Ogniową było w Warszawie 38 sekcji terytorialnych w poszczególnych przedsiębiorstwach
miejskich i prywatnych, które liczyły 686 osób, z tego 81 kobiet i 635 mężczyzn56.
21 września dwie sekcje Straży Ogniowej wyjechały na ul. Kolejową, gdzie, jak podawał meldunek, miały się palić składy węgla podpalone bombą zapalającą. W rzeczywistości paliły się wagony kolejowe z żywnością. Jedna sekcja nie dojechała do ognia, została
zatrzymana przez posterunki wojskowe. Pozostałe sekcje wraz ze strażą kolejową opanowały ogień i część wagonów została uratowana57.
W ciągu nocy i dnia 22 września silny ogień artylerii niemieckiej skierowany został na
Żoliborz, Marymont, Ochotę i Wolę, nie pominął również Pragi. Ogień artylerii nieprzyjaciela spowodował silny pożar na terenie Cytadeli58. W opinii strażaków Cytadela była „najniebezpieczniejszym miejscem w Warszawie. Strażacy, wyjeżdżający tam, po cichu żegnali się
i jechali jak na stracenie, a gdy wracali szczęśliwie, uważali się za skazańców, których czasowo
ułaskawiono”. W nocy, w czasie gwałtownego ostrzeliwania, które zmuszało kilkakrotnie do
przerywania akcji, przy płonących szopach z węglem i drzewem zginął uderzony odłamkiem
w skroń sierżant Józef Baran. Od odłamka ranny został także strażak rezerwista Eugeniusz
Kłusiewicz. Przy pożarze, który rozprzestrzenił się gwałtownie wśród budynków magazynowych i składu amunicji, pracowało przez całą dobę pięć oddziałów strażaków. Żaden pożar na
Cytadeli nie kosztował Straży Ogniowej tyle trudu, wysiłku i ofiar, jak właśnie tej doby59.
Warszawska prasa coraz rzadziej donosiła o ofiarach, jakie ponosili strażacy, gdyż było
ich coraz więcej, tak jak wśród ludności cywilnej. Ostatnie doniesienia zamieszczone były
o śmierci strażaków, którzy zginęli na posterunku: Eugeniusz Kosowski, sierżant Straży
Ogniowej – Praga, Stanisław Górzyński, strażak60, Karol Trojan i Władysław Getko, członkowie drużyny przeciwpożarowej Banku Polskiego, zginęli 21 września od pocisków wroga, pełniąc ofiarną służbę przy gaszeniu pożaru na terenie Banku Polskiego w Warszawie61.
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Pogotowie Ratunkowe, Straż Obywatelska i Straż Ogniowa dokonywały cudów odwagi
przy ratowaniu ludzi i domów. Mimo olbrzymich przeszkód funkcjonowały jednak bez
zarzutu. Trudno było przedostać się przez ulice, zawalone gruzem i szkłem, świadczące
o barbarzyńskim spustoszeniu, dokonanym w mieście62.
23 września zaczęły płonąć budynki pomocnicze Elektrowni na Powiślu, wybuchł pożar w Tatrze Wielkim, w którym schroniło się kilkaset osób. Kiedy na miejsce pożaru
przybyli komendant Straży Ogniowej Stanisław Gieysztor i Stefan Starzyński, by organizować akcję ratowniczą, Komisarz Cywilny z laską rzucił się na policjantów, którzy ospale
wykonywali jego polecenia63.
Po całonocnym ostrzale artyleryjskim miasta, 25 września od godz. 7.00 aż do zmroku
trwało bombardowanie lotnicze o niespotykanym dotychczas natężeniu, nazywane przez
warszawiaków „lanym poniedziałkiem”. Kilkaset samolotów nadlatujących systematycznie falami zrzuca ładunki bomb burzących i zapalających na całą Warszawę i Pragę. Szpitale oznaczone znakami Czerwonego Krzyża niszczone są planowo na równi z gmachami
publicznymi, świątyniami i domami. Akcja ratunkowa w całej Warszawie jest szczególnie
utrudniona z powodu braku wody. Lotnicy ostrzeliwują masowo ludność z broni pokładowej. Liczba równoczesnych pożarów w mieście oceniana jest na około 200, przy czym
niektóre z nich obejmują całe ulice64.
Tego dnia palił się wielokrotnie gmach I Oddziału WSO, koszary przy ulicy Chłodnej.
Na Nalewkach w gmachu straży zginęli oficer łódzkiej straży Henryk Wagner i strażak
rezerwista Aron Retman. Koszary straży na Nalewkach stały się od kilku dni celem ostrzeliwania artyleryjskiego i nalotu. Ten dzień przyniósł wiele strat nie tylko wśród ludności
cywilnej, ale także wśród strażaków. Hitlerowcy bezkarnie zarzucali ogniem różnego rodzaju i kalibru chorych, rannych i ratujących65.
Jeszcze przed kapitulacją Warszawy, 26 września 1939 r., w siedzibie Komisariatu Cywilnego Obrony Warszawy, w schronie pod gmachem Zarządu Miejskiego przy ul. Daniłowiczowskiej, prezydent Stefan Starzyński udekorował odznaczeniami wojennymi
strażaków, którzy wyróżnili się swym męstwem. Nie wszyscy odznaczeni byli w Warszawskiej Straży Ogniowej. Niektórzy z nich do Warszawy przybyli z jednostkami z różnych
terenów Polski. Ale wszyscy oni, podobnie jak setki ich kolegów, bronili Warszawy przed
Niemcami, wszyscy tu narażali swe życie, wszyscy tu odznaczali się swym męstwem i odwagą66. Całe miasto płonęło, brakowało wody w hydrantach, aparatów pianowych, a nawet zwykłego sprzętu. Strażacy gasili pożary bez użycia wody, zasypując piętra piaskiem,
rąbiąc przerwy w dachach. 28 września Warszawa skapitulowała, dogasały pożary wzniecone przed dwoma i trzema dniami. Po 4 tygodniach słonecznej, suchej pogody zaczął
padać deszcz.
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Podsumowanie
Strażacy warszawscy byli przeważnie „dziećmi stolicy”, odznaczali się i odznaczają dzielnością, dziarskością, odwagą i poświęceniem w służbie ratowniczej, graniczącej
z bohaterstwem. Charakterystyczną cechą strażaka warszawskiego była i jest gotowość
śpieszenia na ratunek zawsze i wszędzie tam, gdzie życie i mienie ludzkie są zagrożone.
Zawsze patriotyczni i świadomi społecznie. Tak było w roku 1861, kiedy brali demonstracyjnie udział w Pogrzebie Pięciu Poległych, czy podczas strajku w roku 1905, któremu
nadali charakter polityczno-narodowy67. W tym samym roku ustanowiono Matkę Boską
Częstochowską patronką warszawskiej straży68.
W czasie wrześniowych działań w 1939 r. zginęło 30 strażaków, 50 zostało rannych.
Wielu strażaków działało w organizacjach niepodległościowych, jak komendant Warszawskiej Straży Ogniowej płk Stanisław Gieysztor. To właśnie bliski współpracownik prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego 23 grudnia 1939 r. współorganizował Strażacki
Ruch Oporu „Skała”. Działająca w jej strukturach zawodowa i ochotnicza kadra strażacka
prowadziła szkolenia wojskowe, w ramach których przygotowywała młodzież do walki
zbrojnej, dywersji oraz sabotażu.
3 lipca 1940 r. gestapo dokonało aresztowań domowych i wielkich obław ulicznych,
które dotknęły 3 tys. osób. Aresztowano wielu działaczy społecznych z różnych środowisk
politycznych, socjalistów, narodowców, piłsudczyków, uczestników obrony Warszawy
w 1939 r., byłych wojskowych, księży, urzędników magistratu i niektórych funkcjonariuszy policji granatowej, a równocześnie wiele osób przypadkowych. Wśród aresztowanych
znalazł się płk Stanisław Gieysztor (ur. 1891), członek „Zetu” i „Petu”, żołnierz 1. Kompanii Kadrowej Legionów Polskich, członek Polskiej Organizacji Wojskowej, oficer WP,
uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920, od 1935 r. komendant Straży Ogniowej m.st.
Warszawy. Wraz z nim aresztowano także szefa sztabu Komendy Straży Szymona Jaroszewskiego69.
Komendant Gieysztor trafił na Pawiak, a stamtąd 14 sierpnia 1940 r. o świcie w załadowanych po brzegi „budach”, pod nadzorem uzbrojonych w granaty i pistolety automatyczne gestapowców na motocyklach ruszył konwój w stronę warszawskiego Dworca Towarowego70. Z bocznicy kolejowej przy ul. Towarowej ruszył z Warszawy pierwszy transport
zbiorowy do Oświęcimia złożony z 1153 ofiar obławy oraz z 513 więźniów Pawiaka71. Stanisław Gieysztor, 23 listopada 1940 r. został zakatowany i zamordowany przez najbardziej
okrutnego starszego obozu Leo Wietschorka72. W obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu
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zginął także najbliższy współpracownik okresu okupacyjnego Stanisława Gieysztora, szef
sztabu Komendy Straży Ogniowej Szymon Jaroszewski (wcześniej był naczelnym inspektorem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP). Zginęło również kilkunastu podoficerów i szeregowych strażaków73.
Jak wspomina Henryk Pawłowicz, dyrektor Zarządu Miejskiego w Warszawie, który
był świadkiem września 1939 r., widział strażaków warszawskich w czasie ich walki o elektrownię warszawską, Teatr Wielki, Zamek Królewski, katedrę św. Jana, szpital św. Ducha
i w wielu innych akcjach wymagających nie tylko niezwykłej sprawności zawodowej, ale
również odwagi i poświęcenia, które budziły podziw. Strażacy trwali i walczyli, świadectwem ich pełnej poświęcenia odważnej pracy jest Krzyż Walecznych, który po ustaniu
działań wojennych ozdobił ich sztandar74.
Pomimo ostrych restrykcji, aresztowań, wywózki do obozów koncentracyjnych, warszawscy strażacy podjęli konspiracyjną walkę z okupantem. W swych szeregach strażackich
ukrywali młodzież oraz osoby zaangażowane w działalność podziemną. Strażacy podejmowali interwencje w sprawach zwolnień aresztowanych, współpracowali z oddziałami
podziemia. Bardzo często opóźniali akcje gaśnicze prowadzone na obiektach ważnych dla
okupanta. Korzystając z pojazdów strażackich, przerzucali ludzi, leki, żywność oraz broń
i materiały wybuchowe. Pomagali społeczności żydowskiej izolowanej za murami getta75.
W Warszawie strażacy nadal nie mają swojego pomnika upamiętniającego ich walkę
w powstaniach czy o niepodległość kraju, choć ponad 200 z nich zginęło w walce czynnej
tylko w samym Powstaniu Warszawskim. Wielu zginęło w akcjach gaszenia pożarów lub
zostało wywiezionych przez okupanta i zamordowanych w obozach koncentracyjnych.
Powinniśmy także pamiętać o udziale kilku tysięcy strażaków ochotników, społecznych drużyn przeciwpożarowych i ludności Warszawy w walce z ogniem, bo to również
dzięki nim możemy czuć się bezpieczni.
Dr Beata Michalec jest zastępcą dyrektora ds. programowych w Muzeum Niepodległości
w Warszawie.
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10.

LOSY ZASOBÓW ARCHIWÓW
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
NA ZIEMI KŁODZKIEJ W LATACH
1945-2016 JAKO PRZYCZYNEK DO BADAŃ
NAD HISTORIĄ REGIONU
Justyna Szablewska
Ziemia kłodzka to obszar położony na terenie woj. dolnośląskiego
w pobliżu granicy polsko-czeskiej. Tak jak w innych częściach Ziem Odzyskanych, znaczny procent OSP rozpoczął tam swoją działalność w latach
40. XX w., niejednokrotnie korzystając z wyposażenia pozostawionego przez
Niemców. W niniejszym artykule skupiłam się na jednostkach funkcjonujących w latach 1945-2016, a jednocześnie istniejących do dnia dzisiejszego.
Datę końcową stanowi rok ostatniej kampanii sprawozdawczo-wyborczej,
ponieważ zarządy OSP mają ogromny wpływ na zachowanie dokumentacji. W powiecie kryteria te spełnia 60 organizacji.
Na sposób funkcjonowania straży wpływa jej otoczenie. Na ziemi kłodzkiej stowarzyszenia te funkcjonują na wsiach, w miastach, w miejscowościach uzdrowiskowych, na
terenach historycznie związanych z kultem religijnym i górnictwem. Jednostki w powiecie wykazują różny stopień zachowania dokumentacji. Tylko nieliczne mają dokumenty
dotyczące ich założenia. Zdecydowana większość OSP nie posiada kompletnych zbiorów.
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W miarę upływu lat jednostki stanęły przed problemem gromadzenia dokumentów.
Druhowie chcieli przekazywać historię OSP swoim następcom częściej poprzez kroniki.
W związku z tym dokumentacja bywała niszczona przez samych strażaków.
Wpływ na ten stan miał niedostatek ich świadomości co do wagi zachowywania takich
rzeczy dla przyszłych pokoleń. W części przypadków ogromne piętno odcisnęły powodzie. Ogałacały one remizy z wszelkiego wyposażenia. OSP podejmowały wysiłki zmierzające do ochrony swoich zasobów. Część z nich na sekretarzy wybierała osoby wykształcone, obyte z dokumentami – urzędników oraz nauczycieli. Duży wpływ na zachowanie
dokumentacji mieli także druhowie pasjonaci. Przykład takiej postaci może stanowić
sekretarz, a następnie, do swojej śmierci w 2019 r., prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kudowie-Zdroju dh Andrzej Kozłowski, który zgromadził w jednostce około 2,5 m.b.
akt z lat 1964-2019 oraz dawny sprzęt i umundurowanie.
Przełom lat 80. i 90. XX w. to czas wzrostu świadomości społecznej oraz wykształcenia
strażaków ochotników. Tendencja ta pogłębia się jeszcze mocniej po roku 2000. Sytuacja
ta znajduje wyraźne odbicie w liczbie zachowanej dokumentacji. To właśnie w tym czasie
mocno poprawia się kompletność zachowanych zbiorów w wielu OSP pow. kłodzkiego.
Ponadto część strażaków przeprowadza ze swoimi starszymi kolegami wywiady dotyczące
historii swoich jednostek. Notatki z tych rozmów również trafiły do archiwów OSP. Z drugiej strony dochodzi obecnie do sytuacji brakowania przez zarząd wszelkich dokumentów
straży już po upływie pięciu lat od ich wytworzenia. Blisko połowa jednostek umieściła
swoje zbiory w szafie zlokalizowanej w budynku remizy. Popularnym rozwiązaniem jest
także przechowywanie ich w prywatnych domach i mieszkaniach członków zarządu. Zdarzają się przypadki ich eksponowania w dostępnym miejscu w remizie, a także wklejania
do kroniki.
Najczęstsze zastosowanie zasobów archiwum przez OSP
Standardowo zgromadzone dokumenty służą przede wszystkim samej jednostce.
Posiadając bogatą dokumentację, łatwiej jest przygotować okazałe obchody rocznicy
działalności, przedstawić się jako organizacja z tradycjami. Opis wieloletniej działalności
może prezentować się interesująco nawet w broszurze związanej z zadaniem grantowym
„Promowanie walorów obszaru LSR i zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez pokazy
szkoleniowo-ćwiczebne w zakresie ratownictwa wysokościowego”1. Wydanie monografii
o historii OSP to szansa na zdobycie nagrody w konkursie organizowanym przez Związek OSP RP. Zachowanie dokumentów jest także korzystne dla poszczególnych strażaków.
Łatwiej jest na przykład udokumentować lata swojej służby, aby uzyskać odpowiednią
odznakę „Za wysługę lat”. Poza tym zachowane listy zmarłych członków organizacji mogą
posłużyć do ich odczytania w czasie obchodów związanych z Dniem Strażaka, uroczysto-
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Z. Franczukowski, 1945-2020. 75 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanicy-Zdroju, Wydawnictwo Press
Forum, Polanica-Zdrój 2020.
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ścią Wszystkich Świętych itp. Zgromadzone zasoby to także lekcja dla kolejnych pokoleń. Jeden ze standardowych elementów zajęć prowadzonych dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych stanowi przekazywanie historii i tradycji własnej OSP, a także
Związku OSP RP. Poprzez takie działania młodzi druhowie mają również okazję poznać
idee, które przyświecały działalności ich poprzedników. Zajęcia te są organizowane
w różnej formie, niejednokrotnie z zastosowaniem materiałów zgromadzonych w kronikach i archiwach strażackich.
Przydatność dokumentów zgromadzonych w jednostkach do celów
niezwiązanych z pożarnictwem
Z zasobów przechowywanych w OSP nie korzystają wyłącznie strażacy. Na stan zachowania dokumentów w remizach wpływ ma również otoczenie. W progi remiz trafiają studenci i doktoranci piszący prace dyplomowe. Zasobami OSP interesują się także
lokalni dziennikarze, muzealnicy, pasjonaci historii. Współpraca oraz pomoc udzielana
takim osobom przez OSP może przynieść jej pewne korzyści. Dzięki niej można szybciej
doprowadzić do opisania historii straży praktycznie bez wysiłku ponoszonego przez jej
członków. Ta sytuacja jest tym cenniejsza dla strażaków, że pełna kwerenda dotycząca
historii jednostki wymaga odwiedzenia wielu różnorodnych miejsc, dojazdów do innych
miejscowości2. Przykład może stanowić tu współpraca między Ochotniczą Strażą Pożarną w Dusznikach-Zdroju a miejscowym pasjonatem historii regionu, która poskutkowała
m.in. sporządzeniem opisu historii jednostki w formie anonimowej notatki3. Dokumenty
zgromadzone w organizacjach to ważne źródło dla badaczy zajmujących się danym regionem, ponieważ ukazują tragiczne momenty w życiu lokalnej społeczności, m.in. pożary
czy powodzie, jak również związane z tymi sytuacjami zmiany dokonywane w infrastrukturze. Ukazują też życie codzienne poprzednich pokoleń mieszkańców – działalność kulturalną, społeczną, oświatową, wychowawczą, sportową, a także formy spędzania wolnego
czasu. W ostatnim czasie coraz popularniejsza staje się genealogia. Niektórzy poszukują
w zasobach archiwum OSP informacji o członku własnej rodziny. Pragną dowiedzieć się,
jak wyglądała jego służba, a poprzez to – istotna część życia. Możliwość zapoznania się
z zachowaną dokumentacją stanowi dla tych osób okazję do silnych wzruszeń.
Udostępnianie zbiorów
Szansa na skorzystanie z zasobów archiwum OSP zależy od decyzji jej zarządu. Mile
widziane jest, gdy osoba zainteresowana dostępem sama jest strażakiem. W obecnym,
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J. Przybylski, Gdzie szukać korzeni?, „Strażak. Pismo Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP” 2021, nr
4, s. 40-41.
Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusznikach Zdroju, Archiwum Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusznikach-Zdroju.
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pandemicznym czasie nie każdy jednak chce osobiście pojawić się w remizie. Wówczas
szansę na skorzystanie z zasobów archiwum OSP stanowi Baza Archiwów Społecznych.
Za pomocą Otwartego Systemu Archiwizacji należącego do Centrum Archiwistyki Społecznej można zapoznać się ze zbiorami bez wychodzenia z domu. W czasie przygotowywania tego artykułu w programie tym uczestniczy jedna jednostka z powiatu kłodzkiego
– Ochotnicza Straż Pożarna w Dzikowcu. Z opublikowaną częścią jej zasobów można się
zapoznać, klikając w link https://osa.archiwa.org/archiwa/PL_1075. Ponadto można tam
znaleźć dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za udostępnianie zbiorów, aby uzgodnić możliwość zapoznania się także z nieopublikowanymi dokumentami.
Zagrożenia i szanse dla archiwów OSP
Przygotowując ten tekst, postanowiłam zapytać ankietowanych przeze mnie członków
OSP w pow. kłodzkim o ich opinie w kwestii zagrożeń dla strażackich archiwów. Trzeba zaznaczyć, że zdecydowaną większość moich rozmówców stanowili prezesi. Zapewne
wpłynęło to na fakt dość mocnego zasygnalizowania problemu z dostępem do fachowych
porad w tym zakresie. Pojawiły się także opinie, że brakuje w jednostkach osób z kompetencjami dotyczącymi archiwistyki. Umiejętności te miałyby się przydać na przykład
sekretarzom. Poza tym część strażaków nadal nie jest świadoma znaczenia zachowania
tych zbiorów dla kolejnych pokoleń. Ankietowani nie dostrzegają edukowania środowiska
w tym zakresie w postaci chociażby szkoleń tematycznych. Część z nich zasygnalizowała
również, że aktualne przepisy prawne nie wymuszają określonych postaw i nie chronią
dokumentów OSP przed zniszczeniem. Starsi wiekiem druhowie, którzy aktualnie zajmują się w swoich jednostkach archiwizacją dokumentów, obawiają się, czy znajdą swoich
następców. Uznali swoją pracę za żmudną i mało interesującą młode pokolenie.
Kolejną grupę zagrożeń stanowiły sytuacje konfliktowe w obrębie jednostki. Zdaniem moich rozmówców tym dotkliwsze w skutkach, im bardziej dotyczą poszczególnych
członków zarządu. Brak wzajemnego zrozumienia wpływa negatywnie na całokształt pracy władz organizacji – także na zabezpieczenie, opracowywanie i udostępnianie dokumentów. Duża część rozmówców jako zagrożenie wymieniła problemy związane z warunkami lokalowymi. Jedna z OSP aktualnie boryka się z widmem utraty remizy w związku
z chęcią zaprzestania użyczania jej obiektu przez miejscowy urząd gminy. Władze części
jednostek chciałyby przechowywać dokumenty w swoich siedzibach, ale nie pozwala im
na to ich stan techniczny lub brak wolnego miejsca. W pow. kłodzkim nierozwiązanym
problemem pozostaje widmo powodzi. W związku z tym część strażaków, nauczona doświadczeniami z lat 90. XX w., dostrzega w tym żywiole realne zagrożenie dla bezpieczeństwa dokumentacji swoich OSP.
Jednostki nie funkcjonują w próżni, lecz w określonym otoczeniu społecznym, które
wywiera na nie wpływ. W związku z tym ogólny wzrost świadomości społecznej dotyczący wagi pamięci o przeszłości w życiu lokalnych społeczności będzie oddziaływał także
i na te organizacje. Nie bez znaczenia jest również zwiększające się zainteresowanie odkrywaniem własnych korzeni, życiem przodków. Zarówno w społeczeństwie, jak i wśród
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członków OSP wzrasta ogólny poziom wykształcenia. Niezależnie od działań samorządów oraz ZOSP RP coraz łatwiej jest znaleźć wsparcie dotyczące zabezpieczania, opracowywania i udostępniania zbiorów. Szansę taką stanowi coraz szerszy dostęp do nowych
technologii i możliwość uzyskania porady poprzez internet. Wiedza o tych możliwościach
nie jest jednak powszechna wśród zarządów OSP na ziemi kłodzkiej.
Podsumowanie
Zbiory stanowią cenne źródła do badań nie tylko nad historią samej OSP, ale także
miejscowości. Ponadto umożliwiają odkrywanie życia swoich przodków przez potomków
dawnych członków straży. Dzięki temu wzrasta zainteresowanie dokumentacją zgromadzoną w jednostce, a ich członkowie są bardziej zmotywowani do zachowywania jej dla
przyszłych pokoleń. Sytuacja archiwów OSP wiąże się ze świadomością o ich wartości
zarówno wśród strażaków, jak i całej lokalnej społeczności. Z tego powodu ważne zadanie
dla ZOSP RP stanowi edukowanie nie tylko członków poszczególnych jednostek, ale także
całego społeczeństwa. Dla wykonania tego zadania istotne jest zawiązanie ścisłej współpracy ze środowiskiem naukowym.
Justyna Szablewska jest doktorantką w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi badania dotyczące działalności OSP na ziemi kłodzkiej w okresie
PRL. Działała w Studenckim Kole Archiwistyki, a także w Studenckim Kole Naukowym
Miłośników Historii Kultury. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Doktoranckiego Koła
Naukowego Miłośników Historii Kultury. Jest członkinią Polsko-Czeskiego Towarzystwa
Naukowego.
Bibliografia
[1] Franczukowski Z., 1945-2020. 75 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanicy-Zdroju,
Wydawnictwo Press Forum, Polanica-Zdrój 2020.
[2] Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusznikach Zdroju, Archiwum Ochotniczej
Straży Pożarnej w Dusznikach-Zdroju.
[3] Przybylski J., Gdzie szukać korzeni?, „Strażak. Pismo Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP” 2021, nr 4, s. 40-41.
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Umundurowanie STRAŻY
POŻARNYCH NA TERENIE
GENERALNEGO GUBERNATORSTWA
W LATACH 1939-1945
Paweł Bezak
Podczas badań nad okupacyjnym umundurowaniem Straży
Więziennej, jakie zdarzyło mi się prowadzić podczas rewitalizacji
sekwencji wystawy stałej zatytułowanej „Pawiacki Dzień 19391944”, siłą rzeczy zainteresowałem się również sprawami barwy
pozostałych formacji mundurowych, których działania nie
przerwał wybuch II wojny światowej. Do najlepiej chyba zbadanych
i stosunkowo dobrze opisanych należy zaliczyć mundury tzw.
Policji Granatowej. Zachowało się stosunkowo dużo pojedynczych elementów
umundurowania tej formacji, doskonale udokumentowanego na fotografiach. Sylwetki
policjantów stosunkowo często pojawiają się na kartach okupacyjnych wspomnień.
Są dosyć chętnie pokazywane w filmach, których realia osadzono w tamtej epoce. Również
w wypadku wspomnianej już Straży Więziennej, Kolei Wschodniej oraz Niemieckiej
Poczty Wschód, które – wraz z proklamowaniem przez okupantów Generalnego
Gubernatorstwa – zastąpiły Pocztę Polską i Polskie Koleje Państwowe, do dziś zachowały
się niektóre elementy mundurów, ich dokładne opisy oraz przedstawiające je ilustracje
i zdjęcia.
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W przypadku straży pożarnych: zawodowej, ochotniczej i fabrycznej szczęśliwie
mamy do czynienia nie tylko ze stosunkowo bogatym, choć nie zawsze prawidłowo
zidentyfikowanym i opisanym materiałem ikonograficznym oraz zachowanymi
eksponatami, ale przede wszystkim ze znakomicie uzupełniającym je źródłem, jakim jest
wydana w 1942 r. w Krakowie dwujęzyczna broszura pod tytułem „Bestimmung über
Uniformierung der Feuerwehr / Regulamin umundurowania straży pożarnych”. Zawarte
w niej zapisy warto skonfrontować nie tylko z fotografiami, pozostającymi w zbiorach
rozmaitych placówek i osób prywatnych, ale także z przepisami przedwojennymi i…
ówczesnymi wzorami umundurowania strażackiego w III Rzeszy. O ile w wypadku
mundurów policyjnych, straży więziennej czy kolejarskich nie nastąpiła daleko posunięta
germanizacja, to już u pocztowców i właśnie u strażaków można dostrzec wyraźne ślady
dwóch przeciwstawnych trendów. Ze strony okupanta doszło do podjęcia próby choć
częściowego upodobnienia mundurów pożarniczych do ich niemieckich odpowiedników,
jednocześnie Kierownik Techniczny Pożarnictwa na terenie Generalnej Guberni forsował
– co można bez trudu dostrzec – rozwiązania, częściowo wprowadzone w pozostałych
służbach mundurowych, na wzór… przedwojennego Wojska Polskiego1. Warto podkreślić
też, że w przeciwieństwie do pocztowców i policjantów strażacy nie byli zmuszeni do
noszenia kontrastowej opaski z napisem „Generalgouvernement”.
Jako punkt wyjściowy niniejszych rozważań warto przyjąć umundurowanie
przedwojenne strażackie, dokładnie opisane na kartach Regulaminu umundurowania
i odznaczeń Głównego Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej2. Mimo
powołania w roku 1933 Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
i wprowadzenia – w kolejnych latach – nowego kroju mundurów dla wojska i policji,
do 1939 r. nie wprowadzono żadnych zmian w barwie strażackiej3. Wspomniany wyżej
regulamin z roku 1930 przewidywał zaś, że strażacy będą nosić ciemnogranatowe,
jednorzędowe kurtki mundurowe z naramiennikami i wpuszczanymi kieszeniami na
piersiach, zapinane na 6 guzików. Dla oficerów Korpusu Technicznego przewidywał
kurtki z nakładanymi kieszeniami na piersiach i wpuszczanymi kieszeniami bocznymi,
zapinane na 7 guzików. Dopełnieniem kurtki były: czarne spodnie z barwną wypustką
oraz ciemnogranatowa rogatywka kroju wojskowego, z wypustkami na szwach i czarnym
skórzanym daszkiem okutym metalem.
Przy mundurach straży ochotniczych wypustki były czerwone, zaś w wypadku straży
zawodowych i przemysłowych – niebieskie4. Oficerowie nosili dwurzędowe płaszcze
barwy marengo, zapiane na 6 guzików, wzorowane na płaszczach wojskowych, zaś
strażacy – dwurzędowe kurtki do kolan tejże barwy. Dla oficerów Korpusu Technicznego
przewidywano płaszcze granatowe. Dodatki: orzeł, herb miasta lub znak firmy, emblematy

1

2
3
4

Stosowne odniesienia można odnaleźć na kartach Umundurowania straży pożarnych 1887-1982 – książki
Władysława Pilawskiego, wydanej w Warszawie w roku 1994 przez Komendę Główną Państwowej Straży
Pożarnej.
Wydanego w Warszawie w roku 1930 nakładem Wydziału Wydawniczego tegoż Związku.
Por.: W. Pilawski, Umundurowanie…, s. 66-77.
Por.: W. Pilawski, Umundurowanie…, s. 66, 124, 187.
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strażackie, noszone na czapce i na naramiennikach (te ostatnie – z literami określającymi
16 związków wojewódzkich lub z orłem dla Zarządu Głównego) oraz guziki były zazwyczaj
barwy srebrnej. Dodatkowo srebrnym paskiem (i aksamitnym otokiem) przy czapce oraz
srebrnymi dystynkcjami na patkach kołnierza wyróżniali się oficerowie pożarnictwa.
Oficerowie Korpusu Technicznego nosili wszelkie dodatki barwy złotej. Ówczesne
oznaki starszeństwa (stopni) noszono na kołnierzu munduru i płaszcza, w postaci patek
z odpowiednią kombinacją pasków (belek), gwiazdek, obszyć i pętli – wyjątek stanowili
jedynie oficerowie Korpusu Technicznego, noszący swoje dystynkcje na naramiennikach.
Nadto straże pożarne: fabryczna i lotniskowa oraz przedstawiciele tuzina specjalności
nosili stosowne odznaki (emblematy) naszywane na lewym rękawie.
Wyjątek od przepisów z roku 1930 stanowiło umundurowanie członków zawodowych
straży pożarnych z największych miast II Rzeczypospolitej: Łodzi, Warszawy, Krakowa
i Poznania. Od ogólnie przyjętego różniło się barwą (marengo w Łodzi), krojem
poszczególnych elementów (kepi i kurtki kroju wojskowego w stolicy, kurtki o kroju
zbliżonym do wojskowego w Krakowie i Poznaniu), dystynkcjami. Było używane aż do
ujednolicenia mundurów strażackich na terenach GG, podjętego w 1940 r., i wprowadzenia
umundurowania wzoru niemieckiego na terenach włączonych w obręb III Rzeszy5.
Z końcem czerwca 1940 r. podczas narady zwołanej w Krakowie przez kierownika
technicznego pożarnictwa na terenie GG, kpt. poż. Jerzego Lgockiego6, instruktorzy
pożarniczy z czterech ówczesnych dystryktów podjęli decyzję o ujednoliceniu
umundurowania, oznak stopni i ich nazewnictwa. Przyjęto propozycję kpt. poż. Lgockiego
z Warszawskiej Straży Ogniowej, by wprowadzić rogatywki, granatowe mundury o kroju
wojskowym, a także wzory oznak7 i nazwy stopni stosowane w Wojsku Polskim8. W ten
sposób chciano podtrzymać na duchu współobywateli i złagodzić nieco psychologiczne

5

6

7

8

Por.: tamże, s. 77-82, 133-138, 187-203. Dokładne wzory mundurów Feuerschutzpolizei można odnaleźć
w pracy Deutsche Polizei-Uniformen 1936-1945, wydanej w roku 2009 przez Motorbuch Verlag ze Stuttgartu. Fotografie dokumentujące użycie umundurowania niemieckiego, niekiedy w rozmaitych konfiguracjach, można odnaleźć m.in. na stronach: https://ospbyslaw.pl/historia-jednostki/; http://www.zielun.pl/
fotoalbum.php?album=3&first=0; http://www.osp-kazmierz.pl/index.php/galerie-fotografii/osp-kazmierz/
69-zbior-fotografii-historycznych;
http://muzeum.psp.wlkp.pl/2020/09/wielkopolska-straz-pozarna-we
-wrzesniu-1939-r/ (dostęp: 14.05.2021).
Właśc.: Jerzy Kamil Andrzej Lgocki ps. „Jastrząb”, „Leszek”, „Jerzy” (1893-1945). Pułkownik pożarnictwa,
major Wojska Polskiego, kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari i – dwukrotny – Krzyża Walecznych.
Uczestnik obu wojen światowych, wojny polsko-bolszewickiej i III Powstania Śląskiego. Od 1933 r. związany
z pożarnictwem, z końcem grudnia 1939 r. uczestniczył w powołaniu Strażackiego Ruchu Oporu „Skała”,
którego został komendantem. W latach 1940-1942 pełnił, aż do dekonspiracji, funkcję Komisarycznego
Kierownika Technicznego Polskich Straży Ogniowych w Generalnym Gubernatorstwie. Aresztowany przez
gestapo w styczniu 1944 r., wraz z żoną i córką, w swoim mieszkaniu przy ul. Królewskiej 37 w Warszawie,
po kilkumiesięcznym brutalnym śledztwie został wywieziony do KL Stutthof. Zginął w KL Neuengamme,
25 stycznia 1945 r.
Przy czym oznaki ogniomistrzów sporządzano w nawiązaniu do wzoru stosowanego w WP do roku 1938.
Taśma dystynkcyjna użyta do ich sporządzania była o połowę węższa od przedwojennej wojskowej.
Szerzej wspominał na ten temat płk poż. Józef Mikuła, pisząc, iż początkowo kpt./płk poż. Lgocki optował
za wprowadzeniem dystynkcji starszeństwa wedle nomenklatury wojskowej dla strażaków zawodowych
i utrzymaniem ustaleń regulaminu ZSPRP dla ochotników.
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skutki okupacji. Dla potrzeb Niemców przygotowano uzasadnienie mówiące
o wzorowaniu się na jednostkach z Warszawy, zaś wobec zarzutów o upodobnieniu
mundurów strażackich do przedwojennych wojskowych zastosowano niewielkie zmiany,
mogące przywodzić na myśl analogiczne rozwiązania niemieckie. Zatwierdzony pod
koniec lipca 1942 r. mundur składał się z granatowej jednorzędowej kurtki, zapinanej
na 7 guzików, obszytej barwną wypustką oraz czarnych spodni o prostych nogawkach
lub kroju bryczesów, także uzupełnionych barwnymi wypustkami. Jego dopełnienie
stanowiła miękka, okrągła czapka maciejówka z granatowego sukna z czarnym otokiem
(dla oficerów – aksamitnym), barwną wypustką wokół denka, czarną podpinką i tejże
barwy daszkiem z masy plastycznej. Z zachowanych zdjęć wynika, że nowe czapki nie
cieszyły się zbytnią popularnością – w miarę możliwości donaszano przedwojenne
rogatywki, pozbawione części (rzadziej – wszystkich) emblematów9. Odzież zimową
stanowiły granatowe płaszcze na 6 guzików, dwurzędowe dla oficerów, jednorzędowe –
dla pozostałych rang oraz granatowe zimowe czapki narciarki. Do zakończenia wojny
dopuszczono też donaszanie przedwojennych sortów oraz szycie mundurów z tkanin
nieprzepisowych kolorów i odcieni10.
Przynajmniej do połowy 1942 r. – zależnie od swej przynależności – strażacy nosili
wypustki czerwone lub niebieskie; nowe przepisy wprowadzały jasnoniebieskie wypustki
i wyłogi (patki kołnierzowe) dla zawodowej straży pożarnej, czerwone – dla ochotniczej
oraz żółte – dla fabrycznej. Wszystkie służby pożarnicze miały używać guzików barwy
srebrnej, najprawdopodobniej wzoru przedwojennego (z emblematem strażackim,
a więc – w przeciwieństwie do guzików policyjnych, urzędniczych czy kolejarskich – bez
wizerunku orła) lub gładkich. Oznaki wszystkich stopni przeniesiono na naramienniki,
wykonywano je w kolorze srebrnym, od wojskowych (i policyjnych) odróżniała je para
skrzyżowanych toporków umieszczanych na samym dole. Noszone dotychczas orły, herby
miejskie i znaki firmowe zostały zastąpione herbami miast – siedzib władz dystryktów
GG. Szeregowi nosili oznaki z białej matowej blachy, podoficerów wyróżniał srebrnej
barwy sznur na czapce i srebrne hafty, oficerów – srebrna podpinka, 1 lub 2 takież galony
u góry otoku i srebrno-złote haftowane emblematy na mundurze. Kierownik Techniczny
Pożarnictwa miał dodatkowo haft w postaci złotego wieńca laurowego na naramiennikach,

9

10

Wspomniane tu rozwiązanie widać doskonale na fotografiach, zamieszczonych m.in. na stronach: https://
www.wola-krzysztoporska.pl/historia-osp-bujny/;
http://archiwum.grojecmiasto.pl/index.php/policja/
20-informacje/grojecmnu/222-osp-zalesie; https://www.szydlow.pl/ochotnicza-straz-pozarna-w-gackach;
https://www.slideshare.net/miggru/rys-historyczny;
http://rzeplin.pl/wp-content/uploads/2016/01/OSP
-w-starej-remizie-lata-40-ste.jpg; http://archiwum.straz-gorlice.pl/o-komendzie/historia-zsp.html; http://
www.trawniki.hg.pl/traw/osp.html (dostęp: 14.05.2021). Na sporej części przywołanych tu fotografii widać
również inne zjawisko, zdecydowanie wykraczające poza ustalenia regulaminu: niektórzy strażacy nosili
jedynie czapki mundurowe, stanowiące dopełnienie stroju cywilnego noszonego w obliczu okupacyjnych
niedostatków.
Doskonałym przykładem jest fotografia portretowa Stanisława Mazana (1911-1943), zamieszczona na stronie: http://hosting24.vpo89.iat.pl/2018/01/08/stanislaw-mazan-bohater-osp/ (dostęp: 14.05.2021). Jasny
mundur strażacki widać też na parze zdjęć ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, o numerach inwentarzowych: MPW-IN/3765 oraz MPW-IN/3766, przedstawiających grupę powstańców, a wykonanych
w Śródmieściu Północnym w sierpniu 1944 r.
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patkach i czapce. Za ślad obcych wpływów można uznać m.in.: propozycję użycia
barwnych mankietów i lampasów przy mundurze galowym, dodanie wypustek na kurtce
i płaszczu oraz fałd na kieszeniach, radykalną zmianę kształtu czapki oraz rozbudowę
systemu barw przypisanych poszczególnym rodzajom straży11. Warto zaznaczyć, że
w przepisach mundurowych z 1942 r. nie podano żadnego projektu dotyczącego członków
przymusowych straży pożarnych, powołanych w latach II wojny światowej.
Co ciekawe, wprowadzone podczas okupacji niemieckiej rozwiązanie zakładające
całkowite ujednolicenie oznak starszeństwa we wszystkich rodzajach straży pożarnych,
wraz z przeniesieniem ich na naramienniki, pozostawiono w użyciu po zakończeniu
wojny, traktując je wówczas jako docelowe. Powrócono przy tej sposobności – na kilka
lat – do używania rogatywek12.
Dr Paweł Bezak jest kustoszem, kierownikiem działu historii i badań naukowych
Muzeum Niepodległości w Warszawie.
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Patrz: Bestimmung über die Uniformierung der Feuerwehr. Regulamin umundurowania straży pożarnych, wydany w Krakowie w 1942 r. nakładem Der Befehlshaber der Ordnungspolizei im Generalgouvernement Abt.
F. Patki wzoru wprowadzonego w GG w roku 1942 doskonale widać na fotografii żołnierza AK Zbigniewa
Jugo, zamieszczonej wraz z biogramem pod adresem: https://dawny.pl/zbigniew-jugo/ (dostęp: 14.05.2021).
Por.: W. Pilawski, Umundurowanie…, s. 139.
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WYTWÓRNIA UMUNDUROWANIA
STRAŻACKIEGO WCZORAJ I DZIŚ
Dorota Zagraba
Potrzeba profesjonalnego tworzenia ubioru dla straży wymusiła niejako powstanie w roku 1959 Strażackiej Wytwórni Krawieckiej w Brzezinach. Początkowo produkcja była niewielka i odbywała się w budynku
mieszkalnym. Dzięki reklamie w mediach, a nawet promowaniu firmy na kartkach pocztowych jej popularność szybko zaczęła wzrastać.
Pierwsze reklamy pojawiają się już w 1959 r. w czasopiśmie „Strażak”.
W 1963 r. produkcja zostaje przeniesiona do budynku, w którym do dziś
mieści się siedziba wytwórni. Po upływie 10 lat od rozpoczęcia działalności wytwórnia
zmienia nazwę – po raz pierwszy pojawia się nazwa Wytwórnia Umundurowania Strażackiego. W roku 1973 WUS wkracza w nowy obszar produkcji – rozpoczyna szycie ubrań
bojowych, dzięki czemu jej rozwój staje się jeszcze bardziej intensywny. Następuje też nawiązanie współpracy z firmami produkującymi nowoczesne tkaniny. Profesjonalizm oraz
zaangażowanie kadry zarządzającej i pracowników sprawia, że WUS w 1993 r. otrzymuje
Grand-Prix SAWO 93 za ubranie specjalne z tkanin NOMEX® Delta T. Dla klientów ważne
jest również to, że WUS jako jedna z niewielu firm kompleksowo obsługuje klientów, mając w ofercie zarówno umundurowanie, jak i odzież ochronną oraz ekwipunek osobisty.
Kolejnym ważnym krokiem dla WUS jest moment, kiedy do produkcji wkracza automatyzacja. W 2000 r. wprowadzono komputerowe przygotowanie produkcji. Dążąc do najwyższej
jakości wyrobów, firma w 2002 r. uzyskała certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001,
który był odnawiany w latach kolejnych. Z uwagi na specyfikę rynku wszystkie produkowane
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przez WUS środki ochrony indywidualnej posiadają certyfikaty unijne, a wyroby dla straży
stosowne dopuszczenia. W roku 2003 wytwórnia po raz kolejny poszerza swój asortyment,
wprowadzając nowe ubrania specjalne zgodne ze standardami europejskimi, produkowane
z tkanin wytwarzanych z włókien aramidowych WUS-3 i WUS-4. W latach 2004-2006 WUS
zakupuje nowoczesne maszyny szwalnicze oraz uruchamia magazyn wysokiego i automatycznego składowania. W 2007 r. po raz drugi uzyskuje tytuł „Lidera Przedsiębiorczości Powiatu
Brzezińskiego”, a w 2012 r. tytuł „Lidera Nowoczesnych Technologii 2012” w kategorii średnich przedsiębiorstw. Lata od 2009 do 2016 to czas intensywnej pracy i rozwoju. Wytwórnia realizuje wówczas cztery projekty unijne, zakupuje nowoczesne technologie produkcyjne
(automatyczną krojownię i lagowarkę) oraz programy informatyczne, wprowadza magazyn
centralny, uczestniczy w międzynarodowych targach i wystawach. Powstają również dwa projekty finansowane przez NCBiR: ubranie do przestrzeni otwartych i zestaw dla ratowników
górniczych. W roku 2014 wysoka jakość produktów wytwórni po raz kolejny otrzymuje potwierdzenie, gdy firma uzyskuje certyfikat AQAP. Ostatnie lata działalności WUS przynoszą
kolejne nagrody: dla konsorcjum, w którym uczestniczyła WUS, Grand-Prix i Złoty Medal
SAWO 2018 w kategorii środki ochrony indywidualnej i zbiorowej za zestaw odzieży ochronnej i bielizny o właściwościach termoregulacyjnych dla ratowników górniczych.
Wszystkie nagrody, certyfikaty i zaufanie konsumentów są ważnym bodźcem do dalszego
rozwoju wytwórni, która planuje poszerzać działalność w zakresie innowacyjnych technologii włókienniczych we współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi, takimi jak: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ITB „Moratex”, Politechnika
Łódzka, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa, Centralna Stacja Ratownictwa
Górniczego w Bytomiu. Historia WUS pokazuje silną markę wypracowaną dzięki sprawdzonym dostawcom krajowym i zagranicznym oraz pokoleniom profesjonalnych pracowników.
To w nich WUS widzi największą siłę i możliwości, dlatego inwestuje w ich rozwój, zdrowie
i kondycję fizyczną. Dla odbiorców oprócz nagród ważne są również aspekty niematerialne –
obsługa klienta i szeroki wachlarz usług związanych z wyrobem. Klienci doceniają wytwórnię
za serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szeroki zakres rozmiarów odzieży katalogowej, projektowanie i szycie na miarę oraz realizację indywidualnych zamówień.
ZOSP RP Wytwórnia Umundurowania Strażackiego od 62 lat jest ściśle związana ze
Związkiem OSP RP.
Obecnie ZOSP RP WUS dysponuje czterema modelami ubrań specjalnych: Safety I,
Safety II i ubraniami 6 NEW i 6 BIS w kolorze gold zgodnymi z OPZ Komendanta Głównego PSP – ubrania te produkowane są z tkanin z markowego Nomexu®, były sprawdzane i uzyskały bardzo dobre wyniki w badaniu Thermo-man®, co potwierdza, że właściwie chronią strażaków. Od września 2018 r. WUS ma w swojej ofercie ubranie ochronne
do przestrzeni otwartych, w tym również tzw. kurtkę lekką zgodną z OPZ Komendanta
Głównego PSP.
Przyszłość Wytwórni Umundurowania Strażackiego upatrywana jest w:
– nowych ubraniach ARAMIX EXTRA o długotrwałym użytkowaniu, wypracowanych
w ramach projektu unijnego „Bon na innowację”,
– personalizacji odzieży – projektowaniu odzieży dopasowanej do każdej sylwetki,
co zapewni maksymalną ochronę strażaka podczas akcji ratowniczo-gaśniczej,
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– inteligentnej odzieży dla strażaków (mierzeniu podstawowych parametrów życiowych),
– monitorowaniu właściwości ochronnych po procesach konserwacji poprzez zastosowanie w ubraniach ochronnych chipów,
– zastosowaniu materiałów nowej generacji (np. chłodzących dzięki przemianie materii), co prowadzi do obniżenia stresu termicznego i w konsekwencji spowoduje wydłużenie czasu pracy strażaka w warunkach zagrożenia,
– rozwoju ochrony przed patogenami – bakteriami, wirusami itp., co jest tak szczególnie
istotne w naszych trudnych, covidowych czasach.
Dorota Zagraba jest dyrektorem Wytwórni Umundurowania Strażackiego ZOSP RP.
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13.

Jan Paweł II i strażacy
Tadeusz Skoczek
Na początek Modlitwa strażaka nieznanego autora.
Gdy obowiązek wezwie mnie, tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj, bym życie ludzkie ocalił.
Pozwól, niech dziecko póki czas, z płomieni cało wyniosę,
przerażonego starca daj, ustrzec przed strasznym losem.
Daj, Panie, czujność, abym mógł najsłabszy słyszeć krzyk,
daj sprawność i przytomność, bym ugasił pożar w mig.
Swe powołanie pełnić chcę i wszystko z siebie dać,
sąsiadów, bliźnich w biedzie strzec i o ich mienie dbać.
A jeśli taka wola Twa, bym życie dał w ofierze,
Ty bliskich mych w opiece miej, o to Cię proszę szczerze.
Amen.
Strażacy „od zawsze” deklarowali przywiązanie do wiary. Pożary były
przerażającymi faktami, często niemożliwymi do opanowania. Wtedy
jedynym ratunkiem stawała się modlitwa. Dziś, kiedy już z żywiołem
potrafi się walczyć, potrafi zapobiegać, stare i tradycyjne hasło: „Bogu
na chwałę – ludziom na pożytek” nie traci aktualności, nabiera nowych
znaczeń.
Druhowie współtworzą życie religijne, są to między innymi: ochrona przy drogach krzyżowych (szczególnie plenerowych), służba przy
Grobie Pańskim, oprawa procesji rezurekcyjnej, przygotowanie i ochrona procesji na
Boże Ciało, wizyty duszpasterskie, uroczystości kościelne i zgromadzenia patriotyczne.
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Organizują też pielgrzymki: do lokalnych sanktuariów religijnych, do Częstochowy, nazywanej duchową stolica Polski, nawet do papieża, do Watykanu. Tradycje pielgrzymowania
sięgają dawnych wieków. Trudno się dziwić, że skoro na tronie świętego Piotra zasiadł
przedstawiciel polskiego narodu, pielgrzymki do Watykanu wzmogły się i nasiliły. Szczególnie w Roku Jubileuszowym 20001.
Historia Związku OSP RP ostatnich kilkudziesięciu lat nierozerwalnie związana jest
z pontyfikatem Papieża Polaka Jana Pawła II. Wielki Rodak ogromną życzliwością otaczał
strażaków ochotników. Oni odwzajemniali się wielką miłością i przywiązaniem. Papież
spotykał się z nimi w Polsce i w Stolicy Piotrowej.
Podróże apostolskie do Polski:
·· I pielgrzymka (2–10 czerwca 1979)
·· II pielgrzymka (16–23 czerwca 1983)
·· III pielgrzymka (8–14 czerwca 1987)
·· IV pielgrzymka (1–9 czerwca, 13–16 sierpnia 1991)
·· V pielgrzymka (22 maja 1995)
·· VI pielgrzymka (31 maja–10 czerwca 1997)
·· VII pielgrzymka (5–17 czerwca 1999)
·· VIII pielgrzymka (16–19 sierpnia 2002)
W każdej pielgrzymce strażacy pełnili służbę w pierwszych rzędach podczas przejazdu
kolumny papieskiej.

Papież Jan Paweł II przybywa do Wadowic, 16 czerwca 1999 r. (fot. Marian Zalewski)
1

T. Skoczek, Jan Paweł II 1978-2005. Pontyfikat przełomu, Verbinum. Wydawnictwo Księży Werbistów,
Warszawa 2008, passim.
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Papież Jan Paweł II w Drohiczynie, 10 czerwca 1999 r. (fot. Marian Zalewski)

Ojciec Święty wielokrotnie przyjmował strażaków w Watykanie, dając świadectwo pamięci o nich i ich poświęceniu. Środowisko strażackie było zaproszone do udziału we
mszy świętej w Drohiczynie 10 czerwca 1999 r. Do Drohiczyna zjechali się 10 czerwca
1999 roku strażacy z całego kraju. Ale w pamięci wielu ochotników zostało ich pielgrzymowanie do Stolicy Piotrowej i spotkania z Ojcem Świętym. Brygadier ksiądz Henryk Betlej łamach „Kuriera Strażackiego” pisał o pielgrzymowaniu strażakowi do Jana Pawła II.
W 2001 r. byli tam po raz pierwszy, przywieźli piękne wspomnienia i wiele pamiątkowych
fotografii. Kolejny raz w dużej grupie polecieli do Watykanu w 2011 r., niejako w podzięce,
że nasz wielki rodak został zaliczony w poczet błogosławionych (stało się to 1 maja 2011).
Ks. Henryk Betlej podkreślił także piękną i potrzebną rolę straży pożarnej w czasie wizyt
apostolskich Jana Pawła II, dodając taki wątek historyczny:
Kiedy w XIX w. Polacy zakładali pierwsze straże pożarne, myślano przede wszystkim o obronie przed pożarami, nękającymi polskie wsie i miasta, o które zaborcy nie
zawsze dbali (najgorzej było w zaborze rosyjskim). Ważnym zadaniem też było skupienie w tych organizacjach ludzi o nastawieniu patriotycznym, gotowych w odpowiedniej
chwili do podjęcia walki o niepodległość. Służył temu głęboko ukrywany przed władzami zaborczymi wojskowy charakter powstających straży. Żeby jednak utworzyć taką organizację, trzeba było pokonać wiele trudności legislacyjnych, później znaleźć fundusze
na zakup strażnicy, sprzętu i umundurowania. Mimo tych trudności garnęło się do nich
wielu dzielnych ludzi. Jeden z historyków tamtego okresu pisał: „Do straży zapisywali
się ludzie z poczuciem obowiązków obywatelskich i tam, jako na bezpiecznym gruncie,
w środowisku zaufanych ludzi i druhów po toporze, marzyło się i szeptało o odbudowaniu Polski”. W końcowej fazie I wojny światowej strażacy masowo wzięli udział w rozbrajaniu oddziałów zaborczych/okupacyjnych, a także pełnili służbę porządkową w miastach i miasteczkach. Wielu wstąpiło do Wojska Polskiego, brało udział w powstaniach
wielkopolskim i śląskich, żywo współdziałało w tworzeniu zrębów państwa polskiego.
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Szacuje się, że około 60 tysięcy strażaków wzięło wówczas udział w akcjach niepodległościowych. W czasie wojny obronnej 1920 r. planowane było utworzenie strażackiego
hufca zbrojnego, co zostało zgłoszone dowódcy Armii Ochotniczej generałowi Józefowi
Hallerowi, ale do powołania wydzielonego oddziału nie doszło. Wielu strażaków wstąpiło
więc ochotniczo do wojska i walczyło m.in. na przedpolach Warszawy, przyczyniając się
do polskiego Cudu nad Wisłą. Fakty te świadczą, że Straż Pożarna w Polsce była wierna
Bogu i tradycji narodu. Na podkreślenie zasługuje to, że straż tej wierności Bogu i wielkiej
przeszłości narodu dochowała w czasach najtrudniejszych, w czasach szykan2.

Drohiczyn, 10 czerwca 1999 r. (fot. Marian Zalewski)

Pielgrzymki strażackie na Jasną Górę
Ks. Henryk Betlej tak podsumował tę inicjatywę środowiska strażaków ochotników
i strażaków zawodowych:
Można by wyliczyć wiele pięknych momentów świadczących o związku Straży Pożarnej
z Chrystusem i Kościołem, choćby strażackie pielgrzymki na Jasną Górę, w których uczestniczy za każdym razem ok. 100 tys. strażaków i ich rodzin, tysiące sztandarów i orkiestr3.
Najbardziej znana i prestiżowa jest pielgrzymka wyruszająca z Bazyliki Katedralnej
św. Floriana w Warszawie. Jest wyróżniającą się częścią Pielgrzymki Rodzin Diecezji Warszawsko-Praskiej. Trwa zazwyczaj w dniach 5-14 sierpnia, kończy się w przeddzień święta

2

3

Ks. brygadier H. Betlej, Bogu na chwałę, ludziom na pożytek, „Kurier Strażacki. Czasopismo strażaków
województwa łódzkiego. Wydanie specjalne”, maj 2011, s. 4-5.
Ibidem, 5.
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Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę 26 kwietnia 2015 r.
Przemawia prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak
(fot. z archiwum ZG ZOSP RP)

Wniebowzięcia MNP, nazywanego na
wsiach świętem Matki Boskiej Zielnej
(jest to też dzień Czynu Chłopskiego
1920 oraz Dzień Wojska Polskiego).
Początek i zakończenie pielgrzymki
chętnie są pokazywane w telewizjach,
galowe mundury strażaków pięknie
prezentują się w budowlach sakralnych. XI Ogólnopolska Pielgrzymka
Strażaków i ich Rodzin na Jasną Gorę
miała hasło przewodnie: „Idźcie i głoście”.

Portal Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP udokumentował jedną z pielgrzymek
strażaków ochotników organizowaną co 5 lat (ostatnia odbyła się 26 kwietnia 2015 roku):
Pierwsza część uroczystości miała miejsce na placu Władysława Biegańskiego, gdzie
o godzinie 10 nastąpiło złożenie meldunku i przegląd pododdziałów. Następnie zasadzono Dąb Wdzięczności, który jest nawiązaniem do ubiegłorocznej akcji sadzenia Dębów
Wolności, będącej inicjatywą Prezydenta RP, do której przyłączyli się strażacy ochotnicy,
sadząc aż 600 drzewek. Dąb Wdzięczności w Częstochowie posadzili wspólnie: prezydent
Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Kazimierz Szabla, komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz,
prezes ZG Związku OSP RP Waldemar Pawlak, minister spraw wewnętrznych Teresa
Piotrowska i prezydent Bronisław Komorowski, a także młodzież szkolna klas mundurowych. Wspaniałą oprawę tego wydarzenia stanowiły strażackie poczty sztandarowe,
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mali strażacy i orkiestry dęte. Błogosławieństwo wygłosił ks. abp Wacław Depo, po czym
zebrani na placu W. Biegańskiego ruszyli na Jasną Górę, by wziąć udział w mszy św. Podczas przemarszu pielgrzymom towarzyszyły rzesze mieszkańców Częstochowy i turystów.
Na jasnogórskich błoniach prezydent witał się z tłumnie zebranymi strażakami. Słowa powitania do zebranych z ołtarza znajdującego się na szczycie Jasnej Góry wygłosił podprzeor ojciec Mieczysław Polak. Głos zabrał komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław
Leśniakiewicz. Ze słowami uznania i podziękowania zwrócił się do rycerzy św. Floriana
prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak, który na puentę swojego wystąpienia z okazji
VII Pielgrzymki wybrał fragment siódmego z dziesięciorga przykazań prawego Strażaka
z 1901 roku: „Bądź dumny z tego, że należysz do towarzystwa pożarniczego, bądź dumny
z tego, że należysz do niezliczonej rzeszy bojowników walczących pod sztandarem najczystszej miłości bliźniego. (…)”. Wiele ciepłych słów pochwały i wdzięczności wygłosił
w swoim specjalnym wystąpieniu do strażaków prezydent Bronisław Komorowski.
Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił metropolita gdański ks. abp. Sławoj Leszek Głódź, a koncelebrowali kapelani strażaccy z krajowym kapelanem strażaków ks.
bryg. Janem Krynickim na czele. Na Jasną Górę przybyły rzesze członków Ochotniczych
Straży Pożarnych, funkcjonariusze i pracownicy cywilni Państwowej Straży Pożarnej,
członkowie orkiestr dętych OSP, słuchacze szkół pożarniczych, żołnierze i pracownicy
Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, pracownicy cywilni Ochrony Przeciwpożarowej,
strażacy zakładowych straży pożarnych, członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Wystawiono blisko 3 tysiące pocztów sztandarowych. Oprawę muzyczną zapewniło 130 orkiestr i 40 chórów śpiewaczych.
Przybyli także: parlamentarzyści z wicemarszałkiem Sejmu Eugeniuszem Grzeszczakiem, przedstawiciele rządu – minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak
-Kamysz, sekretarz stanu MEN Tadeusz Sławecki, podsekretarz stanu MSW Stanisław
Rakoczy oraz reprezentanci struktur Związku OSP RP i kierownictwa PSP4.
Góra Świętej Anny
14 maja 2017 r. na XXI Ogólnopolskiej Pielgrzymce spotkało się ponad 2 tys. strażaków. Marcin Zawadzki, naczelnik OSP w Mąkoszycach, powiedział opolskiemu portalowi
informacyjnemu:
To już taka nasza tradycja. Prosimy Boga o to, by każdy nasz wyjazd był bezpieczny,
byśmy zawsze wracali cali i zdrowi. (…) Takie spotkania to również czas na integrację, wymianę doświadczeń, także z zawodowymi strażakami, z którymi przecież współpracujemy
na co dzień. Nie brakowało też ciepłych rozmów i pysznej strażackiej grochówki. (…)

4

D. Pardecka, VII Ogólnopolska Pielgrzymka strażaków na Jasną Górę. Zob. http://www.zosprp.pl/?q=content/galeria-zdjec-z-vii-ogolnopolskiej-pielgrzymki-strazakow-na-jasna-gore. [Wszystkie dokumenty elektroniczne sprawdzono 14 kwietnia 2018 roku].
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Mszy świętej przewodniczył biskup Paweł Stobrawa. Po niej strażacy odśpiewali Barkę
– ulubioną pieśń Papieża Polaka. Druhom towarzyszyły rodziny, zainteresowanie spotkaniem wykazywały też ich dzieci.
Podobnie odbywały się uroczystości rok wcześniej (8 maja 2016). Biskup Stabrawa powitał zgromadzonych strażaków członków zastępów ochotniczych, przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej oraz druhów z Czech. Zainteresowanie zgromadzonych wywoływały
młodzieżowe drużyny pożarnicze defilujące w zwartych szykach. Emerytów w specjalnych
słowach powitał kustosz sanktuarium św. Anny o. Błażej Kurowski. Po uroczystościach religijnych, zgodnie z tradycją, złożono kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II.
W roku 2016, 10 maja, już od godzin rannych zbierali się strażacy przy relikwiach
świętego Floriana. Imponująco prezentowały się liczne strażackie poczty sztandarowe
zgromadzone na Rajskim Placu. O tradycyjnej godzinie 11.30 nabożeństwo w Grocie
Lurdzkiej rozpoczął bp. Rudolf Pierskała.
Warto zapoznać się z dokumentacją fotograficzną tych pielgrzymek zamieszczaną na
portalu strażackim5.

Pielgrzymka strażacka drogą papieską. Pielgrzymka motocyklowa
Na 3 czerwca 2018 r. zapowiedziana została XII pielgrzymka strażacka, będąca jednocześnie VI pielgrzymką motocyklową. Pielgrzymki odbywają się tradycyjnie w pierwszą
niedzielę tego miesiąca. Wozy bojowe oraz motocykle przemierzają trasę, jaką przebywał
Jan Paweł II 7 czerwca 1997 podczas szóstej pielgrzymki do ojczyzny6. Wtedy to dokonano konsekracji kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny,

5
6

Zob. Remiza. Polski Serwis Pożarniczy: www.remiza.com.pl.
Zob. Krzeptówki – polska Fatima oraz Różaniec w Ludźmierzu, [w:] ks. G. Piotrowicz, J.S. Kowalski, Pielgrzym w Ojczyźnie. Jan Paweł II 1920-2005, Wydawnictwo SMS – Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza
Bochnia-Kraków 2005, s. 251-255.
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potocznie nazywanego Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej, ponieważ budowlę wzniesiono jako dar wdzięczności za ocalenie papieża po zamachu Ali Agcy. Przypomnijmy
słowa Ojca Świętego wypowiedziane w tym miejscu:
Drodzy bracia i siostry! Wasze sanktuarium na Krzeptówkach jest mi w najszczególniejszy sposób bliskie i drogie. Czcicie w nim Matkę Bożą Fatimską w Jej figurze. Z historią
tego sanktuarium łączy się zarazem wydarzenie, które miało miejsce na placu św. Piotra
w dniu 13 maja 1981 roku. Doznałem wówczas śmiertelnego zagrożenia życia i cierpienia,
a równocześnie wielkiego miłosierdzia Bożego. Za przyczyną Matki Bożej Fatimskiej życie
zostało mi na nowo darowane7.
W pierwszą niedzielę czerwca byliśmy świadkami niesamowitego pożegnania, jakie zgotowało papieżowi Zakopane, potem całe Podhale. Papież przejeżdża odkrytym samochodem
do Ludźmierza. Cała trasa wypełniona była tłumami wiwatujących górali; były kwiaty, pieśni,
okrzyki, łopotały na wietrze transparenty, proporce, flagi i poczty sztandarowe. W maryjnym
sanktuarium tłumy w oczekiwaniu śpiewały pieśni maryjne. Gaździna Podhala wyniesiona do
polowego ołtarza przed kościołem odbierała należną jej cześć, jak przed laty. Od sześciu wieków pielgrzymują do tego miejsca mieszkańcy Podhala i Polski południowej. Intonując pieśń
Zawitaj Królowo Różańca świętego, Jan Paweł II rozpoczyna nabożeństwo.
Odtąd na pamiątkę tej papieskiej peregrynacji strażacy organizują swoje pielgrzymki.
Jadą dokładnie tą samą trasą. W roku 2017 całe Podhale obchodziło 20-lecie tamtej pielgrzymki papieskiej.
Strażacka pielgrzymka samochodowo-motocyklowa na trasie Zakopane-Ludźmierz to
już czerwcowa tradycja. Z roku na rok przybywa maszyn – zarówno wozów bojowych,
jak i motocykli. Druhowie rano wyjechali z Krzeptówek, aby po niespełna dwóch godzinach dojechać do Ludźmierza, gdzie odbywały się kolejne uroczystości. Trasa wiodła
szlakiem, który dokładnie 20 lat temu podczas swojej wizyty na Podhalu pokonał Ojciec
Święty Jan Paweł II. Tak, jak wtedy witano papieża, tak i dziś na całym Szlaku Papieskim
pielgrzymów pozdrawiało wielu mieszkańców, którzy już przyzwyczaili się do corocznych
pielgrzymek strażackich8.
Organizatorem tej pięknej imprezy jest Klub Motocyklowy Strażaków Riders Of Flames z Wadowic. Uczestniczą w niej wszystkie zastępy ochotniczej straży pożarnej z terenu
Podhala i Zakopanego.
Szczególnie uroczystą oprawę miała pielgrzymka w roku 2011. Obchodzono wtedy 90.
rocznicę ochotniczych straży pożarnych. 5 czerwca, po dotarciu strażaków do Ludźmierza,
wysłuchano mszy świętej odprawionej przez ks. bp. Jana Szkodonia, wikariusza generalnego
Archidiecezji Krakowskiej. Trasa wiodła jak zawsze przez Kościelisko-Salamandrę, Gubałówkę, Furmanową, Ząb, Bustryk, Sierockie, Bańską Wyżną, Bańską Niżną, Szaflary i Maruszynę do Ludźmierza. Wszędzie oczekiwały na pielgrzymów tłumy mieszkańców. Ten
ważny dzień zakończył przegląd dorobku i sprawności strażaków ochotników.

7
8

Ibidem, s. 252.
http://motopodhale.info/pielgrzymka-strazacka-szlakiem-papieskim-zakopane-ludzmierz-2017/.
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Strażackie pielgrzymki do
Sanktuariów Maryjnych
Strażacy
ochotnicy
rokrocznie
uczestniczą w pielgrzymkach. Oprócz
ogólnopolskich na Jasną Górę, organizowanych raz na 5 lat, pielgrzymują do
regionalnych miejsc kultu we wszystkich województwach. Z wielu kierunków kraju organizowane są także
rokrocznie piesze pielgrzymki na Jasną
Górę. Strażacy Lubelszczyzny spotykają
się między innymi w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie, Sanktuarium
św. Antoniego Padewskiego w Radecznicy, Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej
w Hrubieszowie, Sanktuarium Św. Anny
w Lubartowie oraz Matki Bożej Kodeńskiej – Królowej Podlasia – Matki Jedności. Strażacy warmińscy odwiedzają Sanktuarium Najświętszego Sakramentu oraz
Kalwarię Warmińską w Głotowie k. Dobrego Miasta, a także Sanktuarium Matki
Bożej w Gietrzwałdzie. Ojcowie paulini
zapraszają na coroczną pielgrzymkę rodzin strażackich do Sanktuarium Matki
Bożej Leśniowskiej (woj. śląskie). Małopolscy strażacy w 2017 r. po raz 16. pielgrzymowali do Sanktuarium Matki Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Strażacy
woj. łódzkiego pielgrzymują do Matki Bożej Trybunalskiej w Piotrkowie Trybunalskim oraz do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Paradyżu. Strażacy podkarpaccy w 2017 r. już po raz 23. uczestniczyli
w Podkarpackiej Pielgrzymce Strażaków
do Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej.
Sandomierscy strażacy wspólnie z samorządowcami spotykają się w Sanktuarium
Maryjnym w Sulisławicach. Spełniło
się marzenie strażaków z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Bardzie o organizacji pielgrzymki do Sanktuarium Matki
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Bożej Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie. Modlą się tu dolnośląscy strażacy, szczególnie
z powiatu ząbkowickiego i kłodzkiego. Strażacy licznie przybywają także do Sanktuarium
św. Anny na Górze św. Anny w woj. opolskim. Podobnie do Sanktuarium Matki Boskiej
Ludźmierskiej Królowej Podhala w Ludźmierzu (woj. małopolskie) czy Sanktuarium Matki
Bożej Studzienniczańskiej w Studziennicznej (pow. augustowski, woj. podlaskie), Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Borku Wielkopolskim. Liczne miejsca kultu znajdują się
w diecezji gdańskiej, z bazyliką archikatedralną z obrazem Matki Boskiej Oliwskiej na czele.
Jan Paweł II o strażakach i do strażaków
800-lecie parafii św. Floriana na krakowskim Kleparzu obchodzono w roku 1984. Karol Wojtyła był w tu w młodości wikariuszem, trudno się więc dziwić, że przesłał list apostolski, w którym pisał:
Trzeba także podkreślić, że Święty Florian jest od wieków czczony w Polsce i poza nią jako Patron
strażaków, a więc tych, którzy wierni przykazaniu miłości i chrześcijańskiej tradycji, niosą pomoc
bliźniemu w obliczu zagrożenia klęskami żywiołowymi. (…). Na polskie sztandary strażackie święty trafia w czasach zaborów. Odtąd strażaków nazywa się rycerzami św. Floriana albo Florianami.
Jan Paweł II podkreślił i docenił w pełni trud i poświęcenie strażaków, którzy pomagają ofiarnie każdemu potrzebującemu – za co wszystkim strażakom gorąco dziękujemy.
Jan Paweł II odwiedził kleparską parafię 18 sierpnia 2002 r. W kronice parafialnej znajdziemy takie sprawozdanie (fragment):
Czas biegł szybko. Już piątek – wszyscy łączymy się z lotniskiem na Balicach, witamy
Dostojnego Gościa. Młodzież zawiesza flagi, dekoracje. Włączają się wszyscy: siostry, księża,
strażacy. Czekamy! Niedziela. Po Mszach świętych odprawionych dla nielicznych, którzy
nie poszli na Błonia, służby porządkowe przygotowują sektory, nagłośnienie, miejsca dla
VIP-ów. Ostatni guzik dopięty. Od godziny 16.00 wierni zaczynają zajmować miejsca w wyznaczonych sektorach. Czas oczekiwania na przyjazd Ojca Świętego wypełniają modlitwy
przygotowane przez siostry, śpiewy dzieci z Arki Noego, Antoniny Krzysztoń, Jacka Dowódzkiego z Przyjaciółmi, Krakowskich Promyków. Wspaniałym komentarzem raczą nas
ks. Jacek i ks. Czesław. Napięcie rośnie, a Gość „spóźnia się”. Na podglądzie TVP 1 widzimy,
jak Ojciec Święty modli się w Katedrze Wawelskiej. 10, 20, 30 minut... Jedzie. Radosny śpiew:
„Florian wita Cię, Florian kocha Cię, Florian pozdrawia Cię” wita Ojca Świętego w Jego parafii. Jest! Radość! Ksiądz Proboszcz Jan Czyrek podchodzi, wita – niestety tekst tak żmudnie przygotowywany przez tyle dni „konfiskuje” ks. bp Dziwisz. Nie ma czasu. Ojciec Święty
całuje relikwie św. Floriana, które do tej pory mężnie dzierży ks. Leszek. Papież wspomina
czas swojego pobytu w parafii św. Floriana: „Ze wzruszeniem odnajduję się na terenie parafii świętego Floriana, gdzie kiedyś byłem wikariuszem w latach 1948, 1949, 1950, i tutaj
zacząłem prowadzić duszpasterstwo akademickie. Wspominam kapłanów, ks. prałata Tadeusza Kurowskiego, mojego proboszcza, ukochanego księdza Czesława Obtułowicza, który
ze mną dzielił posługę wikarego – świętej pamięci, poza tym wielu innych: ks. Józefa Rozwadowskiego, ks. Sadlika, ks. Matyszkiewicza i wielu innych kapłanów, którzy uczestniczyli
w duszpasterstwie tutejszej parafii. A was wszystkich współczesnych parafian św. Floriana
proszę o modlitwę, o modlitwę za żyjących i za zmarłych i o modlitwę za papieża, za życia
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i po śmierci. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Drugi raz całuje relikwie świętego
Opiekuna Miasta Krakowa. „Ojcze Święty, pobłogosław obraz św. s. Faustyny, pobłogosław
nas” – prosi ks. proboszcz. Apostolskie błogosławieństwo spoczywa na nas, na obrazie, na
wikarówce, gdzie mieszkał Ksiądz Wikariusz, a teraz na ścianie widnieje Jego popiersie. Kochamy Cię... Jeszcze dzieci z Arki Noego, flesze, zakłócające modlitewną, pełną wspomnień
wizytę, i papamobile rusza, powoli objeżdża kościół...9
Dopełnieniem informacji związanej z bazyliką Świętego Floriana w Krakowie niech będzie
informacja o wystawieniu misterium „Christus Rex” autorstwa Karola Wojtyły (23 listopada
2013). W komunikacie rozesłanym przez Polską Agencję Prasową można było przeczytać:
Literatura i teatr fascynowały Karola Wojtyłę od lat młodzieńczych. Pierwsze wiersze pisał jeszcze w wadowickim gimnazjum. Na scenie teatralnej debiutował, występując w spektaklach Międzyszkolnego Koła Dramatycznego m.in. w „Antygonie” Sofoklesa i „Ślubach panieńskich” Aleksandra Fredry. W czasie okupacji Wojtyła był związany
z konspiracyjnym Teatrem Rapsodycznym, prowadzonym przez Mieczysława Kotlarczyka. Sam napisał kilka dramatów: „Hiob” i „Jeremiasz”, „Pieśń o Bogu ukrytym”, „Brat naszego Boga”, „Przed sklepem jubilera”, „Promieniowanie ojcostwa”.
Pomysł zorganizowania wymyślonych przez siebie misteriów paraliturgicznych narodził się w 1951 r., kiedy ks. Karol Wojtyła był wikariuszem parafii św. Floriana w Krakowie.
Zaangażował w to przedsięwzięcie studentów, wśród których był Jacek Fedorowicz. To on
przez lata przechowywał oryginalne teksty Wojtyły. W kilka lat po jego śmierci maszynopisy z tekstami misteriów przekazał krakowskiemu wydawnictwu jego syn ks. Szymon
Fedorowicz. Wydawnictwo WAM zdecydowało się na publikację tekstów, bo jak mówił
PAP redaktor naczelny o. Jacek Siepsiak, to dokument, pamiątka po Wojtyle, młodym
kapłanie, a jednocześnie przedsmak tego, czym Wojtyła „karmił” wiernych jako Papież10.
Tuż przed wyjazdem na swoją 102. pielgrzymkę (Słowacja 11-14 września 2003) Jan
Paweł II podczas audiencji generalnej wygłosił pochwałę polskich strażaków. Zgromadzeni na placu Świętego Piotra usłyszeli katechezę opartą na analizie jednej z ksiąg Starego
Testamentu. Dziennikarze zanotowali główne przesłanie, że Bóg nie jest obojętny na dobro i zło, obroni ofiary zła i wskaże drogę do sprawiedliwości. Zwracając się do swoich rodaków, papież wyróżnił obecnych na audiencji strażaków, podkreślając, że straże ogniowe
szczycą się w Polsce dobrą opinią i długowiekową tradycją.
„Jak sięgam pamięcią, zawsze utrzymywała żywy kontakt z parafią i Kościołem. Cieszę
się, że ta więź trwa nadal. Wasza praca jest trudna i niebezpieczna. Wymaga hartu ducha
i wielkiej odwagi” – podkreślił Ojciec Święty. Wyraził zadowolenie, że źródła sił i pomocy
w swej pracy strażacy szukają w wierze i w ufności Bogu. „Pamiętajcie, że ratując człowieka i ludzkie mienie z narażeniem życia, macie swój udział w tej gotowości oddawania życia
za braci, dzięki której Chrystus dokonał naszego odkupienia” – przypomniał strażakom
papież11.

9
10
11

https://www.swflorian.net/index.php/historia/bl-jan-pawel-ii.
Cytat za: https://www.swflorian.net/index.php/ogloszenia/133-misterium-christus-rex.
K. Szczęch, Papież chwali polskich strażaków, http://www.kosciol.pl/article.php/20030910150519134.
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Jan Paweł II odwiedził też katedrę św. Floriana w Warszawie (13 czerwca 1999)12.
W homilii wygłoszonej podczas Liturgii Słowa, witając wiernych, stwierdził, że w takim
miejscu nie można zapomnieć o strażakach. „Witam ich i dziękuję za ich poświęcenie”
– powiedział. Wieczorem, zwracając się do wiernych zgromadzonych przed rezydencją
biskupa, jeszcze raz wspomniał strażaków:
,,Muszę bardzo podziękować straży porządkowej, to znaczy straży ogniowej,
a równocześnie porządkowej. Bo ten porządek utrzymywała na własną rękę, widać było,
że porządek jest i że ma kto ten porządek utrzymywać. Niezależnie od wszystkich innych
władz porządkowych, które nas tutaj otaczają, towarzyszą nam i zabezpieczają porządek
całej mojej pielgrzymki”13.
Międzynarodowy Dzień Strażaka obchodzony jest w Polsce od 2003 r. w połączeniu ze
wspomnieniem w Kościele Katolickim św. Floriana – patrona strażaków.
Dr Tadeusz Skoczek jest dyrektorem Muzeum Niepodległości w Warszawie.
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14.
100 lat jedności
ruchu strażackiego
podstawą jego siły i nadzieją
na bezpieczeństwo w przyszłości
Janusz Gmitruk
Szanowni Państwo Druhny i Druhowie!
„W jedności siła” to nie tylko hasło, ale również praktyka współdziałania Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Muzeum Niepodległości ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Jest takie
powiedzenie rosyjskie: „Boh trojcu lubit”. Ta trójka spełniła swoją historyczną powinność, organizując obchody 100-lecia zjednoczenia ruchu
strażackiego. Przeszłość ukazuje analogie i niesie pewne wnioski. Na ich
podstawie – jako historyk – muszę ostrzec, że ruch ludowy od rozbicia do zjednoczenia
rozwijał się w sekwencjach 18-letnich, zaś ruch strażacki w sekwencjach 28-letnich. Właśnie teraz jest ten niebezpieczny moment, kiedy – praktycznie w tej chwili – po około
30 latach może dojść do jakichś przykrych niespodzianek. Związek powinien to przewidzieć i wziąć pod uwagę.
Kiedyś, gdy mówiliśmy o tym, że trzeba wydawać książki, jeden z działaczy ruchu
ludowego powiedział, że „deszcz, a może ulewa, publikacji powinien nawodnić suchą ziemię pamięci OSP i przyczynić się do jej wzrostu i rozwoju”. Myślę, że ta nasza konferencja
jest początkiem tej ulewy publikacji. Sądzę, że poszczególne referaty, które zostały dziś

354

100 lat jedności ruchu strażackiego podstawą jego siły
i nadzieją na bezpieczeństwo w przyszłości

wygłoszone, mogą być zaczątkiem podobnych konferencji regionalnych poświęconych
dziejom OSP. Wydaje mi się, że to trzeba kontynuować, bo obecny jubileusz dobrze się
układa w środku obchodów – od odzyskania niepodległości, od 1918 r., do 1923 r. Warto
to kontynuować i rozwijać.
Syn strażaka, mąż stanu i ludowy polityk, ale także spółdzielca Stanisław Thugutt, postać bardzo tajemnicza, ale w hierarchii ruchu ludowego na czwartym miejscu (po Wincentym Witosie, Macieju Rataju i Stanisławie Mikołajczyku), stojąc u kresu swego życia,
wypowiedział słowa, których sens brzmiał mniej więcej tak: „Twórzcie muzea i izby pamięci, ponieważ w przyszłości będą przytułkiem dla działaczy i polityków. I to tym, którzy
dziś się opierają i nie chcą na izbę pamięci dać jakiegoś wsparcia, kiedyś się historia odpłaci. Nie znajdą tam swego miejsca”. I może być pocieszeniem dla muzealników, że mądrzy
politycy to zrozumieją.
Proszę Państwa. Obrady tej konferencji toczyły się sprawnie dzięki znakomitej organizacji merytorycznej i technicznej. Szczególnie słowa te kieruję do Beaty Michalec,
zastępcy dyrektora ds. programowych Muzeum Niepodległości, i dr. Pawła Bezaka. Ale
powiedzieć również musimy i o innych pracownikach muzeum – Magdalenie Kukackiej,
Bartoszu Biedrzyckim, Waldemarze Grabowskim, którzy czuwali, aby wszystko funkcjonowało od strony organizacyjnej. Dr Marian Zalewski spinał zaś to wszystko po prostu po
mistrzowsku. Bez nich nie poradzilibyśmy sobie. Dzisiejsza konferencja odbyła się dzięki
wysiłkowi wielu osób i działaczy, którym za wszystko serdecznie dziękuję.
Chciałem także podziękować wszystkim zacnym profesorom, szczególnie naszemu
przyjacielowi prof. Tadeuszowi Olejnikowi. Podziwiam jego kondycję fizyczną i witalność
naukową. Życzymy 100 lat z VAT-em, żeby nie ograniczać wyroków Opatrzności. Dziękuję w imieniu Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i proszę o dalszą współpracę.
Chcę podziękować także dyrektorowi Muzeum Niepodległości dr. Tadeuszowi Skoczkowi
za wkład, za wsparcie, za poświęcony czas i pracę włożoną w organizację tej konferencji.
Myślę, że ten wspólny trud zostanie nagrodzony wspaniałą publikacją. Referaty, zarówno te, które zostały wygłoszone, jak i te zapowiedziane, łącznie ponad 50 tekstów, staną się zaczątkiem czwartego tomu Analiz strategicznych Florian 2050.
Dr Janusz Gmitruk jest dyrektorem Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
w Warszawie.

355

15.

STRATEGIA ZWIĄZKU OSP RP FLORIAN
2050 – KIERUNKI DALSZYCH PRAC
Marian Zalewski
Szanowni Państwo!
Konferencja naukowa organizowana w ramach obchodów 100. rocznicy zjednoczonego ruchu strażackiego pokazuje naszą piękną historię
oraz dzień dzisiejszy z mocnym akcentem dalszego rozwoju naszego ruchu. Myśląc o rozwoju naszego ruchu, pracujemy nad Strategią Związku
Florian 2050. Jest ona wypracowywana w ramach działalności Zespołu ds. Strategii Związku, dyskusji wewnątrz ruchu strażackiego oraz we
współpracy ze światem nauki i z samorządami. Zespół uznał na początku swoich prac, że najważniejsze jest uruchomienie szerokiego dialogu społecznego, skorzystanie z doświadczeń strażaków z poszczególnych OSP, struktur Związku i strażaków
zawodowych oraz krytyczna ocena rozwiązań prawnych i różnych strategii na poziomie
lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym, a także europejskim. To plan otwarty na inicjatywy wychodzące z wewnątrz Związku i środowisk zewnętrznych. Owocem tych prac
są trzy tomy Analiz strategicznych Florian 2050. Po konferencji wydamy tom czwarty.
W zebranych licznych wypowiedziach i analizach podkreśla się, jak wiele strażacy wnoszą
do naszego bezpieczeństwa. Ratują życie w chwilach zagrożeń. Są także depozytariuszem
wartości, łączą lokalne środowiska, rozwijają kulturę.
Po szerokich konsultacjach wypracowano propozycje wiodących obszarów strategicznych. Są nimi: działalność ratownicza i humanitarna, prewencja społeczna, aktywność kulturalno-społeczna, działalność edukacyjno-wychowawcza i naukowa oraz
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rozwój organizacyjny i gospodarczy Związku. Tym obszarom przypisano szczegółowe cele
strategiczne. Wśród nich szczególnie akcentujemy te, które doprowadzą do podjęcia jak
najszybciej działań ratowniczych na miejscu zdarzenia. Bo to czas w akcji ratowniczej
odgrywa najważniejszą rolę. Podkreślamy czas 5 minut. Pomogą tu takie inicjatywy, jak:
idea strażaka ratownika first respondera, rozwiązania z obszaru ochrony ludności, działalności prewencyjnej, zapewnienie obecności wszystkich jednostek OSP w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym i trwały rozwój systemu składającego się z 3 komponentów:
Ochotnicy – Samorząd – Państwo.
To wszystko stanie się możliwe pod warunkiem, że ,,rycerzy św. Floriana” będzie traktować się po partnersku, szanując ich samorządność i dobrowolny charakter służby. Dlatego
też fundamentem prac nad strategią stała się ich transparentność i partycypacja społeczna
w wypracowywaniu rekomendacji. Wnioski z tej społecznej debaty warto uwzględnić w pracach nad zmianami w systemie ratownictwa i ochronie przeciwpożarowej.
W naszej koncepcji programowej newralgiczne jest określenie naszej misji, wizji, obszarów
i celów strategicznych. Misją Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP jest aktywne uczestnictwo w systemie ratowania ludzi i niesienie pomocy tam, gdzie jest ona potrzebna. Związek
wspiera zrzeszone w nim ochotnicze straże pożarne w ich aktywności, szczególnie ratowniczej,
działalności wychowawczej, edukacyjnej, prewencyjnej na rzecz ochrony przeciwpożarowej
oraz pomocy humanitarnej, budowania więzi społecznych i łączności międzypokoleniowej.
Związek reprezentuje i wspiera OSP, kontynuując chlubne tradycje ruchu strażackiego, wyrażające się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie, a jednocześnie
będące fundamentem społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Z dzisiejszych wystąpień wielu
uczestników wyraźnie widać, jak silnym spoiwem są strażacy w swoich małych ojczyznach. Jak
cenny jest kapitał społeczny wypracowywany latami przez OSP.
Niezmiernie ważna jest rola Związku OSP RP. Od stu lat Związek stoi na straży praw
i godności złączonych rycerską służbą strażaków ochotników. Takie określenie naszych
zadań i wartości jest źródłem naszej wizji. Jesteśmy przekonani, że w strategicznej perspektywie 30 lat, tak jak i 100 lat temu, ochotnicze straże pożarne będą „posterunkami
służby publicznej”. Związek OSP RP będzie kluczowym ogniwem powszechnego systemu ratownictwa i ochrony ludności w kraju, będąc integralną częścią lokalnych systemów bezpieczeństwa. Mamy przeświadczenie, że strażacy OSP dzięki swej wiedzy, doświadczeniu, posiadaniu zaawansowanego technologicznie sprzętu zapewnią likwidację
zagrożeń i bezpieczeństwo dla osób zagrożonych. Zapewnią ochronę ludności, a sami
będą mieć najwyższej klasy narzędzia i sprzęt ochrony osobistej. Tak jak w całej historii,
tak i w przyszłości ważną rolę będą pełnić strażackie remizy. Z jednej strony będą pełnić rolę lokalnych centrów ratownictwa i ochrony ludności, z drugiej będą instytucjami
społecznymi – centrami aktywności publicznej integrującymi lokalną społeczność. Budując przez dziesięciolecia kapitał społeczny, skutecznie wpływamy na poprawę bezpieczeństwa powszechnego. Związek OSP RP umacnia się w życiu lokalnych społeczności,
regionów i kraju. Bliska współpraca z samorządem, organizacjami pozarządowymi oraz
wsparcie w realizacji zadań ze strony administracji publicznej czyni ochotniczy ruch strażacki rycerskim wzorem służby „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Pragnę zaakcentować ogromną rolę współpracy z samorządem. W trakcie dzisiejszej konferencji wagę
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tej współpracy podkreślają występujący marszałkowie województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego oraz małopolskiego.
Jak już wspominałem, powszechna konsultacja, rozmowa w społeczeństwie, w ochotniczych strażach pożarnych dają podstawy, by sądzić, że właściwie wypracujemy cele
strategiczne, a także konkretne zadania w konkretnym czasie. Z jednej strony będziemy
budować cegła po cegle bezpieczniejszy świat naszych lokalnych ojczyzn, regionów, kraju.
Z drugiej, będziemy skutecznie wspierać każdą OSP i wszystkich strażaków w ich osobistym rozwoju, realizacji aspiracji i zamierzeń. Ruch ochotniczy to jedna strażacka rodzina.
Społeczeństwo, samorząd, państwo powinny jednoznacznie wspierać tak potrzebny ruch
społeczny. Warto to akcentować w związku z jubileuszem. Po stu latach od zjednoczenia
Związek OSP RP to kompetentna, zasłużona reprezentacja wszystkich OSP. Cały miniony okres pokazuje dobitnie, że godnie reprezentujemy ochotniczy ruch strażacki. Stoimy
na straży jego samorządności i samodzielności. To czas także wszechstronnej współpracy
Związku z naszymi partnerami, tak w kraju, jak i za granicą. Podkreślenia wymaga tradycyjna współpraca z naszymi sąsiadami oraz strażakami w ramach Unii Europejskiej.
W naszej historii odnajdujemy także piękne przykłady współpracy z wieloma krajami
poza Europą. Polscy strażacy są znani na wszystkich kontynentach. Wymieniamy się doświadczeniami ze strażakami: USA, Chin i Rosji. Globalne zagrożenia epidemiczne, klimatyczne, technologiczne w sposób naturalny nas zbliżają.
Nie sposób nie dostrzec tradycyjnej codziennej współpracy ze strażakami Państwowej
Straży Pożarnej. Tę partnerską bliskość i współpracę należy kontynuować. Jakże często młodzi funkcjonariusze PSP pochodzą z rodzin ochotników. Jakże wielu, będąc na służbie, a bardzo często po jej zakończeniu, aktywnie uczestniczy w ruchu ochotniczym. Od brygadierów,
na generałach kończąc. Ale o jakość tej współpracy musimy stale dbać. Historia pokazuje
także wstydliwe okresy w historii ruchu strażackiego, gdy próbowano osłabiać strażacką reprezentację, doprowadzając wręcz do jej likwidacji. Zawsze czyniono to pod szyldem dobra OSP i strażaków. Tak było zwłaszcza w mrocznych czasach stalinowskich. Likwidując
Związek, jednocześnie 4 lutego 1950 r. Sejm zatwierdził rządowy projekt ustawy o ochronie
przed pożarami i innymi klęskami, o której na tytułowej stronie „Gazety Strażackiej” napisano, że wzmocni autorytet straży pożarnych. Zamiast wzmocnić, osłabiono bezpieczeństwo
przeciwpożarowe i same OSP. Po kilku latach wycofano się ze ślepej drogi bezpośredniego
sterowania ochotniczym ruchem strażackim. Warto tę lekcję historii pamiętać.
Analizy i wieloletnie doświadczenia pokazują, że Polsce udało się stworzyć unikatowy
model ochrony przeciwpożarowej, oparty na trzech filarach:
1. Zaangażowaniu społecznym o ochotniczym charakterze.
2. Strukturach samorządu terytorialnego.
3. Wsparciu administracji państwowej ze szczególnym uwzględnieniem Państwowej
Straży Pożarnej.
Utrzymanie równowagi między tymi składowymi jest kluczem rozwoju ochotniczych straży pożarnych i ich Związku. To także podstawa bezpieczeństwa powszechnego,
którego elementem jest skuteczne reagowanie oraz udzielanie doraźnej pomocy humanitarnej. Ten system od ponad stu lat współtworzy ochotniczy ruch strażacki zjednoczony
w Związku OSP RP.
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Gdy myślimy o możliwych kierunkach rozwoju ochotniczego ruchu strażackiego, dostrzegamy, że na jego kształt w przyszłości będzie miała wpływ duża liczba czynników,
w szczególności: procesy demograficzne, a zwłaszcza starzenie się społeczeństwa, procesy
migracyjne, zmiany klimatyczne, rozwój technologiczny i technik teleinformatycznych,
nowe zadania stawiane służbom ratowniczym w zmiennej i nieprzewidywalnej rzeczywistości, czego dobitnym przykładem jest okres pandemii Covid-19.
Przed laty miałem zaszczyt koordynować prace nad wprowadzaniem do Polski telewizji cyfrowej w miejsce analogowej. Nie mogę więc pominąć znaczenia zmian technologicznych, zalet tak zwanej rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości, obywatelskiego
dostępu do wiedzy. Te zmiany przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa samych strażaków. Ubrania monitorujące parametry życia, bezdotykowe smartfony z komunikacją fal
mózgowych, a nie tylko mowy w działaniach ratowniczych, ratownictwo oparte o analizy
big data, nowe technologie, prewencja, sztuczna inteligencja, inteligentne miasta, domy
z ich podłączeniem do sieci 5G, z zarządzaniem energią, logistyką w domu i na zewnątrz
(nawet ruchem drogowym), demokratyzacja technologii – to wszystko zwiększy przejrzystość i identyfikowalność możliwości zaistnienia nieszczęśliwych zdarzeń i zagrożeń. Ale
nowe realia społeczeństwa informacyjnego to także wielkie wyzwanie dla Związku.
Pandemia Covid-19 pokazała dodatkowo wzrastające potrzeby w ratownictwie,
a szczególnie w pomocy humanitarnej. Potrzeby te będą w najbliższych trzydziestu latach
w znacznym stopniu determinować szczegółowe cele strategiczne we wszystkich obszarach aktywności. Rośnie rola prewencji społecznej. To od jej skuteczności zależeć będzie
liczba ciężkich wypadków i ofiar. Program rozwoju prewencji społecznej, szkoły liderów
prewencji, edukacja ekologiczna to znane, a przy tym priorytetowe zadania na najbliższe
lata. Jest jednak może nie nowy, ale nasilający się z każdym rokiem problem dla naszego
– i nie tylko – ruchu. Co zrobić, aby liczba młodych społeczników rosła, a nie malała? Statystyki demograficzne są nieubłagane. Będzie coraz mniej młodych. Zadań zaś w obszarze
bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony ludności będzie przybywać. Póki co Związek skutecznie przeciwdziała nieubłaganym tendencjom. Ważne jednak, aby wszystkie
organy władzy i administracji rządowej wyciągnęły właściwe wnioski i zaczęły wspierać
ruch strażacki oraz ich Związek. Bo tylko takie podejście wzmocni nasze bezpieczeństwo
i ochronę ludności. Szczęśliwie ruch strażacki oprócz ratownictwa obejmuje szereg innych form aktywności kulturalno-oświatowej, edukacyjno-wychowawczej, sportowej. Jest
tu miejsce dla uzdolnionych muzyków, sportowców i historyków.
W najbliższych miesiącach będziemy organizować tzw. wysłuchania społeczne w łączności on-line z zainteresowanymi osobami, społecznościami. Ich efektem będzie czwarty
tom Analiz strategicznych Florian 2050 z zarysem strategii. Będą one po akceptacji władz
Związku elementem dyskusji w kampanii sprawozdawczo-wyborczej Związku. Te poważne, transparentne działania to droga do wypracowania konsensusu społecznego z udziałem władz i samorządów w odniesieniu do naszego bezpieczeństwa, które powinno być
przedmiotem troski nas wszystkich. Zapraszam do aktywności. Dla wspólnego dobra. Historia stu lat zorganizowanego ruchu strażackiego pokazuje, że podstawą jego żywotności i realnego wpływu na lokalne bezpieczeństwo jest poszanowanie jego samorządności,
samodzielności i rzetelne wspieranie ze strony instytucji do tego prawnie zobowiązanych.
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Korzystając z okazji, pragnę podziękować wszystkim zgromadzonym tu, w Muzeum
Niepodległości, i on-line. Stanowimy silną drużynę ludzi zaangażowanych w ruch strażacki. Dzisiaj ponad 50 osób uczestniczyło w naukowej debacie. Dziękuję za aktywny
udział kierownictwu Związku na czele z prezesem Waldemarem Pawlakiem. Dziękuję
komendantowi głównemu PSP za list adresowany do uczestników konferencji. Są wśród
nas liczni przedstawiciele świata nauki. Cieszę się z obecności przedstawiciela Szkoły
Głównej Służby Pożarniczej oraz Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – PIB w Józefowie, przedstawicieli wyższych uczelni. Chciałbym, aby to dzisiejsze
przedsięwzięcie miało swą kontynuację w różnych środowiskach. Na uczelniach i w ruchu
samorządowym oraz bliskich nam stowarzyszeniach. Deklarujemy wsparcie programowe w organizacji podobnych przedsięwzięć. Dziękuję mediom za promowanie zagadnień
strażackich. Dziękuję współorganizatorom konferencji. Na ręce Pani dr Beaty Michalec
składam podziękowania pracownikom Muzeum Niepodległości na czele z dyrektorem
Tadeuszem Skoczkiem za godne zorganizowanie tej konferencji i wystawę strażacką. Dziękuję doktorowi Januszowi Gmitrukowi za bliską współpracę Muzeum Historii Polskiego
Ruchu Ludowego ze Związkiem OSP RP – nie tylko przy okazji tej uroczystości. Dziękuję
tak wielu członkom komisji historycznej ZG ZOSP RP, jej przewodniczącemu Eugeniuszowi Grzeszczakowi oraz historykom. Bardzo dziękuje profesorowi Tadeuszowi Olejnikowi za tak sprawne i kompetentne poprowadzenie naukowe naszej konferencji. Druh
Profesor kierował naszym spotkaniem z Wielunia. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję
internautom, którzy nas wysłuchali. Dziękuję wszystkim za uczestnictwo. Pożegnam tradycyjnie za naszym wielkim rodakiem Janem Pawłem II: Ducha nie gaśmy.
Dr Marian Zalewski jest przewodniczącym Zespołu ds. Strategii Związku OSP RP.
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ZAKOŃCZENIE
KONFERENCJI
Tadeusz Olejnik
Szanowni Państwo!
Pragnę wyrazić swoje uznanie organizatorom konferencji, że w jej programie nie zabrakło bloku tematycznego poświęconego historii pożarnictwa,
muzealnictwa pożarniczego – jednym słowem naszej historii i kulturowego
dziedzictwa. Podziękowanie, że pamiętamy również o strażach i strażakach
z Kresów II Rzeczypospolitej.
Dziękuję wszystkim referentom za przygotowanie interesujących referatów, które w sposób istotny wzbogacają naszą wiedzę o dziejach, współczesności i perspektywach rozwoju polskiego ruchu strażackiego. Zgodnie z zapowiedziami dh. dr. Mariana
Zalewskiego pokłosiem dorobku naukowego konferencji będzie wydana przez ZG ZOSP RP
obszerna publikacja dokumentująca zarówno dzieje polskiego ruchu strażackiego, jak i perspektywy jego rozwoju. Jestem głęboko przekonany, że pod względem naukowym i edytorskim
będzie ona wpisywać się w takie pomnikowe dzieła, jak wydane w ostatnich latach publikacje:
– Bogu na chwałę – ludziom na pożytek. 125 lat „Strażaka” (2007),
– W jedności siła. W 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości (2018),
– wielotomowa publikacja Analizy strategiczne Florian 2050,
– będący w trakcie prac redakcyjnych Słownik biograficzny polskich strażaków.
Dzisiejsza konferencja naukowa wpisuje się w bogaty kalendarz różnych poczynań
i imprez organizowanych w związku z jubileuszem 100-lecia powstania i działalności naszego Związku.
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Dziękuję za udział w tej konferencji czołowym przedstawicielom polskiego ruchu
strażackiego. Dziękuję również dyrekcji Muzeum Niepodległości za udzieloną gościnę,
za stworzenie warunków, dzięki którym mimo trudności, jakie w związku z pandemią
przeżywamy, mogliśmy się spotkać, podzielić się swymi dokonaniami naukowymi, wymienić poglądy na interesujące nas zagadnienia. Dziękuję Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego jako jednemu z organizatorów konferencji. Słowa szczególne kieruję pod
adresem naszego dh. dr. Mariana Zalewskiego, dh. dyrektora Janusza Gmitruka, a także
pracowników Muzeum Niepodległości za wasz wkład w organizację konferencji. Z Wielunia, pierwszej ofiary rozpętanej przez niemiecki faszyzm II wojny światowej, dziś miasta
pokoju i pojednania, żegnam wszystkich uczestników konferencji, żywiąc jednocześnie
nadzieję na bezpośrednie spotkania na kolejnych imprezach jubileuszowych odbywanych
już w normalnych warunkach.
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CZĘŚĆ Trzecia

O DOBROWOLNE,
SAMODZIELNE
I SAMORZĄDNE
OCHOTNICZE
STRAŻE POŻARNE
– O BEZPIECZEŃSWO
POWSZECHNE
I OCHRONĘ LUDNOŚCI

I.

KONSULTACJE SPOŁECZNE
NAD PROJEKTEM
USTAWY O OSP
Poziom bezpieczeństwa mieszkańców naszego kraju od dziesięcioleci związany jest
z działalnością ochotniczych straży pożarnych (OSP). OSP ofiarną aktywnością zaskarbiły
sobie powszechne uznanie tak społeczne, jak i instytucjonalne. Ich działalność oparta jest
na ustawie o stowarzyszeniach oraz ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Dzisiaj 16 tys.
OSP zrzeszających ok. 700 tys. członków działa jako samodzielne, samorządne i dobrowolne stowarzyszenia. Z uwagi na tak potrzebną, realizowaną dobrowolnie i z narażeniem
życia i zdrowia strażacką służbę wszelkie zmiany prawne wpływające na funkcjonowanie
OSP wywołują powszechny rezonans społeczny oraz wśród samych strażaków OSP. Mogą
bowiem wpływać na rozwój OSP bądź ich stagnację. A to ma istotny wpływ na bezpieczeństwo wszystkich obywateli. Historia potwierdziła to wielokrotnie. Szczególnie brzemienne w skutki było ograniczanie samorządności i samodzielności ruchu strażackiego
w epoce stalinizmu w latach 50. XX w. Stąd tak ważne jest konsultowanie ze strażakami
oraz społeczeństwem stosownych rozwiązań prawnych, a nie ich narzucanie.
Ogromną debatę publiczną wywołały propozycje uchwalenia nowej ustawy odnoszącej się do ochotniczych straży pożarnych. 29 kwietnia 2021 r. ZG ZOSP RP otrzymał
przygotowany przez KG PSP dokument określany jako projekt ustawy o OSP. Bez uprzednich konsultacji tak z ochotniczymi strażami pożarnymi, jak i ich Związkiem. Była to
faktycznie z formalnego punktu widzenia jedynie propozycja przyszłego projektu. Została
ona ogłoszona w domenie gov.pl 5 maja 2021 r. Związek OSP RP, realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów ochotniczych straży pożarnych, zorganizował
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natychmiast konsultacje społeczne. Pomysłodawcy projektu przeznaczyli na konsultacje
tylko kilka dni. Tym niemniej Związkowi udało się przeprowadzić publiczne transparentne konsultacje, wykorzystując do tego platformę internetową.
W efekcie szerokich konsultacji 20 maja 2021 r. Zarząd Główny ZOSP RP przyjął
uchwałę dotyczącą zajęcia stanowiska w sprawie ustawy o ochotniczej straży pożarnej.
Z uznaniem odniósł się do zapowiedzi zmiany stanowiska rządu w sprawie dodatków
do emerytur dla strażaków ochotników zawartej w projekcie ustawy o OSP. Negatywnie
zaś zaopiniował proponowane w projekcie ustawy rozwiązania dotyczące ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji i zakresu działania OSP. Zdaniem Związku rozwiązania
systemowe powinny być zawarte w ustawie o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawie
o ochronie ludności.
W międzyczasie zagadnienia dotyczące proponowanych zmian były przedmiotem publicznej dyskusji, w tym na zebraniach w ochotniczych strażach pożarnych, w mediach.
Swój głos prezentowały także władze samorządowe. W szczególności 21 czerwca 2021 r.
podczas XXXII Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Sejmik zajął stanowisko
w sprawie projektu ustawy o OSP. Szeroka krytyczna ocena proponowanych rozwiązań
prawnych przyczyniła się do modyfikacji wcześniej lansowanego projektu. 5 lipca 2021 r.
Zarząd Główny ZOSP RP otrzymał z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
kolejny projekt ustawy o ochotniczych strażach pożarnych z prośbą o zajęcie stanowiska
w terminie 10 dni.
Oceny projektu Zarząd Główny dokonał na swym posiedzeniu 14 lipca 2021 r. Poniżej
prezentujemy przebieg społecznych konsultacji, wypowiedzi oraz podstawowe dokumenty. Debata obrazuje różne punkty widzenia na rolę strażaków ochotników, pokazuje szanse i zagrożenia ochotniczego ruchu strażackiego.
Konsultacje zostały przeprowadzone w 5 blokach tematycznych w dniach 10-14 maja
2021 r.:
1. Organizacja systemu ratowniczego.
2. Sprawy organizacyjne OSP, mundur, statut.
3. OSP – finansowanie, nadzór, kontrola.
4. Działalność społeczna OSP – orkiestry, MDP.
5. Dodatki do emerytur i inne świadczenia osobowe.
Przed konsultacjami Związek zamieszczał na stronie internetowej materiały do dyskusji, a zwłaszcza prezentowany był aktualny stan prawny oraz propozycje zawarte w projekcie ustawy i zagadnienia do rozstrzygnięcia. Wszyscy zainteresowani mogli także wypowiedzieć się, wypełniając stosowną ankietę.
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1. Organizacja systemu ratowniczego
1.1. Aktualny stan prawny
Kilkanaście tysięcy ochotniczych straży pożarnych działających jako samodzielne
stowarzyszenia, prowadzące działalność w bardzo szerokim zakresie w obszarze ochrony
przeciwpożarowej, będące jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Od jednostek o wysokim stopniu gotowości bojowej, bogato wyposażonych w sprzęt, z dużą liczbą wyszkolonych strażaków ochotników, po jednostki działające głównie na polu szeroko rozumianej
popularyzacji ochrony przeciwpożarowej, z drużynami dziecięcymi i młodzieżowymi,
stanowiące zaplecze osobowe na wypadek udziału w likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof.
Część OSP wchodzi w skład KSRG, pozostałe prowadzą działalność lokalną, głównie
na terenie swojej macierzystej gminy.
Podległość OSP wobec PSP głównie na poziomie operacyjnym, w tym w szczególności
OSP wchodzące w skład KSRG, gdzie podległość ta jest konsekwencją przyjętych na siebie
obowiązków w sposób dobrowolny poprzez zawarcie trójstronnej umowy: PSP – OSP –
GMINA.
Wysoki stopień samodzielności w podejmowanych działaniach. Duży wpływ na OSP
jednostek samorządu gminnego, na których ciąży podstawowy obowiązek finansowania
zapewnienia gotowości bojowej OSP.
1.2. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych
Projekt ustawy o ochotniczych strażach pożarnych przewiduje, że OSP, które utworzą
jednostki ratowniczo-gaśnicze OSP, zwane dalej „JRG OSP”, będą jednostkami ochrony
przeciwpożarowej. Inne OSP, które nie będą w stanie utworzyć JRG OSP, przestaną być
jednostkami ochrony przeciwpożarowej i nie będą mogły brać udziału w działaniach
ratowniczo-gaśniczych. Będą mogły funkcjonować na zasadach określonych wyłącznie
w Prawie o stowarzyszeniach, tak jak działają na przykład stowarzyszenia kulturalne, edukacyjne, numizmatyczne, czytelnicze. Sama wola utworzenia JRG OSP nie wystarczy, ponieważ by to uczynić, trzeba będzie spełnić m.in. minimalne wymogi dotyczące wyposażenia JRG OSP w pojazdy gaśnicze i specjalne oraz sprzęt i środki techniczne, minimalne
standardy zdolności operacyjnej oraz gotowości operacyjnej, które określić ma minister
właściwy do spraw wewnętrznych w rozporządzeniu. OSP, która nie spełni tych wymogów, utraci status jednostki ochrony przeciwpożarowej. Pod znakiem zapytania stoi także
dalsze istnienie specjalistycznych OSP zajmujących się m.in. ratownictwem wodnym czy
poszukiwaniem przy użyciu psów zaginionych osób.
Likwidowany jest krajowy system ratowniczo-gaśniczy (KSRG). Brak szczegółowego
określenia, co ma go zastąpić.
Usunięto m.in. zapisy dotyczące komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej
oraz komendanta gminnego ZOSP RP. W ten sposób wyeliminowano bezpośredni wpływ
na działalność ratowniczą prowadzoną przez OSP władz gminnych oraz przedstawiciela
OSP działających na terenie gminy.
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Projekt ustawy nie przewiduje dla OSP, które spełnią wymogi powołania JRG OSP, jednolitego umundurowania wyjściowego i galowego, a w zakresie ubrań specjalnych nastąpi
unifikacja z PSP, także w wymiarze wizualnym. OSP stanie się praktycznie Ochotniczą
Państwową Strażą Pożarną. Odpowiednikiem WOT w siłach zbrojnych, tylko bez przywilejów w zakresie uposażenia finansowego żołnierzy WOT.
OSP, które nie będą jednostkami ochrony przeciwpożarowej, utracą finansowanie
w zakresie zapewnienia gotowości bojowej. Na przykład ich członkowie nie będą szkoleni.
W efekcie prowadzić to będzie do zamierania działalności wielu OSP, a w konsekwencji do
ich likwidacji. Ocenia się, że dotyczyć to będzie mogło nawet około 10 tys. OSP.
1.3. Zagadnienia do rozstrzygnięcia
1.3.1. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy
1) Wariant I. KSRG należy rozwijać w kierunku powszechnego systemu ochrony ludności.
2) Wariant II. Pozostawić bez zmian.
3) Wariant III. Zlikwidować.
1.3.2. Zasady funkcjonowania KSRG lub systemu ochrony ludności – wybierz jeden
z trzech wariantów
1) Wariant I. System powszechny oparty o wszystkie jednostki PSP i OSP. Jednostki OSP
(16 tys.) w systemie ochrony ludności według kompetencji i wyszkolenia strażaków
ochotników oraz możliwości technicznych zgodnie z dobrowolnie zadeklarowanym
zakresem prowadzonych działań ratowniczych i prewencyjnych, a także deklarowanym terenem działania.
2) Wariant II. Pozostawić dotychczasowy KSRG oparty o jednostki PSP oraz ponad 4 tys.
jednostek OSP, zgodnie z dobrowolnie podpisanymi trójstronnymi umowami (OSP,
gmina, PSP).
3) Wariant III. System oparty o PSP i wyłącznie Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze OSP
wskazane przez komendy powiatowe PSP. Wymagania dla JRG OSP zostaną określone
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pozostałe jednostki
OSP stracą status jednostek ochrony przeciwpożarowej, a tym samym podstawy swojej
egzystencji.
1.3.3. Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej
1) Wariant I. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) koordynuje funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy w zakresie ustalonym przez
wojewodę. Zadanie to może być wykonywane przy pomocy komendanta gminnego
ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta), albo przy pomocy komendanta gminnego związku
ochotniczych straży pożarnych. (Pozostawić bez zmian dotychczasowe rozwiązanie).
2) Wariant II. Komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej obowiązkowo powołuje gmina.
3) Wariant III. Zlikwidować stanowisko komendanta ochrony przeciwpożarowej (projekt MSWiA/PSP).

367

KONSULTACJE SPOŁECZNE NAD PROJEKTEM USTAWY O OSP

1.3.4. Ratownictwo specjalistyczne
1) Wariant I. Rozwijać i wzmacniać specjalistyczne ratownictwo w OSP.
2) Wariant II. Pozostawić dotychczasowe zapisy z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
3) Wariant III. Zlikwidować specjalizację w OSP, pozostawiając tylko ratownictwo podstawowe (gaszenie pożarów, ratownictwo techniczne).
1.3.5. Udział w akcjach ratowniczych
1) Wariant I. Bezpośredni udział w działaniach ratowniczych mogą brać strażacy ochotnicy, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat, posiadający aktualne badania
lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych oraz odbyli szkolenie
pożarnicze.
2) Wariant II. Tylko strażacy ochotnicy z jednostek włączonych do KSRG.
3) Wariant III. Tylko ratownicy OSP z JRG OSP posiadający ważną legitymację służbową
wydaną przez MSWiA.
1.3.6. Umundurowanie
1) Wariant I. Wszyscy strażacy ochotnicy (członkowie OSP) mają prawo do noszenia
munduru wyjściowego, a uprawnieni wyjeżdżający do akcji ratowniczych munduru
bojowego.
2) Wariant II. Prawo do munduru mają tylko strażacy wyjeżdżający do akcji.
3) Wariant III. Tylko ratownicy JRG OSP mają prawo do środków ochrony osobistej
i umundurowania, na zasadach określonych dla strażaków PSP.
1.3.7. Szkolenie strażaków ochotników
1) Wariant I. Prawo do nieodpłatnych szkoleń prowadzonych przez PSP mają wszyscy
strażacy ochotnicy biorący bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.
2) Wariant II. Prawo do nieodpłatnych prowadzonych przez PSP szkoleń mają tylko strażacy ochotnicy z jednostek włączonych do KSRG.
3) Wariant III. Strażacy ochotnicy nie mają prawa do nieodpłatnych szkoleń.
1.4. Spotkanie konsultacyjne
Pierwsze z pięciu spotkań konsultacyjnych odbyło się 10 maja 2021 r. i dotyczyło
organizacji systemu ratowniczego. Jego moderatorem był gen. brygadier w st. spocz. Wiesław B. Leśniakiewicz, wiceprezes ZG ZOSP RP oraz komendant główny PSP w latach
2008-2015.
Waldemar Pawlak – prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
– Mamy dzisiaj do omówienia temat dotyczący systemu ratownictwa, jak wyobrażamy
sobie system ratownictwa w świetle przedstawionego projektu ustawy. Wprowadzenia
do tego tematu dokona gen. brygadier Wiesław B. Leśniakiewicz, który ma ogromne doświadczenie w postrzeganiu i kierowaniu całością systemu ochrony ludności,
nie tylko w wymiarze państwowym, ale i ochotniczym. Chciałbym zwrócić uwagę na
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postulat powszechnego systemu ochrony ludności. Należy wykorzystać wszystkie zasoby; dotychczasowe doświadczenia pokazują nam, że duży problem powstaje w czasie katastrof, kiedy to czasami brakuje sprzętu, ale jest ogromna pasja do działania.
Na wschód od Polski znajdują się tylko służby państwowe, na zachód głównie służby
ochotnicze i ewentualnie służby państwowe gminne. To, co je łączy, to fakt, że jest
sprzęt, a nie ma ludzi. Polska ma system ochotniczy, samorządowy i państwowy. To
powinniśmy rozwijać i tworzyć, a nie ograniczać się do jednostek najlepiej przygotowanych i wyposażonych. Należy wykorzystać pasję i doświadczenie tych ludzi, którzy mogą skutecznie udzielić pomocy. W działaniach ratowniczych najważniejsza jest
szybkość działania. Ochotnicza straż pożarna ma duże możliwości realizacji tej idei.
Należy w różny sposób dążyć do integracji społeczeństwa. Zachęcamy do wymiany
zdań i poglądów.
Gen. brygadier Wiesław B. Leśniakiewicz
– Pan prezes dokonał wprowadzenia do dyskusji nad projektem ustawy o ochotniczej
straży pożarnej. Z tego co wiem, to do 13 maja 2021 r. gminy i powiaty miały zgłosić
swoje uwagi do projektu. Są takie oczekiwania. To krótki czas. W ramach FENIKS
2020 trwała już dyskusja o tym, jaki powinna mieć kształt OSP, czego dotyczyć, jaka
jest rola Związku i w jakim kierunku powinna dążyć. Niemniej powinniśmy zająć jednoznaczne stanowisko, zarówno ZOSP RP, jak i PSP, która jest reprezentantem państwowych straży pożarnych. Jesteśmy ważnym elementem w odniesieniu do OSP oraz
sił reagowania, bowiem nikt nas z tego nie zwolnił. Mimo że wydawać by się mogło, iż
Związek OSP nie jest uprawniony do konsultowania opinii na temat ustawy i daleko
idących zmian. Na stronie Związku OSP przedstawiłem swoje uwagi i wskazałem na
zagrożenia, które mogą wpłynąć na działalność systemu ochrony ludności. Chciałbym, abyśmy dzisiaj skupili się na kilku zagadnieniach. Chcemy uzyskać od Państwa
informacje o roli systemu ratowniczo-gaśniczego i w jakim kierunku powinna ona
ewoluować, o roli krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego dla całego systemu
ochrony ludności i zadaniach przypisanych do tego systemu, o roli komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, jak i roli gminy w systemie bezpieczeństwa oraz jej
powiązań z OSP. Chciałbym także odnieść się do zdefiniowania jednostek ochrony
przeciwpożarowej. W art. 15 ustawy o ochronie przeciwpożarowej jednoznacznie zdefiniowane jest, że są to także ochotnicze straże pożarne i związek ochotniczych straży
pożarnych. Projekt nowej ustawy o OSP wskazuje, że jednostką ochrony przeciwpożarowej może być tylko jednostka OSP, która powoła jednostkę ratowniczo-gaśniczą.
Musimy przedyskutować, czy jest to możliwe, czy kierunek jest właściwy i czy jest
do przyjęcia w naszych strukturach. Wiemy, że mamy wiele jednostek OSP, które nie
świadczą działań ratowniczo-gaśniczych, natomiast mają status i działają jako jednostka OSP. Ważnym aspektem w działaniach OSP jest to, że projektant ustawy dokonał
podziału jednostek na dwie kategorie: te, które mają status jednostek ratowniczo-gaśniczych, i te, które go nie mają. To są moje kluczowe zagadnienia.
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Radosław Nadolski, gm. Wojkowice, pow. Będzin, woj. śląskie
– Proponowana ustawa wprowadza szereg niejasności i może być zagrożeniem dla wielu
jednostek OSP. Ale nie w tej kwestii chciałem dyskutować. Mamy tutaj okazję poprawić,
wprowadzić coś, co da instrument do dojazdu naszych ochotników do remiz. Nasza
działalność sprowadza się do czterech aspektów: zdarzenia, zawiadomienia, dojazdu
do zdarzenia i działania przy zdarzeniu. Z reguły przy wezwaniach jednostki OSP są
pierwsze. Natomiast problemem jest dojazd druha do remizy i jednostki. Nie mamy
możliwości dotarcia wszyscy w jednym czasie. Jest ono niejednokrotnie utrudnione
z powodu korków na drogach czy też większego oddalenia miejsca zamieszkania od
strażnicy. Często zdarza się, że ochotnicy dojeżdżają do zdarzenia spoza jednostki,
bezpośrednio z miejsca zamieszkania. Mamy więc możliwość ustalić, w jaki sposób to
zorganizować, a tym samym umieścić w projekcie ustawy. Moja propozycja jest taka,
aby pojazd strażaka ochotnika udającego się do jednostki na wezwanie miał charakterystykę wyróżniającą go spośród innych użytkowników dróg.
Kamil Dąbrowski, pow. i gm. Częstochowa, woj. śląskie
– Chciałbym nawiązać do wypowiedzi poprzednika. Chodzi nie tylko o wyróżnienie pojazdu, ale także o dostosowanie ewentualnych konsekwencji drogowych, które mogą
się zdarzyć i zapewne będą w dalszym ciągu zdarzać się w przyszłości. Jest to bardzo
istotne. Natomiast w nawiązaniu do ustawy chciałbym wspomnieć o JRG OSP, których utworzenie będzie niosło ze sobą pewne wymagania i standardy. Funkcjonujące obecnie JOT-y też podlegały określonym wymaganiom, ale nie były kontrolowane
i ich spełnienie nie było egzekwowane. Kontrole PSP często kończą się ich zapowiedziami dwa dni przed kontrolą. Nie dawały prawdziwego obrazu gotowości bojowej
jednostek. W mojej ocenie te jednostki, które do tej pory dbały o doposażenie i miały
dobrą gotowość oraz prowadziły szkolenia, nie powinny się obawiać. Cała nagonka
medialna z informacją, że jednostki OSP będą likwidowane, jest błędna i niezasadna.
Warto zgłosić do ustawy, aby w jak najszybszym czasie zostały określone minimalne
wymagania wobec jednostek, aby mogły one wykonywać swoje zadania operacyjne.
W innym przypadku może się okazać, że warunki nie zostaną spełnione i zostanie
zlikwidowanych kilka jednostek. Warto określić podstawowe wymagania minimalne i czas, w którym należy wszystko przygotować. Jest to możliwość dla mniejszych
jednostek, które nie były doceniane przez komendanta, a miały potencjał operacyjny
i odpowiednie zasoby osobowe. Jeżeli chodzi o niedogodności typu zwolnienie pracownika na czas akcji, to należy zastanowić się nad zwrotem kosztów dla pracodawcy
za czas zwolnienia pracownika.
Andrzej Nowak, gm. Pabianice, m. Pabianice, woj. łódzkie
– Moim zdaniem podział jednostek na dwa rodzaje – JRG OSP i OSP – jest błędem.
Dzieli nam wszystkie jednostki na dwie kategorie. Jednostki JRG OSP przejdą automatycznie do systemu. Nie możemy pozwolić, aby pozostałe zostały wykluczone. Powinny być tak samo traktowane, bo na swoim terenie zawsze są pierwsze. Jeżeli zabronimy
im tego, to czas działania się wydłuży. Może to także spowodować rezygnację wielu
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ludzi, którzy angażują się, bo mają świadomość realnej pomocy innemu człowiekowi.
To zostanie im zabrane. W konsekwencji OSP po prostu się porozpadają. W tej chwili
jednostki te tam działają, często bardzo dobrze. Gaszą pożary, pomagają i dochodzą
do poziomu wyższego, pozwalającego na stworzenie JOT-u, którego w tej chwili nie
mają, a wykorzystywane są chociażby podczas klęsk żywiołowych. Myślę, że nie można dzielić strażaków na lepszych i gorszych. Powinno to być rozwiązane tak, jak w tej
chwili, z możliwością dojścia każdej jednostki do poziomu wyższego i szansy działania
w strukturach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Dzieląc, możemy doprowadzić do zniechęcenia wielu ludzi, którzy działają i chcą działać w każdych warunkach.
Adam Krakowiak, gm. Nałęczów, pow. puławski, woj. lubelskie
– Trudno ocenić ustawę, jeżeli zlikwidujemy te z KSRG, a powołamy JRG OSP. Jednostki opracowały sposób wyjazdu do akcji. Jeżeli zlikwidujemy je, to według mojej wiedzy pierwszeństwo wyjazdu do akcji będą miały jednostki JRG OSP, które nie były
w KSRG. A prawda jest taka, że nie wszystkie jednostki potrafią się zorganizować.
Witold Kazienko, gm. Krasiczyn, pow. przemyski, woj. podkarpackie
– Chciałbym zwrócić uwagę na funkcję komendanta gminnego jako osoby dowodzącej,
która jest ważna zarówno dla wójta, jak i pozostałych jednostek z terenu gminy. Chodzi
o działania w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi bądź wichur. Stanowisko komendanta
gminnego, znającego swój teren i działające na nim jednostki, zostanie według tego projektu zlikwidowane. Niezatrudnienie przez wójta komendanta – czy to na etat, czy społecznie – spowoduje, że wójt straci osobę, która koordynuje działania między Państwową
Strażą Pożarną, OSP i wójtem. Straci obraz prowadzonych działań. Zlikwidowanie tej
funkcji spowoduje wyłamanie w systemie dowodzenia. Nie jest ważne w jakiej formie,
ale musi ona istnieć dla jednostek systemowych i niesystemowych. Dlatego, według
mnie, stanowisko musi pozostać dla zachowania płynności dowodzenia.
Piotr Herrmann, pow. i gm. Świętochłowice, woj. śląskie
– Tak jak powiedziano wcześniej, po co psuć to, co dobrze działa. Jeżeli ustawa wejdzie
w życie, to pozbawi nas również tradycji. Pozbawi nas i kombatantów prawa do noszenia munduru, odznak, a jako służby mundurowe mamy do tego prawo. Chciałbym
jeszcze poruszyć sprawę szkoleń. Może być tak, że za parę lat nie będzie już kogo szkolić. Zauważyłem bowiem, że młodzież nie garnie się do jednostek OSP tak jak kiedyś.
Może warto więc pomyśleć o jakichś formach zainteresowania młodzieży sprawami
straży. Chciałbym także, aby zapisane zostało w ustawie zwolnienie pracownika do
akcji i działań ratowniczych. COVID-19 pokazał, jak ważni i potrzebni są strażacy,
którzy pomagali na przykład przy przewożeniu chorych i na szczepienia. Chodzi o to,
aby było zapisane jasno, jaka może być rekompensata dla pracodawcy za zwolnienie
pracownika do działań OSP, i aby pracownik nie był zastraszany po powrocie do pracy,
że następnym razem jak pojedzie na akcję, to zostanie zwolniony. Należy zastanowić
się, jak to rozwiązać. Może właśnie to pozwoli w przyszłości zachęcić młodych ludzi
do wstąpienia w nasze szeregi.
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Wojciech Zioło, pow. i gm. Tarnobrzeg, woj. podkarpackie
– Zastanawiam się, tak jak mój poprzednik, czy jest jakikolwiek sens wprowadzenia tej
ustawy. Patrząc i analizując ustawę, widzę, że: 50% jest przepisane z ustawy o ochronie
przeciwpożarowej, 35% może „wykończyć” nasze jednostki, a tylko 15% zapisów tego
projektu może w efekcie końcowym wzmocniłoby nasze jednostki. Jestem komendantem gminnym w Tarnobrzegu. Przeżyliśmy powódź. Byli u nas Niemcy, Ukraińcy, którzy podziwiali nasz system. Niektóre OSP niestety już poległy na tym etapie. Jeżeli teraz
stworzymy nowy system JRG, to kolejne też się wykruszą. Czy nie lepiej pomyśleć nad
wprowadzeniem podziału jednostek JRG na klasy, na przykład JRG I, II czy III?
Grzegorz Klecha, pow. i gm. Sanok, woj. podkarpackie
– Nawiązując do moich przedmówców: wydaje mi się, że bezsensowne jest tworzenie
nowych JRG OSP, skoro mamy już JOT-y. Może dopracujmy je i niech dalej funkcjonują. Będzie to w zupełności wystarczające dla nas – strażaków ochotników. Chciałbym także poruszyć sprawę związaną z ratownictwem specjalistycznym w OSP. Jak
Państwo wiecie, posiadamy w Polsce wśród ochotniczych straży kilka grup, które mają
różne specjalizacje, czy to wodne, z psami, czy też wysokościowe. Nigdzie w ustawie
nie ma wzmianki, jak mają takie jednostki funkcjonować w przyszłości. Dotyczy to
także ich finansowania. Nie bójmy się mówić, że takich profesjonalnych grup w strukturach ochotniczych straży pożarnych dużo nie ma.
Andrzej Machura, gm. Siewierz, pow. będziński, woj. śląskie
– Tak jak i moi poprzednicy, ja również mam wiele wątpliwości co do projektu tej ustawy
i zastanawiam się, czy jest ona potrzebna. Chodzi mi głównie o to, czy należy włączyć,
czy wyłączyć jednostki dołączone do systemu ochrony ludności w latach 90. Wydaje
mi się, że takie jednostki należy weryfikować co 5 lat i wtedy je wpisywać lub wykreślać. Natomiast jeżeli chodzi o powstanie jednostek ratunkowo-gaśniczych, to jest
wiele niebezpieczeństw. Dzisiaj nie wiemy, jakie będą wymagania dotyczące osiągnięcia zdolności operacyjnych. Nie wiemy, jakie warunki trzeba będzie spełnić, jaka
ma ta gotowość operacyjna być, czy ma być stała, czy jednostki będą mogły osiągnąć
gotowość 1-G. Poza tym nie wiadomo, czy gminy będą mogły dofinansować taką jednostkę, zgodnie z normatywami wyznaczonymi przez ministerstwo. Co z jednostkami, które nie spełnią tych warunków? U mnie w gminie jest 12 jednostek, 3 należą do
KSRG, 9 ma po 2 samochody. Co będzie z tym potencjałem, z samochodami, z tymi
ludźmi, którzy tak bardzo się angażują, a nie będą mieli możliwości uczestniczenia
w działaniach. Tutaj chodzi także o aspekt społeczny. Po tylu latach istnienia nagle
okaże się, że pomimo pożaru w sołectwie niektóre jednostki nie będą mogły uczestniczyć w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ponieważ nie będą miały uprawnień. Oby
więc nie było takich zdarzeń jak chociażby w Kuźni Raciborskiej lub przy powodziach,
bo w efekcie może nam zabraknąć sił i środków.
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Mateusz Zwoliński, gm. Nieborów, pow. łowicki, woj. łódzkie
– Na przykładzie roku 2020/2021 chciałem zwrócić uwagę, jak ważna jest pomoc OSP.
Struktura OSP powinna być jak najściślejsza i liczna. Po przeczytaniu projektu ustawy dochodzę do wniosku, że ustawa jest zagrożeniem dla wielu słabszych sprzętowo
jednostek OSP, będących poza KSRG. Co będzie w sytuacji, gdy jednostka OSP nie
spełni wymagań? Co stanie się z tym sprzętem, a przede wszystkim z zasobami ludzkimi, gdy jednostka nie zostanie powołana? Czym kierował się autor projektu ustawy,
likwidując zapisy dotyczące noszenia mundurów? Przecież nie nosi się ich codziennie.
Duża część ludzi jest z tego dumna. Zgodnie z projektem ustawy jednostki należące
do KSRG przejdą z automatu. Co jednak w przypadku jednostek, które nie należą do
KSRG? Brakuje załącznika do ustawy, brak jest usystematyzowania. Brakuje także zapisu dotyczącego zwalniania pracownika na akcje. Już nieraz bywało, że pracodawca
groził zwolnieniem dyscyplinarnym. Brakuje dokładnych zapisów, jak to ma działać.
Ponadto projekt ustawy zawiera wiele niedomówień, stąd wymaga dopracowania.
Adrian Budek, gm. Wołomin, pow. wołomiński, woj. mazowieckie
– Według mnie zapisy proponowane w projekcie ustawy są zasadniczo szkodliwe dla naszego środowiska. Dlatego nie powinna ona wejść w życie, bo wykreśla między innymi
część jednostek OSP. W art. 11 ustawy w pkt 1 jest napisane, co powinno zawierać minimalne wyposażenie jednostki. Tymczasem dokładne wyposażenie będzie wyznaczał minister. Według mnie wszystko powinno być zawarte w ustawie i dokładnie opisane. Minimalne wymagania powinny być wyznaczone po uzgodnieniach i dyskusji z Zarządem
Głównym ZOSP RP. Należy dopracować wspólny model, co taka jednostka powinna
posiadać na stanie, jakie powinna mieć siły i środki. Z ustawy powinny być wykreślone
pkt. 3 i 4, czyli minimalne standardy operacyjne i minimalne standardy gotowości operacyjnej jednostki. Dlaczego o tym mówię? Trudno jest bowiem wyznaczyć takie standardy dla jednostek, gdzie ludzie pracują poza miejscem zamieszkania. Ochotnicza straż
pożarna nie jest dla nich źródłem utrzymania. Dlatego według mnie zaproponowane
standardy powinny być wykreślone lub ewentualnie pozostawione zapisy z obowiązującej obecnie ustawy. Kolejną sprawą są ponoszone koszty utrzymania. Uważam, że wypłacany tak jak dotychczas ekwiwalent powinien być wyższy. W zadaniach powiatu jest
dużo niejasności. Wiele jednostek znajduje się na granicach gmin. Jest zdarzenie, a my
nie możemy dojechać i uratować dobytku lub życia ludzi. Jeśli chodzi o pracodawców,
to temat jest bardzo trudny. Może należałoby to zorganizować tak jak w USA. Mam na
myśli Gwardię Narodową. Tam pracodawca ma wiele zniżek i chyba odpisy od podatku.
Uważam, że powinny znaleźć się zapisy, że pracodawca zatrudniający takiego strażaka
ochotnika będzie miał możliwość odliczenia od podatku lub może pomniejszyć składki
ZUS. Jest to obciążenie dla pracodawcy, który inwestuje w pracownika.
Damian Jaworski, gm. Pułtusk, pow. pułtuski, woj. mazowieckie
– Chciałem poruszyć sprawę jednostek OSP, które posiadają tylko lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze typu GMA, nazywane często „kościołowymi”, bo wyjeżdżają z reguły tylko do uroczystości. Wiem ze swojego terenu, że takim jednostkom nie daje
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się szansy na rozwój. Trzeba zastanowić się, dlaczego tak jest. W moim regionie po
powstaniu zawodowej straż pożarnej przestała działać po 140 latach ochotnicza straż
pożarna. Zostaliśmy wycofani z działalności ratowniczej, zabrano nam sprzęt, nasz
budynek. W OSP została tylko orkiestra, która kultywowała działania OSP. My nie
byliśmy dopuszczani do działań operacyjnych. Nikt nie chciał nawet pomyśleć, że OSP
może działać. My jednak walczyliśmy, biorąc udział w różnych zawodach i zadaniach
wspierających. W 2017 r. zakupiono nam lekki samochód GLM. Wyposażyliśmy go
w sprzęt i prowadzimy szkolenia. W tej chwili jesteśmy wykorzystywani przy wypompowywaniu wody i w trakcie wichur. Przy wylewach rzek czy innych klęskach żywiołowych jednostki lekkie są wykorzystywane. PSP nie chce ich jednak zauważać, pomimo zaangażowania i zwykłej ludzkiej chęci do działania, do bycia potrzebnym.
Stanisław Zięba, gm. Głogów Małopolski, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie
– Na wstępie mam prośbę do Prezesa, aby dyskusja nad ustawą przeniosła się na wszystkie szczeble. Od wielu jednostek wiem, że jeszcze jej nie znają. A im szersza będzie
dyskusja nad nią i więcej głosów, tym lepsze wypracujemy rozwiązania. Wracając do
ustawy. Nie posiadamy aktów wykonawczych, nie wiemy, jakie będą warunki utworzenia jednostek gaśniczych, jakie będą wymagania. Weźmy na przykład samochody,
które przyjechały z zagranicy, a nie posiadają certyfikatów. Komendanci przymykają
oko, ale jak trzeba będzie podpisać się pod takim certyfikatem, to duży znak zapytania,
co z tym dalej będzie. Jeżeli chodzi o pracodawców: miałem przyjemność być w jednostkach straży w Niemczech, Szwajcarii i innych krajach zachodnich. Tam strażak
cieszy się dużym szacunkiem. Postrzegany jest jako osoba odpowiednio wyszkolona,
odpowiedzialna, a to pozwala na pracę bez obawy o swoje zatrudnienie z powodu
udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Słowem – jest ceniony w zakładzie pracy.
Nam brakuje odpowiedniego promowania wizerunku strażaka ochotnika. Tymczasem powinien być on postrzegany z jak najlepszej strony. Takich rozwiązań jest dużo.
Powinniśmy zaproponować pracodawcom, po przeliczeniu finansowym, odpowiednie
rozwiązania, które będą dla nich zadowalające. My, strażacy, nie będziemy wówczas
musieli martwić się o pracę. Natomiast jeżeli chodzi o szkolenia, to były one dotychczas prowadzone bezpłatnie przez PSP. Wiemy, jak jest z finansowaniem strażaka
w gminie. Jeżeli szkolenia mają być teraz prowadzone w gminach i odpłatnie, to mając
na uwadze czas takiego szkolenia – 90 godzin – wychodzi drogo. Dlatego gminy będą
miały zapewne trudności z ich opłaceniem, zwłaszcza w przypadku członków tych
małych jednostek. Skutki będą takie, że dofinansowane będą wyłącznie te z KSRG.
Andrzej Brachmański, m. Zielona Góra, woj. lubuskie, członek Głównej Komisji Rewizyjnej ZG ZOSP RP, b. wiceminister spraw wewnętrznych i administracji
– W Polsce mamy dobrze funkcjonujący system ochrony przeciwpożarowej. Byłem
w Niemczech, Francji, Czechach i widziałem tamtejsze jednostki. Nie odbiegamy od
nich sprzętem ani wyszkoleniem. Mamy jednak zdecydowanie lepszy system organizacji powszechnej ochrony ludności. Pytanie do druha Prezesa, czy my w ogóle powinniśmy dyskutować nad tą ustawą. Ona nie wnosi nic dobrego dla pożarnictwa.
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Ktoś pytał, co się stanie z jednostkami, które nie będą wpisane do systemu JRG. Ich po
prostu nie będzie. Kto będzie działał w jednostce, która nic nie robi. Co ze sprzętem?
Pewnie zostanie zabrany do innych jednostek. Ustawa nie wskazuje źródła finansowania gmin, a zgodnie z konstytucją, nakładając na gminę nowe obowiązki finansowe,
należy wskazać źródło finansowania. Obawiam się wprowadzania ustaw w szybkim
trybie lub tzw. nocą. Generał Feliks Dela i jego współpracownicy nad systemem, który obowiązuje obecnie, pracowali półtora roku. Teraz twórcy nowej ustawy chcą, aby
konsultacje trwały 4 dni. Moim zdaniem celem ustawy jest „kupienie” części druhów
za 200 zł miesięcznie. W mojej gminie mamy 4 jednostki, w tym 2 jednostki w KSRG.
Razem to 100 osób. Po wprowadzeniu ustawy tylko jedna jednostka wejdzie do krajowego systemu i wtedy zostanie 20 osób. Jeżeli coś się zdarzy, na przykład wybuch gazu
i potrzebna będzie ewakuacja, to do pomocy zostanie wspomniane 20 osób. W związku z tym pozostaje pytanie: czy ta ustawa zwiększa ochronę ludności, czy nie zwiększa?
Moim zdaniem nie, wręcz wprowadza zagrożenie. Celem głęboko ukrytym w ustawie
jest unicestwienie Związku OSP RP, który przetrwał 100 lat, sanację, okupację, komunę i III RP, ale może nie przetrwać obecnego rządu. Powiem tak: nawet bym się
zgodził, że ustawodawca chce upaństwowić Związek OSP, ale zastanawia mnie tylko,
dlaczego przy tej okazji chce zepsuć dobrze funkcjonujący system ochrony ludności
i dlaczego jednocześnie wyrzuca na tzw. śmietnik historii pracę tysięcy ludzi. Dlatego powinniśmy zdecydowanie powiedzieć NIE dla tej ustawy. Przez ostatnie 6 lat to
PSP zarządzała jednostkami OSP. Wystarczyło 6 lat, aby zorientować się, że to się nie
sprawdza i nie funkcjonuje prawidłowo. W gminie jedna systemowa jednostka OSP
to zdecydowanie za mało. Oby w sytuacjach kryzysowych nie trzeba było boleśnie się
o tym przekonać.
Paweł Gągolewicz, gm. Opoczno, pow. opoczyński, woj. łódzkie
– Wiele zostało już powiedziane. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że o ochotnikach
ktoś chce decydować bez nich lub z niewielkim ich udziałem. I to jest najbardziej bolesne. Teraz musimy pokazać siłę. Nie wiem, co jest celem wprowadzenia nowej ustawy
– czy oszczędność dla państwa, czy obiecane „emerytury” dla strażaków. Po 25 latach
dostaniemy dodatek w wysokości 147 zł, co nawet szkoda komentować. Jeżeli chodzi
o zależność między ochotnikami OSP a zarządem jednostki, to może być tak, że komendant nie będzie musiał być w składzie jednostki, co nie zmienia faktu, że będzie
musiał rozliczyć akcje lub starać się o pieniądze. Zarządzający jednostką mogą być
poza jej składem, bo na przykład nie przeszli szkolenia. Dotychczas zdarzało się, że
w zarządach były osoby, które go nie miały, a były świetnymi menedżerami. Mogły to
być osoby, które nie uczestniczyły w akcjach, ale pracowały dla straży. Teraz bez odpowiedniego przeszkolenia nie będą mogły działać na rzecz straży... Może więc warto
przeprowadzić referendum w jednostkach na temat projektu proponowanej ustawy,
aby dyskusja przebiegała na wszystkich szczeblach.
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Zbigniew Sosnowski, woj. kujawsko-pomorskie, członek ZG ZOSP RP, b. wiceminister
spraw wewnętrznych i administracji
– Z dużą uwagą wsłuchiwałem się we wszystkie wypowiedzi. Szczególnie chciałem
podziękować panu Brachmańskiemu. Mój głos będzie jednak bardziej radykalny i zdecydowany. Już dawno czegoś takiego jak proponowana ustawa o ochotniczej straży
pożarnej nie widziałem. Chciałbym prosić wszystkich druhów, aby czytać ją dokładnie z innymi ustawami. Jeżeli ktoś chce wprowadzić w ustawie minimalne standardy
gotowości operacyjnej, nie podając przy tym rozporządzenia, to za miesiąc może się
okazać, że ten ktoś będzie próbował nas po prostu ośmieszyć. Mówię to z całą odpowiedzialnością – ustawa ta jest początkiem końca OSP, jaką znamy. To likwidacja
małych jednostek OSP. W odpowiedzi na nasze protesty za jakiś czas mogą być wprowadzone minimalne standardy. Nasuwa się tu jednak pytanie, która jednostka będzie
wiedziała, ile osób musi być przeszkolonych. OSP wykonuje wiele zadań, pełni rolę
ratowniczo-gaśniczą, kulturalną, szkoleniową, sportową a nawet, jak ktoś powiedział,
„kościelną”. Ale mi to nie przeszkadza, świadczy to o tym, że są potrzebne. OSP ma
wielką polską tradycję, pamiętajmy o tym, zwłaszcza w obliczu niszczenia naszej samorządności, samodzielności i niezależności, i to nie tylko Związku, lecz straży pożarnych. Dzisiaj są dwa problemy zasadnicze. Jeden to dodatek do emerytury, a drugi
to problem kierowców, który tą ustawą nie jest rozwiązany. Często zdarza się, że jednostka nie wyjeżdża do akcji, ponieważ nie ma odpowiedniego kierowcy. Dodatek do
emerytury. Jak dokładnie się wczytać w ustawę, to aby otrzymać taki dodatek, trzeba
być w jednostkach systemowych. Jestem bardzo radykalny i uważam, że ustawę należy
w całości odrzucić, bez poprawek. Jest – delikatnie mówiąc – po prostu zła. Nie pozwólmy na to, aby rozwiązana została choć jedna jednostka, bo będziemy odpowiadać
za to przed Bogiem i historią. Rację mają druhowie, którzy mówią, że przy klęskach
żywiołowych i innych zadaniach nie jest potrzebny sprzęt gaśniczy, lecz pomoc ludzi
z OSP. Potrzebna jest pomoc każdego strażaka. Nie dajmy się sprzedać za 150 zł. Należy wymagać już teraz rozporządzeń ministra, abyśmy wiedzieli, co jest w załącznikach,
bo tak rozpatruje się ustawy. Dlatego będę namawiał do sprzeciwu wobec propozycji
projektu tej ustawy i do zbierania podpisów przeciwko zlikwidowaniu ochotniczych
straży pożarnych.
Ireneusz Żak, gm. Miedziana Góra, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, ZG ZOSP RP
– Chciałem wysłuchać wszystkich uwag i na koniec zabrać głos. Pracowałem przy istniejącej ustawie i chciałem poznać wszystkie najważniejsze problemy z nią związane. Ale
rzeczywiście pan Sosnowski pokazał inną drogę, a mianowicie możliwość wprowadzenia do obowiązującej ustawy o ochronie przeciwpożarowej odpowiednich zapisów.
Niemniej trzeba pamiętać, że w podpisanej w 2004 r. przez prezesa Waldemara Pawlaka uchwale odnośnie kategoryzacji jednostek ochotniczych straży pożarnych jest kilka
minusów i to powinno być poprawione i wdrożone. Należy z pewnością skategoryzować liczbę osób w jednostce i nad tym należy się niewątpliwie pochylić.
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Adam Nowak, woj. łódzkie, członek Prezydium ZG ZOSP RP, prezes Związku Młodzieży
Wiejskiej
– Chciałbym zwrócić uwagę na jednostki OSP. Pamiętajmy o dobrowolności i samorządności ich działań. Z tego między innymi wynika żywotność tego ruchu. Natomiast duża administracja może zmienić to morale. Najbardziej szkodliwy zapis w tej
ustawie dotyczy wskazania, że jednostki OSP, które nie będą JRG OSP, stracą status
jednostki ochrony przeciwpożarowej. Przez lata budowaliśmy system ochrony ludności, aby każda OSP realizowała zadania zgodnie ze swoimi możliwościami i potrzebą.
Chciałbym zwrócić uwagę na udział w tych zadaniach strażaków ochotników, którzy
nie posiadają przeszkolenia podstawowego. Wiemy, z jakimi problemami szkoleniowymi się spotykamy. Działania covidowe pokazały jednak, że są zadania dla wszystkich strażaków ochotników. Poczekajmy więc może i nie pozwólmy rządzącym poprzez segregację zniszczyć obecnego systemu.
St. bryg. w st. spocz. Dariusz Marczyński, b. dyr. Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP, członek Komisji ds. Działalności Organizacyjnej
ZG ZOSP RP
– Na początek należy zadać pytania o charakterze strategiczno-kluczowym:
Czy projekt ustawy podnosi bezpieczeństwo? Nie podnosi.
Czy projekt ustawy poprawia system ochrony przeciwpożarowej? Nie poprawia.
Czy wzmacnia samorządność zrzeszania się strażaków ochotników? Nie wzmacnia.
Czy niszczy i rozbraja dobrze funkcjonujący system ochrony ludności? Niszczy.
Proponuję, aby w oparciu o powyższe tezy przygotować odpowiedzi na złą i szkodliwą
ustawę. Ustawa jest przedwczesna. Według mnie nie wiemy, jak będzie działał system
ochrony ludności i ratownictwa w Polsce. Twórcy projektu ustawy powinni pokazać,
jak ma taki system wyglądać, i wtedy tworzyć ustawy, które wnoszą istotne elementy
do poprawy bezpieczeństwa ludności w Polsce. Warto dyskutować w tej sprawie także
ze Związkiem Gmin oraz z miastami lokalnymi.
Nadbryg. Józef Galica, b. komendant wojewódzki PSP w Warszawie
– Chciałbym odnieść się do zapisów ustawy, które de facto mogą być traktowane jako
instrukcja dla władz samorządowych dotycząca likwidacji słabszych jednostek OSP.
Druga sprawa dotyczy specjalizacji w OSP. Nic w nowej ustawie na ten temat nie ma.
Natomiast widzę duże zagrożenie w tym, że ktoś może wpaść na pomysł, aby skomunalizować własność OSP. Chodzi tu o budynki i sprzęt należący do jednostek. Ustawa
w pewien sposób wskazuje, jak to zrobić.
Wiesław B. Leśniakiewicz
– W ustawie jest zapis, który jednoznacznie określa własność OSP. Wynika z niego, że
mimo iż remiza jest własnością jednostki OSP, to zgodę na jej wykorzystanie będzie
wydawała gmina, a środki finansowe będą mogły iść tylko na działania operacyjne,
a nie na jej utrzymanie. To budzi zrozumiały sprzeciw ochotniczych straży pożarnych.
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Nadbryg. w st. spocz. Marek Kowalski, członek Prezydium ZG ZOSP RP, prezes ZOW
ZOSP RP w Szczecinie
– Wysłuchałem Państwa uważnie i zastanawiam się, co dalej z tą ustawą zrobić. Mamy
bardzo dobrze działający krajowy system ratowniczo-gaśniczy. W 2016 r. pozbawiono
nas środków finansowych, które zostały przeniesione do Państwowej Straży Pożarnej
bez pytania nas o zdanie. Po 4 latach tworzy się ustawę, nie pytając przy tym strategicznego partnera, czyli ZOSP RP, co do wypracowanego systemu. Dopiero teraz jesteśmy
na etapie dyskusji społecznej.
Eugeniusz Grzeszczak, woj. wielkopolskie, członek Prezydium ZG ZOSP RP, prezes ZOW
ZOSP RP w Poznaniu
– Chciałem podziękować za udział w przeprowadzonych konsultacjach. Pozwolą one na
zwiększenie zainteresowania i wiedzy na temat projektu ustawy, która w jednostkach
OSP jest niewielka. Młodzi druhowie mówią, że wreszcie będzie ekwiwalent, który dotychczas nie mógł być uchwalony. Głosy generałów są bardzo istotne. Mają oni wielkie
doświadczenie. Ich opinii należy wysłuchać i je uwzględnić. Czytając dokument, odkrywam, że jest on niedopracowany. Bulwersuje mnie to, że na wszystkie ważne pytania
odpowiedź brzmi nie. Dziwi mnie, że dokument powstał w PSP i nie był konsultowany
ze Związkiem OSP RP, a przecież dotyczy ruchu społecznego. Odniosę się do funkcji
komendanta gminnego. Model oparty jest o system państwowy, samorządowy i ochotniczy. Jeżeli z tego modelu wyłącza się komendanta gminnego, to odcina się komponent
samorządowy. Jest to osłabienie systemu ochrony ludności. Szczególnie osłabiony jest
system ochotniczy. W tej chwili odbywają się konsultacje, a informacje przekazywane są
do PSP. Wydaje mi się, że nie możemy powiedzieć NIE bez odpowiedniego uzasadnienia. Myślę, że to jest bardzo ważne. W 100-lecie naszego Związku powiem tak: mogliśmy cieszyć się symbolami, historią, a musimy wykazać zwartość i gotowość, aby bronić
dorobku i systemu, który się sprawdził, systemu, przy którym się obecnie manipuluje
i może on w przyszłości być osłabiony. Oczywiście każda władza się kończy, ale powrót
i naprawa błędów może dużo kosztować nie tylko strażaków, ale też ludzi, którzy tej pomocy potrzebują. Czasami powrót bywa już niemożliwy...
Wiesław B. Leśniakiewicz
– Nam wszystkim chodzi o naprawę systemu reagowania, w celu uzyskania efektu dodatniego poprzez wszelkie zmiany, które będą proponowane w całym systemie budowania zasobów bezpieczeństwa kraju. Szkoda, że wraz z projektem ustawy nie została
upubliczniona ustawa, nad którą pracuje Komenda Główna PSP i MSWiA mówiąca
o zarządzaniu kryzysowym. To powoduje brak synergii między ustawami. Zgadzam
się z panem Sosnowskim, że brakuje projektów rozporządzeń wykonawczych, które
naświetlałyby kierunek zmian, jakie wyznacza nam KG PSP. Nie ulega wątpliwości,
że zmiany są potrzebne i oczekiwane, ale nie można doprowadzić do zmiany systemu
ochrony ludności. Pokażę to na przykładzie. Jeżeli wejdzie w życie ustawa o ochotniczej
straży pożarnej, a nie wejdzie ustawa o zarządzaniu kryzysowym, to zostanie zlikwidowany krajowy system ratowniczo-gaśniczy i to zlikwidowany ustawowo. W ustawie
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zostaną wykreślone wszystkie artykuły dotyczące systemu ratowniczego. Nie będziemy
więc mieć żadnego systemu ratowniczego opartego na działaniach wolontariatu OSP.
Jeżeli zwiększa się zakres zadaniowy dla OSP, który realizujemy ciągle w sferze pomocowej, nie można zmniejszać zasobów osób, które te zadania wykonywały. Jednostki,
które nie wyjeżdżały do zadań ratowniczo-gaśniczych, są wykorzystywane na przykład
przy miejscowych zagrożeniach, m.in. wichurach. Oczywiście musimy zadbać o strażaka ochotnika, o szkolenia, o pracodawcę, który go zatrudnia. Liczyłem, że w tej ustawie te elementy będą podniesione. Kiedyś prowadziliśmy takie dyskusje, na przykład
dotyczące wspierania pracodawców. Mamy zróżnicowany poziom przygotowania OSP
w różnych regionach kraju. Ale rolą komendanta powiatowego PSP jest ocena gotowości jednostek w systemie ratowniczym, jak również poza nim oraz ocena jednostek
specjalistycznych, bo coraz więcej ich mamy. W 2010 r. przygotowaliśmy i określiliśmy
poziom kompetencji OSP, ale to dobrowolność. Była możliwość wezwania jednostek
PSP wzmocnionych jednostkami specjalistycznymi OSP, na przykład tam, gdzie były
duże akweny. Zastanowić się więc należy, co zrobić, aby utrzymać potencjał ludzki
w OSP. Ważny jest także system wspomagania dowodzenia w postaci kierowcy oraz
odpowiedniej liczby przygotowanych do działań strażaków. Dzisiaj to wszystko mamy
dopracowane. Pamiętam czasy dobrej współpracy KG PSP ze Związkiem OSP RP, dlatego powinniśmy wspólnie ustalić, jak właściwie podejść do tej ustawy. Może należy
przekonać komendanta głównego PSP, aby do obowiązującej ustawy o ochronie przeciwpożarowej dopisać wszystkie ważne kwestie. Pozostają pytania dotyczące komendanta gminnego, który – co chciałbym mocno podkreślić – jest niezbędny, ponieważ
wójt musi mieć osobę, której zaufa, kogoś, kto będzie dbał o strażaków, rozwój OSP
i prowadził szkolenia dla ochotników. W nowej ustawie brakuje równie niezwykle
istotnych zapisów dotyczących ubezpieczenia strażaków ochotników.
Waldemar Pawlak
– Chciałbym wszystkim podziękować za rzeczową dyskusję. Wniosek główny jest taki:
nie twórzmy nowego, tylko uzupełnijmy o odpowiednie zapisy obowiązującą ustawę
o ochronie przeciwpożarowej. Natomiast kwestia dodatków do emerytur dla strażaków powinna być zawarta w innej ustawie. Tak jak zostało to już powiedziane, połowa
zapisów w proponowanym projekcie ustawy o ochotniczej straży pożarnej przepisana
jest z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, 30% to nowe zapisy, które budzą uzasadnione kontrowersje, a pozostałe 20% to dodatki do emerytur. Co do sytemu ratowniczego, widać wyraźną sugestię do rozwijania i umacniania powszechnego systemu
ochrony ludności. Wszystkie rodzaje jednostek są potrzebne. Na zakończenie bardzo
proszę o wypełnianie ankiet, abyśmy jeszcze mocniej określili swój punkt widzenia na
tę sprawę.
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1.5. Wyniki ankiety dotyczącej organizacji systemu ratowniczego
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2. Sprawy organizacyjne OSP, mundur, statut
2.1. Aktualny stan prawny
Utworzenie ochotniczej straży pożarnej, które jest stowarzyszeniem, wymaga spełnienia określonych warunków. Podstawowymi aktami prawnymi, na których opiera się
istnienie OSP, jest ustawa z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawa
z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
Istota stowarzyszenia została zawarta w art. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, który
stanowi, że stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia
swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
Z art. 2 wynika, iż ustawodawca pozostawił w rękach twórców dużą swobodę w ustalaniu kształtu tworzonego stowarzyszenia. W związku z dużą dowolnością przy tworzeniu
stowarzyszenia należy pamiętać, iż OSP są wyjątkowymi stowarzyszeniami. Względem
OSP zastosowanie znajduje ustawa o ochronie przeciwpożarowej, która wyznacza pewne
ograniczenia odnoszące się do OSP, jej członków itp.
Przy tworzeniu statutu zawsze należy sprawdzać zgodność jego postanowień z ustawą
prawo o stowarzyszeniach oraz ustawą o ochronie przeciwpożarowej.
Statut stowarzyszenia jest podstawowym aktem wewnętrznym wyznaczającym zdolność prawną stowarzyszenia. Statut jest więc umową, do której przystępują dalsi członkowie stowarzyszenia.
Zgodnie z art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie przeciwpożarowej ochotnicza straż pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną
w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi
zagrożeniami. Przepis sformułowany jest w postaci alternatywy. Jego treść wskazuje, że
spełnianie przez stowarzyszenie jednego z celów jest wystarczające, by mogło ono używać
w nazwie określenia „Ochotnicza Straż Pożarna”, chociażby nie było ono strażą pożarną
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(ogniową) w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, czyli powołaną przede wszystkim do gaszenia pożarów. Stąd też w praktyce występują OSP specjalizujące się w określonych dziedzinach, np. ratownictwa wodnego, ratownictwa wysokościowego.
Swojego rodzaju „organem kontrolnym” na etapie tworzenia stowarzyszenia, które
chce uważać się za OSP, jest komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej.
Szczegółowe zadania i organizację ochotniczej straży pożarnej określa statut. Wszelkie
sprawy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, określone w statucie ochotniczej straży pożarnej i ich związku, wymagają (zgodnie z przepisem art. 19 ust. 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej) uzgodnienia z komendantem powiatowym (miejskim) PSP właściwym
ze względu na teren działania lub komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej
w przypadku związku ochotniczych straży pożarnych działającego na terenie całego kraju.
Jeżeli więc właściwy komendant PSP uzna, iż statut nowo powoływanego stowarzyszenia spełnia wymagania stawiane przez prawo jednostkom ochotniczych straży pożarnych,
to takie stowarzyszenie będzie miało prawo używać w swej nazwie słów: „Ochotnicza Straż
Pożarna”. Art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie przeciwpożarowej zawiera zapis, iż ochotnicza straż pożarna jest jednostką umundurowaną. Pozwala to posiadać przez członków
OSP własnego umundurowania, w skład którego wchodzą ubiory wyjściowe i galowe oraz
specjalne. Oczywiście ubiór specjalny spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa na
poziomie stosowanym przez PSP, ale posiada swoje odrębności w zakresie oznaczenia (np.
białe hełmy). Fakt, iż prawo do umundurowania wynika bezpośrednio z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, pozwala na zachowanie jednolitości umundurowania wszystkich
strażaków ochotników. W konsekwencji prowadzi to do ujednolicenia ceremoniału strażaków ochotników, zachowania jednolitości wyróżnień i odznak.
2.2. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o ochotniczej straży pożarnej
Projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej przewiduje, że podstawą prawną do działania OSP będzie ustawa z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawa o ochotniczej straży pożarnej. Także do OSP, które pozostaną jednostkami ochrony przeciwpożarowej, zastosowanie będą miały przepisy ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
Projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej przewiduje, że OSP, które utworzą jednostki ratowniczo-gaśnicze OSP, będą jednostkami ochrony przeciwpożarowej (art. 1 ust.
1). Inne OSP, które nie będą w stanie utworzyć JRG OSP, przestaną być jednostkami
ochrony przeciwpożarowej i nie będą mogły brać udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Będą mogły funkcjonować na zasadach określonych wyłącznie w Prawie o stowarzyszeniach, tak jak działają na przykład stowarzyszenia kulturalne, edukacyjne, numizmatyczne, czytelnicze.
OSP, które nie będą w stanie utworzyć JRG OSP, utracą możliwość finansowania OSP
przewidzianego obecnie w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Pod znakiem zapytania
stoi także dalsze istnienie specjalistycznych OSP, w tym m.in.: ratownictwa wodnego, grup
poszukiwawczych z psami.
W ustawie o ochronie przeciwpożarowej zadania OSP wymienione zostały przykładowo. Statuty OSP mogą dowolnie je rozszerzać. Projekt ustawy o OSP zadania spoza
sfery działalności jednostki ochrony przeciwpożarowej zawiera w katalogu zamkniętym
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(art. 3), co praktycznie uniemożliwia ich rozbudowanie. Ponadto ograniczono w dużym
stopniu swobodę kształtowania statutu przez samą OSP. Projekt ustawy o OSP wprowadza
konieczność zatwierdzenia statutu OSP przez radę gminy oraz rozszerza wymogi co do
treści statutu OSP dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Niezatwierdzenie statutu OSP
przez radę gminy sprawi, że OSP nie będzie mogła być OSP w rozumieniu ustawy o OSP.
Projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej w art. 18 zawiera zapis: „Ratownikowi
OSP biorącemu udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych organizowanych
i prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną lub wykonującemu inne zadania związane
z ochroną przeciwpożarową, ochroną ludności, przysługuje prawo do środków ochrony osobistej i umundurowania, na zasadach określonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej”.
Umundurowanie specjalne ujednolici się z umundurowaniem PSP także w wymiarze
wizualnym. Brak zapisów w projekcie ustawy na temat umundurowania wyjściowego i galowego sprawia, że „ratownicy OSP” oraz pozostali członkowie OSP do niego nie będą
mieli prawa z mocy samej ustawy.
Mundur wyjściowy mógłby być przyjmowany w poszczególnych OSP w oparciu o uregulowania zawarte w ustawie z 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach. To spowoduje, że praktycznie nie będzie możliwe zachowanie jednolitości umundurowania we
wszystkich OSP. A to z kolei rozbije jednolitość ceremoniału strażackiego.
2.3. Zagadnienia do rozstrzygnięcia
2.3.1. Podstawy działania OSP
1) OSP działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach, na podstawie statutu, a w zakresie ratownictwa na podstawie przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej. OSP
może być organizacją pożytku publicznego.
2) OSP działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach, na podstawie statutu, a w zakresie ratownictwa na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. OSP ma obowiązek uzgodnić zapisy statutu dotyczące ratownictwa z PSP.
3) OSP działa na podstawie ustawy o ochotniczej straży pożarnej, ustawy o ochronie
przeciwpożarowej, ustawy o stowarzyszeniach oraz na podstawie statutu, który musi
być uzgodniony z PSP i zatwierdzony przez radę gminy (rozwiązanie sprzeczne z podstawowymi zasadami ustawy o stowarzyszeniach).
2.3.2. Prawa nabyte OSP
1) Jednostki OSP zachowują status jednostek ochrony przeciwpożarowej. Niedopuszczalne jest odbieranie OSP tego statusu.
2) Ustawa może odebrać status jednostek ochrony przeciwpożarowej niektórym OSP, niespełniającym podstawowych wymogów dotyczących jednostek ochrony przeciwpożarowej.
3) Tylko jednostki, w których utworzono JRG OSP, mogą być jednostkami ochrony przeciwpożarowej.
2.3.3. Statut OSP
1) Statut i zmiany statutu uchwala walne zebranie OSP zgodnie z przepisami ustaw oraz
miejscowymi zwyczajami i tradycją. Sprawy niezastrzeżone przepisami ustaw z uwagi
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na ważny interes państwa OSP kształtuje według własnych swobodnych decyzji.
2) Statut i zmiany statutu uchwala walne zgromadzenie zgodnie z przepisami ustaw oraz
miejscowymi zwyczajami i tradycją, a w zakresie dotyczącym ratownictwa uzgadnia
z komendantem powiatowym PSP.
3) Statut OSP wymaga uzgodnienia z PSP i zatwierdzenia przez radę gminy. Statut może
zawierać tylko dopuszczone w ustawie o OSP obszary działania i finansowania.
2.3.4. Umundurowanie
1) Wszyscy strażacy ochotnicy (członkowie OSP) mają prawo do noszenia munduru
wyjściowego, a uprawnieni wyjeżdżający do akcji ratowniczych – ubrań specjalnych
i odzieży ochronnej.
2) Prawo do munduru mają tylko strażacy wyjeżdżający do akcji.
3) Tylko ratownicy JRG OSP mają prawo do środków ochrony osobistej i umundurowania, na zasadach określonych dla strażaków PSP.
2.3.5. Kolory hełmów
1) OSP hełmy w kolorze białym, PSP hełmy w kolorze czerwonym.
2) OSP hełmy w kolorze określonym przez walne zebranie OSP, PSP hełmy w kolorze
czerwonym.
3) 3) OSP i PSP hełmy w kolorze czerwonym.
2.3.6. Zakres działania i finansowania
1) Zakres działania i źródła finansowania swobodnie kształtowane przez OSP (katalog
otwarty) w zgodzie z ustawami, statutem i uchwałami OSP.
2) Zakres działania i źródła finansowania kształtowane przez OSP i uzgadniane z PSP (katalog otwarty).
3) Zakres działania i źródła finansowania dozwolone tylko określone w ustawie o ochotniczej straży pożarnej (katalog zamknięty).
2.3.7. Legitymacje
1) OSP może ustanowić legitymacje dla członków OSP według określonego przez siebie
wzoru.
2) OSP może ustanowić legitymacje dla członków OSP według określonego przez Związek OSP RP wzoru.
3) Legitymacje służbowe otrzymują tylko ratownicy JRG OSP według wzoru określonego
przez MSWiA.
2.3.8. Działania prewencyjne
1) Działania prewencyjne i informacyjne powinny być traktowane jako podstawowa
działalność OSP.
2) OSP powinno prowadzić wyłącznie działania ratownicze.
3) Tylko JRG OSP mogą prowadzić działania ratownicze.
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2.3.9. Praca z młodzieżą
1) OSP może pracować z dziećmi i młodzieżą (bez ograniczeń wiekowych) w różnych
formach w oparciu o statut, uchwały i regulaminy.
2) OSP może pracować tylko z młodzieżą od 12. do 18. roku życia.
3) OSP może pracować tylko z młodzieżą od 12. do 18. roku życia, tylko w zakresie
ochrony przeciwpożarowej.
2.3.10. Odznaczenia
1) Strażacy OSP (wszyscy członkowie OSP) za wyróżniającą się działalność społeczną,
ratowniczą, organizacyjną mogą być odznaczani odznaczeniami państwowymi, resortowymi i korporacyjnymi.
2) Odznaczenia korporacyjne nadawane są wszystkim strażakom OSP za wyróżniającą
się działalność, a odznaczenia państwowe i resortowe tylko strażakom OSP biorącym
udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
3) Odznaczenia nadawane są tylko ratownikom JRG OSP.
2.4. Spotkanie konsultacyjne
11 maja 2021 r. był drugim dniem konsultacji, których tematem były sprawy organizacyjne OSP, mundur i statut. Ich moderatorem był dh Adam Nowak – członek Prezydium
Zarządu Głównego OSP.
Adam Nowak
– Chciałbym na wstępie wskazać obszary, które będą odpowiadać na potrzeby środowiska
strażackiego oraz całej ochrony przeciwpożarowej kraju, z uwzględnieniem kryterium
współczynnika społecznego. Jest ono istotnym elementem naszej aktywności. Jestem wiceprezesem OSP w Marzęcinach w woj. łódzkim, straży, która nie jest w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, ale która realizuje szereg innych ważnych zadań istotnych
dla środowiska lokalnego. Chciałbym, aby w ramach wysłuchania i dyskusji druhowie
przedstawili uwagi do projektu, które później, po końcowym wysłuchaniu, sformułujemy, przeanalizujemy i będziemy mogli przedłożyć oraz rekomendować w KG PSP i resorcie SWiA. Będziemy starać się, aby ustawa była jak najlepsza i nie tworzyła nieścisłości czy wątpliwości. A przede wszystkim, aby nie niszczyła społecznego zapału, lecz
go motywowała. Kwestie ogólne dotyczą drugiego już publicznego wysłuchania uwag.
Blok II naszych konsultacji dotyczy spraw organizacyjnych, czyli szeregu działań, które
OSP realizują w ramach ustawy o stowarzyszeniach z 1989 r., z późniejszymi zmianami,
oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która została uchwalona w 1991 r., a weszła
w życie we wrześniu 1991 r. Na stałe wpisała się w dualistyczną specyfikę działania OSP
jako organizacji pozarządowej, stowarzyszenia i jako jednostki ochrony przeciwpożarowej. Z tych dwóch aktów wynika przede wszystkim idea naszych stowarzyszeń. OSP
działają w sposób dobrowolny, samorządowy, są zrzeszeniami trwałymi, które realizują
swoje zadania w celach niezarobkowych. To jest bardzo ważny element. Należy pamiętać, że część stowarzyszeń posiada status organizacji pożytku publicznego, który nakłada
pewne rygory, ale także daje szersze możliwości. Proszę pamiętać, że część jednostek
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prowadzi swoją działalność gospodarczą, w ramach której na przykład wynajmuje długoterminowo sale. Zwrócić uwagę należy na społeczną działalność naszych członków,
którzy w głównej mierze są członkami czynnymi, członkami zwyczajnymi, ale także na
członków wspierających, członków honorowych, jak również na młodzieżowe drużyny
pożarnicze, a także coraz częściej powstające dziecięce drużyny pożarnicze. Jeżeli popatrzymy na projekt ustawy, to dotyka ona w dużej mierze spraw ratowniczo-gaśniczych.
Jest z nami przedstawiciel KG PSP, którego proszę teraz o zabranie głosu.
Mł. bryg. Krzysztof Majdan, KG PSP
– Reprezentuję Komendę Główną PSP. Pozwolicie Państwo, że ograniczę się do krótkiego stwierdzenia, że wszystkie uwagi wynikające z dyskusji i przeprowadzonych
konsultacji po ich sformułowaniu i skierowaniu do ustawy będą niezwykle pomocne
i wykorzystane przy dalszych pracach nad nią.
Adam Nowak
– Chciałbym, abyśmy zgodnie z tematem dyskusji omówili kwestie organizacyjne, czyli
w jaki sposób możemy usprawnić działalność OSP. W tym obszarze pierwszym zagrożeniem jest wizja OSP jako stowarzyszenia i jednostki ochrony przeciwpożarowej
w kontekście proponowanego w ustawie utworzenia JRG OSP. Co ważne, ustawa nie
uwzględnia jednostek OSP prowadzących działalność prewencyjną.
Stanisław Trocki, gm. Krosno Odrzańskie, pow. krośnieński, woj. lubuskie
– Pracuję jako inspektor w Urzędzie Miasta Krosno Odrzańskie. Ochroną przeciwpożarową zajmuję się od 30 lat. Jestem emerytowanym strażakiem. Szczególnie na sercu leży
mi dobro OSP. Zastanawiam się, czy ta ustawa pozwoli przetrwać wszystkim jednostkom OSP oraz samorządom, na które zostały nałożone coraz większe zadania związane
z utrzymaniem i wyposażeniem jednostek OSP. W art. 10 mowa jest o katalogu zadań,
który został rozszerzony w porównaniu do ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W art.
11 zaś zapisane jest, że to minister SWiA określi minimalne standardy. Nasuwa się więc
pytanie, co będzie z jednostkami OSP, jeżeli samorząd nie posiada środków na określone
wyposażenie i spełnienie minimalnych standardów. Wówczas nie będzie to jednostka
JRG OSP, lecz tylko jednostka z przeznaczeniem do działań w społeczności lokalnej. Myślę, że w ustawie powinien znaleźć się zapis dotyczący większego wsparcia dla jednostek
OSP. Obecnie jednostki należące do KSRG otrzymują środki w formie rekompensaty.
Mogą nimi pokryć tylko 10% kosztów benzyny, a są dużym wsparciem dla jednostek zawodowych. Liczba interwencji, zakres tych interwencji i działanie ludzi – druhów, mimo
że to działalność społeczna, a jedynym benefitem jest dodatek do emerytury, powoduje,
że w ustawie należy to uwzględnić.
Michał Głocki, prezes OSP Pikulice, pow. przemyski, woj. podkarpackie
– Jestem prezesem OSP niebędącej w systemie. W ustawie zwróciłem uwagę na
art. 3 i 4, które dzielą jednostki na starego typu i nowo tworzone jednostki ochrony przeciwpożarowej. W art. 4 jednostka nowo utworzona, jeżeli dobrze rozumiem,
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nie będzie mogła wykonywać zadań jednostek określonych w art. 3. I dlatego wydaje
mi się, że te artykuły powinny być razem połączone, aby nowo powstała jednostka
mogła realizować zadania określone w art. 3. Jeśli chodzi o regulaminy: jest podane,
że to minister właściwy określi ramy tego regulaminu, ale poprzez tego typu działanie
stajemy się uprzedmiotowieni. Przestajemy być równorzędnym partnerem. Jednostka
traci swoją osobowość prawną przez to, że pewne rzeczy zostaną nam narzucone. Nie
jest określone w strukturze, kto to wszystko uzgadnia. Powinno być jasno określone, kto będzie zarządzał, kto będzie kierował i kto będzie za to odpowiadał. A tutaj,
według mnie, odpowiedzialność jest „rozmydlona”. Znika także stanowisko prezesa.
Mówi się, że to będzie dowódca lub naczelnik. Komu będzie więc podlegał? Nic nie
mówi się, kto w tej całej podległości ma przygotować wzór regulaminu, naczelnik czy
prezes. Dodam tylko, że najważniejsza jest autonomiczność jednostek.
Bolesław Gradziński, członek ZG ZOSP RP, wiceprezes ZOW ZOSP RP w Kielcach, prezes
ZOP ZOSP RP w Sandomierzu
– Myślę, że dyskusja ta jest dobrze ukierunkowana. Bardzo przydatne są tu pomocnicze
druki. Chciałbym powiedzieć o dwóch kwestiach. W ustawie nie mówi się o zapleczu
pożarniczym. Nie mówi się o młodzieżowych drużynach pożarniczych. O tym, kto
będzie przygotowywał te drużyny, jak nie będzie druhów. A kto będzie przygotowywał
kadry? Mówi się o szkoleniach, ale nigdzie nie jest wspomniane, kto za nie będzie
ponosił koszty. Te sprawy mogą obniżyć „wartość bojową jednostek OSP” i zabezpieczenie przeciwpożarowe. Coraz częściej słyszę, że jednostki niewłączone do systemu
JRG OSP zostaną włączone do obrony cywilnej. Ale póki co, to w to nie wierzę.
Adam Kościak, gm. Dąbie, pow. krośnieński, woj. lubuskie
– Chciałem zwrócić uwagę na parę punktów. Przede wszystkim na ten, który dzieli jednostki na OSP i JRG OSP. Jest to bardzo krzywdzące i ogranicza możliwości jednostek,
które nie przyjmą nazwy JRG OSP. Ograniczy to możliwości jednostek do osiągnięcia
standardu JRG, ponieważ będą pozbawione finansowania. Jednostki mniejsze starają
się działać w miarę swoich możliwości. Jedne są prężne, drugie mniej, ale działają.
A zapisami tej ustawy będą pozbawione możliwości takiego działania i to jest dla nich
krzywdzące. Druga sprawa to szkolenia. Zmiana umundurowania jest niekorzystna
dla OSP.
Elżbieta Zielińska, gm. Brzeziny, pow. brzeziński, woj. łódzkie
– Chciałabym zabrać głos odnośnie umundurowania. Chodzi mi o art. 18, który nie
zawiera informacji o umundurowaniu galowym strażaków OSP. Trzeba zaznaczyć, że
umundurowanie wyjściowe w szczególny sposób wyróżnia strażaków na tle innych
formacji mundurowych. Ważne są tutaj guziki, które są wykorzystywane w produkcji
mundurów. Zaznaczyć należy, że guzik posiada znak towarowy. Umundurowanie pozwala strażakom na podkreślenie, do jakiej formacji należą. Dlatego brak umundurowania pozbawia nas wizerunku strażaka. Byłoby to bardzo złe dla naszego środowiska.
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Beata Pawelak, gm. Wręczyca Wielka, pow. Kłobuck, woj. śląskie
– Wszystkie zmiany będą dobre, jeśli będą za tym szły pieniądze. Dofinansowanie jednostek może iść w miliardy złotych. Jeżeli chodzi o mundury, to są one dla nas wyróżnieniem. Są bardzo ważne. Moim zdaniem zmiana koloru munduru też nie jest
potrzebna, bo mundury mamy bardzo ładne i wyróżniają się na tle innych formacji
mundurowych.
Andrzej Machura, gm. Siewierz, pow. będziński, woj. śląskie,
– Wczoraj w trakcie prowadzonych konsultacji mówiłem o wątpliwościach związanych
z ustawą, która jest konsekwencją tego, co od wielu lat się dzieje. W żadnym wykazie
rzeczowym od ministerstwa do OSP nie były ujęte zapisy dotyczące munduru. Teraz
jasno jest pokazane, że stawiamy tylko na działalność operacyjną, natomiast jako formacja mundurowa jesteśmy pominięci. Jest wiele wątpliwości. Jednostkom, które nie
będą w JRG OSP, pozostanie działalność na rzecz środowiska lokalnego. Jeżeli więc nie
będą dofinansowane, to nie będą miały możliwości chociażby rozwoju sprzętowego
i będą skazane na niebyt.
Ireneusz Żak
– Dzisiejszy temat to sprawy organizacyjne. Wszyscy zastanawiają się, jak mają działać
OSP. Odpowiedź jest jedna. Dać im działać i nie przeszkadzać. Nad projektem nowej
ustawy pracowali inni i wczoraj przysłuchiwałem się dyskusji. Według mnie tworzy się
nowy bubel prawny, który należy wyrzucić do kosza i skupić się na ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Dodać należy tylko kilka punktów, bo nie mamy regulaminu.
A regulamin będzie wtedy, gdy wprowadzona zostanie ustawa i inne przepisy. Chciałbym skupić się na statucie, a generalnie na art. 6. W naszym statucie rolę wiodącą
będzie miał komendant miejski/powiatowy PSP. On będzie decydował o punktach
związanych z ochroną przeciwpożarową. Powinno być to zapisane w ten sposób, że
to wydziały operacyjne KM/KP PSP powinny określać zasięg i formy działania, a zatwierdzałby komendant oddzielnym pismem. Jeżeli chodzi o mundury, to zgadzam
się z moimi przedmówcami. Pracuję w komisji ratowniczej, gdzie też to było dyskutowane. Uważamy, że mundury mają ładny kolor i utożsamiają nas z jednostkami OSP.
Powinniśmy walczyć o to, żeby mundury zarówno wyjściowe, jak i bojowe pozostały
w niezmienionej kolorystyce.
Tomasz Stanowski, OSP w Brochocinie, woj. dolnośląskie
– W OSP jestem od 20 lat. Czytam preambułę ustawy. Jest tu dużo uogólnień, a brak
szczegółów. To samo w całej ustawie. Ta ustawa nie jest niczym dobrym dla OSP. Jestem w stanie obronić to, co mówię. Ustawa nie daje jednostkom OSP samodzielności,
a to wpisane jest w ustawie o stowarzyszeniach. Pomylone są cele z zadaniami. OSP
często jest jedynym ośrodkiem dla społeczeństwa, w którym na przykład nie udzielają się inne organizacje, jak koła gospodyń wiejskich czy ludowe zespoły sportowe.
Wiele jest w ustawie takich rzeczy, które ingerują w statut. Likwidacja w ramach ustawy o stowarzyszeniach ujęta jest w sposób czytelny. Natomiast w omawianej ustawie
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wpisane jest, że taką decyzję może podjąć komendant, który wskazuje, do której jednostki jest przekazywany sprzęt. Często nawet wtedy, gdy właścicielem jest inna gmina. Natomiast jeżeli chodzi o mundury, to jest ustawa o harcerstwie i skaucie. Tam
jest wpisane przekazanie dużych środków finansowych, z których organizacje mogą
kupować mundury. Jeżeli chodzi o komendanta wojewódzkiego PSP, który sprawuje nadzór, to zapewne jest to kontrola i ingerencja. Rozumiem, że jeden z zastępców
komendanta wojewódzkiego PSP będzie typowym liderem, który jest wyszkolony
w JRG. Zna się na talentach ludzi i potrafi je wyszukać. Zastanawiam się, dla kogo ta
ustawa jest. Dla OSP to ustawa z opóźnionym zapłonem, jak wyrok śmierci. Ustawa
jest nikomu niepotrzebna. My, druhowie OSP, poza tym, że ratujemy ludzi, jesteśmy
też strażakami.
Artur Przyszło, gm. Władysławów, pow. turecki, woj. wielkopolskie
– Przysłuchuję się tej dyskusji z dużą uwagą. Jestem naukowcem, ale straż kultywuję
ze względu na pradziadka, dziadka, ojca. Mam dwie uwagi do ustawy. Dotyczą organizacji i mundurów. Cztery lata temu w garażu jednostki nie mieliśmy właściwie
nic. Niewłaściwe mundury, samochód. Można byłoby wiele wymieniać. Nasz zapał
spowodował, że będąc stowarzyszeniem, mamy możliwość pozyskania środków zewnętrznych. Ze środków państwowych nie otrzymaliśmy nic. Moim zdaniem ustawa
nie odpowiada zapotrzebowaniom dzisiejszych czasów. Tak jak mówili poprzednicy:
wystarczy wprowadzić do obowiązujących przepisów kilka dodatkowych artykułów,
pozostawić nas samorządnych, niezależnych, na poziomie stowarzyszenia. A co najistotniejsze – nie przeszkadzać nam w działaniu. W kwestii zaś regulaminów: to niemożliwe, aby komendant zatwierdzał nam regulamin. Obecnie nasze statuty zatwierdza sąd rejestrowy. Co do mundurów, to nie wyobrażam sobie zmian, chociażby ze
względu na tradycję. Kto decyduje w kwestii OSP, komendant gminny czy powiatowy?
Brak zapisu o utrzymaniu tego. Brak zaproszenia ze strony PSP do udziału w opracowywaniu ustawy to nieporozumienie. Podsumowując, mundury powinniśmy ujednolicić w całym kraju. Prace nad ustawą bez nas i konsultacji w OSP to jest, drogi kolego
z PSP, delikatnie rzecz ujmując, dużym nietaktem.
Adam Nowak
– Przytoczę jeden z otrzymanych listów. Mundur, mundurek w dziecięcej i podstawowej
drużynie pożarowej to forma nauki poczucia wspólnoty, utożsamianie się z grupą, niezbędny do nauki musztry, element niezbędny do przygotowania przyszłych strażaków
OSP i PSP na obozach. Przykre jest, że w tym roku nie zostanie przekazana żadna
złotówka na te obozy. Jest to ważny element. W ustawie jest zapis, że w drużynie może
być młodzież w wieku 12-18 lat.
Mateusz Zwoliński
– Ten temat nie był jeszcze poruszony. To nie tylko kwestia noszenia munduru przez
strażaków ochotników, ale także firm szyjących te mundury. Wydaje mi się, że jest
to aspekt ważny dla struktur producenta. Nie wiem, czy ten producent dalej jest pod
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skrzydłami OSP. Jest to główny przypływ finansowy dla tej firmy. W samej ustawie
jest tylko odniesienie do ubioru specjalnego. Czy OSP, która stworzy JRG OSP, będzie
mogła złożyć zapotrzebowanie na ubiory specjalne? Czy jest coś takiego jak czas użytkowania tego ubioru, możliwość wymiany tego munduru, czy jest możliwość prania?
W ustawie jest wiele wątków, które nie są wyjaśnione, a są powodem dodatkowych
pytań. Często są to aspekty, które wręcz denerwują i stwarzają zagrożenie. Z tego co
pamiętam, jest punkt, że strażak ochotnik może być odznaczony medalem. Tylko tak
naprawdę do czego ma być przypięty, jeżeli zostaniemy pozbawieni munduru? Do koszuli, dresu? Dla strażaków ochotników jest to swego rodzaju tradycja, historia, którą
chcą kultywować i dalej przekazywać młodym, którzy nie są już tak zainteresowani
służeniem, byciem w strukturach OSP, jak ci starsi. Musimy pokazywać się na zewnątrz i kultywować tę tradycję.
Andrzej Nowak
– Uzupełnię wypowiedź, że ustawodawca określa nowe odznaczenie. Jest sprzeczność,
że odznaczeniem św. Floriana mogą być odznaczeni tylko ratownicy OSP. Jeżeli nie są
więc ratownikami, to nie mogą być nim uhonorowani.
Mirosław Zalewski, woj. zachodniopomorskie
– Mam możliwość wypowiedzenia się niejako z dwóch pozycji. Strażaka, bo jestem
w OSP już długo, i osoby działającej zawodowo w swojej gminie. Wszystkie uwagi
są słuszne, ale nie tak do końca. Miałem zaszczyt działania w grupie tworzącej zapis
w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, aby strażak ochotnik otrzymał gratyfikację
finansową w przypadku uszczerbku na zdrowiu w akcji ratowniczej. Mam pytanie
do Związku, czego my tak naprawdę bronimy? Związku, który nas wtedy nie poparł,
gdzie inicjatywa była oddolna? To pierwsza sprawa. Mówimy o samorządności. Ale
tak naprawdę, ilu członków ochotników wyjeżdża w godz. 7-15, 7-18 do akcji? Tak naprawdę jest to około 200 osób. Czy niezależność? Tak. Czy zmiana ustawy? Tak. Gdzie
nasz Związek był 20 lat temu, kiedy wszystko się zmieniało, a my staliśmy w miejscu? Wymagania się zmieniały. Dążyliśmy do scentralizowania wszystkich jednostek
i tutaj ktoś powiedział o umundurowaniu, że nas wyróżnia. My sami nie potrafimy
uszanować zapisów, które są zawarte w porozumieniu pomiędzy KG PSP a ZOSP RP.
Ochotnicy noszą białe hełmy, zawodowe straże czerwone. Nasi ochotnicy tak chcieli
zostać strażakami zawodowymi, że kupowali na Allegro hełmy czerwone ze znakami
zastrzeżonymi PSP. Fakt faktem, że ustawa godzi w naszą suwerenność i dlatego należy o niej rozmawiać, ale niestety poprzez zaniechania naszego ZG ZOSP RP mamy
sytuację taką, jaką mamy. Ubolewam nad tym, że w zarządach są osoby, które nie mają
pojęcia o ustawie o stowarzyszeniach, o statucie, regulaminie mundurowym czy ceremoniale. Są to dla nich rzeczy obce. Dlatego należy rozmawiać o ustawie, ale także
musimy głowy posypać popiołem, że sami jesteśmy sobie winni. Przez 20 lat nie było
zmiany statutu. Jesteśmy jedyną grupą z ochrony przeciwpożarowej, która nie posiada
klasyfikacji strażaka.
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Grzegorz Matczyński, dyr. ZW ZOW ZOSP RP w Olsztynie
– Jestem z Olsztyna. Przez wiele lat byłem pracownikiem PSP, w tej chwili jestem działaczem
OSP. Nie wiem dokładnie, po której stoję stronie. Raz czytam OSP, raz JRG OSP. Uważam,
że sama nazwa JRG jest nazwą nie najszczęśliwszą, z uwagi na taką samą nazwę obowiązującą w PSP. Zwracam uwagę na wcześniej cytowane artykuły 3 i 4. Na przykład art. 3.
Zastanawiam się, czy zapis dotyczy działań kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności pożarnicze, czy jest to działalność orkiestry dętej. W art. 6 mówimy, że statut ma być
zatwierdzony przez radę gminy. Gratuluję pomysłu. Rada gminy nie potrafi czasami ustalić
nawet nazwy ulicy w swojej miejscowości, bo problem urasta do niemożliwości. Zastanawiam się, kto miałby opracować ten regulamin. Jeżeli pan minister, to może nie róbmy
zebrania wyborczego, bo za chwilę nie będzie to zgodne ze statutem i trzeba będzie go
zmienić. W art. 7 mówimy o nadzorze komendanta, wojewody, a chciałbym przypomnieć,
że w stowarzyszeniu nadzór sprawuje starosta i to powinno nas obowiązywać. Pomylenie
pojęć OSP i JRG OSP jest bardzo jaskrawe. W art. 9 jest wpis, że JRG OSP przetwarza dane
osobowe. Do tego nie ma osobowości prawnej. Posiada ją za to tylko prezes, czyli OSP.
Artykuły końcowe mówiące o majątku i zbywaniu. Temat był już wcześniej poruszany.
Twórcy ustawy zadbali o to, aby często przeskakiwać z tematu na temat. Dlatego z tej ustawy wyszedł „bigos”, który będzie dla wszystkich trudno strawny.
Michał Głocki
– Jeden z dyskutantów wspomniał o art. 11 projektu ustawy. Nie można wpisać, że minister ustali minimalne standardy. Powinny być one określone w ustawie. Minister może
je zmieniać, kiedy chce, co spowoduje zagrożenie dla jednostek w postaci częstych
zmian tych standardów, ponieważ mogą mieć problem z dostosowaniem się do wymogów. Ten artykuł budzi moje duże wątpliwości.
Gabriel Chmura, gm. Szczytna, pow. kłobucki, woj. dolnośląskie
– Zebraliśmy się tutaj, aby dyskutować nad sprawami organizacyjnymi OSP. Ale tak naprawdę niedługo nie będzie OSP, przez takie ustawy. Większość OSP nie dotrze do
JRG OSP. Jednostki zginą śmiercią naturalną. Co do statutu. Jeżeli będzie zatwierdzany przez gminę, to nie będzie to już statut, lecz uchwała, dlatego że przez ingerencję
z „góry” stracimy suwerenność. Co do JRG. Nie będę wnikał, że gminy nie będzie
stać. Natomiast ciekaw jestem, kto będzie tworzył te minimalne standardy. Posiadamy
w OSP dwa samochody 40- i 30-letnie, ale są to samochody nie do zdarcia w naszym
regionie, regionie górskim. Często wspomagamy PSP, a także sąsiednie OSP. Nasz star
i jelcz są w stanie wjechać wszędzie. A co będzie, jeżeli minister wymyśli, że samochody mają być 5-letnie? Automatycznie większość OSP zostanie zamknięta.
Beata Pawelak
– Chciałam tylko odpowiedzieć dh. Stanowskiemu. Panie Tomaszu, z czym się boryka
OSP? Z punktu widzenia młodej zaangażowanej kobiety powiem, że spotykamy się
z reliktem, jakim są zarządy gminne, jakim są druhowie, dla których kobieta w mundurze to hańba dla munduru. Ja, żeby pójść na kurs i móc jeździć na akcje, walczyłam
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o to 9 lat. Wcześniej jeździłam na jubileusze, wesela, pogrzeby, zdobywałam środki.
Często, będąc w mundurze galowym, słyszałam niewybredne komentarze. Tak, zmagamy się z dyskryminacją. I tu mam pytanie do prezesa, może nie na temat, ale jak
pan odniesie się do roli kobiety w OSP, ale nie tylko tej, która stoi w poczcie sztandarowym, ale także tej zaangażowanej w działalność operacyjną? Skończyłam kurs, mam
nomex, jeżdżę na akcje, mam naszywkę ze swoim imieniem i nazwiskiem i robię to
z pełną dumą i radością. W OSP jest ogromna dyskryminacja, w mojej gminie także.
Złożyliśmy do zarządu gminy wniosek o zatwierdzenie statutu OSP. Otrzymaliśmy odpowiedź, że róbcie co chcecie, ale zostaniecie odcięci od wszelkich dotacji, od części
środków, co jest niezgodne z prawem, ponieważ statut gwarantuje nam takie dotacje.
Prosiłabym o odniesienie się do tematu.
Zdzisław Banaś, burmistrz Siewierza, woj. śląskie
– Wielokrotnie mówiłem, że ten projekt ustawy nie nadaje się do zaakceptowania i pozytywnego zaopiniowania. Uważam, że projekt należy w całości ocenić negatywnie, a kwestię uregulowania dodatków do emerytur mamy już w projekcie senackim, który lepiej
to rozwiązuje. Jest kwestia, aby zajął się nim Sejm i zatwierdził. Przypominam też, że od
4 lat mamy dobry projekt obywatelski, pod którym zbieraliśmy podpisy w 2017 r. I kwestia dodatków byłaby ustalona. Ta ustawa nakłada na OSP wiele zadań, które są bez sensu. Dlaczego mamy zmieniać statuty jednostek OSP? Bezsensowne jest także to, że ma go
zatwierdzać rada gminy. Są to jednostki samodzielne. Jestem burmistrzem w Siewierzu.
Mam dobre jednostki OSP, które wyjeżdżają szybciej niż PSP. I mamy takie jednostki,
które wykonują inne zadania, bo są mniej aktywne. Mam także jednostki specjalistyczne
wodne, ponieważ mamy dwa akweny. W kontekście ustawy można to wszystko przekreślić. Jako burmistrz chcę powiedzieć, że wspieramy wszystkie jednostki organizacyjne
niezależnie od tego, co robią, ale wszystkie działają w gminie. Moja gmina to tereny zalewowe, dlatego potrzebna jest każda para rąk i każda jednostka, która udzieli wsparcia.
A takich działań jest dużo. Nie można dzielić jednostek OSP. Jeżeli będzie potrzebna
jednostka JRG OSP, to taką stworzymy, ale pozostałe jednostki pewnie skasujemy ze
względu na brak środków finansowych. Ja jako burmistrz będę finansował te jednostki,
ale jaką motywację będą mieli ludzie, aby do tych jednostek OSP przychodzić? Jak przyjmą jednostkę we wsi lub małym miasteczku, jeżeli taka jednostka ratownicza nie będzie
mogła jeździć do pożarów lub pomóc sąsiadom? To jest skandal. Ta ustawa niszczy 150
lat historii i tradycji OSP. Druhowie, znajdujemy się w bardzo poważnej sytuacji kryzysowej. Musimy być zjednoczeni w walce o prawo funkcjonowania wszystkich jednostek.
Spójrzmy na uzasadnienie powstania ustawy. Jest tam napisane, że największym problemem są relacje z gminą. Mam w gminie fachowca, który jest komendantem gminnym,
potrafi wszystko korelować. Tymczasem ustawa nie przewiduje funkcji, która jest kluczowa. Nie możemy na to pozwalać, bo jest to działanie władzy mające na celu podział
środowiska. Bądźmy razem, bądźmy wspólnie przy negatywnej ocenie tego wszystkiego.
Nic już nie poprawimy, ale wprowadźmy dodatki. Aktualne ustawy o stowarzyszeniach
i ustawa o ochronie przeciwpożarowej pozwalają na działanie każdego OSP. Nie przeszkadzajmy jednostkom, pozwólmy im działać.
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Mirosław Zalewski
– Wystąpienie pana burmistrza jest słuszne. Funkcja komendanta gminnego jest bardzo
potrzebna i pomocna. W tej ustawie tej funkcji nie ma i nie są określone struktury w gminach, które powinny być bardzo dobrze przygotowane i stworzone inaczej.
Powinni to być fachowcy; stowarzyszenie niech spokojnie działa, a ekipy wyjazdowe
niech współpracują z tymi fachowcami zatrudnionymi przez urzędy.
Andrzej Brachmański
– Będę mówił głównie do przedstawiciela Komendy Głównej PSP, bo wiem, że robicie
notatki i później rozsyłacie do komend wojewódzkich PSP. Mogę się założyć co do dalszego przebiegu ustawy. Najpierw powołamy JRG OSP, a pozostałe jednostki będą powoli umierały. Jeśli ktoś myśli, że młodzi ludzie będą przychodzić do jednostek tylko
po to, aby parzyć kawę lub zajmować się dziećmi, a nie będą jeździć do akcji ratowniczo-gaśniczych, nawet tych najmniejszych typu złamane drzewo czy zdjęcie kota z dachu, to się myli. Młodzi ludzie przychodzą do jednostek, bo chcą działać. Jeżeli będą
funkcjonować tylko JRG OSP, to pozostałe jednostki, tak jak wcześniej wspomniałem,
umrą m.in. z powodu braku pieniędzy. Panie brygadierze, ja rozumiem, że zapis o nieumundurowaniu pozostałych jednostek chce zabić w ludziach tak potrzebną każdej
grupie społecznej identyfikację poprzez symbole: sztandar, odznaka, mundur. Nawet
komuniści nie odważyli się tego zrobić… Zabieramy się za statuty, bo będzie można
w nie wpisać to, co odpowiada rządzącym, a OSP nie będzie miała nic do powiedzenia.
Podkreślam, że ten zapis jest niekonstytucyjny, bo stowarzyszeniom statuty zatwierdza
sąd. Potem będzie tak, że do akcji przyjeżdża JRG OSP, bo inne jednostki nie nadążą.
A potem będzie płacz, że nie ma ludzi do posprzątania po akcji i wtedy starsi powiedzą, że nie ma młodych. Panie brygadierze, proszę dokładnie zapisać: w moim przekonaniu uważam za skandal, że przesłuchanie odbywa się w obecności podrzędnego
urzędnika. Jest nie do pomyślenia, dlaczego na takie wysłuchanie nie przyszedł co
najmniej zastępca dyrektora. A dlaczego nie przyszedł? Bo wstydzi się tego, co zrobił...
Skandalem jest również to, że na przesłanie uwag do tak ważnej ustawy dajecie tylko
4 dni. Jeżeli nie wiecie, jak robi się wysłuchanie społeczne, to odsyłam do dr Agnieszki
Opalińskiej, która pracuje na Uniwersytecie Zielonogórskim i jest specjalistą od konsultacji społecznych. Chciałbym, abyście się zastanowili i powiedzieli mi, kto zapłaci
duże pieniądze za zerwanie umów europejskich. W moim regionie w ciągu ostatnich
lat w ramach programów unijnych zakupiono 40 samochodów średnich i małych, to
koszt 30 mln zł. Każdy z tych projektów ma okres 5-7 lat, który rozpoczął się 2 lata
temu. Jeżeli jednostki, które otrzymały sprzęt, nie załapią się do JRG OSP, a większość
się nie załapie, to przestaną działać w ochronie przeciwpożarowej. Tym samym projekt zostanie uznany za zerwany. Pytam, kto za to zwróci Unii Europejskiej pieniądze.
W skali jednego województwa to 30 mln zł. W projekcie ustawy proszę o wpisanie, że
koszty wynikające ze zobowiązań niewypełnionych z powodu zmian ustawowych pokrywa państwo. Dziękuję za bardzo dobry głos pana burmistrza. Przeczytałem ze zdziwieniem, że jednym z powodów powstania ustawy jest zła współpraca OSP z gminami.
W moim województwie są 83 gminy, tj. około 200 jednostek i tylko w jednej jest
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konflikt osobowy. Myślę, że podobnie jest w całej Polsce. W moim przekonaniu OSP
współpracuje z gminami wręcz doskonale. Wiem także, że wielu wójtów i burmistrzów
jest członkami OSP.
Krzysztof Majdan
– Zostało powiedzianych tu wiele rzeczy i wiele problemów trafnie zdiagnozowanych.
Chciałbym podkreślić, że ustawę przygotowywał zespół wielu osób. Tworzenie przepisów jest trudnym procesem, o czym nie muszę chyba nikogo przekonywać. Proces
konsultacji prowadzi do pewnych uzgodnień. Propozycje przedstawione w trakcie
trwania konsultacji mogą być skutecznym rozwiązaniem. Sprecyzujcie Państwo uwagi
do poszczególnych artykułów ustawy i zaproponujcie odpowiednie zapisy.
Wiesław B. Leśniakiewicz
– Cieszę się, że w naszych konsultacjach bierze udział przedstawiciel KG PSP. Dzięki
temu może zobaczyć, jaki klimat tworzy ustawa i jaki jest jej odbiór. Przez 8 lat, będąc
komendantem głównym PSP, nie opuściłem żadnego posiedzenia Zarządu Głównego
ZOSP RP. Nasza praca polegała m.in. na prowadzeniu ciągłego dialogu między ZOSP
RP i PSP, aby dokonywać ewaluacji aktów prawnych. Wychodziliśmy z założenia, że
należy poprawiać obowiązujące akty prawne zamiast tworzyć nowe. Pamiętać należy,
że tworzenie nowych aktów powinno wnosić także nową jakość. Ja w proponowanej
ustawie nowej jakości nie widzę. Dostrzegam za to pewnego rodzaju uwstecznienie,
a nawet zagrożenie dla ruchu społecznego, który jest kultywowany. W wielu wsiach
ochrona przeciwpożarowa opiera się na wolontariacie. Ten wolontariat musi być dobrze przygotowany, ale nie administracyjnie. Musi wychodzić od potrzeb lokalnych.
To wójtowie i burmistrzowie powinni decydować, jaka jest forma wolontariatu i jak
go rozwijać. Narzucanie z góry pewnych standardów nie jest dobrym rozwiązaniem.
Wszelkie zmiany, które wypracowaliśmy jako KG PSP, opisywaliśmy w konkretnych
zadaniach, określaliśmy kierunki, jakie należy przyjmować, na przykład określenie
specjalizacji przeciwpożarowej w jednostkach OSP i PSP, ale jednocześnie szukaliśmy
możliwości w dochodzeniu do standaryzacji. Nie narzucaliśmy, a można było. Wprowadziliśmy to rozporządzeniem. Każdy członek OSP miał świadomość, do czego może
dążyć i co chce osiągnąć. W projekcie ustawy są zapisy, które wyraźnie chcą ograniczyć
liczbę OSP – i tak to trzeba rozumieć. Czytamy przepis literalnie. Jeżeli się go złoży
z innymi obowiązującymi przepisami, to nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Jednoznacznie zmniejsza liczbę jednostek, które będą uczestniczyć w zadaniach ratowniczych. Jednostki OSP, które będą działały tylko przy udzielaniu pomocy humanitarnej,
pozostawione zostaną bez osłony socjalnej dla ratowników. Strażacy zostaną pozbawieni tych przywilejów, które wynikają z paragrafu 5 ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Nie można do tego doprowadzić. Widzimy także pozbawienie OSP samostanowienia. Nie można stowarzyszeniom narzucać rozwiązań, tworząc regulaminy. Jest
to nie do przyjęcia. Kto będzie to respektował i na jakim poziomie się dostosowywał?
Z ruchem strażackim związany jestem od najmłodszych lat i zależy mi bardzo, aby ten
ruch rósł w siłę. Kiedy 30 lat temu jeździliśmy do Niemiec, Belgii, Francji z wizyta-
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mi do OSP, zastanawiałem się, kiedy dojdziemy do takiego poziomu organizacyjnego
jak oni. Dziś możemy mieć satysfakcję, że dotarliśmy do bardzo dobrego poziomu
europejskiego, mamy doskonały krajowy system ratowniczo-gaśniczy, który przestanie działać w momencie wprowadzenia ustawy o zarządzaniu kryzysowym i ochronie
ludności, bo tak skonstruowana jest ustawa. Kiedy mówimy o zwiększeniu systemu
ratowniczego, mamy na myśli wprowadzenie do systemu KSRG wszystkich jednostek OSP. Niech funkcjonują w oparciu o swój pomysł i współpracę z samorządem, co
jest kluczowe w budowaniu systemu bezpieczeństwa wewnętrznego. Rozbudowujmy
system tak, abyśmy w każdej chwili zagrożenia mogli mieć zasoby, które będą mogły
udźwignąć ten ciężar działań ratowniczych. Do dzisiaj mieliśmy taką gwarancję, że
KSRG się sprawdza na przykład przy klęskach żywiołowych, powodziach. Sprawdza
się to także w ostatnim czasie, kiedy ruch OSP włączał się w działania przy pandemii.
Waldemar Pawlak
– Chciałem podziękować za merytoryczną dyskusję. W odniesieniu do roli kobiet,
o które pytała dh. Beata, już na Zjeździe w 2017 r. ze statystyk wyszło ciekawe zestawienie. Otóż zmniejsza się liczba członków OSP mężczyzn, a rośnie liczba kobiet.
Gdyby nie dziewczyny, to bylibyśmy formacją zanikającą. Coraz więcej jest jednostek,
gdzie kobiety druhny wyjeżdżają do akcji. Jest to zauważalne zarówno w OSP, jak i PSP.
Są jednostki, które mają więcej druhen. Druhna mówiła, że jest blokada na uzyskanie
zgody na status organizacji pożytku publicznego. Jeżeli macie problem, to można wesprzeć się działalnością OSP, ponieważ Związek 85% środków uzyskanych ze zbiórek
1% (wykazanych w zeznaniu podatkowym) przekazuje na jednostki OSP. Chciałbym
podziękować Tomaszowi Stanowskiemu, który mówił o roli stowarzyszenia i prawie
o stowarzyszeniach. Jeżeli OSP funkcjonuje w oparciu o stowarzyszenia, to ma daleko posuniętą samodzielność, samorządność, autonomię, suwerenność. Dlatego na
początku lat 90. ustalono, że OSP będą działały w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach
i ustawę o ochronie przeciwpożarowej, która dotyczy OSP, PSP, ZOSP RP. Jest ustawą
całościową. W tej chwili „wyjmowanie” OSP z tej ustawy to stawianie obok systemu,
nie daje żadnej wartości. Dzięki dotychczasowemu rozwiązaniu OSP może dość szybko reagować na potrzeby dotyczące powoływania jednostek ratowniczych, kobiecych,
młodzieżowych, dziecięcych i orkiestr dętych. Jest spora swoboda. Może to być ratownictwo specjalistyczne. W ustawie zostało „zgubione” ratownictwo specjalistyczne, jak
również to, że OSP prowadzi nieodpłatne szkolenia zawodowe. Ważne zagadnienie
podniósł Andrzej Przyszło, mówiąc o prewencji, aby nie dochodziło do nieszczęść.
Jeżeli weźmiemy wzorcowy statut OSP, to jest tam napisane, że zapobieganie powstawaniu pożarów to też jest zagadnienie OSP, które zostało „zgubione”. Głos burmistrza
to głos bardzo mocny, mądrego życiowo człowieka, który jako samorządowiec nie ma
problemów z OSP i wcale nie ma zamiaru zastępować stowarzyszeń i wtrącać się do ich
funkcjonowania. Te zaproponowane w ustawie rozwiązania doprowadziłyby OSP do
tego, że straciłyby one status stowarzyszenia i znalazły się między strażami zawodowymi a samorządem. Największym problemem Związku jest to, że nie robimy „lanserki”,
żeby się reklamować na OSP i to chyba błąd. Nie pokazujemy osiągnięć, które przecież
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są. A można to pokazać na konkretach. Zaczynaliśmy od mundurów moro i stalowych
hełmów. Dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy nowoczesne środki ochrony osobistej,
mamy mundury specjalne, które chronią strażaków. Mieliśmy hełmy stalowe, mamy
kompozytowe. W latach 90. XX w. był problem z karosowaniem samochodów, dziś
mamy samochody na miarę XXI w. Tak jak mówił gen. Leśniakiewicz, w porównaniu
z Zachodem ten system działa bardzo dobrze. Należy podkreślić dobrą współpracę
z KG PSP. Wspólnie ustaliliśmy, że środki samorządowe gmin idą na OSP, a środki
państwowe na PSP. Wtedy to zostało zakupionych wiele samochodów, bardziej nowoczesnych niż te na Zachodzie. W ustawie wprowadzone są nowe jednostki – JRG OSP.
Rozwiązania lokalne są potrzebne. Opracowaliśmy nową „Strategię Florian 2050”
opartą na 3 założeniach: czas reakcji 5 minut (szybkość działania), obecność wszystkich OSP w krajowym systemie ochrony ludności i system oparty o trzy komponenty:
ochotników, samorządowców, państwo. Dzisiaj działania Związku opierają się także na
pokazywaniu i propagowaniu OSP na Ukrainie, Białorusi, a ostatnio na Litwie. Patrzą
na nas i zazdroszczą nam naszych działań w OSP. Dobra współpraca z gen. Leśniakiewiczem jako komendantem głównym PSP wynikała także z tego, że w jego zespole byli
ludzie, którzy mieli styczność z OSP. Jest to pokolenie podchorążych, które sprzeciwiło
się upolitycznieniu PSP i włączeniu uczelni strażackich do systemu szkół wojskowych.
Podchorążowie uważali, że straż pożarna nie powinna być wykorzystywana przeciwko
ludności. Jeżeli mówimy o ustawie, to jest w połowie przepisana z ustawy o ochronie
przeciwpożarowej, jedna czwarta ustawy to zapisy o dodatkach do emerytur. Natomiast nowe przepisy nie wnoszą nic dobrego, poza tylko utrudnieniami dla funkcjonujących jednostek OSP. Wszystkie uwagi co do ustawy będziemy zgłaszać do KG PSP
i MSWiA. Moim zdaniem należy przede wszystkim doskonalić to, co już posiadamy.
2.5. Wyniki ankiety dotyczącej organizacji systemu ratowniczego
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3. OSP – finansowanie, nadzór, kontrola
3.1. Aktualny stan prawny
Art. 29 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej wprowadza generalną zasadę, iż koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z:
1) budżetu państwa;
2) budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
3) dochodów instytucji ubezpieczeniowych, ubezpieczających osoby prawne i fizyczne;
4) środków własnych podmiotów, o których mowa w art. 17, które uzyskały zgodę ministra
właściwego do spraw wewnętrznych na utworzenie jednostki ochrony przeciwpożarowej.
Przy tym przepis ten nie wskazuje na ograniczenia w zakresie finansowania jednostek
ochrony przeciwpożarowej, byleby pokrywane koszty związane były z funkcjonowaniem
jednostki ochrony przeciwpożarowej. Kolejne przepisy rozdziału 6 ustawy o ochronie
przeciwpożarowej – „Świadczenia finansowe i rzeczowe” mają charakter doprecyzowujący ogólną zasadę określoną w art. 29.
Z punktu widzenia OSP najistotniejsze jest finansowanie ich działalności przez jednostki samorządu terytorialnego, ponieważ podmioty te w największym zakresie brać
będą udział w finansowaniu działalności OSP. W szczególności dotyczy to gminy, na terenie której dana OSP ma swoją siedzibę.
Podkreślić należy, iż gmina ma prawny obowiązek finansowania działalności OSP
w ramach art. 32 ust. 2-3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Ponad powyższy przepis
należy wskazać dodatkową podstawę prawną dla finansowania działalności OSP. W przeciwieństwie do art. 32 ust. 2-3 finansowanie OSP w oparciu o art. 33a ustawy o ochronie
przeciwpożarowej jest dobrowolne i nie tworzy obowiązku prawnego.
Szczegółowe informacje na temat aktualnych zasad finansowania OSP opublikowane
są na stronie internetowej Związku pod adresem: http://www.zosprp.pl/?q=node/1154.
Nadzór nad legalnością działania OSP sprawują starostowie w stosunku do tych stowarzyszeń, które mają siedziby na terenie danego powiatu (art. 8 ust. 5 ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach).
Organ nadzoru ma ograniczone możliwości wpływania na działalność stowarzyszenia.
Organ nadzorujący sprawuje nadzór nad działalnością stowarzyszeń wyłącznie w zakresie
zgodności ich działania z przepisami prawa i postanowieniami statutu. W ramach swych
uprawnień organ nadzorujący ma prawo w wyznaczonym terminie żądać (art. 25 Prawa
o stowarzyszeniach):
1) dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia odpisów uchwał walnego zebrania członków
(zebrania delegatów);
2) niezbędnych wyjaśnień od władz stowarzyszenia.
Swojego rodzaju „organem kontrolnym” na etapie tworzenia stowarzyszenia, które
chce uważać się za OSP, jest komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej,
gdyż wszelkie sprawy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, określone w statucie ochotniczej straży pożarnej, wymagają (zgodnie z przepisem art. 19 ust. 3 ustawy o ochronie
przeciwpożarowej) uzgodnienia z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej
Straży Pożarnej właściwym ze względu na teren działania.
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Art. 21 ustawy o ochronie przeciwpożarowej daje wojewodzie prawo do żądania informacji
związanych z wykonywaniem zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie danego
województwa. Takie same uprawnienia przysługują odpowiednio staroście na terenie powiatu.
W ustawie o ochronie przeciwpożarowej jest również zapis dający uprawnienia komendantowi głównemu PSP, wojewodzie, staroście, odpowiednio na obszarze kraju, województwa
lub powiatu do określania zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, koordynacji jego
funkcjonowania i kontroli wykonywania wynikających stąd zadań, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska kierowania tym systemem. Kontrola dotyczy
OSP włączonych do KSRG, realizowana jest w ramach inspekcji gotowości bojowej.
Pominięto w niniejszej informacji uprawnienia związane z dowodzeniem podczas
akcji ratowniczo-gaśniczych, jako niezwiązane z planowanymi zmianami legislacyjnymi.
3.2. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o ochotniczej straży pożarnej
Projekt ustawy o OSP narzuca szerszy zakres obowiązków gminy w zakresie związanym
z utrzymaniem OSP, którym gmina może nie podołać w stosunku do części swoich OSP, co
spowoduje, że nie będą one mogły być OSP w rozumieniu projektu ustawy, co prowadzi do
tego, że przestaną być jednostkami ochrony przeciwpożarowej (art. 10-11).
Źródła pokrywania kosztów funkcjonowania OSP wskazane zostały w art. 25 projektu
ustawy. Jednakże ograniczono decyzyjność potencjalnych beneficjentów w przeznaczaniu
środków na rzecz OSP, ponieważ minister właściwy do spraw wewnętrznych corocznie
określać ma, w drodze rozporządzenia, wysokość środków finansowych i ich podział na
zapewnienie wyłącznie zdolności i gotowości operacyjnej JRG OSP oraz wykonywania
zadań na rzecz ochrony ludności, a także zadań określonych w art. 3 ust. 1.
Nadzór nad legalnością działania OSP określony w przepisach ustawy Prawo o stowarzyszeniach nie ulega zmianie.
Projekt ustawy o OSP (art. 7) wprowadza ścisłą kontrolę i nadzór nad OSP dający możliwość wydawania bezpośrednich poleceń. Uprawnienia te przyznawane są odpowiednio
właściwemu wojewodzie i komendantowi wojewódzkiemu PSP. Kłóci się to całkowicie z zasadami określonymi w Prawie o stowarzyszeniach. Art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej stanowi, że „Komendant Wojewódzki Państwowej
Straży Pożarnej wykonuje w imieniu wojewody zadania i kompetencje określone w ustawach”.
Oznacza to, że kontrolę zadań, o których mowa w art. 4 i 6 projektowanej ustawy i nałożonych na OSP, prowadzić będzie PSP w odniesieniu do jednostek, które wyodrębnią JRG OSP.
Projekt ustawy o OSP rozszerza zakres uzgodnień treści statutu OSP z komendantem
powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej. Nadto wprowadza konieczność zatwierdzenia statutu OSP przez radę gminy oraz rozszerza wymogi co do treści statutu
OSP dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Niezatwierdzenie statutu OSP przez radę gminy sprawi, że OSP nie będzie mogła być OSP w rozumieniu ustawy o OSP.
3.3. Zagadnienia do rozstrzygnięcia
3.3.1. Środki własne OSP
1) OSP może dowolnie czerpać dochody z wykorzystaniem posiadanych nieruchomości,
sprzętu i wyposażenia, a uzyskane środki może przeznaczać na dowolnie wybrany cel
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statutowy na dotychczasowych zasadach. Ponadto OSP mogą prowadzić działalność
gospodarczą, a uzyskane zyski przeznaczać na działalność statutową.
2) OSP może czerpać dochody z wykorzystaniem posiadanych nieruchomości, sprzętu
i wyposażenia, a uzyskane środki może przeznaczać wyłącznie na rzecz JRG OSP. Ponadto OSP mogą prowadzić działalność gospodarczą jedynie z wykorzystaniem sprzętu, wyposażenia i nieruchomości niewykorzystywanych do celów przeciwpożarowych.
3) OSP może czerpać dochody z wykorzystaniem posiadanych nieruchomości, sprzętu
i wyposażenia tylko za zgodą komendanta powiatowego PSP, a uzyskane środki może
przeznaczać wyłącznie na rzecz JRG OSP. Ponadto OSP nie mogą prowadzić działalności gospodarczej z wykorzystaniem sprzętu, wyposażenia i nieruchomości niewykorzystywanych do celów przeciwpożarowych.
3.3.2. Prawa nabyte OSP – status jednostki ochrony przeciwpożarowej
1) Wszystkie jednostki OSP zachowują status jednostek ochrony przeciwpożarowej i mogą
otrzymywać wsparcie finansowe z samorządu, budżetu państwa, środków europejskich
i innych instytucji oraz osób prawnych i fizycznych na działalność statutową.
2) Projektowana ustawa może odebrać status jednostek ochrony przeciwpożarowej OSP
niespełniającym podstawowych wymogów dotyczących jednostek ochrony przeciwpożarowej, a urząd gminy/miasta będzie mógł ponosić koszty związane z działalnością
statutową OSP z wyłączeniem możliwości finansowania utrzymania gotowości bojowej OSP, w której nie zostanie powołana JRG OSP.
3) Tylko jednostki, w których utworzono JRG OSP, mogą być jednostkami ochrony przeciwpożarowej i tym samym otrzymywać środki finansowe w formie dotacji z gminy/
miasta. Pozostałe OSP są wyłączone z finansowania przez samorządy.
3.3.3. Odliczanie podatku VAT
1) Wszystkie OSP mają możliwość pełnego odliczenia podatku VAT od wszystkich zakupów na cele ochrony przeciwpożarowej i zapewnienia gotowości bojowej jednostki.
2) OSP mają możliwość odliczenia podatku VAT jedynie w sytuacji, kiedy są czynnym
płatnikiem VAT i prowadzą działalność gospodarczą. Odliczenie podatku VAT nie dotyczy zakupów na cele działalności ratowniczo-gaśniczej.
3) Tylko OSP, w których zostanie powołana JRG OSP, mają możliwość odliczenia podatku VAT wyłącznie od zakupów związanych z gotowością bojową jednostki. OSP,
w których nie powołano JRG OSP, nie mają możliwości odliczenia podatku VAT.
3.3.4. Zakres działania i finansowania
1) Zakres działania i źródła finansowania swobodnie kształtowane przez OSP (katalog
otwarty) w zgodzie z ustawami, statutem i uchwałami OSP.
2) Zakres działania i źródła finansowania kształtowane przez OSP i uzgadniane z PSP (katalog otwarty).
3) Zakres działania i źródła finansowania dozwolone tylko określone w ustawie o ochotniczej straży pożarnej (katalog zamknięty).
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3.3.5. Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez urząd gminy/miasta
1) Urząd gminy/miasta realizuje zadania własne z zakresu ochrony przeciwpożarowej
i ponosi wydatki związane z zapewnieniem i utrzymaniem gotowości bojowej OSP
w sposób ustalony z daną OSP oraz komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej (lub Związku OSP RP) zgodnie z posiadanym budżetem i potrzebami.
2) Urząd gminy/miasta realizuje zadania własne z zakresu ochrony przeciwpożarowej
i ponosi wydatki związane z zapewnieniem i utrzymaniem gotowości bojowej jedynie OSP, w której powołano JRG OSP, jedynie w zakresie wskazanym przez PSP, tylko
w przypadku zapewnienia środków finansowych przez PSP. Urząd gminy nie może
ponosić kosztów związanych z ochroną przeciwpożarową dla OSP, w której nie powołano JRG OSP.
3) Urząd gminy/miasta realizuje zadania własne z zakresu ochrony przeciwpożarowej
i ponosi wydatki związane z zapewnieniem i utrzymaniem gotowości bojowej jedynie
OSP, w której powołano JRG OSP, w ramach środków własnych.
3.3.6. Zasady finansowania
1) Dodanie do dotychczasowych zasad obowiązujących w ustawie o ochronie przeciwpożarowej: prawa dla OSP do odliczenia podatku VAT od zakupów sprzętu wykorzystywanego w celach związanych z ochroną przeciwpożarową; przywrócenie zasad
finansowania OSP ze środków instytucji ubezpieczeniowych, gdzie ZOSP RP dystrybuowałby do OSP wpływy z odpisu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia.
2) Utrzymanie dotychczasowych zasad obowiązujących w ustawie o ochronie przeciwpożarowej i przywrócenie zasad finansowania OSP ze środków instytucji ubezpieczeniowych sprzed nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 2017 r., gdzie KG
PSP i ZG ZOSP RP otrzymują po 50% kwoty wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia.
3) Zasady zaproponowane w projekcie ustawy o OSP. Ograniczona decyzyjność podmiotów zobowiązanych i uprawnionych do finansowania OSP w przeznaczaniu środków
na rzecz OSP, ponieważ minister właściwy do spraw wewnętrznych określać ma wysokość środków finansowych i ich podział na zapewnienie wyłącznie zdolności i gotowości operacyjnej JRG OSP oraz wykonywania zadań na rzecz ochrony ludności.
Usunięcie możliwości przeznaczania na cele ochrony przeciwpożarowej wpływów
uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia.
3.3.7. Zwolnienie podatkowe i uproszczona księgowość w OSP
1) Wszystkie OSP są zwolnione z obowiązku księgowości i sprawozdawczości do urzędu
skarbowego dotyczącego organizacji pozarządowych, a obowiązki realizują na odrębnych, uproszczonych zasadach.
2) OSP zobowiązane są do prowadzenia księgowości i sprawozdawczości do urzędu skarbowego na takich samych zasadach jak pozostałe organizacje pozarządowe.
3) Tylko OSP, w których utworzono JRG OSP, mogą korzystać ze zwolnień i preferencji
w zakresie księgowości i sprawozdawczości, pozostałe OSP na zasadach dotyczących
pozostałych organizacji pozarządowych.
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3.3.8. Majątek OSP na wypadek likwidacji
1) OSP same dowolnie wskazują w swoim statucie, na czyją własność przechodzi majątek
w przypadku likwidacji stowarzyszenia.
2) Majątek OSP, która nie powołała JRG, w przypadku likwidacji przechodzi na rzecz gminy, a w przypadku OSP, która powołała JRG, na rzecz podmiotu wskazanego przez PSP.
3) Rada gminy w porozumieniu z PSP wskazuje, na czyją rzecz przechodzi majątek OSP
w przypadku jej likwidacji.
3.3.9. Nadzór i kontrola
1) Zachowanie dotychczasowego kręgu podmiotów i zakresu ich uprawnień w zakresie
nadzoru i kontroli nad OSP, tj. starosta w zakresie zgodności działania OSP z przepisami prawa i statutem, a komendant powiatowy PSP w zakresie ratownictwa.
2) Ograniczenie nadzoru i kontroli przez wyeliminowanie uprawnienia komendanta powiatowego PSP do uzgadniania spraw dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w statucie OSP.
3) Zdecydowane zwiększenie uprawnień nadzorczych i kontrolnych wobec OSP przewidzianych w projekcie ustawy o OSP poprzez: wyposażenie komendanta wojewódzkiego PSP i wojewodę w uprawnienia dające możliwość wydawania bezpośrednich
poleceń OSP; rozszerzenie uprawnienia komendanta powiatowego PSP do uzgadniania spraw dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w statucie OSP; wprowadzenie obowiązku zatwierdzania statutu OSP przez radę gminy.
3.4. Konsultacje społeczne
Tematem konsultacji z 12 maja 2021 r. było finansowanie i nadzór nad ochotniczą
strażą pożarną. W spotkaniu jako moderator uczestniczył mecenas Krzysztof Miazga.
Waldemar Pawlak
– Tematem spotkania są sprawy finansowania Związku, ale także nadzoru i kontroli. Chcielibyśmy poznać propozycje dotyczące tych zagadnień. Ważne jest nie tylko to, jakie są propozycje zapisu w projekcie ustawy, ale patrzymy na możliwe rozwiązania i mechanizmy
tych rozwiązań, które mogą być przydatne dla OSP. Wiadomo, że dzisiaj samorząd daje
dla OSP 8 zł na ochronę przeciwpożarową, a państwo 1 zł. Jeżeli doliczymy 23% VAT-u
na sprzęt i samochody, to państwowa dotacja jest jeszcze niższa i warto się zastanowić,
czy dotacja ta nie jest niższa niż VAT, który opłacamy. Wskazane byłoby, żeby OSP, które
są jednostkami ochrony przeciwpożarowej, miały możliwość zwrotu VAT-u za zakup
środków ochrony przeciwpożarowej i ratowniczej, tak jak w zawodowej straży pożarnej,
gdzie VAT jest kosztem neutralnym, ponieważ dotacja wzrasta tam o koszt VAT-u. Jest
on kosztem również dla samorządów, które nie mogą go odliczać. To jest zagadnienie,
które warto i trzeba rozpatrzyć. Z drugiej strony ustawa wprowadza takie rozwiązania,
które są nie tyle zadziwiające, co wręcz karkołomne. Mam tu na myśli finansowanie tylko
jednostek, w których powstanie JRG OSP i to nie tylko na część dotyczącą ratownictwa.
Bo jeżeli są dochody inne z majątku, to mogą one być przypisane wyłącznie do wydatków na cele ratownicze. Te rozwiązania, które są zaproponowane w ustawie, są zupełnie
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oderwane od realiów, które w naszym kraju się ukształtowały. Najzabawniejszym punktem tej ustawy jest skreślenie odpisu od firm ubezpieczeniowych. Jeżeli Państwowa Straż
Pożarna i MSWiA nie chcą z tego odpisu korzystać, to może warto to przeznaczyć na
OSP, które pieniądze z tych odpisów mogą przeznaczyć na działalność prewencyjną,
działania zapobiegające zdarzeniom, a nie tylko na działalność pożarniczą. Konsultacje,
które prowadzi Związek, przebiegają w sposób przejrzysty i otwarty. Zależy nam na poznaniu opinii OSP i dlatego każdy z tych bloków tematycznych jest dodatkowo wyposażony w ankietę. Zależy nam na jej wypełnieniu. Pozwoli to nam wyrobić sobie zdanie, co
powinniśmy zaproponować, skoro mówimy o rozwoju systemu ratowniczo-gaśniczego.
Miło mi, że mamy tu grono wspaniałych rycerzy św. Floriana, którzy potrafią się angażować, mają pasję i tę pasję należy wzmacniać, a mechanizmy wspierać.
Krzysztof Miazga – adwokat
– Z punktu widzenia prawnego konsultacje nie odbywają się nad projektem ustawy o OSP,
lecz nad projektem projektu ustawy o OSP, mimo że na stronie Komendy Głównej PSP
jest informacja o konsultacjach nad projektem ustawy o OSP, ale ten dokument de facto
nie jest formalnym projektem. Pozwoliłem sobie to sprawdzić na wszelki wypadek na
stronie legislacyjnej rządu. Ostatnia aktualizacja była dzisiaj. Projekt nie został umieszczony. Konsultujemy więc projekt, który tym projektem nie jest. Kiedyś było jeszcze coś
takiego, jak założenia do ustawy. Teraz tego nie ma. W związku z tym dyskutujemy nad
projektem, gdzie autor ustawy może powiedzieć, że to tylko była taka luźna propozycja.
Monika Baraniok, gm. Mikołów, pow. mikołowski, woj. śląskie
– Chciałabym przedstawić swoje zdanie. Przede wszystkim nie należy zapominać, że
OSP to nie tylko działania ratownicze, ale także szereg działań pobocznych, które prowadzą do tego, że młodzież dalej zajmuje się pożarnictwem. Tak naprawdę zbierane są
pieniądze z różnych źródeł. Trudno określić te źródła. U nas są to źródła m.in. z kopalni czy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Rozwoju, Lasów Państwowych. Ustawa nie powinna nam nic odbierać, lecz rozszerzać te możliwości. OSP powinny być brane pod
uwagę tak, jak wszystkie organizacje pozarządowe czy NGO, stowarzyszenia. Jedynie
działalność pożarnicza powinna być rozszerzona o kolejne źródła finansowania. Nie
powinny być nam one odbierane. Są też takie OSP, które swoją działalność finansują
z działalności gospodarczej. Jest to kierunek, w którym organizacje byłyby samowystarczalne. To mógłby być kierunek dalszego działania OSP. Ze swojej strony chciałabym przedstawić propozycję zawierania umów między PSP, gminą i OSP w szerokim
zakresie czasowym, szerszym niż na taki czas, gdzie później co roku OSP muszą się
starać o środki i walczyć o nie. W ramach ustawy mogłoby to być rozwiązane poprzez
umowę zawierającą inwestycje, najważniejsze zadania na 5 lat kadencji. Umowa mogłaby być zawarta już od 1 stycznia 2022 r. Można ustalić, ile pieniędzy w gminie należy zaplanować dla jednostek OSP. Wiązałoby się to także z aktualną działalnością OSP.
Zwrócić należy uwagę na umowę ze względu na wczorajszą dyskusję. Nie może być
bowiem tak, żeby stowarzyszeniom mówić, jaki mają mieć statut. Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach i samo o sobie decyduje, samo o sobie stanowi.
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Taka umowa mogłaby rozwiązać także ten problem. Mogłaby mieć wpisane, jakie zadania ma gmina, jakie OSP i miejscowy komendant powiatowy lub miejski PSP, który
też mógłby zawrzeć w umowie swoje zadania. Takie 5-letnie umowy byłyby idealne.
W OSP nic nie jest stałe, bo jak wiadomo, są jednostki, które 5 lat temu były u szczytu
swoich możliwości, a dziś – może ze względu na braki kadrowe, zmieniający się zarząd
– są w zupełnie innym położeniu. A gmina, widząc, na jakim jednostki są trendzie
przez ten czas, mogłaby racjonalnie zarządzać środkami dla jednostek najlepiej funkcjonujących. W tej chwili kontrolę nad jednostkami sprawuje starostwo powiatowe
oraz urząd skarbowy. To są rozbudowane kontrole i powinny wystarczyć.
Andrzej Siwczyk, gm. Radoszyce, pow. konecki, woj. świętokrzyskie
– Ta ustawa z pewnością nie poprawi systemu. U nas w gminie są 4 jednostki. W naszej OSP są 3 samochody i zaczęliśmy budowę nowej remizy. Jeżeli rząd wprowadzi
tę ustawę, to nasze OSP przestanie mieć rację bytu. Kontrola, która jest prowadzona
przez urząd skarbowy, jest bardzo dobra i nie należy nic nowego wprowadzać. Gorzej
wygląda sytuacja samej OSP, bo ciągle trzeba szukać sponsorów.
Bolesław Gradziński
– Od początku twierdziłem, że jest to projekt do projektu, co nie przeszkadza oczywiście
w zbieraniu niezbędnych informacji. Wczoraj przedstawiciel KG PSP przyszedł po to,
aby wysłuchać propozycji, a nie tylko samych narzekań. Co do VAT-u to rzeczywiście należałoby jak najszybciej rozwiązać ten problem. Zgadzam się z wcześniejszymi
głosami w tej sprawie. Jeżeli chodzi natomiast o projekt ustawy, to poszerzony został
zakres zadań dla ratowników OSP. Zastanawiam się, kto będzie to organizował i za to
płacił. Przybywa w Związku jednostek KSRG, tak samo będzie z JRG OSP. Po kilku
latach okaże się, że wiele jednostek na podstawie wymagań komendanta głównego
PSP nie spełni ich jako JRG OSP. I co dalej? Druhowie będą ratownikami, a nie będą
strażakami (będą bez mundurów). A co ze sprzętem, majątkiem jednostki? Musi to
być rozwiązane prawnie. Nadzór nad stowarzyszeniami musi być zmieniony ustawą.
Leszek Surdy, gm. Gorzyce, pow. tarnobrzeski, woj. podkarpackie
– W naszej gminie działa 7 jednostek, w tym 5 w KSRG. Wszystkie dobrze osprzętowane, 200 strażaków z systemu przeszkolonych, z aktualnymi badaniami i gotowych do
działań. W tym projekcie finansowania zawartym w przyszłej ustawie niepokoją mnie
szkolenia. Będą prowadzone odpłatnie przez strażaków lub kadrę PSP. Tych szkoleń
mamy sporo i już są poważnym obciążeniem dla budżetu gminy. Jeżeli dojdą szkolenia
specjalistyczne prowadzone przez PSP, podniesie to wysoko nasze koszty. Utrzymanie
7 jednostek to koszt 300-400 tys. zł rocznie. Druga sprawa. Ma być tworzony system
na wzór krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i mają być stworzone wymagania
i standardy, które jednostka ma spełnić. Już wiadomo, że wiele z nich ich nie spełni,
wypadną z systemu i działać będą jako stowarzyszenia w ramach ustawy. Jak mają
odnieść się do tego gminy i jak finansować czy współfinansować te jednostki, skoro
gmina nie będzie ich miała w systemie? W statutach mają być tylko zapisy dotyczące
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działań ratowniczo-gaśniczych, a my w swoich statutach mamy wpisany szereg innych
działań. Pytam więc: i co dalej? Na to pozyskiwane są środki z innych źródeł. Czy te
środki zostaną nam zabrane albo przeznaczone na działalność ratowniczą? A w umowach, na przykład o granty, wpisane jest dokładnie, na co mają być one przeznaczone.
I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli wykluczymy te jednostki, które nie wejdą do systemu, to
zaczną one powolną śmiercią umierać. Skąd weźmiemy wówczas ludzi w przypadku
klęsk żywiołowych? Jak była u nas ostatnio taka klęska, to wysyłaliśmy wszystkich do
pomocy przy sprzątaniu posesji, wypompowywaniu wody, oczyszczaniu dróg. Gdy nie
będzie innych jednostek poza JRG OSP, kogo wyślemy do akcji?
Andrzej Nowak
– Nowe ustalenia w ustawie są nie do przyjęcia, Jednostki inne niż JRG OSP nie będą
dotowane. Czy dotacja ta będzie wyliczana na jednostkę, czy na gminę? Wiadomo, że
w gminach są różne jednostki, i tak naprawdę środki dostaną te najsilniejsze. Szkolenia mają być odpłatne i organizowane tylko dla JRG OSP. Z ustawy zniknął zapis, że są
nieodpłatne. Kto ma więc to finansować? Mało tego, szkolenia są tylko dla ratowników
OSP, a wiadomo, że ratownik OSP będzie tam, gdzie jednostka JRG OSP. Źródła finansowania, które są pozyskane przez OSP, mogą być wykorzystane tylko na działania
ratownicze, to co z dalszą działalnością OSP? Nie można nam ograniczać pozyskanych
środków na określone cele. My wiemy najlepiej, jakie mamy potrzeby i na co mamy
przeznaczyć pieniądze.
Stanisław Zięba
– Zgadzam się z tym, co powiedział przedmówca. Nie jest określone, co ze szkoleniami
z klasyfikowanej pierwszej pomocy. Uważam, że to powinno być w zakresie PSP. Powinno być wpięte w cykl szkolenia dla strażaków OSP. Dotychczasowy system finansowania też nie był doskonały i przyznam, że nie mam pomysłu, jak to udoskonalić. Taka
jest prawda, że finansowanie z gminy i ewentualnie z systemu to są bardzo minimalne
środki, a generalnie jednostki funkcjonują z grantów. Powiedzmy, że duże jednostki są wyposażone w sprzęt, gorzej jest z mniejszymi, bo trafiają się ludzie, którzy są
mniej operatywni i mają problem z uzyskaniem zewnętrznych środków. Na przyszłość
chciałbym, aby wydatkowanie środków na zapewnienie gotowości bojowej było centralnie finansowane w takim sensie, że jeżeli jest w jednostce określona liczba osób,
to one wszystkie powinny otrzymać wyposażenie osobiste, mundur i dla wszystkich
powinien być zapewniony taki sam standard wyposażenia. Pytanie tylko, jak to zrobić?
Stanisław Trocki
– Szkoda, że nie ma z nami dzisiaj przedstawiciela KG PSP, ponieważ nasunęło mi się
pytanie, jaki cel ma wprowadzenie ustawy o OSP, gdzie w mojej ocenie jest to nacjonalizacja, zabijanie ducha samorządności, ducha inicjatywy lokalnej. Ustawa przyniesie szkodę zarówno PSP, jak i OSP – dlatego że PSP w znacznym stopniu korzysta
z pomocy OSP. Jeżeli podzielimy druhów na specjalistyczne jednostki JRG OSP, to
pozostałe jednostki w 50% zostaną zlikwidowane. Jak komendant gminny będzie mógł

408

KONSULTACJE SPOŁECZNE NAD PROJEKTEM USTAWY O OSP

zapewnić bezpieczeństwo pożarowe, jeżeli nie będzie posiadał sprzętu i zasobów ludzkich? Widzę wymierne straty. Powstanie dysonans. Jeżeli my, jako samorządowcy,
mamy za szkolenia płacić, jeżeli będzie nas kontrolował komendant PSP, a wiemy, jak
takie kontrole wyglądają, to może stworzyć to lokalne konflikty. Jak powiedział wczoraj minister Brachmański, mamy już dobrą ustawę o ochronie przeciwpożarowej, ale
należy podjąć dyskusję nad funkcjonowaniem OSP. Wprowadzenie nowej ustawy spowoduje zlikwidowanie małych jednostek OSP i stracimy całą ideę OSP.
Artur Rygier, gm. Słupno, pow. płocki, woj. mazowieckie
– Uważam, że wyłączenie z nadzoru jednostek komendanta gminnego jest nieporozumieniem. Ten zapis powinien pozostać. W projekcie ustawy jest zapisane, że mają pojawić się kwestie związane z tym, że wszystkie sprawy organizacyjne, regulaminy będzie
nadzorował komendant powiatowy PSP poprzez swojego koordynatora, a uchwałę będzie musiała podjąć gmina. Ja u siebie mam 6 jednostek, w tym jedna w KSRG. Wprowadzenie nowej ustawy jest niepotrzebne. Należy tylko dopasować w ustawie o ochronie przeciwpożarowej kilka kwestii. Jeżeli chodzi o nadzorowanie OSP, to w pewien
sposób pełni je starosta, jak również gmina, która będzie pozostawiona sama sobie,
bo będzie musiała finansować JRG OSP z własnych funduszy, a to jest duży koszt.
Nie możemy pozwolić, aby pozostałe jednostki zniknęły z naszego strażackiego życia,
szczególnie te z bogatą historią i tradycją.
Krzysztof Przyszło, skarbnik OSP Międzylesie, woj. wielkopolskie
- Od 15 lat zajmuję się naukowo sprawami finansowymi. Finansowanie OSP to bardzo istotne zagadnienie. Środki są pozyskiwane z różnych źródeł. Wynikające z zadań zleconych
i środki własne. Projektodawca zapomniał, że my jesteśmy non profit. Mamy prawo pozyskiwać środki. Jest krajowa administracja skarbowa, która nas kontroluje. Kontrolują OSP
i KAS, i starosta. To jest klarowne. Środki przeznaczamy na działalność statutową. Bardzo
ważne zagadnienie VAT-u. Powinny być zwolnione z VAT-u zakupy przeznaczane na działalność statutową. Mam wrażenie, że jest szeroka dyskusja. Jesteśmy tzw. przerzucanym gorącym kartoflem. Chyba projektodawcy nie spodziewali się takiej dyskusji merytorycznej.
Ireneusz Żak
– Sprawy finansowania OSP. Analizowałem utrzymanie OSP od 1949 r. do 2018 r.
i wiem, jak to wszystko wyglądało. Prawidłowa działalność i finansowanie powinny
opierać się na 5 filarach:
1) OSP, które uzależnione jest od aktywności prezesa, zarządu i ich umiejętności pozyskiwania środków, na przykład z grantów.
2) Gmina w wymiarze budżetowym to zakupy sprzętu, wyposażenia, remonty remiz, budowanie nowych.
3) Związek OSP – organizowanie uroczystości, opiniowanie statutów, działalność gospodarcza, przekazywanie środków z 1%.
4) Organizacja ochrony przeciwpożarowej PSP poprzez szkolenia, promowanie, inspekcje, doradztwo.
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5) Państwo – współfinansowanie wraz z gminą utrzymania jednostek, dotacje celowe.
Bieżące utrzymanie jednostek jest dość drogie, bo to koszt około 70 tys. zł, licząc bez
zakupu sprzętu. Zgłaszam wniosek i propozycję, aby państwo współfinansowało te
koszty razem z gminą, szczególnie w dużych jednostkach.
Krzysztof Miazga
– Chciałbym zwrócić uwagę na szkolenia bhp, czyli szkolenie w zakresie bezpieczeństwa
udziału w działaniach. Jest to element szkolenia podstawowego i szkoleń specjalistycznych. Natomiast projekt ustawy w bardzo sprytny sposób wyłącza szkolenia bhp z tych
szkoleń i wprowadza jako szkolenie oddzielne, czym obciąża finansowo gminy. To jest
zapisane w uchwale. PSP chce większość kosztów za szkolenia przerzucić na gminy.
Paweł Gancarz, wójt gminy Stoszowice, woj. dolnośląskie
– Jestem w OSP, jestem samorządowcem, wójtem gminy i odpowiadam bezpośrednio
za finansowanie i utrzymanie straży pożarnych. Pragnę przypomnieć, że od wielu lat
jednostki znajdujące się w KSRG były systematycznie „okradane” na rzecz innych jednostek. Źródła finansowania były bardzo chaotyczne i często wynikały z aktywności
politycznej. Jako samorządowcy borykamy się też z takim problemem. Są różnego rodzaju sponsoringi prowadzone przez straż czy policję, gdzie samorządy składają się
na różnego rodzaju wydatki majątkowe, a tutaj widzimy, że w dużej mierze wydatki
na OSP spoczywają na samorządach. Dobrze byłoby, aby to minister zadbał o swoje
służby. Co do finansowania OSP, to jest to sprawa dyskusyjna. Odnośnie szkoleń. Mają
powstać firmy złożone z emerytowanych strażaków, zarejestrowane w ministerstwie,
które będą aktualizowane nie wiadomo według jakiego klucza. Nasuwa się myśl, że
nastąpi tym samym przesunięcie szkoleń na zewnątrz do sektora prywatnego, w żaden
sposób nieweryfikowanego. Następna sprawa to kwestia refinansowania pracodawców,
którą w ustawie się pomija, a powinna być rozwiązana w ramach nowej ustawy. Według mnie to nie jest nawet projekt do projektu. Większość samorządowców stwierdza,
że trudno jest to nazwać projektem do zastosowania, wykorzystania i wykonywania.
Mariusz Elega
– Pamiętam czasy, kiedy OSP było finansowane ze środków budżetu państwa poprzez komendy rejonowe Straży Pożarnych, kiedy kierowcy byli na etatach, kiedy beczkami rozwożone było paliwo. Jeżeli ktoś nie zauważa przeobrażeń, które dokonały się w OSP na
przestrzeni ostatnich 30 lat, kiedy finansowaniem zostały obciążone samorządy, to jest po
prostu złym człowiekiem. Biorąc do ręki projekt tej ustawy, w art. 1 czytamy, że OSP funkcjonuje na podstawie ustawy o stowarzyszeniach, a w tej ustawie zapisane jest, że stowarzyszenie jest jednostką samodzielną. Wczoraj zorientowaliśmy się, że jest rozdzielczość fundamentalna w tych obu aktach prawnych. W sprawie finansowania możemy się przekonać,
że ten projekt daleko rozmija się z ustawą o stowarzyszeniach, choćby w kwestii nadzoru.
Tam jest wpisane, że nadzór sprawuje wojewoda lub starosta. Powoływanie funkcji zastępcy komendanta wojewódzkiego ds. nadzoru nad OSP to jest lapsus. Dokładnie tak samo
w przypadku likwidowania jednostki i jej majątku. Ustawa odsyła nas do art. 38, który
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mówi, że likwidowane stowarzyszenie samo określa, co stanie się z majątkiem, a jeżeli nie,
to odsyła nas do sądu. Skąd więc nagle znalazło się stwierdzenie, że majątkiem zawiaduje
komendant powiatowy PSP. Kwestia finansowania. Chcę stwierdzić autorytatywnie, że samorządy są skazane na „minę”. Dysponentem jednostek OSP do zdarzeń jest stanowisko
kierowania, czyli komendant powiatowy lub miejski PSP. Należy więc przyjąć, że pracodawcą wysyłającym jednostki do pracy jest komendant PSP. W związku z powyższym to
do zadań pracodawcy należy przeszkolenie pracowników w kwestii bhp. To jest podstawowe zadanie. Natomiast czekanie na określenie przez ministra minimalnych standardów to
jest następne obciążenie finansowe gminy, którego wielkości nie znamy. Podobne obciążenie dotyczy zadań związanych z ochroną ludności, które ma określić ustawa o ochronie
ludności. Może się okazać, że ustawa przyniesie kolejne obciążenie. Pełnym kuriozum jest
to, że ustawa zakłada, że gminy będą podpisywały porozumienia z innymi sąsiadującymi
gminami. A już największym kuriozum jest to, że ci, którzy zostaną pominięci jako JRG
OSP, będą mogli zorganizować jakieś przedsięwzięcie zarobkowe, pod warunkiem jednak,
że przekażą środki na systemowe jednostki ratownicze.
Paweł Bednarczyk, burmistrz Tłuszcza, prezes ZO ZOSP RP w Wołominie
– Jestem burmistrzem Tłuszcza, a zarazem prezesem Zarządu Oddziału OSP RP w Wołominie. Tutaj nie poruszono tematu przyszłego finansowania jednostek po podziale tych
jednostek. Jednostki pozarządowe muszą być finansowane w ramach konkursu. Ogłasza się konkursy, wyznacza cele i stowarzyszenia stają do tych konkursów. To jaka jest
możliwość utrzymania remiz? To mnie zastanawia. Ponadto nic się nie mówi o tym, co
będzie, jak jednostka będzie chciała później być włączona do systemu. Skąd wziąć na to
pieniądze, jeżeli samorząd nie będzie mógł tego sfinansować, bo jednostka będzie zwykłym stowarzyszeniem, i jak to później finansować? Czy w ogóle ustawodawca przewiduje czas przystosowania jednostek, które nie są KSRG, do systemu w ramach JRG OSP.
Urszula Nowogórska, posłanka na Sejm RP
– Chciałam podziękować za udział w tej dyskusji, której od początku przysłuchuję się uważnie, spisując wszystkie uwagi, sugestie i propozycje. Robię to, ponieważ jestem posłem
i pracuję w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Dzisiaj została powołana podkomisja stała do spraw rozwoju i promocji OSP, której będę członkiem. Stąd też wszystkie
informacje są niezwykle cenne. Tak naprawdę jest to projekt do projektu, bo w procesie legislacyjnym nie ma druku sejmowego, w związku z tym ma to trochę charakter wirtualny.
Z posiadanych informacji wiem, że już toczą się konsultacje w komendach wojewódzkich
z udziałem przedstawicieli komend powiatowych i miejskich PSP. Nie wiem, czy te konsultacje wniosą coś konstruktywnego i jakieś rozwiązania. Sprawami OSP powiatu wilanowskiego zajmuję się długo, bo także jestem druhną i członkiem zarządu OSP. Wcześniej
byłam radną Sejmiku Małopolskiego i bardzo dużo środków z budżetu małopolskiego zostało przeznaczone na OSP z terenu województwa. Środki te pozwoliły wyrównać różnice
pomiędzy jednostkami z KSRG. Wyszkolenie, przygotowanie, wyposażenie są na wysokim
poziomie i szkoda byłoby zaprzepaścić tak ogromny dorobek i wysiłek, zarówno finansowy, jak i ludzki. Dlatego każda konsultacja, każda uwaga i informacja na pewno będą
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bardzo cenne, tak jak mam nadzieję i moja praca w komisji dla druhów i generalnie dla
OSP. Wszyscy doskonale wiedzą, że OSP są bardzo ważnym partnerem dla PSP i ich współdziałanie sprawia, że poziom bezpieczeństwa na terenie wiejskim i miejskim jest naprawdę
na wysokim poziomie. Ten dorobek to profesjonalizm działalności i umiejętności współdziałania z innymi służbami mundurowymi i pogotowiem ratunkowym. To jest wartość,
której nie można zaprzepaścić i to Państwo w swoich wypowiedziach podkreślacie. Dlatego będę z dużą uwagą śledziła dalszą dyskusję.
Adam Kościak, gm. Dąbie, pow. krośnieński, woj. lubuskie
– Chciałbym poruszyć kwestię finansowania OSP. Na tę chwilę jest niestabilna i chaotyczna. Nasze jednostki nie są w stanie z wyprzedzeniem zaplanować wydatków i zdobyć na to dodatkowe środki w odpowiednim momencie. Środki z ministerstwa często
docierają w połowie roku, co wiąże się z dostępnością do sprzętu czy umundurowania.
Dopóki zapotrzebowania docierały na początku roku, to mogła się przygotować także
firma produkująca. Teraz jest to chaotyczne i pojawiają się przez to problemy. Jeżeli
chodzi o nadzór, to powinien on pozostać na takim poziomie, jak jest teraz. Kwestia
mienia i jednostek. Myślę, że jednostki, które się wykruszą w wyniku ustawy, będą
zmuszone oddać mienie gminie, mimo że ustawa o stowarzyszeniach mówi inaczej.
Gabriel Waliłko, gmina Harasiuki, woj. podkarpackie
– Jestem sekretarzem gminy Harasiuki. W ustawie nic nie mówi się, kto ma finansować
ekwiwalent za udział w akcjach lub szkolenie druhów i w jakiej wysokości. Brak konsultacji z takim partnerem jak samorządy. Tutaj są samorządowcy, ale wielu z nich nie
jest w jednostkach OSP. Nie wiemy, co jest z załącznikami do ustawy i jaka jest ich
treść, bo w treści ustawy jest tylko zapis o tym, że to minister ustala. Dziwne jest, że
komendanci powiatowi PSP mają tylko 2 dni na konsultacje z jednostkami ze swojego
terenu. Projekt pisany jest na kolanie i rzucony do konsultacji.
Paweł Gągolewicz, gm. Opoczno, pow. opoczyński, woj. łódzkie
– Dzisiejszy temat to finansowanie. W ostatnim czasie wchodzi w zakres zadań samorządów. Samorządy są w różnym stopniu biedne lub bogate i mają możliwości takie,
jakie mają. Ale jest też bezpieczeństwo mieszkańców. Należy im się pełne bezpieczeństwo bez względu na to, gdzie mieszkają. Bo wszystkim należy się taki sam poziom
bezpieczeństwa. Generalnie, Związek OSP RP powinien być tym buforem oddzielającym strażaków ochotników od polityki. A ten projekt ustawy zmierza do tego, aby
zarządzać centralnie. Może ta władza ma dobre intencje, tego nie wiemy. I to Związek
powinien zadbać, aby nas oddzielić i pozostawić tak jak jest.
Adam Nowak
– Chciałbym podzielić finansowanie na dwa aspekty. Problemów do rozwiązania jest
więcej, niż to wynika z ustawy. Dlatego należy przeprowadzać konsultacje i zbierać
propozycje. Co do ustawy. Według mnie kluczową sprawą jest zmiana dotycząca kierowania i nadzoru przez komendanta powiatowego czy miejskiego PSP, która powinna
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wziąć większą odpowiedzialność finansową za realizację tych zadań. Mówimy o finansowaniu OSP i ochrony przeciwpożarowej. Łącznie budżet na ochronę przeciwpożarową wynosi 3 mld zł, z czego ponad 75% stanowią wydatki na koszty osobowe w PSP,
bo 30 tys. etatów PSP kosztuje ponad 2 mld zł, natomiast strażacy ochotnicy generują
w tym przypadku 800 tys. zł, z czego zdecydowana większość nie pochodzi z budżetu państwa. Zwracam uwagę na pierwszą fundamentalną rzecz. Strażacy ochotnicy
są dla państwa zdecydowaną oszczędnością. Bo jeżeli popatrzymy na 200-tysięczną
rzeszę strażaków ratowników posiadających uprawnienia do bezpośredniego udziału
w akcjach ratowniczo-gaśniczych, badania i odpowiedni wiek, to przeliczając na etaty
w PSP i porównując z liczbą zdarzeń, w których udział biorą strażacy PSP i OSP, to
już na dzień dobry generujemy dla państwa około 2 mld zł oszczędności. Mówię to
do wszystkich. OSP nie generuje kosztów, lecz tworzy zyski. A to, że są wydatki, jest
rzeczą naturalną. Bardzo ważny element OSP i unikatowy system wynikają z tego, że
samorządy miały wpływ na działanie OSP. To one zapewniały gotowość operacyjną,
a PSP od trzech lat przeznaczała tylko dotacje na zakupy inwestycyjne. Co szczególnie ważne, środki PSP przeznaczane na dotacje pochodziły z firm ubezpieczeniowych.
Często były one przekazywane w blasku fleszy. Natomiast nikt się nie zastanawia, kto
później płaci na utrzymanie. Ta proporcja 1 zł z budżetu państwa przypadająca na
7-8 zł z samorządów mówi sama za siebie. Wiemy, że OSP przy realizacji różnych
projektów działań nie odbiega od innych organizacji pozarządowych. Ponadto prowadzi działalność gospodarczą. Brakuje mi zapisu, że OSP mogą władać własnym
majątkiem. Likwidacja majątku. OSP jako stowarzyszenie wie najlepiej, komu ten majątek przeznaczyć, bo wie, kto budował ten majątek przez lata. Wiecie, jak często OSP
sama buduje we własnym zakresie i swoimi możliwościami. Posiadają swój majątek
wspólny, a praca stanowi największy wkład własny. Dobra propozycja prezesa – zwrot
VAT-u. Jako organizacja powinniśmy mieć preferencje w rozliczeniach z urzędem skarbowym. Mówię o zwolnieniu podmiotowym. Uważam, że przedstawienie propozycji
samofinansowania się OSP jest nierealne. OSP przetrwały transformację w 1991 r., bo
gotowość bojową scedowano na samorządy, bo PSP nie była przygotowana. Może teraz należy zwrócić część tych kosztów osobowych i potraktować jako zadanie zlecone
z administracji rządowej, żeby mogły skupić się na gotowości bojowej.
Katarzyna Paprocka, pow. piaseczyński, woj. mazowieckie
– Chciałam odnieść się do konsultacji z PSP. Miałam okazję być na takiej konsultacji
z komendantem powiatowym PSP. Mamy bardzo krótki czas na wniesienie uwag.
Sprowadza się to do tego, że komendant przedstawia nam prezentację przygotowaną
przez MSWiA, która – wiadomo – ukazuje same tylko pozytywne aspekty. Co mnie
natomiast zaskoczyło. Mamy w powiecie 35 jednostek OSP. Martwi mnie to, że tam,
gdzie druhowie powinni się uaktywnić, tego nie robią. Mamy teraz projekt ustawy, ale
nie mamy do niej rozporządzeń, dlatego tak naprawdę nie możemy do końca wypowiedzieć się na jego temat.
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Leszek Surdy
– Moja jednostka ma 149 lat. Jednostki uczestniczą we wszystkich świętach, obchodach
i uroczystościach, które często także zabezpieczają. Jeżeli te jednostki znikną, to powstanie problem z zabezpieczaniem takich imprez, a wójtowie będą mieli problem,
w jaki sposób zachęcić tych druhów i zrekompensować im poświęcony czas. Zabiją
cały ruch społeczny naszych małych ojczyzn i tego się obawiam. Nie wyobrażam sobie
obchodów różnych świąt bez reprezentacji naszych jednostek.
Wiesław B. Leśniakiewicz
– Chciałem podziękować wszystkim za kolejny dzień udziału w konsultacjach. Cieszę
się, że pani poseł bierze w nich udział. Jeżeli ustawa trafi do Sejmu, to będzie miała
poważne zadanie. Ubolewać należy nad sposobem prowadzenia przez komendy PSP
konsultacji tak ważnej ustawy. Nie do pomyślenia jest, aby ustawa była w taki sposób
konsultowana. Rozumiem strażaków ochotników. Nie zabierają głosu, bo się boją, że
zostaną im ograniczone środki. Jestem przerażony oceną skutków tej ustawy. Mam
do niej kilka kluczowych uwag. Rozumiem, że to są przedbiegi do prawdziwych konsultacji, ale jeżeli przygotowuje się materiał, to musi on być przygotowany rzetelnie
i uczciwie. Ocena skutków odnosi się m.in. do art. 17. Tam są pokazane dysproporcje
w przekazywaniu środków na OSP z budżetu państwa i z budżetu samorządów. Mówił
o tym Andrzej Nowak. Tam są pokazane również dokładne kwoty. Uważam, że nie
należy wchodzić z butami w struktury państwa i straży pożarnej oraz w środki, jakimi
dysponują. Walczmy raczej o to, co nam jest potrzebne, a nie o środki, które posiadają.
Struktura taka jak jest, jest optymalna. W ocenie skutków regulacji nie przedstawiono
jednej podstawowej kwestii: jakie kwoty zostaną przeznaczone na nowe zadania dla
OSP i kto te koszty poniesie. Bo jeżeli się ich nie pokazuje, to cały koszt tych zadań
dla OSP zostanie przeniesiony na budżety gmin. A gminy już dziś prowadzą numeratywnie zadania, które muszą sfinansować. Gmina nie ma wyjścia – jeżeli posiada
systemowe jednostki, to będzie musiała je finansować. Będzie musiała też prowadzić
szkolenia. Nasunęła mi się myśl. Wypadałoby już teraz powalczyć o środki, które należą się również strażakom ochotnikom na działania prewencyjne, pracę z młodzieżą,
organizację obozów. Może przywrócić środki z firm ubezpieczeniowych dla ZOSP RP.
Jeżeli rezygnuje się z tych środków, to przywrócić je dla Związku OSP RP, a my przeznaczymy je na inną działalność i budowanie właściwej pozycji w strukturach państwa.
I inna rzecz, która może nie dotyczy dzisiejszego tematu. Chciałem powiedzieć, co
utracą strażacy ochotnicy, jeżeli nie wejdą do JRG OSP, a dalej będą działali w zakresie
ochrony ludności, bo to ich zadanie. Nie otrzymają jednorazowego odszkodowania
w razie doznania długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, nie otrzymają renty z tytułu
całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy w każdym przypadku, kiedy ulegną
wypadkowi, czy też odszkodowania za mienie należące do nich. Nie otrzymają rekompensaty za czas niezdolności do pracy, nie będą otrzymywać świadczeń ratowniczych
wynikających z wysługi lat, nie otrzymają środków ochrony osobistej ani munduru. Te
świadczenia będą przynależne tylko strażakom ochotnikom będącym w JRG OSP. Jest
to największy problem tej ustawy.
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Waldemar Pawlak
– Druhny i druhowie, dziękuję za te wszystkie głosy, które pokazują zaangażowanie
i znajomość specyfiki OSP. Słusznie zwrócono uwagę, że być może lepiej byłoby podpisywać umowy długoterminowe. Organizacje społeczne mają wzloty i upadki. Dziękuję
za wszystkie propozycje związane z VAT-em. Było wiele uwag szczegółowych. Dziękuję również za materiały, które przyszły do mnie na e-maila o przebiegu konsultacji
w PSP, w tym za zwrócenie uwagi na koszty legitymacji MSWiA. Tanie nie są. Proszę,
abyście spojrzeli na to z uwagą, abyśmy przeanalizowali te dane z innej pozycji. Jeżeli
chodzi o naszą dyskusję. Nasi koledzy z PSP przysłuchują się tym debatom i możemy
być dumni z tego, że jeszcze nie skończyliśmy i nie uzgodniliśmy stanowiska, a projekt
ustawy kilka razy już się zmienił. Jak tak dalej pójdzie, nie wiem, czy nadążymy za tymi
wszystkimi zmianami... Dobrze, abyśmy śmiało stawiali propozycje wychodzące do
przodu i tak jak dh gen. W.B. Leśniakiewicz powiedział, nie zmniejszajmy możliwości
straży państwowej, a raczej ją wzmacniajmy. Są takie obszary, gdzie kolegom można
pomóc. Jest taki przepis, który mówi, że jak strażak pojedzie do akcji określoną ilość
razy , to otrzyma 0,5% do emerytury. Mam prosty wniosek racjonalizatorski. Dajmy
strażakom PSP te 0,5%, to nie będą musieli niepotrzebnie przyjeżdżać do wypadków
i nam nie będą przeszkadzać. Oddajmy ten dodatek za gotowość. Wysokość środków
dla jednostek należących do systemu. Jeżeli środki są w wysokości 3 tys. zł rocznie, to
wyjmuje się dużą część, żeby dofinansować już dofinansowane jednostki lub zakup samochodu. W konsultacjach PSP nie uczestniczymy, ale mamy na nie wpływ. Dziękuję
za te głosy. Ważne, abyśmy przygotowali szereg propozycji, które będziemy przedstawiali naszym strukturom terenowym OSP. Proszę bardzo o rozpropagowanie idei ankiet i zgłaszania opinii. Będziemy się starali, aby tę informację z konsultacji przekazać
do wszystkich OSP.
3.5. Wyniki ankiety dotyczącej finansowania jednostek OSP
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4. Działalność społeczna OSP – orkiestry, MDP
4.1. Aktualny stan prawny
Utworzenie ochotniczej straży pożarnej, która jest stowarzyszeniem, wymaga spełnienia określonych warunków. Podstawowymi aktami prawnymi, na których opiera się
istnienie OSP, jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawa
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
Istota stowarzyszenia została zawarta w art. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, który
stanowi, że stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia
swoich spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
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Z art. 2 wynika, iż ustawodawca pozostawił w rękach twórców dużą swobodę w ustalaniu kształtu tworzonego stowarzyszenia. W związku z dużą dowolnością przy tworzeniu
stowarzyszenia należy pamiętać, iż OSP są wyjątkowymi stowarzyszeniami. Względem
OSP zastosowanie znajduje ustawa o ochronie przeciwpożarowej, która wyznacza pewne
ograniczenia odnoszące się do OSP, jej członków itp.
Przy tworzeniu statutu zawsze należy sprawdzać zgodność jego postanowień z ustawą
prawo o stowarzyszeniach oraz ustawą o ochronie przeciwpożarowej.
Statut stowarzyszenia jest podstawowym aktem wewnętrznym wyznaczającym zdolność prawną stowarzyszenia. Statut jest więc umową, do której przystępują dalsi członkowie stowarzyszenia. W zakresie działalności bezpośrednio niezwiązanej z działalnością
prowadzoną przez OSP jako jednostkę ochrony przeciwpożarowej OSP ma pełną swobodę w podejmowaniu działalności, jak na przykład prowadzenie orkiestr, młodzieżowych
drużyn pożarniczych, dziecięcych drużyn pożarniczych, organizowanie wyjazdów, zaangażowanie w działalność charytatywną.
4.2. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o ochotniczej straży pożarnej
W ustawie o ochronie przeciwpożarowej zadania OSP wymienione zostały przykładowo. Statuty OSP mogą dowolnie je rozszerzać.
Projekt ustawy o OSP zadania spoza sfery działalności jednostki ochrony przeciwpożarowej zawiera w katalogu zamkniętym (art. 3), co praktycznie uniemożliwia ich rozbudowanie. Katalog ten obejmuje:
1) Organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności.
2) Organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
3) Upowszechnianie i wspieranie formy współdziałania między lokalnymi partnerami
społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
4) Propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru,
klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, o którym mowa w art. 2 pkt
3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2020 r. poz.
961 i 1610).
5) Udzielanie pomocy humanitarnej, w tym pomocy socjalnej.
6) Powoływanie młodzieżowej drużyny pożarniczej.
7) Integrowanie społeczności lokalnej.
Brak tu miejsca m.in. na dziecięce drużyny pożarnicze, orkiestry.
4.3. Zagadnienia do rozstrzygnięcia
4.3.1. Zakres działalności społecznej OSP
1) Zakres działania swobodnie kształtowany przez OSP (katalog otwarty) w zgodzie
z ustawami, statutem i uchwałami OSP.
2) Zakres działania kształtowany przez OSP i uzgadniany z PSP (katalog otwarty).
3) Zakres działania OSP dozwolony tylko w zakresie określonym w ustawie (katalog
zamknięty).

419

KONSULTACJE SPOŁECZNE NAD PROJEKTEM USTAWY O OSP

4.3.2. Praca z młodzieżą
1) OSP może pracować z dziećmi i młodzieżą (bez ograniczeń wiekowych) w różnych
formach w oparciu o statut, uchwały i regulaminy.
2) OSP może pracować tylko z młodzieżą od 12. do 18. roku życia.
3) OSP może pracować tylko z młodzieżą od 12. do 18. roku życia oraz tylko w zakresie
ochrony przeciwpożarowej.
4.3.3. Na organizację imprezy przez ochotniczą straż pożarną poza nieruchomością pozostającą w jej posiadaniu
1) Nie powinno być wymagane specjalne zezwolenie organu gminy (poza ograniczeniami wynikającymi z innych obowiązujących przepisów, na przykład dotyczących imprez masowych).
2) Powinna być wymagana zgoda właściciela nieruchomości, na której będzie się odbywała.
3) Każdorazowo zgodę powinien wydawać wójt (burmistrz, prezydent miasta).
4.3.4. Działalność OSP w obszarze kultury
1) OSP może prowadzić działalność bez ograniczeń w zakresie kultury – orkiestry, zespoły artystyczne i wszelkie inne formy aktywności kulturalnej.
2) OSP może organizować przedsięwzięcia oświatowo-kulturalne propagujące wiedzę
i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
3) Do zadań OSP należy (OSP musi) – organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
4.3.5. Uroczystości religijne
1) OSP i strażacy OSP mogą uczestniczyć w uroczystościach religijnych bez ograniczeń,
zgodnie ze zwyczajami i tradycją.
2) OSP i strażacy OSP mogą uczestniczyć w uroczystościach religijnych tylko z okazji
świąt państwowych.
3) Ustawa nie przewiduje możliwości udziału OSP w uroczystościach religijnych (katalog
dopuszczalnych aktywności OSP jest zamknięty).
4.3.6. Wykorzystanie mienia na działalność kulturalną
1) OSP może swobodnie wykorzystywać wszystkie składniki mienia, a z pożytków z tego
tytułu może także finansować działania w zakresie kultury.
2) OSP może za zgodą gminy wykorzystywać składniki mienia, a z pożytków z tego tytułu może także finansować działania w zakresie kultury.
3) OSP musi wszelkie pożytki z majątku przeznaczyć wyłącznie na rzecz JRG OSP.
4.3.7. Młodzieżowa drużyna pożarnicza
1) OSP może utworzyć dziecięcą lub młodzieżową drużynę pożarniczą.
2) OSP może utworzyć młodzieżową drużynę pożarniczą.
3) OSP musi utworzyć młodzieżową drużynę pożarniczą.
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4.3.8. Katalog zadań ochotniczej straż pożarnej powinien być:
1) Otwarty, z zastrzeżeniem wskazania na poziomie ustawowym zadań priorytetowych
(przykładowych).
2) Otwarty, bez określania na poziomie ustawowym zadań priorytetowych (przykładowych).
3) Zamknięty, ze wskazaniem w ustawie jedynych dopuszczalnych zadań.
4.3.9. Rozwój działalności kulturalnej, sportowej i edukacyjno-wychowawczej, kronikarskiej i naukowej
1) Czy jesteś za poszerzaniem dotychczasowych form aktywności, szeroko korzystając
z możliwości prawno-finansowych krajowych i zagranicznych, a zwłaszcza Unii Europejskiej?
2) Aktualny system pozostawić bez zmian.
3) OSP działa w oparciu o zamknięty katalog form aktywności narzuconych proponowaną ustawą.
4.4. Konsultacje społeczne
Konsultantem merytorycznym spotkania 13 maja 2021 r. był dr hab. Rafał Glajcar –
członek Zarządu Głównego Związku OSP RP i prezes ZOP ZOSP RP w Cieszynie. Tematyką spotkania była działalność społeczna OSP i orkiestry MDP.
Waldemar Pawlak
– Chciałbym, abyśmy w trakcie dyskusji nie tylko wymienili się poglądami i opiniami,
ale również spojrzeli z perspektywy dotychczasowych doświadczeń na obszary konieczne do uregulowania, bo działalność ochotniczych straży pożarnych jest bardzo
rozległa, szczególnie w obszarze kultury szeroko rozumianej, działalności społecznej,
pracy z młodzieżą i wielu innych, w których strażacy ochotnicy aktywnie uczestniczą, zwłaszcza po wejściu Polski do Unii Europejskiej. To jest wspaniały przykład, jak
ludzie z pasją mogą podejmować wiele różnych aktywności, często wykraczając wyobraźnią poza granice tej sprzed kilkunastu lat. Konsultacje są otwarte, transparentne.
Zapraszam do dyskusji.
Rafał Glajcar
– Dziękuję przede wszystkim za wyznaczenie mnie na moderatora tej części wysłuchania publicznego, która dotyczy spraw działalności społecznej OSP. Ten blok wydaje się
szczególnie ważny, bo dotyczy tak naprawdę istoty obecności OSP w przestrzeni społecznej. Odnosi się do wielowymiarowej, wielobranżowej aktywności OSP i jej członków. Tymczasem w projekcie ustawy, nad którym mamy się pochylić, zagadnieniom
tym poświęcono stosunkowo niewiele miejsca. To nie znaczy, że to, co tam napisano, nie jest istotne. Nie chcę też powiedzieć, że potraktowano kwestie obecności OSP
w przestrzeni społecznej po macoszemu. Być może towarzyszył temu jakiś zamysł,
może ta propozycja wpisuje się w jakąś szerszą, nieznaną nam koncepcję. Pochylamy
się nad ustawą, która ma regulować sposób działania OSP, która jako organizacja ma
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za sobą bogatą historię funkcjonowania w różnych realiach politycznych, społecznych,
kulturowych, gospodarczych. OSP wykazywały przy tym niesamowitą zdolność adaptacyjną, której zawsze towarzyszyło zachowanie pryncypiów, wierność ideałom czy
wartości, na których zostały zbudowane. I warto podkreślić, bo jest to ważne w kontekście próby odpowiedzi na pytanie, z czego to wynika. Wydaje się, że główną determinacją tej organizacyjnej siły OSP jest, i to chcę bardzo mocno podkreślić, ich rzeczywiste, a nie regulowane i narzucone umocowanie. Chcę zwrócić uwagę na sprawę
z jednej strony legitymacji genetycznej, a z drugiej strony legitymacji funkcjonalnej
OSP. Warto byłoby w kontekście OSP zadać trzy pytania: dlaczego, gdzie i dla kogo?
Dlaczego zaczęły powstawać OSP? Odpowiedź wydaje się prosta. Bo w pewnym momencie rozwoju pojawiło się społeczne oczekiwanie w zakresie zaspokojenia jednej
z podstawowych potrzeb człowieka. Tą potrzebą jest poczucie bezpieczeństwa. To jest
bardzo istotne. Proszę zwrócić uwagę, że OSP wyrosły ze społeczeństwa. To są twory
państwowe, a nie organów administracji publicznej. Chcę to podkreślić, bo okazuje
się, że cechą konstytutywną OSP jest pewna spontaniczność wpisana w ich genezę.
Jak popatrzymy na drugie pytanie, gdzie funkcjonują, to odpowiedź wydaje się równie
prosta. W społeczeństwie, a w zasadzie w społecznościach lokalnych. Tych społecznościach, które są niesamowicie różnorodne pod względem historii, kultury. Ja jako
człowiek pochodzący ze Śląska Cieszyńskiego powiem, że zróżnicowane także pod kątem m.in. konfesyjnym. Ale te wspólnoty lokalne są niepowtarzalne. Pewna endemiczność procesów, które zachodzą w tych wspólnotach, determinuje określone potrzeby,
interesy, wymagania czy oczekiwania, które one formułują wobec swoich członków.
Członków tych wspólnot, działających indywidualnie i w formie zrzeszeń, jak chociażby OSP. I właśnie one – OSP – na przestrzeni lat stały się w wielu miejscowościach takimi formami, które najlepiej odpowiadają na potrzeby społeczne. Ale przy
tym kreują, zmieniają rzeczywistość, są takim obiektem, przy udziale którego zachodzi
swoista konwersja, a jednocześnie potrafią uświadamiać członkom tych społeczności
ich potrzeby i interesy. I wreszcie trzecie pytanie, które proponuję zadać jako wyjście do dyskusji. Dla kogo funkcjonują OSP? Muszę się przyznać, że tutaj miałem największy problem. Niby proste pytanie, ale jakże skomplikowana odpowiedź, chociaż
bardzo krótka. Wreszcie doszedłem do takiego przekonania, że w obliczu tej wieloaspektowości, wieloobszarowości i wielowątkowości służą przede wszystkim człowiekowi. I w tym się najbardziej przejawia swoista misyjność czy też służebny charakter OSP. Mamy zatem 3 elementy: spontaniczność, kreatywność, służebny charakter.
To wszystko konstytuuje tę rolę OSP w społeczeństwie. Straże pożarne, organizacje
wyrastające ze społeczeństwa, funkcjonujące w nim i działające dla społeczeństwa,
w tym długim okresie historycznym poszerzały coraz bardziej swoją działalność.
Ta działalność w mniejszym lub większym zakresie połączona jest z ratownictwem. Ale
nigdy do samej sfery ratownictwa się nie ogranicza. Obszar samej działalności społecznej OSP jest bardzo szeroki. Przed dzisiejszym spotkaniem starałem się stworzyć typologię funkcji ochotniczych straży pożarnych. Próba stworzenia takiego syntetycznego
ujęcia społecznej aktywności okazała się niezmiernie trudna. Zdałem sobie sprawę, że
wymaga pogłębienia studiów i analiz. Zarówno z punktu widzenia historycznego czy

422

KONSULTACJE SPOŁECZNE NAD PROJEKTEM USTAWY O OSP

współczesnego, czy też antycypując, trudno jest stworzyć zamknięty katalog celów
i zadań OSP. Jeśli ktoś próbuje to zrobić, tak naprawdę pomija pewną dobrowolność,
samorządność, autonomię czy samorealizację wpisane w życie stowarzyszeniowe,
które okazuje się takim niepodważalnym dobrem. Chcę zachęcić do jeszcze jednego, żebyśmy spróbowali dostrzec dwa wymiary. Jeden wymiar to jest podłoże społeczno-kulturowe, w którym funkcjonują OSP, a drugi, będący wytworem działalności bardziej celowej, to wymiar prawny, który ma cechy funkcji regulacyjnej. Na tej
podstawie w formie alternatywy można postawić dwa pytania: czy regulacje prawne
powinny tworzyć układ instytucjonalny kreujący rzeczywistość społeczną, a jeżeli tak,
to ewentualnie jak głęboko taki proces powinien sięgać i gdzie są jego granice? Czy
regulacje prawne powinny tworzyć układ instytucjonalny, który będzie sprzyjał rozwojowi społecznemu i pogłębiał zaangażowanie obywatelskie oparte na kreatywności,
innowacyjności i samorealizacji? Zapraszając do dyskusji, mam nadzieję, że będziemy
się wzajemnie słyszeć i będziemy wysłuchani. Chcę w formie propozycji zwrócić uwagę na kilka obszarów, które wydają się dość istotne, ale tutaj nie zamykam dyskusji,
bo nie chcę tworzyć zamkniętego katalogu w kontekście funkcjonowania OSP. Mianowicie należy zastanowić się nad zakresem działalności społecznej i nad sposobem
regulowania tej kwestii. Mówiąc o pracy OSP z dziećmi i młodzieżą, ale też z seniorami, należy mieć na względzie nie tylko seniorów, którzy reprezentują środowisko
strażackie, ale też tych, którzy funkcjonują poza tym środowiskiem. A wiemy, że coraz
więcej OSP poświęca tej kwestii uwagę. Odnośnie działalności w sferze kultury, nie
chodzi tu tylko o działalność kulturalno-oświatową. Niezmiernie ważna jest działalność kulturotwórcza, związana m.in. z udziałem OSP w uroczystościach patriotycznych czy religijnych. Jest jeszcze temat dotyczący działalności prewencyjnej, ale szeroko pojętej. Proszę zwrócić uwagę na obecność OSP na przestrzeni historii, tradycji,
materialnego i niematerialnego dziedzictwa OSP. Tutaj chcę podkreślić znaczenie nie
poszczególnych OSP, ale całego ruchu pożarniczego działającego pod szyldem OSP.
A co z rolą remizy, która szczególnie w małych miejscowościach jest bardzo istotna.
A co ze współpracą z innymi podmiotami sfery społecznej krajowej, ale też tej międzynarodowej. Wszak wiele czerpiemy ze wzorców zagranicznych, ale też nasze wzorce
są imitowane w innych państwach. Kwestia innowacji, które są wprowadzane przez
różne OSP. Kwestie związane z ekologią. To wszystko, co zostało tu wypowiedziane,
pokazuje, jak ogromny obszar działalności jest konsumowany przez OSP. To wszystko
jest esencją obecności w przestrzeni społecznej. Etos strażaka ochotnika z wszelkiego
rodzaju symbolami i znakami, tymi materialnymi i niematerialnymi. Spraw jest wiele.
Zapraszam do dyskusji.
Mateusz Zwoliński
– Nie wiem, czy są jeszcze jakieś aspekty, które mogę poruszyć, bo bardzo dokładnie
przedstawił je mój przedmówca. Ja ze swojej strony chciałbym tylko dodać, że działalność społeczna OSP była, jest i będzie ważnym aspektem życia mieszkańców wsi. I będzie to miało przełożenie na innych mieszkańców. Tak naprawdę żadna ustawa, żadna
nowelizacja, nie powinna negatywnie wpływać na środki finansowe, które dotychczas
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były przeznaczane na funkcjonowanie OSP, w tym również na funkcjonowanie orkiestr dętych i różnych innych form dodatkowych funkcjonujących w ramach OSP.
Ustawodawca powinien o tym wiedzieć i nie naruszać czy zaburzać funkcjonowania
dodatkowych struktur OSP.
Andrzej Nowak
– Działalność społeczna to tak naprawdę podstawa naszej działalności. Działa ona spajająco na naszą lokalność, zaszczepia wśród młodzieży pozytywne postawy społeczne. W żaden sposób nie można poprzez ustawę jej ograniczać. Działania takie będą
skutkowały tym, że ogranicza się kreatywność naszych członków, blokuje możliwości
działania społecznego, bo jak wiemy, ustawa dzieli OSP na dwie grupy. Jak panowie
mówili, chcą nam zmienić JRG na JRG OSP. Nie ma to żadnego znaczenia, bo cały
czas pozostaje podział, który dzieli nas na jednostki, które są zaangażowane w działanie ochrony przeciwpożarowej, czyli JOT-y, i te, które nie są. I to tam znajdują się te
zwykłe OSP, niezaangażowane w ochronę przeciwpożarową, które w tej chwili mają
takie możliwości. A ustawa, która mówi o jednostkach JOT, nie daje możliwości takiego wprost społecznego rozwijania się w tych kierunkach. Nie możemy tego zostawić
w ten sposób. Musimy pilnować tych tematów, bo w ustawie jest zapisane, że nie mogą
prowadzić działalności kulturalnych, oświatowych, sportowych dla swojej miejscowości i społeczności. To powinno być zapisane tak, jak dotychczas. Czy mamy jednostkę
operacyjną, czy nie, założenia działania są jednakowe dla wszystkich. Nie możemy
wyrazić zgody, aby nas podzielili w ten sposób.
Rafał Glajcar
– Dziękuję za ten głos. Chciałem tutaj podkreślić to, co druh powiedział o niebezpieczeństwie podziału środowiska, kiedy wszystkie OSP wypełniają tę samą misję. Misję społeczną. To jest ta esencja funkcjonowania OSP. Natomiast jeżeli druh zwrócił
uwagę na kwestię zakresu działań, to taka uwaga dla wszystkich. Dużo miejsca poświęcamy na to, że katalog zadań OSP, mówię tutaj o art. 3, jest katalogiem zamkniętym. Analizujemy to pod kątem tego, a co będzie, jeżeli będziemy chcieli zrobić więcej.
Oczywiście dyskusja może być szeroka, i słusznie, ale proszę jeszcze zwrócić uwagę, że
jeżeli któraś OSP nie będzie mogła wykonywać zapisanych zadań, to czy może działać
jako straż pożarna?
Karol Gutsze, gm. Tuchola, woj. kujawsko-pomorskie
– Nie jestem strażakiem, ale czytając ustawę i działając w organizacjach pozarządowych,
będąc członkiem Kujawsko-Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, nie
mogę wyjść ze zdumienia, jak ustawodawca wpadł na pomysł niszczenia tkanki społecznej na wsi. O tym była przed chwilą mowa. Te podziały, które mają być wprowadzone
ustawą, są dla mnie zupełnie niezrozumiałe, bo nawet nie wywodząc się ze środowiska
wiejskiego, ale tam mieszkając, widzę, jak OSP jako instytucja potrafi jednoczyć ludzi.
W sytuacjach kryzysowych na wiejskich terenach druhowie z reguły zawsze są pierwsi,
przed PSP. Niszczenie oddolnej struktury jest dla mnie zupełnie niezrozumiale.
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Andrzej Mitkowski, gm. Pułtusk, pow. pułtuski, woj. mazowieckie
– Moi przedmówcy poruszyli już wiele tematów. W związku z tym powiem tylko dwa
słowa o mieniu OSP. Wcześniej jednak trochę historii. Często ochotnicy sami budowali
remizy strażackie. W wyniku zmian ustrojowych, aby samorządy mogły je dofinansować, musiały je przejąć na zasadzie kolonizowania. Strażacy zostawali więc zarządcami. Gdy weszliśmy do UE, rozpoczął się program dofinansowania remontów, ale świetlic wiejskich, a nie strażackich. Dzisiaj jest sytuacja tego typu, że działalność OSP jest
działalnością społeczną, zarówno tą operacyjną, jak i kulturalną. Aby tę działalność
w pełni prowadzić, OSP musi mieć jakieś mienie. Dzisiaj w wyniku tych wszystkich
zmian OSP przechodzi z właściciela na lokatora i mimo że samorządy w jakiś sposób
starają się to wspierać, jednak utrudnia to pracę społeczną OSP, nie mówiąc już o tym,
że jeżeli ustawa już wejdzie w życie i jednostki będą miały JRG OSP, to cały majątek
pozyskiwany przez OSP będzie musiał być przekazywany na te jednostki. Sygnalizuję
ten temat, bo w działalności społecznej potrzebne jest poczucie własności. Członkowie OSP chętniej wtedy realizują zadania w zakresie prac społecznych. Proponowana
ustawa nie wspomaga tej działalności, ale będzie ją degradować.
Ireneusz Żak
– Chciałbym powrócić do art. 15 projektu ustawy. Wczoraj mówiono, że trzeba ujednolić
ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych. Mam więc taką propozycję. Każdy
upiera się, aby to była 1/175 kwartału. Chciałem przypomnieć, że my teraz pracujemy
160 godzin w miesiącu, wówczas byłaby to 1/160 przeciętnego wynagrodzenia i żeby
nie mogła być niższa i była podobna dla wszystkich strażaków ratowników. Druga
sprawa, która mnie niepokoi, to jest ta nieszczęsna ustawa o OSP. Zacznę od ustawy o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym, która jest opracowywana w Biurze
Bezpieczeństwa Narodowego i nie została jeszcze opublikowana. Ustawa ta powinna
być ustawą wiodącą, zaś pozostałe ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz o ochronie
ludności i obronie cywilnej powinny być ze sobą powiązane i wynikać jedna z drugiej.
Z uwagi na zapisy dotyczącej dużej roli PSP i OSP na pewno trzeba będzie zmienić zapisy w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Nowo tworzona ustawa o OSP powinna
być uchwalona po zatwierdzeniu powyższych. OSP są zasadniczym narzędziem wójta w realizacji zadań zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa ludności. Wyeliminowanie większości jednostek OSP spowoduje istotne ograniczenia w możliwości
działania na terenie gminy. Mając to na uwadze, projekt ustawy o OSP powinien być
wycofany i opracowany od nowa po uchwaleniu wiodących ustaw, a partnerem do tej
ustawy powinien być Zarząd Główny ZOSP RP.
Rafał Glajcar
– Głos jest bardzo cenny, bo pokazuje systemowe spojrzenie, a nie odnosi się do fragmentów rzeczywistości.
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Mieczysław Kasprzak, poseł na Sejm RP, gm. Radymno, pow. jarosławski, woj. podkarpackie
– Może takie ogólne spojrzenie osoby, która całe życie spędziła na wsi, może poza kilkoma wyjazdami. Mam dokładne rozeznanie, co OSP robi, co mogą i jak potężna jest ich
rola w środowisku. Może głównie kojarzymy ich z pożarami, z ratownictwem, ale jest
to także koordynacja życia społecznego na wsi. W wielu miejscowościach nie wyobrażamy już sobie życia bez straży pożarnej. Społeczność lokalna nie mogłaby funkcjonować, gdyby nie OSP. Ta wielokierunkowość jest nie do sprecyzowania, bo praktycznie
OSP zajmuje się wszystkim i tego się nie da w sposób szczegółowy opisać, bo są sytuacje, że nagle trzeba coś zrobić. No to kto, oczywiście OSP. Ja czuję się ustawodawcą.
Ten projekt to nie jest ustawodawca. Ktoś ten projekt przygotowywał od dawna. To
było widoczne w działaniach destrukcyjnych, które odbywały się w stosunku, i tu będę
bardziej krytyczny, do straży pożarnych, do Związku OSP RP od kilku lat. I to znalazło finał w tym projekcie, nad którym teraz dyskutujemy. Jak można instytucję, która
się sprawdziła, co jest podkreślane, w różnych sytuacjach, w różnych okresach, w tej
wielozadaniowości, reformować w tak głupi i niepoważny sposób. Bez głębszej analizy
wprowadzać coś, co nie ma sensu, co praktycznie niszczy dobrze funkcjonującą instytucję i to jest najbardziej zastanawiające. Przy okazji robi się wrzutkę tych dodatków,
o których mówimy od dawna. Jest to sprawa poboczna. Przepraszam druhów, ale bez
dodatków OSP mogą żyć. Ale w takim wydaniu, jakie szykuje się dla OSP, to nie jest
do przeżycia. Nie jest to podstawa do dalszego rozwoju. OSP przechodzą ten rozwój
w sposób naturalny. Szkoda, że ten ustawodawca, który pisał tę ustawę na zapotrzebowanie wybitnie polityczne, nie może uczestniczyć aktywnie i nie chce się wypowiadać.
Oczywiście, jeżeli są potrzebne jakieś reformy, jakieś ustalenia, to trzeba je wprowadzić, ale nie niszczyć czegoś, co dobrze funkcjonuje. Zadamy cios instytucji, która jest
w środowisku wiejskim praktycznie niezastępowalna inną instytucją, bo ona koordynuje wszystkie działania, które dzieją się często w bardzo oddalonych miejscach. Tam
nie ma kin, teatrów, a OSP potrafi zrobić wiele, czasami więcej niż w mieście. Będę
uczestniczył aktywnie w tym procesie legislacyjnym.
Rafał Glajcar
– To chyba taki powinien być postulat z naszej strony, że kiedy będą trwały prace parlamentarne, żeby mocno pochylić się nad tym, jak to uregulować, bo regulowanie funkcjonowania organizacji z tak bogatą tradycją i tak bogatymi doświadczeniami może
spowodować, że skutki mogą być odwrotne do zamierzonych. Życzę Panu i innym
parlamentarzystom wytrwałości w momencie, kiedy będziecie musieli mierzyć się
z tym wielkim wyzwaniem.
Stanisław Zięba
– Chociaż najważniejszym zadaniem OSP jest działalność ratownicza, to zaangażowanie
w inne obszary życia czyni OSP centrum lokalnej aktywności o szerokim spektrum
działania. Wśród obszarów aktywności pozaratowniczej najważniejsza jest działalność
związana z edukacją i wychowaniem. Nie mniej ważna jest działalność na polu sportu,
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turystyki, rekreacji itd. Można długo wymieniać. Działaniami prewencyjnymi są kursy
ratownictwa, akcje i kampanie społeczne. Tego typu działalność edukacyjno-prewencyjną prowadzi większość OSP w szkołach, na zebraniach wiejskich, podczas obchodów lokalnych świąt. Edukacyjna oferta OSP jest więc skierowana zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do dorosłych, szczególnie w zakresie pierwszej pomocy. I tutaj stawiam pytanie:
skoro tworzymy nowe prawo, dlaczego kursy KPP są tylko dla jednostek KSRG i nie są
finansowane centralnie dla wszystkich innych, jak każde inne specjalistyczne szkolenie?
Inną istotną aktywnością OSP są różnorodne działania związane z tworzeniem oferty
kulturalnej dla lokalnej społeczności. Ponad połowa jednostek zajmuje się podtrzymywaniem lokalnych zwyczajów i tradycji, są izby pamięci, kroniki, opieka nad zabytkami
itd. Ważnym adresatem działalności OSP jest młodzież, która angażuje się w nią poprzez
członkostwo w młodzieżowych drużynach pożarniczych czy dziecięcych drużynach pożarniczych. I tu ustawodawca wpisał nam 12-18 lat, a wiemy, że w regulaminie CT Zawodów mamy wpisane od 10 lat. A dziecięce drużyny zdobywają coraz większą popularność i też należy je uwzględnić. Większość jednostek prowadzi takie drużyny skupiające
chłopców i dziewczęta. OSP pełnią zatem istotną funkcję wychowawczą, kształtującą
młodzież i jej postawy – mogą oni wspólnie spędzać czas, integrować się i zdobywać
nowe umiejętności. W dzisiejszych czasach, w dobie telefonii komórkowej, takie spotkania młodzieży są szczególnie ważne dla wspomnianej integracji lokalnej. Apel do prezesa
Pawlaka, aby interweniował w sprawie dotacji do obozów MDP, bo nie dalej jak wczoraj
pojawiła się informacja, że komendant główny PSP nie da ani złotówki na te obozy. Opisując rolę OSP w lokalnej społeczności, nie można zapomnieć o ich funkcji integracyjnej,
aktywizującej. Często jednostki straży to jedne z nielicznych lokalnych instytucji, które
sprawiają, że mieszkańcy działają razem na rzecz wspólnego dobra. Młodym i starszym
mieszkańcom oferują możliwość zaangażowania się w tę działalność przy okazji spotkania się z ludźmi, a MDP są świetną bazą do pozyskiwania członków OSP. Motywów OSP
do podejmowania działań kulturalnych jest wiele. Zdecydowana większość jednostek
aktywnych na polu kultury deklaruje, że chce robić coś na rzecz mieszkańców. Jest jeszcze jeden aspekt motywujący do aktywności OSP, poczucie przynależności i wspólnoty.
Proponowane zmiany wciągnęły nas strażaków do polityki, a polityka to nie uczciwość,
ale osiąganie celów. Dlatego apeluję do władz Związku i wszystkich tu zebranych. Tak jak
mówiłem pierwszego dnia, żeby podjąć działania, które spowodują, że cała brać strażacka będzie uczestniczyła w tej dyskusji i żeby zaproponować zmiany, które będą służyć
rozwojowi ochotniczego pożarnictwa.
Kamil Halejcio, gm. Jarosław, pow. jarosławski, woj. podkarpackie
– Dzisiejszy temat konsultacji to jeden z najważniejszych aspektów działalności społecznej OSP. Naszymi działaniami budujemy społeczeństwo obywatelskie oraz społeczeństwo solidne. Temu wszystkiemu musi być podporządkowana ustawa, która została
przygotowana przez MSWiA. Jest to tak naprawdę pierwsza konkretna ustawa w ciągu
ostatnich 30 lat poświęcona OSP. I być może nie jest idealna, ale pokazuje pewien kierunek działań. Jest w niej ukłon wobec strażaków na emeryturze, są poruszone sprawy finansowe. To wszystko jest bardzo ważne. Uważam, że powinien być stworzony
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pewien mechanizm, aby zachęcić młodych. W wielu jednostkach ta wymiana pokoleniowa nie następuje. Tym bardziej cieszę się, że dzisiaj o tym dyskutujemy. Pokazujemy tym, że tworzymy siłę, która może zmieniać prawo oraz myślenie na najwyższych
szczeblach władzy.
Monika Baraniok
– Działalność społeczna jest mi bardzo bliska. Włączyłam się w działalność OSP ze
względu na działalność społeczną, kulturalną, na działalność z młodzieżą. Chciałam
Państwu zwrócić uwagę na aspekt badań społecznych, które już kilkakrotnie były przeprowadzone przez Fundację Klon-Jawor. Pierwsze takie badanie odbyło się w 2012
r. Z przywołanych badań wynika, jak bardzo OSP zaangażowane są w działalność
kulturalno-oświatową. Chciałabym przytoczyć tylko kilka liczb. 75% jednostek OSP
deklaruje, że prowadzi działalność kulturalną, historyczną, w postaci sal pamięci, kronik, a 8%, że prowadzi orkiestry dęte. W tym ostatnim przypadku to często bardzo
trudno wypracowane porozumienie między samorządem a jednostkami OSP, gdzie
finansowanie dziecięcej orkiestry pochodzi z części środków gminy, z których opłacani są nawet nauczyciele. Tak naprawdę orkiestra przy OSP jest w stanie zapewnić
dzieciom wykształcenie takie, jakie dałaby szkoła muzyczna. Trzeba o tym pamiętać.
Jest to bardzo ważna rzecz, która zginie, gdy odbierze się OSP możliwość prowadzenia
takich form działania. W tym badaniu padła również odpowiedź na zadane wcześniej
pytanie: czym są remizy OSP. Tak naprawdę jest tam przegląd wszystkich działalności
prowadzonych przez OSP. I tak naprawdę moim marzeniem jest, aby ktoś, kto będzie
pochylał się nad przygotowaniem ustawy, przeczytał wyniki badań. I tutaj jeszcze moja
prośba do Zarządu Głównego Związku OSP RP. Jako prezes OSP co roku skrupulatnie
wypełniam raport OSP. Wykonuje to każda z 17 tys. jednostek OSP. Macie ogromną
bazę danych, wiedzę na temat działalności OSP. Dlaczego nie ma żadnego badania
stworzonego przez was dla nas? Dlaczego nie ma takiego posumowania? Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości Związek pochyli się nad tym zagadnieniem.
Rafał Glajcar
– Rzeczywiście te badania, które prowadzi Klon-Jawor, są bardzo popularne, a ten raport, o którym druhna wspomina, jest bardzo interesujący, ponieważ zawiera analizy
nie tylko z badań ilościowych, ale i jakościowych. Do tego zawiera wypowiedzi ludzi,
którzy funkcjonują w OSP. Rzeczywiście jest tam wiele informacji, ale polemizowałbym z twierdzeniem, że zawsze znajdujemy tam odpowiedź na pytania co do roli remizy. W naszych miejscowościach uważają, że ta rozmaitość odpowiedzi może być
bardziej bogata. Myślę, że warto się z tym raportem zapoznać.
Wiesław B. Leśniakiewicz
– Panie profesorze, bardzo dziękuję za to wprowadzenie, które pan przedstawił. Warto
je opublikować na naszej stronie, ponieważ jest ważnym głosem w dyskusji, w sposobie podejścia do OSP w naszym regionie, w ogóle w Polsce. Odpowiadając koleżance: my też czytamy te wszystkie badania. I powiem, że je wykorzystaliśmy, kiedy
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prowadziliśmy prace na rzecz tworzenia OSP na Ukrainie. Ja pokazałem m.in. slajd,
czym motywują się ludzie w Polsce, przystępując do OSP. 98% strażaków wyraża chęć
pomocy ludziom i służby na rzecz społeczeństwa, a jedynie 24% spośród wszystkich
powiedziało, że to możliwość dorabiania i otrzymywania ekwiwalentu pieniężnego.
Z tego jasno wynika, czym kierują się ludzie, przystępując do OSP. Kiedyś zastanawiałem się, dlaczego starsi ludzie chcą dalej funkcjonować w OSP. Bo to ich życie,
a przede wszystkim możliwość stałej integracji ze społecznością lokalną, poprzez zebrania, na które mogą przyjść w swoich mundurach. Kiedyś obserwowałem OSP na
zachodzie Europy, konkretnie w Belgii, i wiecie, co tam dostrzegałem? Brak w tych
jednostkach starszych ludzi. Dopóki byli młodzi, świadczyli ratowniczą pomoc. Kiedy
utracili swoją zdolność, to wycofali się z życia OSP. U nas jest inaczej. Jest ta młodzież,
która łapie bakcyla strażackiego, ale i weterani, którzy wciąż chcą być aktywni, a poprzez mundury identyfikować ze społeczeństwem i pokazywać z jak najlepszej strony.
Tego nam nie wolno zatracić. Nie uważamy, że ustawa jest zła. Jest kilka wątków, które
są istotne i ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego kraju. Mam tu na myśli
rozszerzenie katalogu zadań dla OSP. Ale nie można doprowadzać do sytuacji takiej,
że poprzez rozwiązania ustrojowe można będzie wygasić ruch strażacki, bo te zapisy są
właśnie tak sformułowane. Ja na terenie swojego powiatu mam również OSP, która ma
ponad 100 lat tradycji, a dzisiaj nie świadczy działań ratowniczych. Zajmuje się tylko
jedną działalnością. Prowadzi w Wyszkowie orkiestrę dętą, która pracuje z młodzieżą
i która ma duże sukcesy edukacyjne, muzyczne. Uczy dzieci i młodzież muzykować
i integrować się w ramach jakiegoś hobby. I to są ważne aspekty życia OSP. Niektóre
zapisy w ustawie muszą być zapisane w innej formie. Jeszcze raz powtarzam, musimy
wprowadzić dobre zmiany, które przyniosą pożytek.
Paweł Gągolewicz
– Chciałem odnieść się do wczorajszej wypowiedzi, bo mogłem być źle zrozumiany. Mówiąc o PSP, zamiast szukać oszczędności w OSP, ustawodawca powinien ich poszukać
w… PSP. Bo OSP, powiedzmy sobie szczerze, jest tanią siłą roboczą i nie sądzę, że ustawodawca chce coś nam dać, nie ukrywając w paragrafach oszczędności, które będą płynęły z odcięcia OSP, które nie utworzą jednostek konsultacyjnych JRG. Na pierwszych
konsultacjach gen. Leśniakiewicz wspomniał, że jak był komendantem głównym PSP
i były zamiary rozszerzenia zakresu obowiązków dla OSP, a nie szły za tym środki finansowe i inne środki wsparcia, to temat nie przechodził dalej, ponieważ miał takie zdanie
– i ja też za tym jestem. W tym momencie nie mamy problemu ze sprzętem, bo sprzęt
jest, mamy problem z ludźmi. Aby tych ludzi zachęcać, nie zrobimy tego tą emeryturą.
W ustawie muszą powstać inne narzędzia, które popchną młodych ludzi w szeregi OSP.
Adam Nowak
– Dzisiaj przy okazji omawiania innych form działania OSP niż działania ratownicze
chciałbym skupić się na dwóch kluczowych aspektach naszej działalności. Pierwszy to
jest element pracy z młodzieżą, a drugi to realizacja funkcji kulturalno-oświatowych
prowadzonych przez OSP. W projekcie ustawy, która trafiła do naszego zaopiniowania,
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brak jest takiego szczegółowego opisu i rozszerzenia OSP o zakres działania OSP jako
stowarzyszenia, jej działalności statutowej. Jeżeli już jest przygotowywany kompleksowy akt prawny, który ma dotyczyć różnych, wszelkich form działalności OSP, to te
właśnie dwa zagadnienia nie zostały uwzględnione. Zacznę od wątku kultury, edukacji kulturalnej prowadzonej przez OSP, chociażby przez orkiestry dęte, młodzieżowe
orkiestry dęte, zespoły muzyczne, kulturalne itd. Myślę, że warto w tym momencie
pokusić się o stwierdzenie, że jako Związek, jako strażacy ochotnicy mamy prawo postulować pewne zagadnienia dodatkowe do ustawy, aby uwzględnić orkiestry strażackie OSP w kształceniu specjalistycznym muzycznym i taką działalność, poza środkami
gminy, wesprzeć na przykład subwencją na kształcenie muzyczne. Przecież wiemy, że
na obszarach wiejskich brak jest takiej systemowej formy wsparcia i nie tylko w OSP,
ale ogólnie tego ważnego obszaru edukacji. Mówiąc o ustawie o OSP, myślę, że taka
możliwość pozyskania środków z subwencji czy prowadzonej działalności powinna
być wskazana, a okazję możemy wykorzystać do jeszcze szerszego wsparcia tej ważnej gałęzi w kontekście budowania tożsamości ruchu strażackiego. I w odniesieniu do
tematu pierwszego. To są zagadnienia młodzieży. Finansowanie działania młodzieżowych drużyn pożarniczych i wsparcia instytucjonalnego. I w tym zakresie mamy już
pewne rozwiązania prawne, które od kilku lat funkcjonują. A mówię tu o programie
ROHIS nadzorowanym i realizowanym przez Narodowy Instytut Wolności, Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, czyli Rządowym Programie Wsparcia Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030. Program ten jest formą wsparcia
dla organizacji harcerskich, jak w uzasadnieniu podano, będących ważnym partnerem
państwa w działaniach na rzecz rozwoju i wychowania młodych ludzi, a działalność
harcerska prowadzona jest według określonego harcerskiego systemu wychowania nawiązującego do dorobku światowego skautingu i polskiego ruchu harcerskiego. Dzięki
temu stwarza możliwość wszechstronnego, nowoczesnego i harmonijnego rozwoju
fizycznego, intelektualnego, społecznego oraz duchowego dzieci i młodzieży. Przeczytałem Państwu uzasadnienie ze strony Instytutu i gdyby te elementy odnoszące się do
wychowania metodą skautową, harcerską porównać do metody wychowania w tradycji ruchu pożarniczego, to te wszystkie pozostałe elementy są jak najbardziej zbieżne
z działalnością, którą realizują nasze MDP-y, a także coraz częściej drużyny dziecięce. Jeżeli mówimy o kompleksowych rozwiązaniach, o ustawie, która ma być szyta
na miarę i spełniać wszelkie oczekiwania środowiska strażackiego, to musimy o tym
pamiętać. Niestety w ostatnim czasie mamy niepokojące informacje o braku środków
finansowania obozów MDP ze środków MSWiA przekazywanych za pośrednictwem
Komendy Głównej PSP. Co ciekawe, cały czas to wsparcie udzielane jest przez kuratoria i inne instytucje, które tak bardzo skutków pandemii się nie boją. Wiemy, że jak
nastąpią poluzowania po pandemii, to aktywność MDP wzrośnie i wróci do normy.
I z pewnością takie wsparcie byłoby jak najbardziej potrzebne. Niestety, problematyka
kształcenia przyszłych pokoleń OSP i PSP, świadomych obywateli, nie została w tej
ustawie podjęta. Tymczasem nie tyle warto, co trzeba już teraz zadbać o naszych następców, o młode pokolenie będące przyszłą siłą naszego środowiska. To dwa generalne tematy, które chciałem wskazać do dzisiejszego obszaru dyskusji i działania.
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Leonarda Bogdan, pracownik ZG ZOSP RP
– Mam wątpliwości czy powinnam zabierać głos, bo urodziłam się, kiedy Związek został rozwiązany. Chciałam zachować dystans. Trudno go jednak zachować po lekturze
tego dokumentu. Nie wiem, czy można mieć nadzieję, że wszystkie nasze poczynania
przyniosą efekt w postaci tego, że obronimy honor, że obronimy nazwę OSP. Nie będę
się powtarzała o naszej działalności lokalnej, bo to zostało już powiedziane. Nie wiem,
czy jest szansa na obronienie tego, oferty wielopokoleniowej, która jest siłą naszej organizacji, skierowanej do wszystkich – od dzieci do seniorów. Mamy własne remizy
OSP, a co ze sztandarami, już nie mówię o orkiestrach, zespołach, co z izbami pamięci,
z kronikami, co z tym wszystkim? Zapamiętałam na początku pracy ciekawy wywiad,
który zrobił na mnie duże wrażenie. Wywiad prowadzony w radiu z jednym z prezesów OSP w dniu św. Floriana. Bardzo długa to była rozmowa, ale na jej zakończenie
prezes stwierdził: Ale wie pani redaktor, my jesteśmy „marną” OSP, bo u nas dawno nie
było żadnego pożaru. I tak mi się to spodobało. A tutaj nie przeczytałam słowa na temat prewencji. PSP podnosi wciąż temat wzrastającej liczby zdarzeń oraz sił i środków,
które dysponuje się do nich. A to przecież nie jest powód do jakiejś szczególnej dumy.
Na to może są i pieniądze, ale na pewno nie jest to sukces. Trzeba przede wszystkim
postawić na prewencję, na społeczną edukację związaną z ochroną przeciwpożarową.
Wymaga to jednak innego podejścia do projektu, niż prezentują to autorzy dokumentu. Zastanawiam się, czy mamy takie możliwości, czy mamy takie środki prawne. Mam
takie wrażenie i wszystko się we mnie buntuje. Nie wiem, jak można poprzez tego typu
ustawy niszczyć tradycję narodową, którą tworzą sztandary, orkiestry, zespoły. Mogłabym to zaakceptować, gdyby ustawa nazywała się o ochotniczej rezerwie Państwowej
Straży Pożarnej, bo uważam, że nadużyciem jest podanie w nazwie ochotniczej straży pożarnej. OSP nie zasłużyły sobie na to. Nie wiem, boję się, czy jesteśmy w stanie
ochronić nasze tradycje, nasz dorobek i piękno wielopokoleniowych dokonań.
Marek Kapka, m. Łódź, woj. łódzkie
– Chciałem poruszyć trzy kwestie. Pierwsza bardzo boli – to nazwa strażacy. Nie będziemy strażakami, lecz ratownikami. Nie uważam, by ktokolwiek odważył się zabrać
tę nazwę. Byliśmy strażakami, jesteśmy nimi i będziemy. W nomenklaturze PSP już
dawno używa się sformułowania ratownicy. Zacytuję uchwałę 124/22/2025 Prezydium
Zarządu Głównego Związku OSP RP w sprawie normatywnego wyposażenia ratowników OSP. Już wtedy tak nas nazywano. Jeśli chodzi o własność remiz. Jeśli jesteśmy
właścicielami budynków, to chyba nie ma możliwości, aby ktoś ten budynek zabrał
i przekazał do innych organizacji lub wykorzystał do innych celów. Mam nadzieję,
że do tego nie dojdzie. Nikt z pewnością tego nie odda. Jestem członkiem grupy specjalistycznego ratownictwa OSP w Łodzi i członkiem Zarządu Miejsko-Powiatowego ZOSP RP. Prowadzimy działalność tylko i wyłącznie ratowniczą. Nie posiadamy
sprzętu gaśniczego. Mamy za to dwa świetnie wyposażone samochody do przewozu
psów, które pozwalają nam pracować w lesie czy na gruzowiskach. Taki jeden samochód kosztuje tyle co dobrze wyposażona karetka. Oprócz tego posiadamy samochód
wyposażony w przyczepę i dwa quady. Niewyobrażalne jest, aby zlikwidować takie
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jednostki, bo nie posiadamy w Łodzi jednostki ratowniczo-gaśniczej. W granicach
miasta mamy 13 jednostek OSP, z czego kilka nie prowadzi działalności ratowniczogaśniczej, a także jednostkę ratownictwa wodno-nurkowego. Jeżeli chcemy wprowadzać JRG, to nie możemy sztywno trzymać się ram. Jednostki OSP są stowarzyszeniami
i trudno będzie je rozwiązać, jeżeli same tego nie zrobią. Optymalnym rozwiązaniem
byłoby wprowadzenie kategoryzacji, tak jak jest w tej chwili w PSP, jak jest w JOT-ach.
Jeżeli zostaną zlikwidowane wszystkie rodzaje pozostałych jednostek, to będzie duże
utrudnienie dla PSP przy klęskach żywiołowych, będzie wielki problem. Działalności
społecznej należy bronić. Patrząc na nasze pieski szkolone do poszukiwania osób i tak
bardzo oczekiwane w domach dziecka, szkołach czy na pokazach, nie sposób sobie
wyobrazić ich nieobecności w naszym strażackim życiu.
Rafał Glajcar
– Każda społeczność, duża czy mała, ma swoją specyfikę, Mogą być jednostki OSP wykorzystywane tylko do jednej rzeczy, na przykład tak jak te psy, ale także wykorzystane
do działalności wychowawczej, edukacyjnej. I powinniśmy tego bronić, aby nie zostało
to po drodze zgubione. Jestem pod wrażeniem działalności społecznej OSP i ruchu
pożarniczego. To są te emocje, które towarzyszą wypowiedziom. Jest to istotne, że przy
omawianiu tego typu działalności nie można wszystkiego zrobić i omówić racjonalnie.
Nie wszystko można oceniać poprzez statystykę, na przykład 200 bibliotek, skoro ta
działalność w każdej miejscowości jest inna, bo inne są potrzeby lokalnej społeczności.
Janusz Konieczny, wiceprezes ZG ZOSP RP, prezes ZOW ZOSP RP w Rzeszowie
– Od początku biorę udział w konsultacjach. Dziękuję druhowi Pawlakowi, że zainicjował te konsultacje, które w moim odczuciu są bardzo potrzebne. Pozwólcie, że wspomnę to, co na początku powiedział prof. Glajcar. Zadał trzy pytania. Stwierdził, że OSP
biorą się ze społeczeństwa. Działalność OSP wyrosła ze społeczeństwa, a nie z żadnej
partii politycznej. Drugie pytanie było, dlaczego służą drugiemu, a nie partii politycznej. Mówiąc o regulacjach prawnych, stwierdził, że mają one sprzyjać społeczeństwu.
To prawda. Mają sprzyjać społeczeństwu, a nie partii politycznej. Przypomnijmy sobie,
jak wyglądają kampanie wyborcze. Sztandary OSP są tam tłem dla kandydatów. Taka
jest rzeczywistość. Stwierdzam, że nie zawsze tło idzie w parze z potrzebą serca, ale
z nakazem niektórych osób. Stwierdził dalej, że ważna jest działalność kulturotwórcza
OSP, a nie działalność usłużna dla tej czy innej partii politycznej. Każda społeczność
lokalna ma swoje różniące się diametralnie potrzeby, ale tak to jest. Reprezentuję środowisko, które ma prawo szczycić się bogatą tradycją. Inne środowisko jest na Podkarpaciu, inne będzie w Wielkopolsce, a jeszcze inne na Pomorzu. Bardzo dobrze jest,
że odczuwamy pozytywny stosunek do nas organizacji samorządowych, ale i pozarządowych. Powtórzę, ta ustawa nie jest zła w całości. To my możemy wskazać jej słabe
i mocne strony. Musimy dążyć do zmian, które nie wprowadzają chaosu, nie powodują
bałaganu, bo taka jest potrzeba chwili i taka jest nasza rola.
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Dorota Pardecka, redaktor naczelna czasopisma „Strażak”
– Dużo rozmów przeprowadziłam z osobami, które są zainteresowane naszym Związkiem i konsultacjami. Dziennikarze często pytają mnie, o co chodzi, skąd się wzięła
ustawa i dlaczego tak bardzo chcą ją wprowadzić. Nie ma takiego aktu prawnego, który
pomieści ogrom działalności OSP, dlatego że ta działalność często wyprzedza pomysły
innych. OSP zaskoczyły nas na przykład wielkim konkursem ogólnopolskim na najlepsze inicjatywy dla społeczności organizowanym wspólnie z samorządami i innymi
partnerami pn. „Floriany”. OSP pokazały takie możliwości i pomysły na inicjatywy,
które realizują, że nawet nam w Związku do głowy nie przyszły. Robią to profesjonalnie, robią to świetnie, robią to z głową. Zanim jakikolwiek urzędnik pomyśli i zacznie
„dłubać” w ustawie, to OSP wykonają setki nowych inicjatyw, których ta ustawa nie
weźmie pod uwagę. Strażacy ochotnicy w ubiegłym roku włączyli się w działania na
rzecz ochrony przyrody i na rzecz spowolnienia zmian klimatu. Zrobiliśmy kolejny
konkurs. Były fajne pomysły, fajne filmiki. Są jeszcze inicjatywy na rzecz poprawy infrastruktury lokalnej czy poprawy bezpieczeństwa poprzez prowadzenie działalności
prewencyjnej w przedszkolach, szkołach, organizowanie działań sportowych, kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych na rzecz społeczności. Ten projekt pomija taką
możliwość, a także promocję tradycji i kultury OSP. Pomijane są działania na rzecz
seniorów i współpracy międzypokoleniowej. Wreszcie współpraca zagraniczna, która jest bardzo ważnym i potężnym elementem działalności z partnerami. Dlatego też
ustawa ta tego nie pomieści. Niechaj projektodawca dokumentu zrozumie, że to zostanie okupione wielkim kosztem nie tylko dla OSP i jej kultury, tradycji, historii i wielkich możliwości, ale także dla bezpieczeństwa Polaków. Jeżeli ograniczymy się tylko
do jednostek JRG OSP, to spowodujemy zmniejszenie liczby jednostek, które mają nas
chronić, i zapłacimy wtedy wysoką cenę w postaci zmniejszenia bezpieczeństwa.
Paweł Gągolewicz
– Odnośnie odbierania remiz. Jeżeli OSP nie utworzy jednostki JRG, to zostanie odcięta
od finansowania ze strony gminy. Kto będzie więc regulował rachunki? Teraz płaci gmina, to ona utrzymuje gotowość jednostki do działania. Związek powinien nas koniecznie
oddzielić od polityki. Musi nas chronić i nie pozwolić na zarządzanie centralne.
Dr Marian Zalewski, przewodniczący Zespołu ds. Strategii Związku OSP RP
– Wydaje mi się, że w trakcie tych konsultacji ujawniamy nasze prawdziwe myśli. Jest to
nam wszystkim potrzebne, bo związane jest to z naszą historią, samorządnością, kolegialnością. Interesuje nas, kto jest autorem propozycji, nad którymi teraz dyskutujemy.
Nie jest to Związek ani żadne OSP. A przecież projekt jest dla ochotniczego ruchu.
W preambule jest napisane, że jest dla tego ruchu i z szacunku dla niego. Chodzi o to,
żeby określić w ustawie jasno, o jakie wartości nam chodzi. Być może dojdziemy do
wspólnego wniosku, że cele mamy wspólne, ale trzeba bardziej ze sobą rozmawiać.
Sądzę, że wiele rzeczy wynika z braku zrozumienia, czym jest Związek, czym jest straż
pożarna, co zrobiliśmy w ciągu stu lat swojej aktywności. Chciałbym zarekomendować
transparentny styl pracy tak jak nad Strategią Florian 2050. Zwrócę przy tym uwagę na
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to, że w Analizach strategicznych Florian 2050 w każdej stopce każdego z trzech tomów
jest około 50 autorów, osób współtworzących tę strategię. Szerokie spektrum autorów.
W tym jest nasza siła, że szeroko rozmawiamy, szukamy wartości we wszystkich rekomendacjach. Nie obrażamy się na inne poglądy, bo w tym jest nasza siła i wartość.
W czym jest więc problem? Autorzy projektu ustawy nie rozumieją istoty naszego ruchu i tego, czym faktycznie jest OSP. Warto powiedzieć, że jest to taka swoista akademia, wszechnica ludowa, świat wartości. W strażackiej remizie stanowi się tożsamość
ratowników. Jeżeli spojrzymy na zadania wykonywane przez OSP, to zabrakłoby czasu,
żeby wymienić wszystkie, począwszy od prewencji, a skończywszy na edukacji. To jest
właśnie ta wielka strażacka uczelnia. Funkcjonariusze uczą się wiele lat, często kontynuują rodzinne tradycje. A tu pomysłodawcy ustawy odbierają strażakom ochotnikom
prawo nazywania się strażakami – nawet jeżeli będzie ratował, to on strażakiem nie
może być. Będzie ratownikiem OSP. A przecież ochotnicy od stu kilkudziesięciu lat
nazywają sią strażakami. I będą tak się nazywać. OSP grupuje strażaków od tych najmłodszych po najstarszych seniorów. Nie można ich dzielić na lepszych i gorszych. Co
z tego, że do akcji przyjedzie dobrze przygotowana jednostka PSP, ale jak przyjedzie
za późno, to nie będzie można już skutecznie pomóc. Ochotnicy są blisko i często są
pierwsi i mogą uratować. To ja pytam, gdzie jest ten zapis szanujący ruch strażacki,
o czym mówi się we wstępie do ustawy. Państwo planuje wspierać ochotniczy ruch
strażacki, ale ja tego nie widzę. Natomiast widzę tylko duże ograniczenia z jednoczesnym odgórnym nadzorem. OSP to 700 tys. osób, będących następcami tych, którzy
byli w zaborach, w trakcie okupacji. Zawsze w ruchu strażackim. Twórcy tego projektu
chyba nie rozumieją ochotniczego ruchu strażackiego. Może warto więc rozmawiać
o przyszłości ochotniczych straży pożarnych otwartym językiem. Spotykajmy się i rozmawiajmy o przyszłości, o wspólnym bezpieczeństwie. Bo jak już wcześniej mówiono,
może się okazać, że właśnie ta najmniejsza, mało licząca się w systemie jednostka OSP
w istocie jest najważniejsza, bo uratuje czyjeś życie. Bo będzie najbliżej zdarzenia. I nie
wolno tworzyć zapisów o jej likwidacji. Nie wolno.
Waldemar Pawlak
– Chciałem podziękować za wszystkie uwagi omawiane z różnych punktów widzenia.
Mamy w dyskusji i strażaków ochotników, i seniorów, młodych ludzi i kolegów, którzy
teraz pracują zawodowo w PSP. Uczestnicy dyskusji pokazują tę wielką różnorodność,
o której mówił prof. Glajcar. Trudno o pełną typologię OSP, a druhna redaktor powiedziała, że tego żadna ustawa nie pomieści. I to jest ta charakterystyka straży, gdzie
widać różnorodność. Chcę podziękować druhnie Leonardzie, bo to jest cała paleta
barw, że straże pożarne odpowiadają na wszystkie potrzeby swoich środowisk. Nie ma
uzasadnienia, aby ciasno wpisać to w artykuły jakiejkolwiek ustawy. Te rozwiązania,
które dotychczas funkcjonowały w zakresie państwowym, samorządowym ochrony
w zakresie pożarnictwa, miały pewne obowiązki uzgodnień z komendantem powiatowym PSP, samorządem, służbami państwowymi. Ten cały system oparty o komponent
ochotniczy, zawodowy i państwowy tworzy bardzo unikalny system ochrony ludności
w naszym kraju. To, co było parę lat temu próbą podziału, żeby napis, który wszyscy

434

KONSULTACJE SPOŁECZNE NAD PROJEKTEM USTAWY O OSP

mieli na mundurach, zastępować pełną nazwą literacką OSP i PSP. A tymczasem
bardzo dawno temu jeszcze z dh. Teofilem Jankowskim podpisaliśmy porozumienie
między OSP i PSP w sprawie prostego wyróżnika – hełmy czerwone PSP, a hełmy
białe OSP. To tylko jeden z licznych przykładów na poszanowanie autonomii i podmiotowości każdego ze środowisk. Druh profesor trafnie podkreślił, że brakowało tu
odniesienia do seniorów. Rzeczywiście straże mają te różnice w odniesieniu do Europy Zachodniej – u nas jest to rodzina wielopokoleniowa, są dzieci, młodzież, dorośli
i seniorzy, spośród których jedni działają organizacyjnie na miejscu, a inni zajmują
się opisem działań OSP i jej tradycji. Najważniejsze jest to, że jak się spotykamy przy
różnego rodzaju okazjach, imprezach, koncertach czy zawodach, to lokalna społeczność ma poczucie bezpieczeństwa, bo wie, że tuż obok są ludzie, którzy natychmiast
zareagują i przyjdą z pomocą. Jeżeli byłoby to wpisane w ustawę, to jak to miałoby
działać? W przypadku działań ochrony przeciwpożarowej wpisane one zostały jako
katalog otwarty, natomiast pozostałe działania zostały wpisane jako katalog zamknięty, ale katalog zabetonowany. To chyba świadczy o braku doświadczenia legislacyjnego, a także o braku doświadczenia życiowego. Druh Marian Zalewski zwrócił uwagę
na to, że dzisiaj kategoryzacja jednostek nie jest potrzebna w perspektywie sprzętu,
lecz w perspektywie działania. Przy przepisywaniu ustawy przeciwpożarowej zagubiły
się jednostki specjalistyczne i nie wpisano ich do nowych uregulowań. A tymczasem
ze strategii wynika, że przygotowanie projektu odbyło się w hermetyczny sposób i jak
widać, ze szkodą dla niego.
Rafał Glajcar
– Jako moderator chciałem Państwu podziękować. Przyszedł mi do głowy cytat ze Słowackiego: „Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”.
Mam wrażenie, że od 4 dni w wielu głowach pojawiły się pomysły, które potwierdzają
działania OSP i nie budzą wątpliwości w społeczeństwie czy w OSP, czego dowodem
jest wypowiedź Karola Gutsze. Niezmiernie ważna jest umiejętność dyskutowania,
wejścia w polemikę, umiejętność argumentowania czy pokazywania swoich racji.
W kilku miejscach dyskusji pojawił się wniosek, aby ten projekt był początkiem dyskusji nad ustawą. Może być początkiem dyskusji o przyszłości. Myślę, że powinniśmy
się wspierać. Katalog zadań specjalnych powinien być katalogiem otwartym, podmiotowym. Nie wolno zamykać wszystkiego w granicach 18-65 i 12-18. Wspólnota wielopokoleniowa jest ważna w społeczeństwie, o ile nie najważniejsza. Jeżeli ustawa weszłaby w życie w takiej formie, to chcę powiedzieć, że życie społeczne nie znosi próżni.
Może powstać wtedy alternatywa, która nie będzie dobra, ale nie tyle dla nas, co dla
społeczeństwa. Jako środowisko strażaków OSP prosimy o uregulowania, które będą
zmierzały do upodmiotowienia, a nie do uprzedmiotowienia.
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4.5. Wyniki ankiety dotyczącej działalności społecznej OSP – orkiestry, MDP
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5. Dodatek do emerytur
Od wielu lat w środowisku ochotniczego strażactwa były wyrażane oczekiwania co
do docenienia długotrwałego udziału strażaków ochotników w działaniach ratowniczych
poprzez odpowiednią gratyfikację finansową, np. w postaci dodatku do emerytury i renty.
W 2016 r. pojawiły się inicjatywy ustawodawcze mające na celu doprowadzić do przyznania dodatków do emerytur dla członków OSP, którzy przez wiele lat uczestniczyli w działaniach ratowniczych. Jedna z inicjatyw była następstwem utworzenia społecznego komitetu inicjatywy ustawodawczej przez samych strażaków ochotników (projekt obywatelski).
5.1. Obywatelski projekt ustawy w sprawie dodatku do emerytur
31 marca 2017 r. przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych
innych ustaw przekazali do Marszałka Sejmu karty z podpisami 212 572 obywateli popierających projekt zmian wprowadzających dodatek do emerytur dla strażaków ochotniczych straży pożarnych.
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W imieniu strażaków ochotników z całego kraju podpisy złożył pełnomocnik Komitetu dh Janusz Konieczny wraz z zastępcą dh. Adamem Nowakiem, dh. Tadeuszem Sieniawskim, działaczem OSP z woj. podkarpackiego, oraz strażakami z OSP w Piastowie, pow.
pruszkowski i OSP w Mrokowie, pow. piaseczyński.
Obywatelski projekt ustawy (popierany przez ZOSP RP) został wniesiony w VIII kadencji Sejmu (druk nr 1534). Na podstawie art. 4. ust. 3 ustawy o wykonywaniu inicjatywy
ustawodawczej przez obywateli – projekt ustawy, w stosunku do którego postępowanie
ustawodawcze nie zostało zakończone w trakcie kadencji Sejmu, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Sejm następnej kadencji. W obecnej, IX kadencji Sejmu druk
sejmowy nosi nr 34. Link do treści projektu ustawy: https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.
nsf/0/1967F0D6878D85CDC12584BA003E3E4E/%24File/34.pdf
Pierwsze czytanie w IX kadencji Sejmu miało miejsce na posiedzeniu nr 4 w dniu
23 stycznia 2020 r. Projekt skierowano do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji
Polityki Społecznej i Rodziny. Od tego czasu przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej nie mają informacji, by z projektem cokolwiek się działo. Obawiają się, że projekt nie jest procedowany, podobnie jak miało to miejsce w poprzedniej kadencji Sejmu.
5.2. Senacki projekt ustawy w sprawie dodatku do emerytur
W 2020 r. Senat RP podjął inicjatywę ustawodawczą w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który to projekt przewiduje przyznawanie dodatków do
emerytur ze względu na przynależność danej osoby do OSP. Uchwała Senatu w tej sprawie
została podjęta 17 grudnia 2020 r. i projekt został przesłany do Sejmu.
Link do treści projektu ustawy: http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9020-293-2020/$file/9-020-293-2020.pdf
5.3. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o ochotniczej straży pożarnej
W projekcie ustawy o ochotniczej straży pożarnej art. 16 stanowi:
1. Ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w JRG OSP
w wysokości 1/14 stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę.
2. Uprawnienie do świadczenia, o którym mowa w ust 1, przysługuje ratownikowi OSP,
który był co najmniej przez 25 lat czynnym członkiem JRG OSP.
3. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacane jest po osiągnięciu przez mężczyznę
65. roku życia oraz kobietę 60. roku życia.
4. Przez czynne członkostwo w OSP należy rozumieć członkostwo, podczas którego ubezpieczony ratownik OSP brał bezpośredni udział w działaniach ratowniczych oraz akcjach ratowniczych organizowanych i prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną.
5. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej właściwy dla siedziby OSP
wydaje zaświadczenie o spełnieniu przez ratownika OSP wymogów, o których mowa
w ust. 2 i 4, na podstawie potwierdzenia właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta o spełnieniu wymagań.
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6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, zasady wypłacania świadczenia ratowniczego z zasobów Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA
oraz wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 5.
Z kolei w przepisach przejściowych i końcowych projektu ustawy art. 35 stanowi:
1. Członkom ochotniczych straży pożarnych, o których mowa w art. 19 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, którzy ukończyli 65 lat w przypadku
mężczyzn i 60 lat w przypadku kobiet, oraz przez co najmniej 25 lat brali bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, przysługuje świadczenie ratownicze, o którym
mowa w art. 16.
2. Osobom, które ukończyły 65 lat w przypadku mężczyzn i 60 lat w przypadku kobiet, oraz
przez co najmniej 25 lat spełniły łącznie następujące warunki:
1) brały udział w działaniach ratowniczych;
2) były ratownikami OSP;
– przysługuje świadczenie ratownicze, o którym mowa w art. 16.
3. Potwierdzeniem bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych jest:
1) od 1 stycznia 2012 r. – dokumentacja prowadzona przez Państwową Straż Pożarną;
2) do 31 grudnia 2011 r. – pisemne oświadczenie trzech świadków.
4. Świadkiem nie może być:
1) małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny lub powinowaty do drugiego stopnia wnioskodawcy;
2) osoba związana z wnioskodawcą tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli;
3) osoba pozostająca wobec wnioskodawcy w stosunku podrzędności służbowej;
4) skazana prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Co najmniej jednym ze świadków jest osoba, która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej w okresie, który
ma potwierdzić bezpośredni udział w działaniach ratowniczych wnioskodawcy.
6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, podlega weryfikacji przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta co do jego wiarygodności, a następnie jest przekazywane do
komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w celu jego zatwierdzenia.
7. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń.
8. W celu weryfikacji oświadczenia organ może wezwać wnioskodawcę do przekazania dodatkowych dokumentów, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni.
9. Organ może odmówić potwierdzenia w przypadku uznania, iż oświadczenia świadków
lub przekazane dodatkowe dokumenty nie są obiektywne lub w nienależyty sposób potwierdzają fakt bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych wnioskodawcy.
Przepis ten potencjalnie pozwala zaliczyć okres udziału w działaniach ratowni-
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czych w okresie poprzedzającym wejście w życie ustawy o OSP. Jednak należy pamiętać,
że członkowie OSP, którzy do wejścia w życie ustawy nie będą mieli 25-letniego czasu
udziału w działaniach ratowniczych, a po wejściu w życie ustawy o OSP nie znajdą się
w OSP, które utworzą JRG OSP, oraz nie będą ratownikami OSP, nie będą mieli szans na
uzyskanie „świadczenia ratowniczego”.
5.4. Porównanie projektów
Poniżej najważniejsze z punktu widzenia strażaków OSP różnice pomiędzy projektami. Projekty przewidują waloryzację świadczeń.
Lp.

Projekt

1.

Obywatelski

2.

Senacki

3.

Ustawy o OSP

Osoby objęte
Członek OSP biorący
udział w działaniach
ratowniczych
Czynny członek OSP

Czynny członek JRG
OSP

Staż

Wysokość

10 lat

20 zł miesięcznie za każdy
udokumentowany rok

20 lat

20 zł miesięcznie za każdy
udokumentowany rok

25 lat

Uwagi

Zaliczenie udziału w działaniach ratowniczych
w okresie poprzedzającym
1/14 stawki minimalnego
wejście w życie ustawy
wynagrodzenia za pracę
o OSP na zasadach wska(w 2021 r. wynosi 200 zł)
zanych w ostatnim akapicie
pkt III niniejszej informacji.

5.5. Zagadnienia do rozstrzygnięcia
5.5.1. Dodatki emerytalne według projektu
1) Obywatelski (500 zł/mc po 25 latach) – 20 zł za każdy rok działań ratowniczych minimum 10 lat.
2) Senacki (500 zł/mc po 25 latach) – 20 zł za każdy rok działań ratowniczych minimum
20 lat.
3) Rządowy (200 zł/mc po 25 latach) – 1/14 płacy minimalnej po 25 latach działań ratowniczych po osiągnięciu wieku emerytalnego.
5.5.2. Finansowanie gotowości strażaków ochotników w krajowym systemie ratowniczym
1) Strażak ochotnik pozostający w gotowości do działań otrzymuje miesięczny ryczałt
pieniężny, finansowany z budżetu państwa, np. 500 zł/miesiąc.
2) Strażak ochotnik pozostający w gotowości do działań otrzymuje ekwiwalent pieniężny, finansowany z budżetu państwa, za udział w akcjach i szkoleniach.
3) Strażak ochotnik pozostający w gotowości do działań otrzymuje ekwiwalent pieniężny, finansowany z budżetu gminy, za udział w akcjach i szkoleniach.
5.5.3. Ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach i szkoleniach
1) Ekwiwalent pieniężny nie wyższy niż 1/160 przeciętnego wynagrodzenia i nie niższy
niż 1/160 minimalnego wynagrodzenia.
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2) Ekwiwalent pieniężny nie wyższy niż 1/160 przeciętnego wynagrodzenia.
3) Ekwiwalent pieniężny bez zmian, nie wyższy niż 1/175 przeciętnego wynagrodzenia.
5.5.4. Kierowcy OSP
1) Kierowców OSP w KSRG zatrudnia gmina i otrzymuje zwrot wynagrodzeń z budżetu
państwa, w pozostałych OSP gmina może zatrudnić kierowców w ramach budżetu
gminy.
2) Kierowców OSP gmina może zatrudnić w ramach budżetu gminy.
3) Pozostawienie przepisów bez zmian (gmina może zatrudniać kierowców w ramach
utrzymania gotowości bojowej OSP).
5.5.5. Strażacy PSP działający w OSP
1) Zachowują ważność badań lekarskich i szkoleń, w tym uprawnienia kierowców także
w czasie działalności w OSP.
2) Zachowują ważność badań lekarskich także w czasie działalności w OSP.
3) Muszą dodatkowo przeprowadzić badania lekarskie i przejść szkolenia, aby działać
w OSP.
5.5.6. Strażacy ochotnicy zatrudniający się w PSP
1) Zachowują ważność równoważnych badań lekarskich i szkoleń przy zatrudnianiu się
w PSP.
2) Zachowują ważność badań lekarskich przy zatrudnianiu się w PSP.
3) Muszą przejść badania lekarskie i wszystkie szkolenia, aby pracować w PSP.
5.5.7. Zatrudnianie w PSP strażaków ochotników
1) Strażacy ochotnicy powinni mieć ustawowo zagwarantowane dodatkowe preferencje przy zatrudnianiu w PSP oraz przyjmowaniu do szkół pożarniczych szczegółowo
określone w ustawie.
2) Strażacy ochotnicy powinni mieć ustawowo zagwarantowane dodatkowe preferencje
przy zatrudnianiu w PSP szczegółowo określone w ustawie.
3) Pozostawić przepisy bez zmian.
5.6. Konsultacje społeczne
14 maja 2021 r. konsultacje koordynował dh Janusz Konieczny, wiceprezes ZG ZOSP
RP, prezes ZOW ZOSP RP w Rzeszowie. Głosu udzielał dh Krzysztof Szelągowski w siedzibie ZG ZOSP RP w Warszawie. Słowo wstępne i zakończenie wygłosili dh Waldemara
Pawlak i dh Janusz Konieczny.
Waldemar Pawlak
– Witam wszystkich tych, którzy nas obserwują na YouTubie. Dzisiaj mamy blok dotyczący emerytur. Ale proponowałbym, żebyśmy też spojrzeli na inne świadczenia osobowe i indywidualne dotyczące strażaków ochotników, ale także strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Myślę, że będzie tutaj też możliwość pewnych korekt w stosunku
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do tego stanu rzeczy, który jest dzisiaj. Druh prezes Janusz Konieczny przedstawi
informacje o pracach nad projektem obywatelskim. W tej dziedzinie mamy 3 projekty
– pierwszy obywatelski, który Janusz Konieczny prowadził i referował w Sejmie 4 lata
temu. Ponad 200 tys. podpisów zebrano pod tym projektem. Drugi senacki, który
przygotowali senatorowie obecnej kadencji. Projekt został przyjęty przez wszystkich
senatorów. No i teraz pojawił się projekt rządowy i myślę, że w tym obszarze jest pole
do znalezienia kompromisu i powinniśmy tutaj wykazać daleko idącą otwartość na
poszukiwanie rozwiązań. Natomiast te sprawy, które dotyczą obszaru regulacji działalności ratowniczej, można tak krótko scharakteryzować, że duża część, jeżeli nie ponad połowa to są przepisy przepisane z ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 1991 r.
Ale przepisane w tak niedokładny sposób, że niektóre słowa na przykład przeszkolenie
nieodpłatne zawieruszyło się i nie skopiowało. A z kolei na przykład przepis o tym, że
OSP jest formacją umundurowaną to w ogóle skreślono. Nie zapisano tego i po tych
konsultacjach, które były w poprzednich dniach. Ta część, która dotyczy dodatku do
emerytur, nie budzi tak wielkiej kontrowersji. Jest uznawana za możliwą i potrzebną do przedyskutowania i uzgodnienia. Co do pozostałych zapisów, to byłoby lepiej,
gdyby były pozostawione w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, ewentualnie w tej
ustawie poprawione. To, co równolegle w tej chwili prowadzi PSP, jest o tyle skomplikowanym przedsięwzięciem, że trzeba też zrozumieć kolegów z PSP, którzy są w relacji
służbowej podległości. Nietrudno nam zrozumieć, że żaden z komendantów powiatowych/miejskich czy wojewódzkich PSP nie próbował zakwestionować stanowiska
MSWiA oraz Komendy Głównej PSP w tej sprawie. Musimy zrozumieć kolegów, że są
pod ogromną służbową presją i ten sposób komunikowania się jest zaprzeczeniem idei
konsultacji społecznej. Konsultacje powinny mieć charakter z jednej strony transparenty, z drugiej strony wszyscy, którzy biorą udział w dyskusji, powinni mieć swobodę
wypowiedzi bez ryzyka jakiejś represji czy utraty możliwych ewentualnych grantów.
Dlatego też te konsultacje związkowe ZOSP RP są tak ważne, aby można było poznać
opinie strażaków ochotników i nie tylko tę opinię dotyczącą tego projektu, co – jak mi
się wydaje – jest istotne w przedstawieniu przyszłych możliwych rozwiązań. Zachęcam
do tego, żebyśmy spojrzeli na przygotowaną ankietę, żebyśmy mogli zobaczyć, jakie
tam jeszcze kwestie możemy przy okazji rozstrzygnąć w dyskusji. Bardzo proszę Janusza Koniecznego, prezesa ZOW ZOSP RP na Podkarpaciu, o wprowadzenie, zwłaszcza
do projektu obywatelskiego.
Janusz Konieczny
– Dziękuję, witam prezesa, witam wszystkich druhów obecnych w debacie. Projekt inicjatywy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej prezentowałem już dwukrotnie w Sejmie. Po raz pierwszy przedstawiany był w poprzedniej kadencji Sejmu. Strona lewa
wysłuchała, a strona prawa w zasadzie był nieobecna na posiedzeniu i na tym się
skończyło. W związku z przepisami, jakie obowiązują w Sejmie, sprawa przeszła na
następna kadencję. W obecnej kadencji przedstawiłem po raz kolejny tę propozycję.
I tak do dzisiejszego dnia. W styczniu 2021 r. minął rok i nadal nic na ten temat nie
wiadomo. Prawdopodobnie nic z tego nie będzie, a przypominam, że podpisało tę
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inicjatywę 212 tys. osób. To armia ludzi, która została potraktowana przez rządzących
w sposób delikatnie mówiąc nieładny. Później, jak druh prezes mówił, dzięki jego osobistym staraniom doszło do inicjatywy Senatu. Ona nieco się różniła od naszej, ale niewiele. Nasza inicjatywa polegała na następujących propozycjach. Omówię to w wielkim
skrócie. Po prostu proponowaliśmy dodatek do emerytury od 10 lat strażackiej służby po
20 zł za każdy rok udokumentowany. Ale żeby być tu w tym względzie sprawiedliwym,
temat strażackiego dodatku do emerytury to nie jest odkrycie naszego Komitetu Obywatelskiego ani odkrycie Senatu, ani nawet wynik obecnej sytuacji, jaka się wytworzyła.
Na ten temat mówi się od lat. Jeszcze w poprzednim wieku posłowie o tym debatowali.
Niewiele brakowało, aby w parlamencie właściwa ustawa została uchwalona. Projekt naszego Komitetu przewiduje bardzo podobne rozwiązania, jak już powiedziałem, czyli od
10 lat, senacki 20 lat minimum z podobnymi kwestiami dotyczącymi udokumentowania
przebiegu służby. Jest zaświadczenie, poświadczenie wójta czy burmistrza, komendanta
powiatowego. I wtedy można uznać tę wysługę. Nie chcę się nad tym zbyt długo rozwodzić, bo wielokrotnie było o tym już mówione. Chciałbym tylko powiedzieć, że proponowana ustawa, której rozdział III zajmuje się dodatkiem, ogranicza go do minimum,
a w niektórych przypadkach nawet nie daje szans na jego przyznanie. Myślę, że do tej
sprawy odniosą się prezes Waldemar Pawlak oraz dh Krzysztof Miazga.
Krzysztof Szelągowski
– Druh Janusz Konieczny porównał te projekty i myślę, że to na razie wyczerpie objaśnienia i przystąpimy do wypowiedzi uczestników naszego spotkania. Jeszcze tylko
chciałbym się zapytać, czy na naszym spotkaniu jest przedstawiciel KG PSP?
Mateusz Zwoliński
– Chciałbym ten pomysł dodatku do emerytur uznać za słuszny, aczkolwiek niesie on
pewne zagrożenia, chociażby ze względu na to, w jaki sposób obecnie PSP ma weryfikować tak naprawdę status druhów, którzy brali udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Na jakiej podstawie te zaświadczenia mają być wydawane. Wydaje mi się,
że może to być weryfikowane poprzez taką listę, którą każda OSP jest zobowiązana
przedstawiać w celu poświadczenia udziału OSP w akcji. Zastanawia mnie tylko, jak
weryfikacja imion i nazwisk odbywała się w stosunku do osób, które ten staż w działaniach miały kilkanaście lat temu. To są osoby, które obecnie mają około 50, 60 lat
i wkraczają właśnie w wiek emerytalny. Poza tym musi to być potwierdzone przez
przynajmniej 3 osoby. Pojawia się tylko pytanie, czy te 3 osoby to mogą być również
strażacy ratownicy, czy ludzie z zewnątrz, tzn. z miejscowości, w której działa OSP, aby
nie było na przykład nieprawidłowości w postaci umawiania się na wzajemne podpisywanie tych zaświadczeń. Niemniej propozycja wydaje się właściwa i potrzebna.
Nie zapominajmy jednak przy tym, że robimy to przede wszystkim dla ludzi, a nie dla
dodatkowych korzyści materialnych. Osoba wstępująca do OSP czy to teraz, czy 20,
czy też 100 lat temu nigdy nie traktowała swojej społecznej służby jako możliwości
materialnej poprawy swojego bytu. Mam nadzieję, że nadal tak jest i tak pozostanie.
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Andrzej Nowak
– Witam serdecznie. Tak, artykuł 16 projektowanej ustawy jest jak wisienka, jakby
uśmiechem w kierunku ratowników z OSP. Oczywiście, tak jak mówił mój przedmówca, nikt z nas nie wstępował do OSP dla jakichś profitów, ale z drugiej strony czemu
nie pokazać, że społeczeństwu potrzebna jest służba strażaków. Ten projekt, w jakim
by nie był kształcie, jest potrzebny dla nas, strażaków ochotników. Trzeba się przyjrzeć
art. 16 uważnie. To, co ustawodawca zaproponował, ruszy dopiero po 25 latach. Nie
wiem, czy zauważyliście: z tytułu wysługi lat w JRG OSP. W tej chwili nie mamy JRG
OSP, czyli za 25 lat. To jest odłożenie w czasie i nie wiem, co to miałoby być. Może
to jest przeoczenie. Propozycja moja jest taka, by było tak, jak mają strażacy w PSP.
Wiemy, że po 15 latach w PSP mają możliwość odejścia na emeryturę. Jeżeli nie 10,
zróbmy 15 lat, aby mu się należał ten dodatek, i najlepiej aby to było liczone za każdy
rok. Zdarzają się różne przypadki. Człowiek, tracąc wcześniej zdrowie, zostaje bez niczego. W ten sposób po 10 czy 15 latach za każdy rok nie odkłada. Jeśli to ma być po
25 latach, to tak naprawdę trzeba zwrócić uwagę, że nie wszyscy dobrną do tego i nic
nie będą mieli. Będzie podział w straży. Ten dojechał, a ja nie… Musi być naliczana
co roku i po 15 latach jakaś kwota mu się należy. I obejmowałoby to większą grupę
ratowników. Ta propozycja zawarta w art. 16 na razie dotyczy tzw. JRG OSP, której dotychczas nie mieliśmy. Ta propozycja będzie, tak jak wcześniej wspomniałem, ważna
za 25 lat. Żadnej propozycji nie dano dla tych, którzy służyli wcześniej.
Ireneusz Żak
– Wypowiem się na temat tego naszego dodatku do emerytur. Bardzo dobre jest uchwalenie określonej kwoty rocznej, która w projekcie ustawy senackiej, jak również w projekcie obywatelskim wynosi 20 lat aktywnej służby w działaniach ratowniczych. Na rok
wynosi 200 zł minus podatek. W projekcie ustawy o OSP ci, co wyjeżdżali do działań,
muszą udokumentować swoją działalność ratowniczą i potwierdzić przez trzy osoby.
Obecnie za okres od 1996 r. do grudnia 2011 r. pisemnie. Chciałbym zwrócić uwagę na
tych, którzy wyjeżdżają do działań ratowniczych. 365 dni w roku czuwają, niekiedy nie
mają świąt, uroczystości rodzinnych, są stale do dyspozycji ludzi, którzy potrzebują
pomocy. Patrząc na nową ustawę o OSP, po 25 latach aktywnej służby dostaną około
150 zł, a muszą być aktywni i czuwać przez 9125 dni. Myślę więc, że te 20 zł za rok
aktywnej służby jest jak najbardziej zasadne.
Krzysztof Miazga
– Ustawa jest dość kiepsko napisana od strony technicznej. Może wprowadzać w błąd
kogoś, kto nie zna sposobów legislacyjnych tworzenia tego typu aktów. W przepisach
przejściowych art. 35 pozwala zaliczać wcześniejszy okres do tego 25-letniego wymaganego do dodatku z tym, że jest tu mały haczyk. Jeżeli ktoś wykaże 25-letni udział
w działaniach ratowniczych przed wejściem w życie ustawy, to będzie miał prawo, ale
jak komuś będzie brakowało choć jednego dnia i po wejściu w życie ustawy nie znajdzie się w OSP, która stworzy JRG OSP, to prawa do dodatku do emerytury nie dostanie. Do 25 lat będzie się liczyła działalność w OSP nowego typu.
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Andrzej Siwczyk
– Moim zdaniem składka powinna być liczona po 10 latach i za każdy rok służby, bo to
może być różnie. Wypadki się zdarzają i na przykład przez jakiś czas strażak nie będzie
uczestniczył w działaniach ratowniczo-gaśniczych. I tak jak koledzy powiedzieli: wyliczane przez okres służby i naliczane do dodatku do emerytury.
Stanisław Zięba
– Opublikowanie ustawy ma jedną zaletę. Spowodowało dyskusję nad sprawami strażackimi. Dodatek emerytalny powinien być już dawno wprowadzony. Jest długo oczekiwany. Mój ojciec jest od 69 lat członkiem OSP i ma emeryturę z dodatkami łącznie
1600 zł. Gdyby miał się utrzymać samodzielnie, byłoby mu bardzo trudno. Przez 47 lat
czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych. Mam nadzieję, że państwo zadba
o strażaków przechodzących na emeryturę. Moja propozycja: za 15 lat 100 zł, za 25 –
200, za 35 – 300 zł a za 45 – 400 zł. Nie zapominajmy jednak o tym, że strażacy OSP,
w której nie wyodrębniono JRG OSP, nie będą posiadali ustawowych uprawnień strażaka, a tym samym nie nabędą dodatku emerytalnego. Kilkudniowe nasze webinary
były dobrą okazją do przemyśleń. Według mnie nie jest ważne, gdzie będą odpowiednie zapisy ustawowe – w tym czy innym akcie prawnym. Jako strażak muszę mieć pewność, że wyjeżdżając do akcji, jestem odpowiednio wyposażony i moje działania będą
odpowiednio zabezpieczone prawnie, a kiedy przejdę na emeryturę, to państwo mi się
odwdzięczy za lata służby. Myślę, że ta dyskusja pozwoli na wsłuchanie się w nasze potrzeby szerokiemu gronu społeczeństwa i doprowadzi do kompromisowych rozwiązań
legislacyjnych służących dalszemu rozwojowi ochotniczego pożarnictwa.
Krzysztof Wąsala, gm. Kobyla Góra, pow. Ostrzeszów, woj. wielkopolskie
– Trzeba pomyśleć o seniorach, którzy są już na emeryturze, a mają za sobą co najmniej
25 lat służby jako czynni strażacy. Jakiś dodatek im także się należy, tym bardziej że
pracowali w cięższych warunkach niż my. Dzisiaj mamy maski, butle tlenowe. Kiedyś
tego nie było. Wchodziło się w dym, bez względu na późniejsze konsekwencje. To bardzo ważna kwestia.
Daniel Duraj, Pabianice, woj. łódzkie
– Chodzi o wyjeżdżających do akcji. Jest tu pewna niesprawiedliwość. Nieważne czy raz,
czy 100, czy też 200 razy, to i tak dodatek będzie się należał. Czy nie można tego tak
ustalić, żeby liczba wyjazdów była adekwatna do otrzymywanego dodatku? Byłoby to
bez wątpienia dużo bardziej sprawiedliwe.
Andrzej Nowak
– Czy ja dobrze zrozumiałem? Ci, co do momentu wejścia w życie ustawy będą mieć
25 lat, to im się należy, a jak mniej niż 25 lat, to już nie? Czy to znaczy, że muszą od
nowa 25 lat służyć? Czy te brakujące lata muszą odsłużyć w jednostkach OSP, które
będą miały JRG? Czyli jak służyli 20 lat, to te 5 lat.
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Krzysztof Miazga
– Ale oni nie będą mieli gdzie dosłużyć i zostaną z niczym. Ważny jest ten krótszy okres
i naliczanie roczne, bo każdemu może się coś zdarzyć, oby oczywiście tak się nie stało,
ale jest przecież taka możliwość.
Maciej Żywno, OSP Jurowce, woj. podlaskie
– Dziękuję prezesowi Waldemarowi Pawlakowi za zaproszenie. Reprezentuję OSP Jurowce,
woj. podlaskie. Chciałem zwrócić uwagę na jeden aspekt, który jest ważny i wyjątkowo
istotny dla dalszego funkcjonowania OSP. Nasza dyskusja dotyczy głównie dodatków do
emerytur. Nie chciałbym, aby temat ten wywołał w społeczeństwie odczucie, że strażacy
ochotnicy chcą pieniędzy za swoją dotychczasową samarytańską służbę. Jako strażacy
OSP nie jesteśmy dobrze usytuowani w systemie ratownictwa i ten obszar został odstawiony przez stronę rządową na bok. Ktokolwiek rządzi teraz czy rządzić będzie później,
zacznie szukać ograniczeń w liczbie strażaków i osób, którym ten dodatek będzie się
w przyszłości należał. Może to spowodować dalsze zmiany w ustawie w zakresie kategoryzowania w zależności na przykład od wspomnianej już w dyskusji liczby wyjazdów.
Dlatego powinniśmy dyskutować na temat ugruntowania naszej pozycji jako stowarzyszenia. Chciałbym zwrócić uwagę, że obecnie w systemie bezpieczeństwa powszechnego
nastąpiło widoczne pogubienie kompetencji. Wojska Obrony terytorialnej – tu zastrzegam, nie chcę dotykać idei WOT, tylko chcę zauważyć, że zadania, które wykonuje WOT,
spokojnie moglibyśmy robić jako strażacy w oparciu o formację, którą mamy gotową.
Przykładem może być gaszenie Biebrzy i wysyłanie z drugiego końca Polski chorążych,
gdy tymczasem ponad 200 strażaków OSP woj. podlaskiego czekało na dyspozycję wyjazdu w swoich remizach. A tu nagle zadysponowano 50 osób z WOT, kompletnie nieprzygotowanych do działań gaśniczych. Patrząc na to wszystko, mam wrażenie, że temat
dodatku do emerytur może być zasłoną do ogólnej dyskusji o naszej sytuacji w całym
systemie, przy czym moja propozycja, jeżeliby dotyczyła dodatku do emerytur, to raczej stworzenia funduszu wsparcia strażaka, dającego mu możliwość uzyskania dodatku
zdrowotnego do sanatorium, a jeżeli potrzebuje innych form aktywności – uzyskania
wsparcia finansowego. Według mnie byłaby wtedy dużo większa przejrzystość.
Nadbryg. Ryszard Dąbrowa
– Ciekawy głos druha Macieja, generalnie jestem za. Chciałem zwrócić jednak uwagę
na pewną niesprawiedliwość w naszych zapisach. Ja rozumiem, z czego ona się bierze.
Z jednej strony mówimy: członkowie OSP to 18-65, a z drugiej „zapominamy” o paniach w wieku 60 lat, które nie będą mogły doliczać sobie tej wysługi emerytalnej, jeżeli ten zapis zostanie. To, co powiedział mój przedmówca, jest bardzo słuszne. Brakuje
tutaj, prawdę powiedziawszy, takiego pośredniego rozwiązania.
Stanisław Trocki
– Pragnę zwrócić uwagę na art. 25. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6, podlega
weryfikacji przez wójta, burmistrza, prezydenta. Mam tu wątpliwości, jak wójt czy
burmistrz ma zweryfikować wniosek. Oni nie mają bowiem dokumentów, które
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poświadczałyby, że druhowie faktycznie wyjeżdżali. Czy mają podpisywać w ciemno
i narazić się na ewentualną odpowiedzialność karną?
Grzegorz Matczyński
– Może trochę nie w temacie, ale bardzo mnie intryguje artykuł 20, który mówi, że ratownikowi OSP mogą przysługiwać uprawnienia o charakterze finansowym. Próbuję
zrozumieć i jakoś nie mogę do końca go rozgryźć. Chciałbym, aby wszyscy spojrzeli
na ten artykuł. Jest dosyć ciekawy w nawiązaniu z art. 21. Też bym skorzystał z takiego
uprawnienia, które dokładnie nie jest sprecyzowane.
Tomasz Stanowski
– Dla mnie dyskusyjna jest potrzeba dodatków do emerytur. Szanuję jednak wolę i potrzebę, bo może taka faktycznie istnieje. Niemniej skupiamy się na zapisach ustawy.
Z tej okazji zapoznałem się z podstawami prawnymi dotyczącymi WOT. I na przykład
w WOT rekompensata za utracony dochód wynosi jedną dwudziestą pierwszą dochodu uzyskiwanego przez żołnierza WOT. Dalej powinniśmy skupić się na zabezpieczeniu socjalnym strażaków ochotników, aby nie musieli obawiać się o utracony dochód
czy jako jedyny żywiciel rodziny o bezpieczeństwo własnego gospodarstwa domowego. 100% uposażenia w ramach umowy o pracę może materializować się w ten sposób,
że będzie to rekompensata za dochód utracony z działalności gospodarczej. Chcę też
zwrócić uwagę na bezpieczeństwo pracodawcy. W ustawie o WOT pracodawca może
zwolnić żołnierza WOT w okresie, gdy uczestniczy on w szkoleniach i działaniach stałych oraz rotacyjnych. I jeszcze jedna kwestia. W statucie OSP do 65. roku życia mamy
do czynienia z członkiem zwyczajnym, potem członkiem honorowym. Tymczasem
w regulacji na przykład GOPR nie ma granicznego wieku narzucanego z góry, że po
osiągnięciu określonego wieku przestaje się być ratownikiem. Może warto się nad tym
zastanowić w odniesieniu do dodatków do emerytur dla strażaków ochotników.
Adam Domagała, prezes ZOP ZOSP RP w Miechowie, członek ZG ZOSP RP
– Kiedy wsłuchiwałem się w dyskusję, poruszyła mnie przede wszystkim kwestia finansowa. Nie chciałbym, abyśmy dali się ponieść i zapomnieli o tym, że ten wyścig jest tym,
co nas może poróżnić. Chcę tu zwrócić uwagę, że od nas zależy, na ile ta ustawa będzie mogła wejść w życie. Zapis o JRG OSP to nieporozumienie. Nie mamy dostępu
do zmian, nie wiemy, kto w KG PSP prowadzi ustawę, ale można poszperać w różnych
portalach i się dowiedzieć. Spróbujmy zatem spokojnie to rozważyć. Ja też jestem zdania,
że za 10 lat – 100 zł, a za 15 – 150. Jakaś górna granica musi być. Nie może być tak, że za
40 lat dodatek. Ale do tych 300-350 zł warto powalczyć. To osobny aspekt. Boję się, żeby
pieniądze nas nie poróżniły oraz że komendy przejmą tę działalność. W efekcie Związek
będzie już niepotrzebny. I my będziemy niepotrzebni. Nie możemy dać się kupić.
Elżbieta Polak, dyr. ZW ZOSP RP w Zielonej Górze
– Zbieram argumenty do modyfikacji, do zmiany, bo będę uczestniczyć w zespole komendanta wojewódzkiego PSP i tam przedstawię stanowisko Związku i OW. Zgadzam
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się z nimi. Dla podkreślenia pytania: Czy ta ustawa jest potrzebna, oczekiwana i niezbędna? Czy któraś ze stron, tj. OSP lub gmina, zgłaszała potrzebę tej ustawy? Nikt nie
zgłaszał. Nasz system bezpieczeństwa funkcjonuje dobrze. Finansowanie oparte jest
na kilku filarach. Zapewnia to sprawne finansowanie. Podmioty odpowiedzialne za
bezpieczeństwo współpracują ze sobą. Stworzyliśmy wspólnie dobry system ochrony
ludności. System oparty na dobrej współpracy. System, w którym jest miejsce dla każdej OSP. Dla silnej jest miejsce w KSRG. Dla słabszej w działaniach lokalnych. System,
w którym jest miejsce dla Związku OSP RP, który wykonuje ogromną pracę poprzez
organizację działalności statutowej w OSP, zawodów, konkursów, turniejów, sprawozdawczości w kampanii, wreszcie zapewnienie mundurów oraz symboli i flag, które nas
łączą. Podnosimy gotowość bojową. Pozyskujemy na rzecz jednostek OSP ogromne
pieniądze i to nie są pieniądze pozostające w Związku. Idą one do gmin i tam zostają.
Zrealizowaliśmy kilka projektów na prawie 50 mln zł, zyskaliśmy 70 samochodów zakupionych z pieniędzy unijnych. I to jest wielki majątek w OSP. Miejsce dla Związku
było dotychczas w systemie, a teraz odmawia mu się jego roli i chęci współpracy. Ta
ustawa to nic innego jak próba podporządkowania ogromnej rzeszy strażaków ochotników instytucjom państwowym. To jest potrójny nadzór i rozkazy. Nadzór starosty,
wojewody i komendanta wojewódzkiego PSP. To powoduje zatracenie znamion działalności społecznej. I tak naprawdę jest kilka spraw, które powinny być załatwione.
Należałoby zaktualizować istniejące przepisy prawa, np. ustawę o ochronie przeciwpożarowej. Po co tworzyć podwójne akty. Ten zapis o emeryturach powinien być przeniesiony z projektu obywatelskiego. Po co aktywowaliśmy 200 tys. osób do podpisania
projektu inicjatywy obywatelskiej? Co z druhem, który przyszedł do jednostki, mając
45 lat, działa z całym zaangażowaniem i osiągając 65 lat, kończy działalność w jednostce? Ma 20 lat stażu. I jak się to ma do przepisów w ustawie?
Wiesław B. Leśniakiewicz
– Słyszałem wypowiedź ministra Kamińskiego, gdy odnosił się do wspominanych 25 lat.
Powiedział, że to ma być tożsame do ustaw emerytalnych dla wszystkich funkcjonariuszy, którzy są pod nadzorem MSWiA: Policji, Straży Granicznej, PSP czy Służby Ochrony Państwa. Chciałem przypomnieć, że ten przepis zmienili w 2013 r. Do roku 2013 r.
strażak mógł iść na emeryturę po 15 latach. Ma gratyfikację 40 proc. Jeżeli szukamy
argumentu, aby obniżyć limity dla strażaków ochotników, to w przedłożeniu senackim.
Edward Szlichta, dyr. ZOW ZOSP RP w Rzeszowie
– Trochę z praktyki na temat dodatku emerytalnego. Nie wiem, dlaczego projektodawca
i PSP tak odpychają od siebie praktycznie 17 lat dokumentowania tego, że strażacy
ochotnicy brali udział w działaniach ratowniczych. Może mnie poprawi gen. Leśniakiewicz. W grobie się przewraca twórca KSRG gen. brygadier Feliks Dela. 1 stycznia
1995 r. ten system wchodził w życie. Jakie były wymagane procedury do prowadzenia przez rejonowe stanowiska kierowania. O ile dobrze pamiętam, a wtedy pełniłem
służbę oficera w dyspozycji komendanta miejskiego PSP, obecnie miejskiego stanowiska kierowania, to po każdej akcji ratowniczej – nieważne: pożar czy fałszywy alarm
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– wpisywało się meldunek z akcji do karty zdarzenia, którą był załącznik nr 11 potwierdzający udział w akcji: dzień, siły i środki uczestniczące, w tym OSP, na przykład
6 strażaków, czas działania. Innego meldunku nie miałem prawa przyjąć. Zdarzało
się i tak, że przy pożarach traw do działań wyjeżdżały same OSP. Wtedy telefonicznie
dowódca akcji (czytaj: naczelnik) telefonował i wspólnie wypełnialiśmy kartę oraz do
każdego meldunku potwierdzenie udziału wszystkich strażaków. Była adnotacja, że
meldunek sporządzono na podstawie informacji telefonicznej. Zastanawiam się, gdzie
jest ta dokumentacja, która była pieczołowicie przekazywana do archiwum, każdy
meldunek był archiwizowany. Podstawa do ekwiwalentu dla gmin. I dlatego nie rozumiem, dlaczego PSP broni się przed tym, aby uznawać te dokumenty za właściwe.
Rozumiem SWD do potwierdzania udziału. Dlaczego wrabia się w to 3 świadków.
Narzuca się przy tym, kto może być świadkiem. Pkt 5, czyli ci niechciani komendanci
gminni ochrony przeciwpożarowej albo pracownicy. Skąd ich wziąć? Dlaczego wyrzuca się 17 lat dokumentowania imiennego. Wszystko jest w PSP albo powinno być. Taka
dokumentacja była wytwarzana.
Wiesław B. Leśniakiewicz
– Trzeba powiedzieć, z jakimi problemami przyjdzie się zderzyć. Nie wszyscy druhowie
czynni wyjeżdżają do akcji. Niektóre jednostki dysponują pierwszy zastęp, dla drugiego jest gotowość. Bo nie ma potrzeby. Z reguły wyjeżdżają ci, co mają najbliżej OSP.
Szukając dobrego rozwiązania, trzeba płacić za dyspozycyjność, bo strażak, który jest
przeszkolony, ma badania lekarskie, jest w każdej chwili gotowy do działania. Oczywiście bywa i tak, że z różnych przyczyn nie weźmie udziału w akcjach w danym roku, bo
nie będzie tylu działań, i co wtedy? Wielu mających taką gotowość nie skorzysta z tej
możliwości. Taka refleksja.
Marek Kowalski
– Zgadzam się z gen Leśniakiewiczem. Prawidłowe jest przyznawanie dodatku za gotowość. Tak można zadośćuczynić strażakom. Nie rodzi się wyścig. Kilka uwag ogólnych.
Wrócę do początku. Jakie cele założyli sobie ci, co przedłożyli tę ustawę? Czy mamy zyskać więcej wolontariatu, szybszy czas dojazdu? Czemu ustawa służy, niższym kosztom?
Osiągnęliśmy przez 40 lat widoczny efekt w postaci dobrego czasu dojazdu, czy też poprawy efektywności dzięki doposażeniu naszych straży pożarnych w nowoczesny sprzęt.
Można już gasić pożary wewnętrzne. W 2010 r. po powrocie z Haiti z kierownictwem
KG PSP Waldemar Pawlak i Ryszard Dąbrowa jako rektor SGSP mieli spotkanie z marszałkami Sejmu i Senatu. Marszałkowie powiedzieli, że w 1991 r. jako parlamentarzyści zastanawiali się, czy otrzymując uprawnienia, ale i nowe zadania, nasze formacje je
udźwigną. Prawdziwa weryfikacja tych obaw przyszła w niedalekiej przyszłości. Okazało
się, że wprowadzone rozwiązania są dobre i potrzebne dla sprawnego funkcjonowania
systemu, w którym swoją ważną do spełnienia rolę mają OSP i Związek. Nie kierowaliśmy się parametrem liczby samochodów, tylko tym, jaki to przynosi efekt, czy to przekłada się na szybkie dotarcie, na skuteczne ratowanie ludzi. My musimy się kierować tym,
że pieniądze daje obywatel i chce mieć wiedzę o efekcie ich wydatkowania. W kwietniu
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mieliśmy konferencję naukową na stulecie naszego Związku. Nie spodziewaliśmy się, że
będzie taka dyskusja. Jesteśmy na tyle jednak merytorycznie przygotowani, że możemy
zaproponować własne rozwiązania, a nie nam narzucane.
Krzysztof Miazga
– Kwestia weryfikacji uprawnień. W projekcie obywatelskim sprawa prosta. Zaświadczenie wójta lub burmistrza. W trybie Kpa zastosowanie ma art. 220. To sprawdzone
przez dziesięciolecia. Ta dokumentacja umożliwia wydanie zaświadczenia w trybie administracyjnym. W projekcie ustawy zaświadczenie wydaje komendant, ale nie w trybie KPA, tylko w oparciu o potwierdzenie właściwego wójta. I tego się samorządowcy
boją. Na jakiej podstawie? OSP mające JRG będą pod ścisłym nadzorem PSP. I po co
pytać wójta czy burmistrza? Oni nawet nie będą wiedzieli, gdzie wyjeżdżają. A art. 35
mówi o świadkach. Element wycięty z trybu charakterystycznego dla zaświadczeń.
Prosty system. Gminy wiedzą doskonale, jak i co robić w zakresie zaświadczeń. Strasznie to skomplikowano. Art. 20 we wstępnej ocenie prawnej pominąłem, bo nie rozumiem jako prawnik. Polityk zaś widziałby to jako możliwość uznaniowego przyznawania świadczeń dla zasłużonych w rozumienie tego, kto będzie przyznawał.
– Część OSP należy do KSRG, a część nie, ale wszystkie należą do systemu i mają odszkodowania przy wypadkach. W proponowanej ustawie te niebędące JRG OSP przestaną być jednostkami ochrony przeciwpożarowej.
Adam Nowak
– Dwa wątki. Pierwszy dotyczy świadczeń rzeczowych dla strażaków. Pierwsza uwaga,
aby w pracach legislacyjnych nie ograniczać praw słusznie nabytych przez OSP i ich
członków. Ale jeżeli jest wola PSP i ministerstwa, sugeruję, aby nadawać dodatkowe
uprawnienia, tak jak w WOT. Tam, gdzie dysponentem jest OSP, podlegałyby refundacji ze strony administracji rządowej. Druga kwestia. Określenie górnego progu, jaki
ma rada gminy, ale i progu dolnego, czy to 1 zł, czy 16 zł. Często gmina daje niską
stawkę 1 czy 2 zł (u mnie 8 zł), argumentując, że zabraknie na sprzęt. A przecież wielu
strażaków przekazuje te pieniądze na swoje OSP.
Janusz Konieczny
– Z tego co usłyszeliśmy, można wyciągnąć wniosek, że strażacy chcą pieniędzy. Fakt,
należą się i to wszystko. Ale strażacy, nawet nie otrzymawszy ich, nie odmówią pomocy, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Pieniądze nie są najważniejsze. Najważniejsza jest
służba drugiemu człowiekowi. To bardzo istotna sprawa. Nasza podstawa prawna to
ustawa o ochronie przeciwpożarowej, która już ma trochę lat. Była dobra. Jest dobra.
Co stoi na przeszkodzie, by ją uzupełnić, wprowadzać zmiany, np. dodatki do emerytur, a nie wywracać do góry nogami? Bo komuś przyszła ochota na coś takiego.
Ta nowa ustawa nie ruszy. Ruszy, jak będzie udokumentowanie służby. Jeżeli proponowana ustawa weszłaby w życie w obecnym kształcie, to udokumentowanie służby
będzie bardzo skomplikowane. A przecież można o wiele prościej. Potrzebne jest
kompromisowe rozwiązanie. Życie składa się z kompromisów. Ale do kompromisu
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musi być co najmniej dwóch chętnych. Z kim mamy zawierać kompromis, jeżeli jest
to sprawa narzucana. O dodatku kwotowym. Druh Ziemba. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby to wziąć pod uwagę. Dokumentowanie można oprzeć na wykazach uczestników akcji. Są te wykazy. Są w zarządach gminnych ZOSP RP. Była mowa, że może
nie dodatek, ale inny sposób dania satysfakcji strażakom ochotnikom. Może fundusz,
leczenie uzdrowiskowe. W inny sposób dać satysfakcję. To leczenie nie zależy od tego,
czy to jest strażak, czy nie. To leczenie wynika ze wskazań lekarza. Nie da się porównać
WOT i OSP. Mówił ktoś, że do 65. roku życia członek zwyczajny, a potem honorowy.
To określa statut. Druh Domagała powiedział ważne słowa. Ten wyścig o pieniądze
nie jest zdrowy. Strażacy i tak będą stawać w obronie. I nie dać się poróżnić. Ela Polak powiedziała: nikt nie zgłaszał potrzeby ustawy. Prawda. Nikt nie zgłaszał. Można
było dokonać uzupełnień w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. I byłoby wszystko
w porządku. Skorzystać ze stopniowania wysługi lat. OK. Jest to do dyskusji. To, co
powiedział w rozmowie gen. Wiesław B. Leśniakiewicz i nie tylko. Żeby płacić za gotowość. To bardzo ważne. Bo jeden wyjeżdża raz, a inny 10 razy. I w ten sposób nie
będzie uznaniowości w przyznawaniu dodatku. W pełni podtrzymujemy propozycje
komitetu obywatelskiego. Nie zapominajmy, że podpisało się pod nim 212 tys. osób.
Jeżeli to nie wyjdzie, to poprzemy ustawę Senatu. Bardzo dziękuje druhowi prezesowi
Waldemarowi Pawlakowi za inicjatywę. Wszystkim druhnom i druhom dziękuję za
dzisiejsze spotkanie. Zdrowia w tym ciężkim czasie.
Waldemar Pawlak
– Chciałem podziękować wszystkim uczestnikom konsultacji. Jakże wielu w nich
uczestniczyło. Mamy młodych strażaków i seniorów. To dobry sprawdzian, próba zaangażowania. Pamiętam pewną anegdotę o naszym papieżu, jak przyjechał do Polski.
Jeden z biskupów zapytał: „Ojcze Święty, a ile to osób pracuje w Watykanie?”. Papież
się zasępił. I odpowiedział: „Według mego rozeznania połowa”. Strażacy ochotnicy są
w dyspozycji całodobowo. Oprócz poświęcenia dla drugiego człowieka każdy z nas
pracuje także zawodowo. I to jest bardzo ważne. Są w gotowości. Dzisiaj dobra konkluzja do tego, co mówili Wiesław Leśniakiewicz i Marek Kowalski, żeby odwoływać się
do gotowości. Istotą ochrony jest zadbać o to, by tych wypadków nie było i żeby było
bezpiecznie, i za to powinni być ochotnicy docenieni. Tak jak wczoraj i dzisiaj działo
się na Śląsku. Tam też są na miejscu. Jedni podejmują działania, a potem są także odwody. Pamiętam na zebraniu w Ustrzykach dyskusję, że nie wszyscy zdążają dobiec do
remizy przed wyjazdem samochodu. Uchwalono więc, że Star wyjeżdża natychmiast,
a Żuk po 15 minutach, aby każdy miał szansę się wykazać. To było ze dwadzieścia lat
temu. Adam Nowak powiedział o ważnej rzeczy, tj. o ewentualnym wsparciu w postaci czy to ryczałtu, czy ekwiwalentu. Jak państwo dysponuje, to państwo refunduje za
wyjazd. Na przykład uprawnienia strażaków PSP respektować w OSP, aby nie robić
podwójnych badań i szkoleń. Ale to samo i w drugą stronę. Przy naborach do służby
w PSP nie musi strażak ochotnik przechodzić szkolenia, czyli powinien mieć preferencje przy tych naborach. To samo kierowcy. Mogą być na etacie gminy, ale nie tylko.
Ale gmina może mieć prawo do rekomendacji, gdy dysponować będzie nimi ktoś inny.
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Może być wybór. Gmina będzie miała prawo do refundacji. Druhowie Ziemba i Kamela podkreślali potrzebę konsultowania się. Był naturalnie problem. W czasie pandemii propagowaliśmy rozwiązania komunikacji zdalnej w oparciu o narzędzia Google
Meet. Ale też w oparciu o narzędzie krajowej firmy Not Informatyka, dzięki życzliwości i podpowiedzi prezesa Bronisława Skalnika. Komunikacja zdalna to ważna
sprawa, bo mamy możliwość kontaktu. Webinarium. To dotyczy propozycji dh. Teresy Tiszbierek związanych z dziecięcymi drużynami pożarniczymi. Tam jest wiele
pasjonujących osób. To wszystko pokazuje, że czasem coś, co na początku jest trudne
i niezrozumiałe, może mieć w efekcie dobre konsekwencje. Postarajmy się w szerokim
zakresie to wykorzystać, by przedstawiać swoje argumenty. Propozycje z naszej strony:
ustawa o dodatkach emerytalnych i poprawki w ustawie o ochronie przeciwpożarowej.
Bez komplikowania sprawy, bez rejestrowania na nowo statutów itp. Chcemy rozmawiać z samorządowcami i pracodawcami. Oni są bardzo ważni. Trzeba takich rozwiązań i dla pracodawców, którzy mają zatrudnionych strażaków OSP; muszą być one dla
nich satysfakcjonujące. Związek będzie występować także z postulatami na rzecz PSP.
Przykład: dodatek za 30 wyjazdowych dni w roku. Zwłaszcza dla tych sprzed 2013 r.
Może właśnie też zaproponować, że jak strażak jest w gotowości i ma na przykład
60 dni w gotowości, to należy mu się ten dodatek. A nie musi wyjechać do zdarzenia
30 dni. To będzie zdrowsze. Robić większą profilaktykę i chronić przed zbędnym tłokiem w zdarzeniu. Wiadomo, że jak jest akcja ratownicza, to musi być odpowiednia
liczba ratowników, by ją dobrze przeprowadzić. Edward Szlichta wspomniał o Pcimiu.
OSP Pcim to bardzo mocna jednostka. Jeżeli teraz prezes Orlenu docenia ochotnicze
straże pożarne, to znaczy, że druhowie z Pcimia porządnie wyszkolili wójta i na długo została wiedza oraz sympatia do straży. Chciałbym pocieszyć wszystkich, którzy
mówią o niezrozumieniu wielu zapisów w nowej propozycji ustawowej. Dzisiaj usłyszałem, że nawet ci, co te zmiany ustawowe proponują, także nie rozumieją tych zapisów, i że to legislatorzy namieszali, a teraz będą poprawiać i prostować. Jeszcze tylko
zdanie o wspomnianej znakomitej OSP Pcim w formie anegdoty. Strażacy z Pcimia
zabezpieczali ŚDM logistycznie. Rozwozili strażaków po posterunkach. Mają sprzęt,
rozeznanie i temperament. Potrafili znanymi tylko sobie sposobami przedzierać się
poprzez oddziały BOR-u i Policji. Podchodzi do mnie jeden z pielgrzymów i pokazuje
na strażaka z OSP Pcim, który był w polówce, którą mamy, a z tyłu jest napis OSP
Pcim, i pyta po angielsku: „Co to za jednostka specjalna – PCIM?”. Strażacy ochotnicy
mają zadania wykraczające poza tradycyjne działania rozumiane tylko jako ochrona
przed pożarami. Wczoraj wypowiedziano kapitalną uwagę. Nie ma takiej ustawy, która
pomieściłaby opis wszystkich działań strażackich OSP. Warto, abyśmy na podstawie
podsumowania tych konsultacji zbudowali własne propozycje zmierzające do wsparcia dodatków emerytalnych i przedstawili zarazem cały pakiet propozycji, które są
wynikiem naszych dyskusji i ankiet towarzyszących konsultacjom. Państwu dziękuję
za udział i aktywność, a wszystkim strażakom za zaangażowanie w pięknej służbie
rycerzy św. Floriana.
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5.7. Wyniki ankiety dotyczącej dodatku do emerytury
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II.

STRAŻACKIE
POSTULATY

1.

Postulaty strażaków
ochotników oraz ZOSP RP
do rozwiązań systemowych
Po otwartych konsultacjach oraz zebraniu odpowiedzi na ankiety i propozycje zgłoszone przez strażaków ochotników przedstawiamy postulaty środowiska ochotniczego
pożarnictwa.

Lp.
1.

2.

3.

4.

Pytanie
Jakie podmioty
powinny uczestniczyć
w systemie ochrony
przeciwpożarowej?

Odpowiedź
Procent głosów za
Dotychczasowe jednostki określone w ustawie
o ochronie przeciwpożarowej jako jednostki ochrony
75,70%
przeciwpożarowej, w tym ochotnicza straż pożarna
i Związek OSP RP.
Priorytetem jest utrzymanie i umocnienie wszystkich
16 tys. OSP i promowanie tworzenia nowych tam,
gdzie jeszcze nie istnieją, gdyż to daje największą
Zasady prowadzące do
szansę najszybszego dotarcia w ciągu kilku minut
czasu reakcji na miejscu
do poszkodowanych. Wszystkie OSP powinny mieć
70,60%
zdarzenia 5 minut
szerokie wsparcie szkoleniowe, logistyczne i być
wyposażone w nowoczesne systemy ratownicze.
Realizacja idei strażaka ratownika first respondera w OSP
i innych służbach.
KSRG należy rozwijać w kierunku powszechnego
Stosunek do Krajowego
systemu ochrony ludności z udziałem wszystkich OSP
Systemu Ratowniczo65,80%
jako podstawowych ogniw włączanych na zasadach
Gaśniczego (KSRG)
dobrowolności i umów cywilnoprawnych.
System powszechny docelowo oparty o wszystkie
jednostki PSP i OSP. Jednostki OSP (16 tys.) w systemie
ochrony ludności według kompetencji i wyszkolenia
Zasady funkcjonowania
strażaków ochotników oraz możliwości technicznych
62,90%
systemu ochrony ludności
zgodnie z dobrowolnie zadeklarowanym w umowie
cywilnoprawnej zakresem prowadzonych działań
ratowniczych i prewencyjnych, a także deklarowanym
terenem działania.
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5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

Rozwijać i wzmacniać specjalistyczne ratownictwo
w OSP. Państwo zapewnia pełne finasowanie edukacji
i szkoleń specjalistycznych oraz udostępnianie
stosownego sprzętu.
Szeroki rozwój ratownictwa medycznego w OSP. Z uwagi na
to, że w najbliższych latach znaczenie pomocy przedmedycznej
będzie rosło, należy między innymi zwiększyć liczbę szkoleń
KPP dla strażaków ochotników również z OSP spoza KSRG,
upowszechnić funkcję tzw. first respondera, czyli ratownika,
Ratownictwo medyczne
który jest najbliżej miejsca zdarzenia i dociera do osoby
w OSP
będącej w stanie zagrożenia życia przed przyjazdem zespołu
ambulansu, by udzielić pierwszej pomocy. First responder jest
osobą przeszkoloną w zakresie pierwszej pomocy, wyposażoną
w torbę medyczną oraz defibrylator AED. Zadanie dla
Związku OSP RP.
Prawo do nieodpłatnych szkoleń prowadzonych
Szkolenie strażaków
przez PSP mają wszyscy strażacy ochotnicy biorący
ochotników
bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.
Bezpośredni udział w działaniach ratowniczych mogą
brać strażacy ochotnicy, którzy ukończyli 18 lat i nie
Udział w akcjach
przekroczyli 65 lat, posiadający aktualne badania lekarskie
ratowniczych
dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych,
ubezpieczenie oraz odbyli szkolenie pożarnicze.
Działania prewencyjne i informacyjne powinny być
Działania prewencyjne
traktowane jako podstawowa działalność OSP.
Poszerzanie i dynamiczny rozwój działalności
prewencyjnej poprzez systemowe i skoordynowane
działania ujęte w „Programie rozwoju prewencji
Zakres działalności
społecznej w OSP”. Szkolenie lokalnych liderów prewencji
prewencyjnej
społecznej w ramach Związku OSP RP. Rozwój edukacji
ekologicznej oraz wdrażanie rozwiązań proekologicznych.
Intensywna współpraca z innymi podmiotami.
Pozostawić bez zmian dotychczasowe rozwiązanie.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) koordynuje
funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczogaśniczego na obszarze gminy w zakresie ustalonym
Komendant gminny
przez wojewodę. Zadanie to może być wykonywane
ochrony przeciwpożarowej
przy pomocy komendanta gminnego ochrony
przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został
zatrudniony przez wójta (burmistrza, prezydenta
miasta), albo przy pomocy komendanta gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
OSP działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach,
na podstawie statutu, a w zakresie ratownictwa
Podstawy prawne
na podstawie przepisów ustawy o ochronie
funkcjonowania OSP
przeciwpożarowej. OSP może być organizacją pożytku
publicznego.
Statut i zmiany statutu uchwala walne zebranie
OSP zgodnie z przepisami ustaw oraz miejscowymi
Zmiany statutu OSP
zwyczajami i tradycją. Sprawy niezastrzeżone przepisami
ustaw z uwagi na ważny interes państwa OSP kształtuje
według własnych swobodnych decyzji.
Katalog zadań ochotniczej
Otwarty,
z zastrzeżeniem wskazania na poziomie
straży pożarnej powinien
ustawowym zadań priorytetowych (przykładowych).
być
Rozwój ratownictwa
specjalistycznego

15.

Prawa nabyte OSP.
Status jednostki ochrony
przeciwpożarowej

16.

Zakres działania
i finansowania Związku
i OSP

Wszystkie jednostki OSP zachowują status jednostek
ochrony przeciwpożarowej i mogą otrzymywać wsparcie
finansowe z samorządu, budżetu państwa, środków
europejskich i innych instytucji oraz osób prawnych
i fizycznych na działalność statutową. Niedopuszczalne
jest odbieranie OSP tego statusu.
Zakres działania i źródła finansowania swobodnie
kształtowane przez Związek oraz wszystkie OSP (katalog
otwarty) w zgodzie z ustawami, statutem i uchwałami OSP.
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83,70%

79,50%

94,20%

89,60%
82%

62,10%

69,30%

73,90%

71,20%

79,60%

79,10%

76,80%
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do rozwiązań systemowych

17.

Zasady finansowania

Zwolnienie podatkowe
18. i uproszczona księgowość
w OSP
środkami
19. Dysponowanie
własnymi przez OSP

20. Odliczanie podatku VAT
Realizacja zadań z zakresu
21. ochrony przeciwpożarowej
przez urząd gminy/miasta

Działalność edukacyjno22. wychowawcza w Związku
OSP RP
23.

Zakres działalności
społecznej OSP

Zezwolenia na organizację
imprezy przez ochotniczą
straż pożarną poza
24.
nieruchomością
pozostającą w jej
posiadaniu
Rozwój działalności
kulturalnej, sportowej
i edukacyjno25.
wychowawczej,
kronikarskiej i naukowej
w Związku OSP RP
i wszystkich OSP

Dodanie do dotychczasowych zasad obowiązujących
w ustawie o ochronie przeciwpożarowej: 1) prawa dla
OSP do odliczenia podatku VAT od zakupów sprzętu
wykorzystywanego w celach związanych z ochroną
przeciwpożarową; 2) przywrócenie zasad finansowania
OSP ze środków instytucji ubezpieczeniowych, gdzie
ZOSP RP dystrybuowałby do OSP wpływy z odpisu
obowiązkowego ubezpieczenia od ognia.
Wszystkie OSP są zwolnione z obowiązku księgowości
i sprawozdawczości do urzędu skarbowego dotyczącego
organizacji pozarządowych, a obowiązki realizują na
odrębnych, uproszczonych zasadach.
OSP może dowolnie czerpać dochody z wykorzystaniem
posiadanych nieruchomości, sprzętu i wyposażenia,
a uzyskane środki może przeznaczać na dowolnie
wybrany cel statutowy na dotychczasowych zasadach.
Ponadto OSP mogą prowadzić działalność gospodarczą,
a uzyskane zyski przeznaczać na działalność statutową.
Wszystkie OSP mają możliwość pełnego odliczenia
podatku VAT od wszystkich zakupów na cele ochrony
przeciwpożarowej i zapewnienia gotowości bojowej jednostki.
Urząd gminy/miasta realizuje zadania własne z zakresu
ochrony przeciwpożarowej i ponosi wydatki związane
z zapewnieniem i utrzymaniem gotowości bojowej
OSP w sposób ustalony z daną OSP oraz komendantem
gminnym ochrony przeciwpożarowej (lub Związku OSP
RP) zgodnie z posiadanym budżetem i potrzebami.
Stworzenie sytemu szkolenia dla opiekunów/
instruktorów MDP. Rozwój systemu zdobywania odznak
MDP. Budowanie platformy e-learningowej dla szkolenia
i edukacji młodzieży (dziecięce i młodzieżowe drużyny
pożarnicze). Organizowanie obozów wypoczynkowoedukacyjnych.
Zakres działania swobodnie kształtowany przez OSP
(katalog otwarty) w zgodzie z ustawami, statutem
i uchwałami OSP.

66,90%

75,80%

88,60%

84,60%

82,60%

73,90%

86,50%

Nie powinno być wymagane specjalne zezwolenie
organu gminy (poza ograniczeniami wynikającymi
z innych obowiązujących przepisów, np. dot. imprez
masowych).

70,20%

Szeroki rozwój dotychczasowych form aktywności
przy korzystaniu z różnorodnych możliwości prawnofinansowych krajowych i zagranicznych, a zwłaszcza
Unii Europejskiej.

77,60%

Związek OSP RP i poszczególne OSP szeroko
kontynuują tradycję sportów pożarniczych. Związek
Rozwój sportu
koordynatorem nowych inicjatyw wśród młodzieży
26. pożarniczego i zawodów
strażackiej, aplikując o wsparcie tych przedsięwzięć ze
sportowo-pożarniczych
środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Związek
i OSP szeroko współpracują z innymi podmiotami na
rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu.
Działalność Związku
Związek OSP RP i zrzeszone w nim OSP mogą
RP oraz wszystkich prowadzić działalność bez ograniczeń w zakresie kultury
27. OSP
OSP w obszarze kultury i oświaty – orkiestry, zespoły artystyczne i wszelkie inne
i oświaty
formy aktywności kulturalnej i oświatowej.
OSP może swobodnie wykorzystywać wszystkie
Wykorzystanie
mienia
na
28.
składniki mienia, a z pożytków z tego tytułu może także
działalność kulturalną
finansować działania w zakresie kultury.
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79,70%

83,90%
82,40%

Postulaty strażaków ochotników oraz ZOSP RP
do rozwiązań systemowych

Badania naukowe
29. i dokumentowanie dziejów
polskiego pożarnictwa

kronikarstwa i izb
30. Rozwój
pamięci w OSP
Rozwój współpracy
zewnętrznej krajowej oraz
31. międzynarodowej Związku
OSP RP i poszczególnych
OSP
32.

Uroczystości religijne

33.

Praca Związku OSP RP
oraz OSP z młodzieżą

34.

Umundurowanie

35.

Kolory hełmów

36.

Legitymacje OSP

37.

Odznaczenia

OSP na wypadek
38. Mająteklikwidacji
39.

Nadzór i kontrola

40.

Dodatki emerytalne

41.
42.
43.

Finansowanie gotowości
strażaków ochotników
w krajowym systemie
ratowniczym
Ekwiwalent pieniężny
za udział w akcjach
i szkoleniach
Kierowcy OSP

Poszerzanie dotychczasowej działalności. Należy wspierać
i promować badania naukowe dotyczące problematyki
strażackiej, nawiązywać na poziomie centralnym oraz
oddziałów wojewódzkich ZOSP RP współpracę ze
środowiskiem naukowym wyższych uczelni, przede wszystkim
z wydziałami historycznymi lub humanistycznymi. Inicjować
powstawanie w niektórych uczelniach i instytutach zakładów
historii pożarnictwa. Współpracować w tym obszarze
z uczelniami i związkami zagranicznymi. Pozyskiwanie
środków finansowych krajowych i zagranicznych.
Praca na rzecz rozwoju kronikarstwa we wszystkich OSP
oraz instancjach Związku. Przy instancjach Związku
powoływać Kluby Kronikarza. Wspierać powoływanie
w każdej OSP Izby Tradycji.
Poszerzanie dotychczasowej współpracy z partnerami
krajowymi i zagranicznymi Związku. Rozwój
i nawiązywanie współpracy z organizacjami strażackimi
w innych krajach. Współpraca w ramach Unii Europejskiej
w szczególności na rzecz realizowania przedsięwzięć
w obszarze działalności humanitarnej i ochrony ludności.
Uczestnictwo w pozyskiwaniu grantów z funduszy
krajowych i zagranicznych, zwłaszcza unijnych.
OSP i strażacy OSP mogą uczestniczyć
w uroczystościach religijnych bez ograniczeń, zgodnie ze
zwyczajami i tradycją.
Związek OSP RP oraz wszystkie OSP mogą pracować
z dziećmi i młodzieżą (bez ograniczeń wiekowych)
w różnych formach w oparciu o statut, uchwały
i regulaminy.
Wszyscy strażacy ochotnicy (członkowie OSP) mają
prawo do noszenia munduru wyjściowego, a uprawnieni
wyjeżdżający do akcji ratowniczych ubrania specjalnego
i odzieży ochronnej.
OSP hełmy w kolorze białym, PSP hełmy w kolorze
czerwonym.
OSP może ustanowić legitymacje dla członków OSP
według określonego przez Związek OSP RP wzoru.
Strażacy OSP (wszyscy członkowie OSP) za
wyróżniającą się działalność społeczną, ratowniczą,
organizacyjną mogą być odznaczani odznaczeniami
państwowymi, resortowymi i korporacyjnymi.
OSP same dowolnie wskazują w swoim statucie, na czyją
własność przechodzi majątek w przypadku likwidacji
stowarzyszenia.
Zachowanie dotychczasowego kręgu podmiotów
i zakresu ich uprawnień w obszarze nadzoru i kontroli
nad OSP, tj. starosta w zakresie zgodności działania OSP
z przepisami prawa i statutem, a komendant powiatowy
PSP w zakresie ratownictwa.
Według projektu obywatelskiego (500 zł/miesiąc po
25 latach) – 20 zł za każdy rok działań ratowniczych,
minimum 10 lat.
Strażak ochotnik pozostający w gotowości do działań
otrzymuje miesięczny ryczałt pieniężny, finansowany
z budżetu państwa, np. 500 zł/miesiąc.
Ekwiwalent pieniężny nie wyższy niż 1/160 przeciętnego
wynagrodzenia i nie niższy niż 1/160 minimalnego
wynagrodzenia.
Kierowców OSP w KSRG zatrudnia gmina i otrzymuje
zwrot wynagrodzeń z budżetu państwa, w pozostałych
OSP gmina może zatrudnić kierowców w ramach
budżetu gminy.
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67,90%

61,50%

68,80%

91,80%
89,30%

90,60%
74,40%
56,90%
81,10%
73,80%

81,40%

63,20%
46,10%
64,40%
59,80%

Postulaty strażaków ochotników oraz ZOSP RP
do rozwiązań systemowych

44.

Strażacy PSP działający
w OSP

45.

Strażacy ochotnicy
zatrudniający się w PSP

46.

Zatrudnianie w PSP
strażaków ochotników

Zachowują ważność badań lekarskich i szkoleń, w tym
uprawnienia kierowców także w czasie działalności
w OSP.
Zachowują ważność równoważnych badań lekarskich
i szkoleń przy zatrudnianiu się w PSP.
Strażacy ochotnicy powinni mieć ustawowo
zagwarantowane dodatkowe preferencje przy
zatrudnianiu w PSP oraz przyjmowaniu do szkół
pożarniczych, szczegółowo określone w ustawie.
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94,50%
73,50%
77,10%

Ankieta dotycząca projektu ustawy o OSP
Pytania zamknięte.
Dane z dnia 01/07/2021 08:37
Ankieta dotycząca projektu ustawy o OSP
Pytania zamknięte.

2.

Dane z dnia 01/07/2021 08:37

Wyniki ankiety
Ankieta dotycząca projektu ustaw o OSP. Pytania zamknięte. Dane z dnia 01/07/2021
08:37
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WYNIKI ANKIETY

464

WYNIKI ANKIETY

465

WYNIKI ANKIETY

466

WYNIKI ANKIETY

467

WYNIKI ANKIETY

468

WYNIKI ANKIETY
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WYNIKI ANKIETY

470

WYNIKI ANKIETY
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WYNIKI ANKIETY

472

WYNIKI ANKIETY
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WYNIKI ANKIETY
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WYNIKI ANKIETY
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WYNIKI ANKIETY

476

WYNIKI ANKIETY

477

WYNIKI ANKIETY
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3.

Strażacy ochotnicy
to nasze bezpieczeństwo

W trakcie dyskusji nad projektem ustawy o OSP wypowiadali się członkowie Zespołu ds.
Strategii Związku OSP RP Florian 2050. Gen. brygadier dr h.c. Wiesław B. Leśniakiewicz, mgr
inż. Krzysztof Szelągowski, mgr Edward Szlichta oraz dr Marian Zalewski brali udział w organizacji konsultacji oraz czynnie w nich uczestniczyli. Prezentowali swoje przemyślenia w mediach – w szczególności na stronie internetowej Związku, w czasopismach („Strażak”, „Polityka”) – akcentując potrzebę transparentnych, merytorycznych konsultacji, a nade wszystko
umacniania ochotniczego ruchu pożarniczego w duchu szlachetnych zasad W jedności siła
oraz Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Doświadczenie historyczne, zagrożenia dla bezpieczeństwa nas wszystkich – jakże widoczne na przykładzie ostatnich lat – i świadomość wielu
nowych zagrożeń w bliższej i dalszej przyszłości uzmysławiają nam, jak potrzebny jest silny
ochotniczy ruch pożarniczy. To od niezakłóconej aktywności strażaków ochotników zależy
przecież nasze bezpieczeństwo. Dlatego wszelkie propozycje odnoszące się do środowiska
ochotniczego muszą być wspólnie z nim wypracowywane. W tym duchu trwają prace nad
Strategią Związku, której Zarys publikowany jest w niniejszym tomie Analiz w części pierwszej.
Projekt ustawy nie wnosi nowej jakości (Wiesław B. Leśniakiewicz)
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej przygotowały projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej.
Dyskusja co do zasadności tworzenia odrębnej ustawy o ochotniczej straży pożarnej
była już wcześniej podejmowana. Miała ona swoich zwolenników, jak również przeciwników. Moje zdanie było w tej kwestii jednoznaczne: nie ma potrzeby tworzenia odrębnej
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ustawy, skoro jest podstawowa ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia
1991 r. (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351), w której zawarto najważniejsze kwestie dotyczące
ochrony przeciwpożarowej, w tym organizacji OSP. Nadal pozostaję wierny swojemu
przekonaniu, że można znowelizować obowiązującą ustawę o ochronie przeciwpożarowej,
wprowadzając do niej niezbędne uzupełnienia istotne dla strażaków ochotników, które
znalazły się w przygotowanym projekcie, zamiast przenosić przepisy z obowiązującej ustawy do ustawy tworzonej. Pozwolę sobie jednak przedstawić kilka wątpliwości, jakie nasunęły mi się po przeczytaniu projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej.
Pierwsza rzecz, na którą zwróciłem uwagę: z ustawy o ochronie przeciwpożarowej została usunięta definicja krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz art. 14, w którym określono ramy systemu, w tym cele systemu, zadania, podmioty itd. Z ustawy usunięto również
art. 12, w którym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych przypisano nadzór nad
funkcjonowaniem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Pozostawiono natomiast
art. 21, w którym nadano uprawnienia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
W drodze rozporządzenia określone zostały zakres, szczegółowe warunki i tryb włączania
jednostek ochrony przeciwpożarowej do KSRG. Miałem obawy, że system przestaje istnieć,
jednak w art. 32 ust. 13 projektowanej ustawy pojawił się zapis zmieniający art. 33 ust. 1
ustawy o ochronie przeciwpożarowej w brzmieniu: „Budżet państwa uczestniczy w kosztach
funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 2-5
i 8, jeżeli jednostki te działają w ramach krajowego systemu ratowniczego, o którym mowa
w art. 42 ust. 1 ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej”. Oznacza to
zapewne możliwość utworzenia krajowego systemu ratowniczego, którego założenia i zadania zostaną określone w dopiero przygotowywanej ustawie o ochronie ludności i zarządzaniu kryzysowym. Jeśli ustawa o ochotniczej straży pożarnej wejdzie w życie, to do czasu
uchwalenia nowej ustawy o ochronie ludności i zarządzaniu kryzysowym krajowy system
ratowniczo-gaśniczy formalnie nie będzie istniał. Projektodawca ustawy dokonuje podziału jednostek OSP na: jednostki OSP, które wyodrębnią jednostki ratowniczo-gaśnicze, oraz
jednostki, które JRG nie wyodrębnią. Zgodnie z art. 8 ust. 1 projektu JRG OSP to część
ochotniczej straży pożarnej wyodrębniona przez zarząd stowarzyszenia OSP spośród swoich członków, zwanych dalej „ratownikami OSP”, na której czele stoi naczelnik lub dowódca,
będący jednocześnie ratownikiem OSP. Zgodnie z tym zapisem strażacy OSP, którzy będą
brać udział w działaniach ratowniczych, przestają być strażakami, a stają się ratownikami
OSP. W projekcie ustawy nie pojawia się określenie strażak, tak więc strażacy OSP po wejściu w życie ustawy stają się ratownikami OSP. Tym samym projektodawca odstępuje od
ponad 100-letniej tradycji nazwy własnej określającej członka OSP jako strażaka. Dla przypomnienia, w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej w art. 1 ust. 3 jest zapis „służbę w Państwowej Straży Pożarnej pełnią funkcjonariusze pożarnictwa, zwani dalej strażakami”. Czyli
funkcjonariusze PSP i osoby pełniące służbę w jednostkach ochrony przeciwpożarowej będą
nadal strażakami, a członkowie OSP ratownikami. Taka formuła jest nie do zaakceptowania.
Członkowie OSP powinni nadal być strażakami.
Ponadto uprawnienie do wyodrębnienia JRG OSP powinno być po stronie walnego
zgromadzenia OSP, które jest najważniejszą władzą OSP.
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Projektodawca ustawy o OSP wprowadził bardzo istotną zmianę w art. 15 ustawy o ochronie
przeciwpożarowej, wskazując, że jednostką ochrony przeciwpożarowej nie jest jednostka ochotniczej straży pożarnej, jak to ma miejsce dotychczas, ale jednostką ochrony przeciwpożarowej
jest ochotnicza straż pożarna, w której utworzono jednostkę ratowniczo-gaśniczą OSP. Jak
już wspomniałem, JRG OSP to wyodrębniona część ratowników. Co to oznacza – że nie wszystkie OSP, nie wszyscy członkowie OSP, będą o specjalnym statusie ratownika OSP. A tylko dla
ratowników OSP projektodawca przewidział określone uprawnienia. Projektodawca wskazał,
że minister właściwy do spraw wewnętrznych określi sposób przygotowania JRG OSP do prowadzenia działań ratowniczych oraz udziału w akcjach ratowniczych organizowanych i prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną, w tym minimalne wyposażenie JRG OSP w pojazdy
gaśnicze i specjalne oraz sprzęt i środki techniczne, z uwzględnieniem zagrożeń występujących
na danym terenie, minimalne standardy zdolności operacyjnej oraz gotowości operacyjnej. Można domniemać, że jeśli OSP, która mimo wyodrębnienia JRG nie spełni wymagań określonych
przez ministra, nie będzie mogła być jednostką ochrony przeciwpożarowej.
Zgodnie z art. 10 projektu ustawy gmina ma obowiązek zapewnienia gotowości bojowej dla OSP posiadającej JRG, a zgodnie z art. 25 projektu koszty funkcjonowania OSP
pokrywane są m.in. z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W uzasadnieniu do
projektu uznano, że „największym problemem są obecnie relacje OSP z gminami, które
ustawowo mają obowiązek zapewniania »gotowości bojowej«, bez możliwości wpływu na
sposoby ustalania tej gotowości”. Zdefiniowanie gotowości bojowej jest słuszne, ale wystąpią pewne problemy, co może oznaczać, że gmina nie będzie miała obowiązku zapewnić
m.in. pojazdów i sprzętu specjalistycznego, środków ochrony osobistej i umundurowania,
sprzętu teleinformatycznego i środków alarmowania, ubezpieczenia ratowników OSP, badań lekarskich jednostkom OSP, które nie wyodrębniły JRG spośród swoich członków.
Przy takich zapisach powstaje obawa, że w momencie, gdy minister właściwy do spraw
wewnętrznych określi w rozporządzeniu sposób przygotowania JRG OSP do prowadzenia
działań ratowniczych oraz ich udziału w akcjach ratowniczych organizowanych i prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną, spora część jednostek OSP, nawet jeśli wyodrębni JRG,
nie będzie mogła być jednostką ochrony przeciwpożarowej, a strażacy tych jednostek nie będą
korzystać z uprawnień przypisanych „ratownikom” z uwagi na niespełnienie wymagań wynikających z rozporządzenia. Ustawodawca zapewnił tylko dla „ratowników OSP” uprawnienia
(przeniesione z dotychczasowej ustawy o ochronie ppoż.) oraz ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach i innych działaniach określonych w art. 15 projektu, co może
oznaczać, że tych uprawnień zostaną pozbawieni członkowie OSP, w których nie wyodrębniono JRG lub wyodrębniona JRG nie spełni podstawowych wymagań ilościowo-jakościowych.
Zaznaczyć należy, że projektodawca w art. 3 ust. 1 określił zadania dla każdej ochotniczej straży pożarnej, m.in. udzielanie pomocy humanitarnej, w tym pomocy socjalnej. Strażacy OSP,
w której nie wyodrębniono JRG, a którzy będą realizować zadania udzielania pomocy humanitarnej, nie będą posiadali ustawowych uprawnień strażaka ratownika.
Kolejnym problemem, który budzi wątpliwości, są koszty szkolenia. W art. 27 ust. 1
projekt zakłada, że szkolenia pożarnicze ratowników OSP prowadzi Państwowa Straż Pożarna. W obowiązującej ustawie o ochronie przeciwpożarowej zapis jest jednoznaczny,
szkolenie członków ochotniczej straży pożarnej prowadzi nieodpłatnie Państwowa Straż
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Pożarna. W uzasadnieniu do projektu pojawia się: „W obecnym stanie prawnym komendy te nie posiadały zasobów kadrowych do szkolenia oraz nie dysponowały odrębnymi
środkami na zatrudnienie wykładowców lub instruktorów, którymi mogliby być na przykład emerytowani funkcjonariusze PSP”. Z tego wynika, że szkolenia będą prowadzone odpłatnie. Budzi to moje zdziwienie, że PSP nie posiada zasobów kadrowych. Aktualnie tylko
w samych komendach powiatowych PSP pełni służbę około 8,5 tys. oficerów. Rozumiem
stworzenie możliwości zatrudniania byłych funkcjonariuszy w charakterze wykładowców,
ale środki na szkolenia strażaków OSP musi zapewnić budżet państwa. Obciążanie kosztami
szkoleń gmin, którym nałożono przecież dodatkowy obowiązek szkolenia z zakresu bhp ratowników OSP, jest nieuzasadnione. Mam nadzieję, że nikomu nie przychodzi na myśl, aby
kosztami szkolenia obciążać OSP lub samych strażaków.
Jeśli PSP zwiększa zadania oraz nadzór i kontrolę nad OSP, to oczekiwać należy zwiększenia pomocy, jaką OSP może uzyskać od PSP, nie tylko w części szkoleniowej, ale również dotyczącej na przykład obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych czy też przyjęcia
ustawowych preferencji dla strażaków OSP ubiegających się o przyjęcie do służby w PSP.
Związek OSP RP deklaruje współpracę w zakresie szkolenia strażaków OSP, co powinno również znaleźć swoje odzwierciedlenie w projekcie ustawy.
W projekcie ustawy pojawiły się mocne akcenty kontrolne dotyczące OSP. Projektodawca w art. 4 określił zadania dla jednostek OSP, które wyodrębniły JRG. Do zadań ochotniczej straży pożarnej jako jednostki ochrony przeciwpożarowej należy w szczególności:
prowadzenie działań ratowniczych oraz udział w akcjach ratowniczych organizowanych
i prowadzonych przez PSP, udział w działaniach i akcjach ratowniczych poza granicami
kraju w pasie transgranicznym na podstawie umów międzyrządowych, udział w alarmowaniu i ostrzeganiu ludności o zagrożeniach, wykonywanie zadań na rzecz ochrony ludności, wykonywanie medycznych działań ratowniczych, udział w szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. W art. 7 projektodawca nałożył
zobowiązanie na wojewodę sprawowania kontroli realizacji zadań wynikających z art. 4.
Oznacza to, że wszystkie powyższe zadania nałożone na OSP będą poddawane kontroli.
Kontroli również podlegać będą zadania wynikające z art. 1 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej w zakresie zapewnienia sił i środków do zwalczania pożaru, klęski
żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia oraz prowadzenie działań ratowniczych.
W dotychczas obowiązujących przepisach wojewoda, zgodnie z art. 21 ustawy o ochronie
przeciwpożarowej, mógł żądać informacji związanych z wykonywaniem zadań OSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie danego województwa. Przypomnieć należy
o art. 11 ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. 1991 Nr 88 poz. 400) o Państwowej
Straży Pożarnej, który stanowi: „Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
wykonuje w imieniu wojewody zadania i kompetencje określone w ustawach”. Oznacza to,
że kontrolę zadań, o których mowa w art. 4 i 6 projektowanej ustawy, nałożonych na OSP,
prowadzić będzie PSP w odniesieniu do jednostek, które wyodrębnią JRG OSP.
Pamiętać należy, że w ustawie o ochronie przeciwpożarowej był również zapis dający
uprawnienia komendantowi głównemu PSP, wojewodzie, staroście, odpowiednio na obszarze
kraju, województwa lub powiatu określania zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
koordynacji jego funkcjonowania i kontroli wykonywania wynikających stąd zadań, a w sy-
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tuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska kierowania tym systemem.
Kontrola dotyczyła tylko OSP KSRG, realizowana w ramach inspekcji gotowości bojowej.
Z powyższego wynika, że zakres kontroli w odniesieniu do OSP został znacznie rozszerzony.
Z ustawy o ochronie przeciwpożarowej projektodawca ustawy o OSP wykreśla artykuły od 34 do 38. Tym samym nie będzie można pokrywać innych kosztów funkcjonowania
ochotniczych straży pożarnych i ich związków, związanych z ochroną przeciwpożarową,
z budżetu państwa, o ile na podstawie odrębnych przepisów zostaną przekazane gminom
jako zadania zlecone.
Moje zdziwienie budzi fakt wyłączenia z ustawy o ochronie przeciwpożarowej bardzo
ważnego źródła finansowania OSP, jakim są środki przekazane przez zakłady ubezpieczeń
z wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia. Każdego roku
10% sumy wpływów przekazywane jest komendantowi głównemu PSP. 50% tych środków
ma on obowiązek przekazać OSP na zapewnienie gotowości bojowej, budowę i modernizację obiektów i strażnic, badania naukowe i działalność racjonalizatorską w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i przeciwdziałania innym zagrożeniom, a także propagowanie
bezpieczeństwa pożarowego.
Projektodawca nowej ustawy, uchylając art. 38 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, pozbawia jednostki OSP znaczących środków na ich rozwój. Należy przypomnieć, że w roku
2018 Związek OSP RP pozbawiony już został możliwości przekazywania środków pochodzących od firm ubezpieczeniowych dla OSP; kompetencja ta została powierzona komendantowi
głównemu PSP. W proponowanym rozstrzygnięciu ochotnicze straże pożarne pozbawione są
tego źródła finansowania. Należy zaznaczyć, że są to środki, które mają wpływać na poprawę
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dlatego uchylenie z ustawy o ochronie przeciwpożarowej
tego przepisu jest kompletnie nieuzasadnione. Czyżby projektodawca ustawy o OSP zakładał, że ochotnicze straże pożarne zrekompensują sobie te środki wpływami z organizowanych
przez siebie imprez, o których mowa w art. 5 ust. 7 projektowanej ustawy?
Projektodawca wprowadza ograniczenie związane z odpłatnym wykorzystaniem nieruchomości, środków transportu, urządzeń i sprzętu pozostającego w posiadaniu OSP,
a który stanowi jego własność, do innych społecznie użytecznych celów, określonych
w statucie OSP. Możliwość jego wykorzystania wynikać będzie z art. 28 ust. 1, ale w zakresie ustalonym z właściwą gminą zobowiązaną do zapewnienia jej zdolności i gotowości operacyjnej JRG OSP. Oznaczać to może, że w każdym przypadku odpłatnego wykorzystania remiz strażackich, pojazdów i sprzętu będzie wymagana zgoda gminy, a środki
finansowe będzie można wykorzystać z wyłącznym przeznaczeniem na rzecz JRG OSP.
Obowiązujący dotychczas przepis daje pełną swobodę odpłatnego wykorzystania nieruchomości, środków transportu, urządzeń i sprzętu pozostającego w dyspozycji ochotniczej straży pożarnej lub ich Związku do innych społecznie użytecznych celów, określonych
w statucie OSP lub ich Związku, a środki uzyskane z tytułu, o którym mowa w ust. 1,
stanowią dochody własne ochotniczej straży pożarnej lub ich Związku.
Z pobieżnej analizy projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej wynika szereg wątpliwości,
które powodują konieczność wniesienia wielu uwag i propozycji, z nadzieją, że zostaną uwzględnione, bowiem w proponowanym kształcie projekt ustawy nie wnosi żadnej nowej jakości.
5 maja 2021 r.
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Potrzebni są wszyscy strażacy i wszystkie OSP (Marian Zalewski)
Związek we współpracy ze środowiskiem strażackim, naukowym i samorządem pracuje nad Strategią Florian 2050. W okresie ostatnich kilkunastu miesięcy wydano trzy tomy
opracowań Analizy strategiczne Florian 2050. Są one bazą analizowanych obszarów strategicznych i celów szczegółowych. Zamieszczone na stronie Związku OSP RP są powszechnie dostępne. W pracach biorą udział strażacy ochotnicy i funkcjonariusze PSP, naukowcy
z wielu ośrodków naukowych, w tym uczelni wyższych i Polskiej Akademii Nauk, liderzy
samorządowi od radnych gmin po marszałków województw. 24 kwietnia 2021 r. tematyka strategii prezentowana była w trakcie konferencji naukowej „Rycerze św. Floriana. Bogu
na chwałę, ludziom na pożytek. W stulecie Związku OSP RP” z udziałem kilkudziesięciu
uczestników z całego kraju. W najbliższym czasie będziemy organizować kolejne konsultacje, w tym w formie wysłuchań publicznych. Wypracowujemy rekomendacje w szerokiej
społecznej konsultacji. Taki tryb prac wynika z powagi tematu. Zagadnienia dotyczą bowiem
bezpieczeństwa nas wszystkich. Wymaga więc tego szacunek do współobywateli i strażaków.
Szczególnie odnosi się to do kilkusettysięcznej rzeszy strażaków ochotników, którzy
nie na rozkaz, lecz z potrzeby serca czuwają dzień i noc nad naszym bezpieczeństwem.
Ich społeczne zaangażowanie znane i szanowane jest od pokoleń. Pokazał to także miniony, dramatyczny rok, nacechowany nieprzewidywalnością i ogromną skalą zagrożeń
powszechnego bezpieczeństwa w wyniku pandemii SARS-19. I właśnie troska o życie
milionów obywateli prowadzi do konieczności współpracy na wszystkich poziomach,
od środowisk lokalnych przez państwa po poziom globalny. Brak takiego zrozumienia
to droga do nieszczęść, w tym wielu ofiar śmiertelnych. Mamy głęboką świadomość, że
rozwiązania na przyszłość należy szeroko konsultować ze wszystkimi zainteresowanymi.
Czas pandemii potwierdził sprawność unikalnego polskiego systemu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa przyjętego w wolnej Polsce w 1991 r. Pomimo niedoinwestowania służby ratownicze zdają egzamin, często w ekstremalnych warunkach. Dotyczy to także pożarnictwa ochotniczego, które z nieprzymuszonej woli w ścisłej współpracy z funkcjonariuszami PSP
wzięło na siebie oprócz działań ratowniczych zadania humanitarnej pomocy i wsparcia. Ten
optymalny na dzisiaj system ochrony przeciwpożarowej i ratowniczej składa się z trzech komponentów wzajemnie się wspierających: ochotnicy – samorząd – państwo. Każdy powinien
wnosić swój wkład, swoje możliwości i powinności. Rzetelnie i po partnersku.
Życie stawia nowe wyzwania. Dotychczasowy system należy unowocześniać i rozwijać. Wyzwaniem na dzisiaj nie jest jednak jakość sprzętu i dzielenie jednostek na lepsze
i gorsze, a podług tego nadawanie bądź odbieranie prawa do ratowania i nazywania się
strażakami. Palącym problemem dzisiaj jest czas reakcji ratującej życie. Mówimy: podstawą, ku której powinniśmy dążyć, jest maksimum 5 minut na podjęcie działań ratowniczych na miejscu zdarzenia. Realizacja tego celu to jakże często jedyna szansa na uratowanie życia. Na nic skomplikowane procedury i nowoczesny sprzęt, gdy pomoc przyjdzie
za późno. Jednym z takich pomysłów jest upowszechnienie idei strażak ratownik first
responder i szerokiej prewencji społecznej. Są już strażacy ochotnicy, którzy ten system
wcielają w życie.
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W tym systemie wszyscy są potrzebni. Wszystkie 16 tysięcy OSP. Wszystkim należy w przyszłości zaproponować włączenie do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Państwo i samorząd powinny wspierać strażaków ochotników poprzez szerokie
szkolenia, sprzęt. A nade wszystko poprzez uszanowanie ich samodzielności, samorządności, ochotniczego zapału i inicjatywności. To wsparcie jest wsparciem społeczeństwa
obywatelskiego. Potrzebni są wszyscy strażacy ochotnicy – 700 tysięcy osób należących do
naszego ruchu. Każdy ma swoje miejsce w panteonie szlachetnej służby Bogu i Ojczyźnie.
Społeczeństwo jest dumne z rozwoju tak licznej armii strażaków ochotników. Wszyscy
członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej to dumni strażacy – rycerze św. Floriana. A każda OSP ma prawo rozwijać się i oczekiwać pomocy w realizacji swoich celów. Pomocy,
a nie przeszkód. Swoją pomoc realizuje samorząd, państwo i obywatele, szczególnie ci
zrzeszeni w organizacjach pożytku publicznego. Niechaj ta pomoc oraz projekty doskonalenia i zmian w systemie bezpieczeństwa ludności będą transparentne, po szerokich
społecznych konsultacjach i przy strażackiej aprobacie. Nie doprowadźmy do destabilizacji systemu, gdy on działa, tym bardziej w czasie tylu niepewności i zagrożeń. Chodzi
przecież o bezpieczeństwo ludności, o życie i zdrowie. W tej idei strażacki ruch ochotniczy
wespół z funkcjonariuszami PSP odgrywa tak ważną rolę. Współpracujmy w jego rozwoju
i umacnianiu. W jedności. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.
4 maja 2021 r.
Czy i komu jest potrzebna ustawa o OSP przygotowana przez PSP?
Nasz Związek od wielu miesięcy pracuje nad Strategią Florian 2050. Transparentnie,
z szeroką partycypacją społeczną. Konsultujemy w myśl powszechnie przyjętych zasad
konsultacji: dobrej wiary, powszechności, przejrzystości, ekspansywności, koordynacji,
przewidywalności i poszanowania interesu ogólnego. Chcemy poprzez to wypracować
optymalne rozwiązania akceptowalne przez władze i społeczeństwo. Wynika to z troski
o bezpieczeństwo nas wszystkich.
Dotychczasowa szeroka konsultacja zaprezentowana w trzech tomach Analiz strategicznych Florian 2050, a także w czasie konferencji naukowej „Rycerze św. Floriana. Bogu
na chwałę, ludziom na pożytek”, która odbyła się 24 kwietnia 2021 r., uzmysławia, że w ratownictwie najważniejsze jest błyskawiczne dotarcie ratowników na miejsce zdarzenia.
Takim celem strategicznym jest dotarcie w ciągu 5 minut. Taki cel jako najważniejszy
stawiamy w naszej strategii. To już dzisiaj bardzo realne. Są możliwości techniczne i ludzkie. Są przykłady systemowych rozwiązań to umożliwiających. Życie pokazuje, że najczęściej to strażacy w białych hełmach z OSP docierają najszybciej na miejsce tragedii. 16 tys.
OSP są nas najbliżej. Są z powołania, potrzeby serca. Trudno tego ducha zagasić. Chociaż
Jan Paweł II w Drohiczynie w 1999 r. przezornie apelował: ,,Pamiętajcie, ducha nie gaście”.
Dzisiaj, gdy nasza cywilizacja zatrzęsła się w posadach, z tragediami w wymiarze
ludzkim, społecznym i gospodarczym, dobrze rozwinięte ratownictwo i pomoc humanitarna stają się podstawą normalności naszego życia. Uzmysławiamy to sobie szczególnie wyraziście. Dlatego mówimy głośno i wyraźnie: każdy wolontariusz, każdy strażak
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ochotnik jest jak nigdy potrzebny. Zjednujmy ich, nie zrażajmy. W ruchu strażackim
oznacza to tworzenie klimatu na rzecz włączania się do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego wszystkich chętnych Ochotniczych Straży Pożarnych i podejmowania się zadań, do których są gotowi. Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak 4 maja 2019 r. podczas
centralnych obchodów Dnia Strażaka w Warszawie powiedział, że aby system ochrony
ludności był niezawodny, muszą być trzy komponenty: ochotnicy, samorządowcy i państwo. Taki jest system budowany od roku 1991. Sprawdza się. Jeżeli więc chcemy wprowadzać jakieś zmiany w systemie ratownictwa i ochrony ludności, na przykład projektowane przez państwo zmiany prawne, to głos wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza
strażaków ochotników i samorządowców, musi być wyartykułowany i wzięty pod uwagę.
Wynika to także z istoty demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego.
Dlatego też gdy pojawił się dokument sygnowany przez Państwową Straż Pożarną pod
nazwą Ustawa o ochotniczej straży pożarnej, przystępujemy do konsultacji. Tym bardziej
że projekt stworzyli funkcjonariusze PSP dla OSP. Bez udziału tych ostatnich. Zadajemy
pytania. Dlaczego pojawił się projekt? Czy to dobre rozwiązania dla OSP, dla naszego bezpieczeństwa? Pracując nad rozwiązaniami na przyszłość, chcemy zapytać: czy zmiany pomogą
dotrzeć strażakom z OSP jeszcze szybciej do zdarzenia, a państwo jeszcze bardziej wesprze
wszystkie OSP w realizacji ich jakże potrzebnych zadań? Chcemy, aby wypowiedzieli się
wszyscy, gdyż strażacy ochotnicy są wokół nas i pomagają wszystkim. Codziennie i od lat,
od pokoleń. Jeżeli są proponowane zmiany, to pytamy dlaczego, po co i jakie będą skutki?
We wstępie do projektu ustawy stwierdza się: Doceniając szczególną postawę obywatelską
ochotniczego pożarnictwa „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” na przestrzeni dziejów naszej
państwowości, uchwala się niniejszą ustawę, kierując się konstytucyjnym prawem do dobrowolnego zrzeszania się. Ochotnicza straż pożarna spełnia służebną rolę na rzecz społeczności lokalnej,
wykonując swoje zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli. Z tego zdania wynika, że
jest ona proponowana do uchwalenia z wdzięczności za dotychczasową aktywność. Aktywność
chwalebną i szanowaną. Doceniają bowiem strażaków wszyscy: władze państwowe i lokalne.
Głoszą to autorytety Kościoła, nauki i kultury. Szczególnie liderzy lokalni, samorządowcy, nauczyciele, leśnicy, księża i lekarze… Wszyscy. Strażak ochotnik pomaga bowiem każdemu w potrzebie. Do tej pory nikt nie odmawiał mu prawa ratowania i pomocy innym. Bo czynił to zawsze
ochotniczo, z potrzeby serca. Od zawsze. Także w czasie zaborów, wojen. Czy tak będzie także
pod rządami projektowanej przez Państwową Straż Pożarną ustawy dla strażaków ochotników?
Czy ona jest potrzebna dla OSP?
Lektura dokumentu przygotowanego przez funkcjonariuszy PSP, a bez udziału OSP
i ich Związku, rodzi szereg pytań. Czy prawdą jest, że ochotnicy z OSP nie będą mogli
nazywać się strażakami, a ratować będą mogli tylko ci, którzy spełnią narzucone nowe,
bardziej restrykcyjne warunki i będą się nazywać ratownikami OSP? Czy większość jednostek OSP faktycznie nie będzie mogła korzystać z możliwości finansowania przewidzianej w obecnie obowiązującej ustawie o ochronie przeciwpożarowej? Czy na nowo trzeba
będzie rejestrować statuty OSP po zatwierdzaniu przez rady gmin i pod nadzorem PSP?
Czy projekt ustawy o OSP wprowadza nową, ścisłą kontrolę i nadzór nad OSP, dając możliwość wydawania bezpośrednich poleceń, a zakres kontroli zostanie znacznie rozszerzony? Czy w wyniku nowych rozwiązań możliwa jest masowa likwidacja wielu jednostek
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OSP? Czy według nowej ustawy Państwowa Straż Pożarna nie będzie już z mocy prawa
organizować szkoleń dla OSP bezpłatnie? Czy ustawa utrudni bądź uniemożliwi wsparcie
dla OSP ze strony samorządu gminnego? Czy samorząd gminny będzie obarczony kolejnymi zadaniami w obszarze ochrony przeciwpożarowej z obowiązkiem ich finansowania?
Ustawa nie porusza wielu istotnych tematów rozwoju ochotniczego pożarnictwa odnoszących się do strony wychowawczej, edukacyjnej, szkoleniowej, profilaktycznej, prewencyjnej, społeczno-kulturalnej… A przecież tych spraw nie da się rozdzielić.
Chcemy poważnej dyskusji, która pomoże w rozwoju ochotniczego pożarnictwa, bo tylko jego rozwój zwiększy poczucie codziennego bezpieczeństwa. Jesteśmy tego pewni. System
ratownictwa i ochrony ludności kosztuje. Ale w jego budowie najważniejsi zawsze byli ludzie.
W jego tworzeniu i budowie od 100 lat uczestniczą tysiące strażaków ochotników oraz Związek OSP RP. Niszczono samodzielność i samorządność OSP. Związek był nawet likwidowany.
To osłabiało bezpieczeństwo powszechne. Pomijanie OSP i ich Związku w pracach nad rozwiązaniami dotyczącymi systemu ratowniczo-gaśniczego nie wróży nic dobrego. Dla OSP, ale
i dla społeczności lokalnych. Gasnące OSP to zamierające życie w małych ojczyznach, także
duchowe i kulturalne. Czy to będzie budować współpracę i zrozumienie strażaków ochotników i funkcjonariuszy PSP? Tyle lat budujemy jedność, aby ją teraz niszczyć? Co o tym myślą
strażaccy liderzy, liderzy społeczności konkretnych miejscowości? Głos wszystkich zainteresowanych jest bardzo ważny. Dla nas wszystkich. Zapraszam do konsultacji społecznych.
9 maja 2021 r.
Miałem sen. Zakładajmy OSP!
Miałem sen. Przy Zarządzie Oddziału Gminnego ZOSP RP zakładamy Ochotniczą
Straż Pożarną – Izbę Tradycji. Samej OSP już założyć nie było wolno, ale jako Izbę Tradycji
tak. Powodem założenia było nagromadzenie różnych strażackich przedmiotów naskładanych od lat w biurze. Przede wszystkim po byłym strażackim sklepie. Sklepu strażackiego prowadzić nie było wolno, ale nikt z ,,góry” nie powiedział, co robić z tym wszystkim.
Na domiar złego urząd gminy przekazał nam nie wiedzieć dlaczego kilkudziesięcioletni
samochód strażacki. Ze zlikwidowanej Ochotniczej Straży Pożarnej. Państwowa straż go
nie chciała, bo miała nowe. A stary wóz był też wspomnieniem – jak mawiali – niesłusznej
historii. W powiatowym muzeum też go nie chcieli. Mamy tego i tak dużo – mówili. Spotkaliśmy się jako byli strażacy bardzo nieformalnie. Z dreszczem emocji, bo nie pytaliśmy się
nikogo o zezwolenie. Z uwagi na panujące pandemie wszystko było zakazane. Państwo miało i tak bardzo dużo do zrobienia, by ratować kraj i ludzi. Więc spotkania były zakazane. Dla
porządku wszystkie. Ale przecież były wojny, były zabory i też ludzie się spotykali. To i my.
Jeden z nas, domorosły historyk, przezywaliśmy go sołtysem Kierdziołkiem (postać
stworzona przez Jerzego Ofierskiego), powiedział, że ma inicjatywę obywatelską, aby założyć Ochotniczą Straż Pożarną. Naturalnie jako izbę tradycji. Bo kiedyś taka była. Prawda,
to była prawdziwa straż i prawdziwi byli ochotnicy strażacy. Ratowali ludzi, gasili pożary,
pomagali w potrzebie. Powstawała z inicjatywy mieszkańców. Jej członkowie nazywali się
strażakami. Nosili białe hełmy. Byli w każdej większej miejscowości. Państwo było słabe,
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albo go nie było (a zaborcy i okupanci nie przeszkadzali gasić), to ludzie musieli sobie radzić. I sobie radzili. I ludzie byli z nich dumni… Dzisiaj państwo odpowiada za wszystko
i nikt nie musi się martwić problemami innych. Nie musi i chyba nawet nie może.
Dlatego przecież zlikwidowano te OSP. Bo podobno nie do końca profesjonalne, bo
tam są i za starzy, i za młodzi. Ci młodzi to był zresztą problem. Zakładali jednostki tak
specjalistyczne, że ci z PSP za nimi nie nadążali. Nawet – przy wielkich tragediach – jechali za granicę. A w ogóle byli samorządni, samodzielni, samowystarczalni. Podobno
przed ich rozwiązaniem połowa jeździła samochodami mającymi 30 i więcej lat. I jakoś
się nie zniechęcili… A podobno najgorsze było to, że jak cokolwiek się zdarzyło, to byli na
miejscu najszybciej. Prawda, że jak było coś większego, to docierała i państwowa straż pożarna. I było dobrze. A jak przyjeżdżała telewizja, to wtedy zawsze wypowiadał się przedstawiciel PSP w hełmie czerwonym. Ale tło było niedobre. Za dużo wokół białych hełmów.
Strażaków ochotników. Ale to tak mówili złośliwcy.
Dzisiaj jest porządek. Na wsi cicho. Młodzi pouciekali. Ale izby tradycji chyba można
organizować. Na szczęście na ,,górze” ktoś powiedział, że to tradycja. Narodowa tradycja.
Na szczęście. To i organizujemy. W trakcie spotkania trochę się posprzeczaliśmy. Niektórzy rozważali, że najlepiej jak ktoś wysonduje w ,,górze”, czy to jednak dobra inicjatywa.
Inni mówili, żeby dodać słowo „narodowa” i będzie dobrze. Ale było kilku smutasów,
którzy przekonali, że trzeba spróbować. Nic złego przecie nie chcemy.
Przy okazji okazało się, że w jednym domu na dachu osy zrobiły gniazdo, a w domu staruszkowie. U innych wichura zerwała dach i nikt jakoś nie pomaga. Bo wichura była za mała.
Strażacy z powiatu nie przyjechali, telewizja tym bardziej... Jeden z uczestników spotkania powiedział, że podobno jedna ze starszych mieszkanek nie wychodzi, a jest schorowana. Może
by jej jakoś pomóc. Ustaliliśmy, że zorganizujemy codzienny obchód po naszej wiosce. Głowy
władzom zawracać nie będziemy. Trzeba sobie pomagać. Przy okazji zajść trzeba do księdza
proboszcza, bo podobno nie ma komu baldachimu nieść na Boże Ciało. Ale na szczęście mundury są dobrze ukryte. Starsi podpowiedzieli, by dobrze ukryć, bo jeszcze się przydadzą.
I tak powstała Izba Tradycji. Precyzyjnie: Ochotnicza Straż Pożarna – Izba Tradycji. Podobno w innym miejscu też powstała. I władza już jakoś nie przeszkadzała. Jeden z ważnych
z tzw. góry mówił nawet, że to dobry ruch oddolny. Narodowy. I potrzebny, bo jak coś się
stanie, czyli powódź czy pożar, to każda para rąk się przyda. A zwłaszcza w pandemii…
Podobno funkcjonariuszy gryzie sumienie, że zlikwidowali to, co tak dobrze działało.
I dzisiaj jakoś im za to nie klaszczą. I nawet telewizja już ich nie pokazuje, bo za późno do
wypadków przyjeżdżają...
Zbudziłem się. Tak, to tylko sen. Możemy zakładać ochotnicze straże pożarne. Możemy być strażakami. Możemy nosić białe hełmy. Możemy pomagać bliźnim. My, rycerze
świętego Floriana. Nikt nam tego nie zabronił.
Jeszcze… Zakładajmy OSP. Samorządne, niezależne, nasze.
12 maja 2021 r.
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PSP ,,daje” ustawę dla ochotników. Czy to koniec ochotniczego strażactwa?
,,Doceniając szczególną postawę obywatelską ochotniczego pożarnictwa »Bogu na
chwałę, ludziom na pożytek« na przestrzeni dziejów naszej państwowości, uchwala się
niniejszą ustawę…”. To ze wstępu do projektu ustawy przygotowanego przez PSP dla
OSP. Strażacy ochotnicy czytają i oczy przecierają ze zdumienia. Nie rozumieją ,,dobroci”
płynącej z tego daru. Albo zakazy, albo nakazy. Nie będą mogli nazywać się strażakami
ani nosić białych hełmów. Parametrów stawianych jednostce ratowniczej w większości
z 16 tys. OSP też raczej nie spełnią. Z finansowaniem OSP będzie jeszcze gorzej: trochę
marchewki za szybą, bo wcale nie jest pewne, że ją ochotnicy dostaną. Czyli o wiele niższy
dodatek do emerytury niż nakazuje przyzwoitość. Ponad 100 złotych i to po 25 latach
w działaniach ratowniczych. Wyższy proponował projekt obywatelski, który do dziś leży
w zamrażarce sejmowej, oraz projekt senacki. Taki to prezent. Setki OSP działają od ponad stu lat. Przetrwały wiele, ale czy przetrwają tę ustawę?
Od 10 maja br. trwają konsultacje nad projektem ,,ustawy o ochotniczej straży pożarnej”. Związek OSP RP otrzymał z Komendy Głównej gotowy projekt. Nie zaproszono go
wcześniej do konsultacji. Ani żadnej OSP. Związek podjął się jednak szerokiego skonsultowania dokumentu. Środowisko strażaków ochotników generalnie jest zszokowane. Wiele
zapisów w efekcie może doprowadzić do likwidacji setek jednostek. Wypadną z systemu
ochrony przeciwpożarowej, zabraknie dofinansowania. Na tych, którzy spełnią wyśrubowane wymagania i będą mogli uczestniczyć w akcjach ratowniczych, czekać będą nawet
medale, chociaż strażakami z nazwy już nie będą – zostaną ratownikami OSP.
Związek pracuje nad Strategią Florian 2050. Od dwóch lat wypracowuje rekomendacje na przyszłość. Prowadzi szeroką rozmowę o najlepszych rozwiązaniach na przyszłość, bo to ważne dla naszego bezpieczeństwa. Efektem spotkań, analiz, konsultacji są
3 tomy pod nazwą Analizy strategiczne Florian 2050. Wersja elektroniczna jest na stronie
www.zosprp.pl do pobrania za darmo. Nasze konsultacje przebiegają przy otwartej kurtynie. Zapraszamy wszystkich. Od samych zainteresowanych po wszystkich obywateli.
Od strażaków ochotników po samorządowców i ludzi nauki. Są więc w tych wydawnictwach dziesiątki wypowiedzi, przede wszystkim strażaków. Tak strażaków ochotników,
jak i byłych i obecnych funkcjonariuszy PSP na czele z byłymi i obecnym komendantami
głównymi, samorządowców i partnerów ruchu strażackiego. Szacunek do rycerzy Floriana tego wymaga. Bo to ruch tysięcy osób, które przyszły do OSP, aby dobrowolnie ratować
i pomagać drugiemu człowiekowi, jak to pięknie ujął w trakcie konsultacji 13 maja profesor Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Rafał Glajcar. Ze wspólnych rozmów, opinii i analiz
powstaje obraz sytuacji i potrzeb. Wypracowujemy cele strategiczne i plany na przyszłość.
O historii, ale i przyszłości, mówiliśmy na konferencji naukowej 24 kwietnia 2021 r.
w Muzeum Niepodległości w Warszawie.
Jak powstał projekt ustawy? Jaki to zespół przygotował ten kontrowersyjny materiał?
Jacy przedstawiciele ochotniczego pożarnictwa uczestniczyli w jego pracach i czy go
w takim kształcie zaakceptowali? Na razie nikt się nie ujawnił. Czyli ktoś anonimowy za
ochotników, ale dla nich. Władze PSP bronią go jak swego. Strażacy ochotnicy i ich władze coraz głośniej mówią o bezsensowności, o dzieleniu i rozbijaniu tak nam potrzebnego
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i nie do zastąpienia środowiska. Zawsze mawiano: nic o nas bez nas… Nie mogą więc pojąć, że jest inaczej. Podobno komendanci organizują spotkania, wyświetlana jest prezentacja. Trudno znaleźć w internecie zapisy tych spotkań. Inaczej dzieje się na spotkaniach
organizowanych przez Związek OSP RP. Mogą w nich uczestniczyć także przedstawiciele
Komendy Głównej PSP.
Niestety autorzy projektu zdają się nie wiedzieć i nie rozumieć, czym są OSP i ich
Związek, obchodzący w tym roku stulecie swej służby. Druhowie z OSP zawsze byli blisko drugiego człowieka. Pomagają w potrzebie o każdej porze dnia i nocy. Dobrowolnie. Wszyscy – od najmłodszego po seniora – mają honor i prawo pomagać w potrzebie.
Zaskarbili sobie tym najwyższe społeczne uznanie. Funkcjonariusze PSP przez kilka lat
uczą się strażackiej profesji w szkołach strażackich. Nieznający OSP mogą myśleć: wielu
ochotników nie jest tak jak funkcjonariusze przeszkolonych, a w remizie są wszyscy, od
najmłodszych poniżej 18. roku po starszych powyżej 65. roku życia (w tym wieku pracujący w PSP od lat są przecież na zasłużonych emeryturach), i to im nie pasuje. Trzeba to
odgórnie uporządkować. Jedni będą mogli ratować, a inni utracą ten status.
Tyle że pomysłodawcy nie zauważają, że w OSP, jak w najlepszej akademii, doskonalenie strażaka trwa przez lata. Życie w OSP to swego rodzaju uniwersytet strażackiego życia
i wartości. Zanim strażacy z OSP wezmą udział w akcji, to przez lata przechodzą kolejne
swoiste wtajemniczenia. Przede wszystkim aktywność w dziecięcych i młodzieżowych
drużynach pożarniczych. Uczestnictwo w konkursach – od plastycznych po Ogólnopolski
Turniej Wiedzy Pożarniczej. Każda OSP jest unikalna. W zależności od uwarunkowań
prowadzi szereg form aktywności – od pracy wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej,
prewencyjnej, profilaktycznej, artystycznej, sportowo-szkoleniowej, kronikarskiej, naukowo-badawczej po wspieranie inicjatyw lokalnych i pomoc mieszkańcom. Z projektu
wynika, że katalog tego, czym może zajmować się OSP, będzie zamknięty. Wyliczono nie
przykładowe, jak to jest obecnie, ale wszystkie zadania, które OSP musi wypełnić. Tylko że
historia pokazuje, jak potrzebna jest otwartość na inicjatywność i kreatywność. W XIX w.
wraz z tworzeniem OSP powstawały czytelnie, kluby rolnika, teatry, zespoły artystyczne.
Dzisiaj remiza także jest miejscem pracy strażackiej orkiestry, ale nie tylko. Młodzi ochotnicy pogłębiają swoje zainteresowania, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, tworzą profesjonalne zespoły, w tym ratunkowe (ratownictwo wodne, górskie,
grupy poszukiwawcze z psami ratownikami). Nie wolno tego zakazywać.
Remiza strażacka to od zawsze ośrodek cywilizacyjnego postępu i społecznej integracji. Tu przez lata buduje się wspaniały zespół, który codziennie gotów jest nieść pomoc. To
wspaniała Strażacka Rodzina. Nie wolno jej dzielić na gorszych i lepszych. Nie może być
tak, że ci to od matki, a ci od macochy, chciałoby się rzec. Jak spojrzymy na OSP, to każda
jest inna. Na pewno trzeba zastanawiać się, jak strażakom pomagać, a nie ich zapał ograniczać. Bo jak mówi prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak, dzisiaj najpilniejsza jest nie tyle
debata o nowej kategoryzacji jednostek, ile wypracowanie tego, co zrobić, aby jak najszybciej na miejscu wypadku pojawili się strażacy. W 5 minut. W miejscowościach odległych
od kilku do kilkudziesięciu kilometrów od siedziby PSP nawet najmniejsza jednostka OSP
jest bezcenna. Dlatego, jak wszystkie inne OSP, ma prawo wejść do systemu ratowniczego.
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Państwo i samorząd powinny je wszystkie wspierać i im pomagać.
Bo najważniejsze, jak pokazują to czasy pandemii, aby wokół nas byli ci, co od lat czuwają, by byli strażacy ochotnicy, którzy pomogą w potrzebie.
Z ostatniej chwili. Przez Polskę właśnie przechodzi kolejny front atmosferyczny.
W wielu miejscowościach ogłoszono stan zagrożenia dla mienia, zdrowia i życia. W ciągu ostatniej doby do godz. 6.00 14.05.2021 r. z żywiołem wody na Śląsku walczyło 185
jednostek PSP, 333 jednostki OSP będące w KSRG oraz 194 jednostki OSP spoza KSRG.
Jak podają media, strażacy mają pełne ręce roboty: wypompowywanie wody, udrażnianie
przepustów, usuwanie błota z dróg… Aż strach pomyśleć, co by było, gdyby ich zabrakło.
14 maja 2021 r.
Współpraca Związku OSP RP i Państwowej Straży Pożarnej to
podstawa naszego bezpieczeństwa. Czy jesteśmy na rozdrożu?
W toku dyskusji rozpoczętej na XIV Zjeździe Związku OSP RP, a następnie kontynuowanej w ramach prac nad strategią Związku, wypracowaliśmy szereg wniosków i rekomendacji
w obszarze powszechnego bezpieczeństwa. Odnoszą się one tak do oceny ostatnich kilkudziesięciu lat, jak i wniosków na przyszłość. Poddaliśmy analizie i ocenie jednostki obecnie
obowiązującego systemu ochrony przeciwpożarowej, a także możliwości ich rozwoju oraz
znaczenia dla całego systemu w bliższej i dalszej przyszłości. Dotyczy to w szczególności
współpracy ochotniczych straży pożarnych i ich Związku oraz Państwowej Straży Pożarnej.
Plonem transparentnych prac – konsultacji i analiz – są trzy tomy Analiz strategicznych
Florian 2050, konferencja naukowa zorganizowana 24 kwietnia 2021 r. z okazji stulecia
Związku OSP RP oraz liczne głosy utrwalone w wypowiedziach medialnych, internecie,
czasopismach, w tym w miesięczniku „Strażak”. Szczególnie ważkie były wypowiedzi
w trakcie konsultacji publicznych zorganizowanych z inicjatywy prezesa ZG ZOSP RP
Waldemara Pawlaka w dniach 10-14 maja br. w związku z materiałem lansowanym przez
KG PSP jako projekt ustawy o OSP.
Warto podkreślić, że głos zabierali z jednej strony eksperci ze środowiska strażackiego,
z drugiej wybitni naukowcy oraz liderzy samorządów, tak bardzo związanych z ruchem
strażackim. Szczególnie ważne są wypowiedzi samego środowiska strażackiego – od zaangażowanych ochotników, w tym prezesów i naczelników, po strażaków zawodowych
w służbie czynnej i w stanie spoczynku, z licznym udziałem strażackich generałów. To był
głos jednolitego środowiska strażackiego.
Partnerska równowaga kluczem do naszego bezpieczeństwa
Analizy i wieloletnie doświadczenia pokazują, że Polsce udało się stworzyć unikatowy model
ochrony przeciwpożarowej, oparty na trzech filarach: zaangażowaniu społecznym o ochotniczym
charakterze, strukturach samorządu terytorialnego oraz wsparciu administracji państwowej ze
szczególnym uwzględnieniem Państwowej Straży Pożarnej. Utrzymanie partnerskiej równowagi
między tymi składowymi jest kluczem do bezpieczeństwa powszechnego i jednoznacznego zaufania społeczeństwa do strażaków. Niekwestionowanym efektem obecnego, funkcjonującego
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od 30 lat systemu jest wysokie bezpieczeństwo przeciwpożarowe i skuteczna działalność ratownicza. To wielki dorobek i wartość. Tak Związku OSP RP, jak i PSP.
Partnerska równowaga to wzajemny szacunek i współpraca wszystkich uczestniczących w tym systemie. Odnosi się to w szczególności do strażackiej wspólnoty. Funkcjonowanie tej strażackiej rodziny to liczne sukcesy, ale i problemy do rozwiązania. W naszej
historii wyraziście przeplatają się losy strażaków ochotników i strażaków zawodowych.
Widzimy to w historii strażackich pokoleń, w których jakże często całe rodziny naznaczone są strażacką służbą i poświęceniem dla innych. Szczególnie symboliczne jest braterstwo
w walce z żywiołami, w akcjach ratowania mienia i ludzkiego życia nierzadko okupionych
strażackim zdrowiem i życiem. Pamięć o wspólnej historii strażaków w białych i czerwonych hełmach jest wielkim zobowiązaniem. To biało-czerwone braterstwo jest także
drogowskazem na przyszłość. Czy tak jednak będzie?
Honor strażackiej służby
Pracując nad wyzwaniami naszych czasów, akcentujemy potrzebę rozważnego współdziałania wszystkich, którzy uczestniczą w systemie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa ludności. Bowiem lojalna współpraca jest nakazem dla osób związanych honorem
strażackiej służby. Wynika to i z naszej historycznej tożsamości, i powinności w obliczu piętrzących się cywilizacyjnych wyzwań. Czekające nas zadania wymagają wyjątkowej konsolidacji i wzajemnego wsparcia.
Szukając optymalnych rozwiązań umacniających nasze bezpieczeństwo, widzimy potężne zagrożenia. W najbliższych latach na świecie skumulują się jeszcze bardziej zagrożenia
wynikające z: procesów demograficznych, a zwłaszcza starzenia się społeczeństw, negatywnych wpływów procesów migracyjnych ludności (w tym przepływy wieś – miasto), zmian
klimatycznych determinujących powstawanie nowych zagrożeń, zmiennej i nieprzewidywalnej rzeczywistości, czego dobitnym przykładem jest okres pandemii COVID-19. Szczególnie miniony rok globalnej wojny z pandemią przewrócił dotychczasowy spokój, ład gospodarczy i społeczny. Jest lekcją pokory w kruchej, nieprzewidywalnej rzeczywistości.
Nowe zadania dla wszystkich strażaków
Pandemia COVID-19 pokazała dodatkowo wzrastające potrzeby w ratownictwie,
a szczególnie w pomocy humanitarnej. Powyższe w znacznym stopniu będzie w całym okresie najbliższych trzydziestu lat determinować szczegółowe cele strategiczne we
wszystkich obszarach aktywności – tak na poziomie globalnym ( europejskim, państw),
jak i lokalnym. Podkreślając znaczenie działań państwa i samorządu na rzecz ochrony
ludności, trzeba też zauważyć, że niezbędne staje się zwiększenie roli aktywności w obszarze społecznej pomocy humanitarnej. Polska, która współtworzy wspólnotę Unii Europejskiej, winna być aktywnym uczestnikiem Wspólnotowego Mechanizmu Ochrony Ludności i rozstrzygnięć globalnych za sprawą nowych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa
powszechnego, w tym zdrowotnego. Wzrastająca rola współpracy na rzecz bezpieczeństwa powszechnego na poziomie lokalnym, realizowanej przez organy władzy rządowej
i samorządowej oraz służb, inspekcji, straży, wymaga uwzględniania jeszcze w szerszym
zakresie dobrowolnej aktywności społecznej. To zaś oznacza kolejne zadania także dla
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ochotniczego ruchu strażackiego. Podkreślał to na konferencji naukowej z okazji 100-lecia ZOSP RP b. komendant główny PSP, wiceprezes ZG Związku OSP RP gen. brygadier
Wiesław B. Leśniakiewicz.
To nie jest nowe wyzwanie dla zorganizowanego ochotniczego ruchu strażackiego, który
zaskarbił sobie najwyższe społeczne zaufanie za sprawą działalności tysięcy OSP zrzeszonych w Związku OSP RP. Strażacy ochotnicy rozumieją potrzebę nowych zadań. Ich siłą jest
bliskość – są najbliżej zdarzeń i potrzebujących ludzi. Z własnej nieprzymuszonej woli przyszli do ruchu strażackiego. Dadzą radę. Jak zawsze. Potrzebne jest jednak szerokie wsparcie, w tym technologiczne, szkoleniowe. Czy pomoże państwo i PSP? Im bardziej pomogą
ochotnikom, tym lepiej dla wszystkich. Ochotnicy nie chcą jednak zaskakiwania, aby im coś
,,dawano” na siłę. Niełatwo ich zniechęcić, ale co będzie, jak to się uda? Kto pomoże innym
w potrzebie? Te pytania nasuwają się dzisiaj, gdy pojawił się projekt tzw. ustawy o OSP, o której ochotnicy dowiedzieli się niedawno. Najpierw ją ujawniono, a potem, gdy środowisko
okazało się zbulwersowane, rozpoczęto wyjaśnianie, że niby wszystko będzie dobrze.
Historia stu lat zorganizowanego ruchu strażackiego pokazuje, że podstawą jego żywotności i realnego wpływu na lokalne bezpieczeństwo jest poszanowanie jego samorządności, samodzielności i rzetelne wspieranie ze strony instytucji do tego prawnie zobowiązanych. Bez tego ruch ochotniczy słabł, zaś nieliczna część zawodowa nie wytrzymywała
przechodzących na nią obciążeń. Likwidacja Związku Straży Pożarnych RP w 1949 r.,
w okresie nasilenia stalinowskich represji, i próba ,,pomocy” Ochotniczym Strażakom
Pożarnym w postaci członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej nie rozwiązała
problemów narastania fali pożarów i powodzi. Po kilku latach władze komunistyczne musiały zgodzić się na odbudowę samorządności (choć ograniczonej) i odbudowę Związku.
Dzisiaj do walki z wyzwaniami przygotowani są na bardzo wysokim poziomie tak
funkcjonariusze PSP, jak i strażacy ochotnicy. Zawodowa odsłona ruchu strażackiego to
ponad 500 jednostek PSP z blisko 30 tys. strażaków – funkcjonariuszy PSP. Ruch ochotniczy to społeczna ochotnicza odsłona całego ruchu. To 16 tys. OSP zrzeszających ok.
700 tys. strażaków ochotników. Razem ta znakomita armia stawia odpór tradycyjnym
i nowym zagrożeniem. Ale czy w świetle nowych wyzwań takich jak pandemia to wystarczy? Czy bliska współpraca funkcjonariuszy i strażaków ochotników wystarczy, aby
chronić mieszkańców 52 430 miejscowości naszego kraju, w tym 43 037 wsi – często odległych od siedzib PSP o wiele kilometrów? Czy w tym świetle w ogóle bezpieczne jest
samo rozważanie likwidacji części ochotniczych straży pożarnych i degradowanie ich
strażackich tradycji oraz realizowanych względem państwa i społeczeństwa powinności? A takie wnioski wynikają z lektury materiału PSP sygnowanego jako projekt Ustawy
o OSP. Dzisiaj w świetle czekających zadań priorytetowym celem jest nie tylko utrzymanie
i umocnienie wszystkich OSP we wszystkich miejscowościach. Istotna jest wręcz potrzeba
promowania tworzenia nowych OSP tam, gdzie ich jeszcze nie ma, zarówno na wsiach,
jak i w miastach, gdyż zwiększa to szansę odpowiednio szybkiego – w ciągu kilku minut
– dotarcia do poszkodowanych, do zdarzenia. Wszystkie OSP powinny mieć naturalnie
szerokie wsparcie w ich rozwoju, w tym szkoleniowe, logistyczne i w zakresie ich wyposażenia w nowoczesne systemy ratownicze. Wpisuje się w to między innymi realizacja idei
strażaka ratownika first respondera w OSP i innych służbach.
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Jest jeszcze entuzjazm ochotników
Na szczęście jest wspólne doświadczenie. To doświadczenie oraz potencjał, jakim dysponuje Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, daje nadzieję w najbliższych latach na
skuteczne, szerokie działania na rzecz ochrony ludności, ze szczególnym uwzględnieniem
prewencji i pomocy humanitarnej. Tym dobrym doświadczeniem jest system ochrony
przeciwpożarowej uchwalony w 1991 r. Chociaż – jak wspomina poseł sprawozdawca
ustawy o ochronie przeciwpożarowej Marian Starownik – nie było łatwo. Nie wszyscy
przedstawiciele ówczesnej administracji rozumieli otwierającą się perspektywę rozwoju
ruchu strażackiego w bliskości strażaków zawodowych i ochotników. Przy czym strażacy
ochotnicy byli potraktowani po partnersku z nadzieją, że się rozwiną, umocnią i będą
gwarancją rozwoju nowoczesnego systemu ratowniczo-gaśniczego na czele z KSRG. Dzisiaj widzimy, że to był w ówczesnych realiach strzał w dziesiątkę. Nie można więc tego
niszczyć. System KSRG należy rozwijać w kierunku powszechnego systemu ochrony
ludności z udziałem wszystkich OSP jako podstawowych ogniw włączanych na zasadach
dobrowolności i umów cywilnoprawnych. Czyli system powszechny docelowo oparty na
wszystkich jednostkach PSP i OSP. Jednostki OSP (16 tys.) w systemie ochrony ludności
będą uczestniczyć według kompetencji i wyszkolenia strażaków ochotników oraz możliwości technicznych, zgodnie z dobrowolnie zadeklarowanym w umowie cywilnoprawnej
zakresem prowadzonych działań ratowniczych i prewencyjnych, a także deklarowanym
terenem działania. To będzie sprzyjać rozwojowi i wzmacnianiu specjalistycznego ratownictwa w OSP, a zwłaszcza szerokiego rozwoju ratownictwa medycznego. Z uwagi na to, że
w najbliższych latach znaczenie pomocy przedmedycznej będzie rosło, należy intensywnie rozwijać kursy KPP we wszystkich OSP, upowszechnić funkcję first respondera, czyli
ratownika, który jest najbliżej miejsca zdarzenia i dociera do osoby będącej w stanie zagrożenia życia przed przyjazdem zespołu ambulansu, by udzielić pierwszej pomocy. First
responder będzie osobą przeszkoloną w zakresie pierwszej pomocy, wyposażoną w torbę medyczną oraz defibrylator AED. To odpowiedzialne zadanie dla Związku OSP RP.
Nie jest to naturalnie możliwe bez wsparcia PSP, państwa i samorządu. To przede wszystkim finasowanie edukacji i szkoleń specjalistycznych oraz udostępnianie stosownego
sprzętu. Jest w wielu młodych entuzjazm do takich idei. Entuzjazm ochotników.
Ale najważniejsze to ochronić i wspierać nadal ogromną energię tkwiącą w ochotniczym
ruchu strażackim. Zwłaszcza młodzieży, a widać na horyzoncie problem w obszarze pozyskiwania młodzieży do pracy ochotniczej, w wolontariacie. Dzisiaj to jeszcze nie jest dramat. To dzięki wieloletniemu rozwojowi działalności programowej Związku – wychowaniu
i edukacji dzieci i młodzieży w dziecięcych i młodzieżowych drużynach pożarniczych; to
również szeroka działalność Związku: artystyczna, kulturalna, sportowa, edukacyjna i naukowa, współpraca międzynarodowa, zagadnienia dokumentowania działalności (kroniki,
izby tradycji, muzea), nowe technologie i nowe media w strażackiej służbie…
Nie zgasić ducha strażaków ochotników
Można myśleć też inaczej. Wystarczy ,,przejąć” kierowanie kilkoma tysiącami OSP, dając im czerwone hełmy, ubrania robocze, sto kilkadziesiąt złotych dodatku emerytalnego
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po 25 latach, medale… I wymusić posłuszeństwo. Stworzyć taką Zawodową Ochotniczą
Straż Pożarną z drobną różnicą – bez etatów dla strażaków OSP. Ale hełmy, ubrania, społeczna służba całodobowa i posłuszeństwo jako zadanie szczególne… Taka ,,urawniłowka”. Trzeba jednak poważnie zastanowić się nad odpowiedzią na pytanie: co jest najważniejsze? Czy to, jak najszybciej dotrzeć do miejsca zdarzenia, do poszkodowanych, czy też
to, jak najszybciej podporządkować wszystkich, co ratują? Czy wymuszona podległość
i posłuszeństwo spowoduje entuzjazm do ochotniczego, dobrowolnego wstępowania do
ruchu dotychczas cechującego się samorządnością i zasadami demokratycznego społeczeństwa? Historia nieraz udowodniła, że nie tędy droga. Takie podejście nie rozwiąże
problemów powszechnego bezpieczeństwa, w tym problemów tak ochotników, jak i funkcjonariuszy PSP. Jestem przekonany, że wsparcia wymaga cała strażacka służba. Bo tylko
w jedności siła, jak zgodnie mówią strażaccy liderzy… Ale z poszanowaniem odmienności ruchu ochotniczego i służby zawodowej. Bo jakże istotne jest, aby nie zabić strażackiego ducha. Pamiętam spotkanie strażaków ochotników na czele z prezesem ZG ZOSP
RP Waldemarem Pawlakiem u prezydenta Lecha Kaczyńskiego 20 lipca 2006 r. Prezydent
zaakcentował, że jest to spotkanie wyłącznie z tymi, którzy ochotniczo ratują ludzi w potrzebie. Powiedział: „Zajmujecie się z potrzeby serca, ochotniczo, bezpośrednio ratowaniem życia zagrożonych. Istotne jest to, że każdy ochotniczo podejmował się swej służby.
To was wyróżnia”. Spotkanie było ważnym impulsem ku nowej przyszłości. Była rozmowa
i dialog. Gdy dzisiaj chcemy myśleć o nowych wyzwaniach, trzeba współpracować. Może
więc należy głęboko schować ,,dar” PSP dla OSP w postaci projektu ustawy narzucanego
środowisku. Osłabiającego dobrego ducha współpracy, ducha strażaków, co razem służą
na chwałę… . Ducha nie gaście – apelował Jan Paweł II w Drohiczynie w 1999 r. na spotkaniu ze strażakami. To ważne słowa. Ducha strażaków ochotników nie gaście…
23 maja 2021 r.
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Stanisław Mikulak
Autorom z KG PSP niefortunnego projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej przewidującego powoływanie w OSP jednostek ratowniczo-gaśniczych pragnę wyjaśnić, że jednostki takowe już dawno istnieją i działają pod nazwą Jednostek Operacyjno-Technicznych
OSP (JOT OSP). Powoływane są na podstawie indywidualnych statutów OSP jako samodzielne i samorządne stowarzyszenia działające na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia
1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach. Art. 2 nadaje stowarzyszeniu samorządność i samodzielność w określaniu swoich celów, programów działania i struktury organizacyjnej oraz
uchwalania aktów wewnętrznych dotyczących jego działalności, w tym m.in. statutów.
Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, realizując uchwałę zjazdu
krajowego z 20 października 2002 r. wprowadzającą program działania Związku na lata 20022007, podjął niezbędne prace w celu stworzenia warunków usprawniających działania ratownicze ochotniczych straży pożarnych. W sferze organizacyjnej zalecono opracowanie na potrzeby
OSP niezbędnych dyrektyw, wytycznych i regulaminów wzorcowych umożliwiających aktywizację JOT OSP i ich skuteczne działanie. Dokumenty te opracowała powołana przez Prezydium
Zarządu Głównego ZOSP RP komisja ds. działań ratowniczych OSP kierowana przez członka
prezydium płk. w st. spocz. mgr. Stanisława Mikulaka. Po pozytywnym zaopiniowaniu ich przez
komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Feliksa Delę zostały wprowadzone
do realizacji w OSP uchwałą Prezydium nr 95/18/2004. Regulują one szczegółowo: zasady powoływania JOT, ich kategoryzację i wymogi organizacyjno-techniczne oraz wzorcowy regulamin.
Wprowadzają cztery kategorie JOT i określają zakresy ich działań ratowniczych oraz wymogi dotyczące stanów osobowych, wyposażenia w środki transportu i sprzęt, środki łączności i alarmowania, pokazujące skrótowo (określonym symbolem) wartość bojową jednostki.
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Kategoria I – JOT zdolna do podjęcia w czasie zadysponowania wynoszącym do 5 min
nw. działań:
1) działania ratownicze w czasie pożarów;
2) działania ratownicze w czasie katastrof, wypadków i awarii;
3) działania ratownicze w czasie zagrożenia wodnego (głównie powodziowego), ekologicznego i chemicznego;
4) udzielanie, zgodnie z obowiązującymi procedurami, pierwszej pomocy medycznej;
5) działania zabezpieczające w czasie innych zagrożeń.
JOT w sile plutonu (30 strażaków ratowników OSP) wyposażona w 4 pojazdy pożarnicze z pełnym i rezerwowym wyposażeniem oraz z terenem własnego działania obejmującym powiat.
Kategoria II – JOT zdolna do pojęcia w czasie zadysponowania do 5 min nw. działań:
1) działania ratownicze w czasie pożarów;
2) działania ratownicze w czasie katastrof, wypadków i awarii;
3) udzielanie, zgodnie z obowiązującymi procedurami, pierwszej pomoc medycznej;
4) działania zabezpieczające w czasie innych zagrożeń.
JOT w sile plutonu (20 strażaków ratowników OSP) wyposażona w 2 samochody pożarnicze z pełnym i rezerwowym wyposażeniem oraz z terenem własnego działania obejmującym powiat.
Kategoria III – JOT zdolna do podjęcia w czasie zadysponowania do 5 min nw. działań:
1) działania ratownicze w czasie pożarów;
2) działania ratownicze w czasie katastrof, wypadków i awarii;
3) udzielanie zgodnie z obowiązującymi procedurami pierwszej pomocy medycznej;
4) działania zabezpieczające w czasie innych zagrożeń.
JOT w sile sekcji (15 strażaków ratowników OSP), wyposażona w ciężki samochód
ratowniczo-gaśniczy z pełnym i rezerwowym wyposażeniem oraz z terenem własnego
działania obejmującym gminę.
Kategoria IV – JOT lokalnego działania zdolna do podjęcia w czasie zadysponowania do
10 min ograniczonych działań ratowniczych w czasie pożarów oraz działań zabezpieczających w czasie innych zagrożeń.
JOT w sile jednej sekcji (10 strażaków ratowników OSP) wyposażona w lekki samochód
ratowniczo-gaśniczy lub zastępczy środek transportu oraz z terenem własnego działania
obejmującym miejscowość będącą siedzibą OSP.
JOT-S – Specjalistyczna – przygotowana do specjalistycznych działań ratowniczych i zabezpieczających w czasie klęsk żywiołowych, katastrof, wypadków i awarii i innych zagrożeń. Rodzaj tych działań, czas zadysponowania, podstawowe wymogi osobowe i sprzętowe oraz teren własnego działania powinny być ustalone w dokumencie powołującym tę
jednostkę na podstawie powiatowego lub wojewódzkiego planu ratowniczego.
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Przez działania zabezpieczające JOT należy rozumieć działania ratownicze niezwiązane bezpośrednio z likwidacją skutków zdarzenia (pożaru, katastrofy, wypadku, zalania
itp.), lecz uprzedzające to zdarzenie lub ograniczające jego skutki, na przykład: monitoring, oznakowanie i oświetlenie terenu, zabezpieczenie przejazdu, informowanie ludności. A także różne formy ochrony ludzi, mienia i środowiska oraz pomocy humanitarnej.
Ważnym dokumentem opracowanym przez komisję jest także wzorcowy regulamin
organizacyjny JOT, który po uchwaleniu przez zarząd OSP staje się wewnętrznym aktem
prawnym regulującym:
– cel oraz zasady powoływania i funkcjonowania JOT,
– zakres działania JOT i jej zadania,
– dowodzenie JOT – uprawnienia, obowiązki oraz odpowiedzialność dowódców,
– obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność członków OSP powołanych do JOT na
strażaków ratowników OSP oraz stawiane im wymagania.
Na podkreślenie zasługują postanowienia regulaminu dotyczące funkcji dowodzenia
JOT oraz określające wymagania stawiane strażakom ratownikom OSP.
JOT kieruje jednoosobowo naczelnik OSP przy pomocy dowódców niższego szczebla: zastępcy naczelnika, dowódcy plutonu, dowódcy sekcji. W czasie akcji ratowniczych
i zabezpieczających naczelnik dowodzi działami JOT przy pomocy dowódców zastępów.
Naczelnik OSP uprawniony jest do dysponowania siłami i środkami JOT, a w razie
jego nieobecności uprawnienie to przysługuje jego zastępcy lub wyznaczonemu dowódcy.
Naczelnik OSP ponosi odpowiedzialność statutową za przygotowanie do działań, gotowość bojową i sprawność JOT, a także za zapewnienie bezpieczeństwa strażaków ratowników OSP w czasie „pełnienia przez nich służby”.
Na szczególną uwagę zasługują wymogi stawiane w regulaminie dowódcom zastępów, którzy praktycznie najczęściej dowodzą zastępami (załogami) JOT w czasie działań ratowniczych,
a także wymogi stawiane strażakom ratownikom OSP uczestniczącym w tych działaniach.
Do obowiązków dowódcy zastępu należy w szczególności:
– sprawdzenie sprawności sprzętu i wyposażenia obsługiwanego przez zastęp,
– zgłoszenie do ośrodka dyspozycyjnego wyjazdu zastępu do akcji, na ćwiczenia lub wykonywanie innych zadań,
– nadzór nad bezpiecznym dojazdem zastępu na miejsce akcji i zameldowanie się kierującemu akcją,
– dowodzenie zastępem na przydzielonym terenie działań w sposób zapewniający skuteczność w wykonaniu powierzonego zadania,
– współdziałanie z innymi zastępami i ich dowódcami działającymi na wyznaczonym
odcinku działań,
– utrzymywanie wymaganej łączności dowodzenia i współdziałania oraz w razie potrzeby z ośrodkiem dyspozycyjnym,
– zapewnienie na miarę posiadanych możliwości bezpieczeństwa strażakom ratownikom zastępu,
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– zameldowanie uprawnionemu dowódcy o wykonaniu zadania i po otrzymaniu zgody
bezpieczny odjazd z miejsca akcji do remizy OSP,
– zameldowanie ośrodkowi dyspozycyjnemu i naczelnikowi OSP o powrocie z akcji,
– dopilnowanie doprowadzenia sprzętu i wyposażenia zastępu do ponownego użycia,
– sporządzenie wymaganej dokumentacji z udziału zastępu w akcji lub innych działaniach.
Wymagania dla strażaków ratowników OSP:
– wykształcenie ogólne, co najmniej pełne podstawowe,
– dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o dopuszczeniu do
udziału w działaniach ratowniczych,
– wyszkolenie podstawowe strażaka ratownika OSP, przeszkolenie z zakresu bhp i obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych,
– stanowczość i konsekwencja w realizacji powierzonego zadania,
– odporność na stres, opanowanie i spokój w trudnych sytuacjach,
– zdolność do podejmowania w razie potrzeby samodzielnych decyzji oraz do współdziałania,
– solidarność koleżeńska w „służbie” i działaniach ratowniczych oraz wrażliwość na nieszczęście poszkodowanych.
Strażak ratownik OSP ponosi odpowiedzialność statutową za wykonywanie powierzonych zadań i obowiązków oraz przestrzeganie dyscypliny organizacyjnej i postanowień
regulaminu.
Strażak ratownik OSP będący zarazem kierowcą samochodu pożarniczego lub innego powierzonego mu pojazdu mechanicznego jest odpowiedzialny za sprawność tych pojazdów oraz:
– zachowanie niezbędnej ostrożności w czasie jazdy, także jazdy do działań ratowniczych,
– bezpiecznego ustawienia pojazdu na terenie działań ratowniczych i w razie potrzeby
zastosowania niezbędnej sygnalizacji,
– obsługę zainstalowanych w pojeździe urządzeń w sposób zgodny z instrukcjami fabrycznymi oraz sprawne i bezpieczne ich wykorzystanie przez ratowników,
– doporowadzenie pojazdu i jego urządzeń po powrocie z akcji do ponownej sprawności,
– utrzymanie powierzonego pojazdu i jego urządzeń w należytej sprawności i czystości
oraz prowadzenie niezbędnych prac przeglądowych i konserwacyjnych,
– zgłaszanie naczelnikowi OSP upływu terminów ważności dokumentów dopuszczających sprzęt do użytkowania.
Opracowano także dokumenty dotyczące standaryzacji samochodów pożarniczych
oraz wyposażenia w sprzęt podstawowy i rezerwowy JOT, a także w środki ochrony indywidualnej strażaków ratowników OSP.
Wprowadzono do corocznych raportów OSP informację o stanie organizacyjnym JOT
i ich funkcjonowaniu przekazywanych w systemie informatycznym do Zarządu Głównego ZOSP RP.
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A zatem należy stwierdzić, że to, co opracowano i wdrożono dla usprawnienia działań
ratowniczych OSP, jest w pełni wystarczające oraz racjonalne i nic lepszego panowie z PSP
nie wymyślą. Mogą jedynie popsuć i spowodować:
– podważenie samodzielności i samorządności OSP jako stowarzyszeń,
– konieczność zmiany statutów OSP, które zdecydują się na powołanie JRG,
– osłabienie więzi OSP i jednostek organizacyjnych Związku z samorządami,
– podział OSP na lepsze – te z JRG – i gorsze – te bez JRG – i tym samym ich niezdrową
rywalizację,
– dezinformację i mylenie JRG PSP z JRG z OSP, na przykład w środkach przekazu
i wszelkich informacjach,
– skonfliktowanie członków OSP z powodu ich podziału na tych z JRG uzyskujących
świadczenia finansowe i wyposażeniowe – m. in. w umundurowanie – i na pozostałych,
bez tych świadczeń, nie zasługujących nawet na miano strażaka, które zawarte jest w ich
ślubowaniu,
– dewaluację historycznie ukształtowanej strażackiej solidarności,
– dalsze obniżenie autorytetu Związku jako reprezentanta ochotniczych straży pożarnych, poprzez zignorowanie jego uchwał i zlekceważenie ustawowego obowiązku
współdziałania Komendanta Głównego PSP z Zarządem Głównym Związku OSP RP,
– wiele krytycznych i niepotrzebnych uwag oraz wypowiedzi pod adresem zarówno
MSWiA, KG PSP i Związku OSP RP.
I czemu te nieracjonalne propozycje mają służyć? Na pewno nie poprawie bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Chyba że chodzi o „upaństwowienie” ochotniczych straży
pożarnych, ale to już przerabialiśmy w latach 50. XX w. i skutki były opłakane.
Dlatego właśnie JOT-y powinny pozostać.
Płk poż. w st. spocz. Stanisław Mikulak jest nestorem ruchu strażackiego, byłym komendantem wojewódzkim SP w Bydgoszczy (1978-1985) i Olsztynie (1985-1991), byłym
członkiem Prezydium ZG ZOSP RP, wiceprezesem ZOW ZOSP RP w Olsztynie. Sekretarz
ZOW ZOSP RP w Olsztynie oraz członek Głównej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP.
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5.

NIGDY WYSTARCZAJĄCO
GOTOWI – LOKALNA STRATEGIA
BEZPIECZEŃSTWA
Eugeniusz W. Roguski
Siła i znaczenie każdej społecznej organizacji, a szczególnie humanitarnej, ratowniczej
i pomocowej, w głównej mierze zależy od aktywności jej członków. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP i same OSP są właśnie takimi organizacjami.
Aktywność strażaków ochotników wydaje się oczywista i niepodważalna, ale nie powinna się ograniczać do fazy przygotowania, do reagowania i samego reagowania w fazach zarządzania kryzysowego.
Kwestia związania strażaków z lokalnymi społecznościami jest kluczowym elementem logiki pomocy bliskim, sąsiadom i krajanom. Wysiłek ochotników i ich poświęcenie
w ratowaniu zdrowia i życia, a także mienia innym członkom lokalnej społeczności jest
unikalny w skali Europy, a nawet świata. Kilkaset tysięcy mężczyzn, kobiet, młodzieży
i dzieci zrzeszonych w ochotniczym ruchu ratowniczym niesie pomoc potrzebującym.
Ale czy to wystarczy?
Od wielu dziesięcioleci przyjęto za zasadę w naszym kraju, że polityka i strategia zastrzeżone są dla szczebla centralnego. Oznaczało to w praktyce, że tak zwany teren, tzn.
struktury pośrednie i lokalne, nie podejmował działań bez sygnału w postaci dyrektyw,
zaleceń, instrukcji, czy też po prostu poleceń z „góry”. System ten funkcjonował ku „ogólnemu zadowoleniu”, tym bardziej że nadzór centralny polegał wyłącznie na kontroli realizacji celów i zadań określanych odgórnie.
W związku z decentralizacją państwa przy równoczesnej dekoncentracji kompetencji i uprawnień wynikających z reformy administracyjnej proponujemy kompletnie
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odmienny model zarządzania bezpieczeństwem państwa. Model ten opiera się w głównej
mierze na samodzielności decyzyjnej samorządowych organów administracji publicznej.
Szerokie kompetencje określone ustawami z jednej strony oraz ogromna odpowiedzialność z drugiej stawiają władze samorządowe przed nie lada problemem, szczególnie przy
niezmiernie skromnych środkach finansowych.
Ograniczone środki finansowe, niewystarczające do pokrycia wszelkich potrzeb, zmuszają lokalne władze do podejmowania decyzji o wyborze ich przeznaczenia. Decyzje
o realizacji jednych zadań w pełnym wymiarze, innych w ograniczonym, czy też wreszcie
odstąpienie od realizacji pozostałych mają charakter strategiczny, a nawet często polityczny (w rozumieniu polityki lokalnej). Częstokroć stosowane rozwiązania w sąsiednich jednostkach administracyjnego podziału państwa są różne i niewiele mają wspólnego z tak
zwanymi ogólnokrajowymi. Odmienności te wynikają z lokalnej specyfiki. Praktycznie
każda gmina czy powiat są odmienne pod wieloma względami, takimi jak m.in.:
– powierzchnia i zalesienie,
– zaludnienie,
– uprzemysłowienie,
– posiadane zasoby, w tym wodne,
– struktura zatrudnienia,
– jakość i nasycenie infrastrukturą,
– zasobność mieszkańców.
Lokalna specyfika wymaga formułowania i planowania odmiennych, indywidualnych,
wynikających z potrzeb i możliwości celów strategicznych, pierwszoplanowych oraz pomocniczych.
Bezpieczeństwo w ujęciu lokalnym
Bezpieczeństwo należy do jednej z najbardziej elementarnych potrzeb człowieka. Ze
względu na sposób zarządzania można wyróżnić kilka jego poziomów. I chociaż zawsze
ostatecznym celem funkcjonowania systemów bezpieczeństwa jest bezpieczeństwo człowieka, to sposób ich funkcjonowania zależy od szczebla organizacji systemu. Podstawowym szczeblem zarządzania bezpieczeństwem jest szczebel lokalnej administracji samorządowej. Wójtowie, prezydenci, burmistrzowie, starostowie odpowiadają za bezpieczeństwo społeczności, którym przewodzą.
Na ogół bezpieczeństwo definiuje się jako brak zagrożeń. Jest to jednak wielce niedoskonała definicja, gdyż taka sytuacja w ogóle nie ma miejsca. Przeciwnie – żyjemy
w otoczeniu ryzyka. Można by rzec, że nasze życie przebiega w przestrzeni ryzyk. Są one
wszechobecne i nieuniknione. Problem polega tylko na tym, na jakim poziomie występowania poszczególnych ryzyk mogą być one akceptowalne dla danej społeczności. Ryzyko
i bezpieczeństwo są ze sobą ściśle związane. Mianowicie bezpieczeństwo jest to stan otoczenia cywilizacyjnego i środowiska naturalnego dowolnej społeczności lokalnej. Stan ten
określony jest przez poziom całościowego ryzyka w nich występującego.
Mając na uwadze powyższe, zachodzi konieczność zmiany sposobu zarządzania bezpieczeństwem z zarządzania poprzez służby na zarządzanie poprzez cele, przynajmniej na
pierwszym etapie transformacji zarządzania.
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Obecny model zarządzania bezpieczeństwem na poziomie lokalnym opiera się
w głównej mierze na funkcjonowaniu określonych służb, ich autonomicznym działaniu i, co najwyżej, składaniu sprawozdań przed organami samorządowymi lub rządowymi. Strategia działania służb, inspekcji i straży (administracji zespolonej) opiera się
głównie na reagowaniu na zdarzenia. A więc skupia się na obniżaniu ryzyka poprzez
minimalizację skutków zdarzenia niekorzystnego, poprzez szybką i skuteczną reakcję.
Dominuje paradygmat „gotowości bojowej”. Jedną z ważniejszych wad zarządzania tylko poprzez gotowość bojową jest zamknięcie się służb ratowniczych w stosunku do społeczności lokalnej. Poza zakazami, nakazami, karaniem mandatami, a w najlepszym razie
ostrzeżeniami nie ma praktycznie żadnego dialogu ze społecznością lokalną. A przecież
dialog taki jest niezbędny co najmniej z dwóch powodów:
1. Pierwszy – dotyczy uświadamiania społeczności lokalnej spraw związanych z zagrożeniami po to, by po wystąpieniu niekorzystnego zdarzenia ich zachowanie było bardziej
adekwatne do okoliczności i poprzez swoją racjonalność wspomagało akcję ratowniczą.
2. Drugi – związany jest z uświadamianiem społeczności lokalnej przyczyn powstawania
zdarzeń niekorzystnych po to, aby można było części z nich uniknąć.
O ile powód pierwszy bardziej związany jest z minimalizacją skutków powstałych
zdarzeń i wiąże się w dużej mierze ze strategią gotowości bojowej, o tyle powód drugi
związany jest ze sferą prewencji. Prewencja wymaga od eksperta do spraw bezpieczeństwa
innych umiejętności niż umiejętności eksperta z tej samej dziedziny, lecz skupionego na
reagowaniu. Ważną cechą prewencji, która decyduje o jej znaczeniu, jest to, że w dłuższej
perspektywie czasowej jest ona bardziej opłacalna. I to zarówno ze względu na koszty, jak
i samo bezpieczeństwo. Przecież eliminowanie przyczyn zdarzeń niekorzystnych eliminuje same zdarzenia. Wówczas koszty skutków nie istnieją. Natomiast koszty prewencji są
z reguły niższe niż koszty usuwania skutków, w szczególności dotyczy to zdarzeń o wymiarze katastrofy. Aby powyższe zmiany mogły przynieść oczekiwane efekty, musi nastąpić zjawisko „wtapiania się” służb, w tym ratowniczych, w społeczności lokalne.
W omawianych kierunkach zmiana doktryny służb ratowniczych spowoduje, że łatwiej
i pewniej znajdą one swoje miejsce w obszarze kompetencji władz lokalnych. Oznacza to
również, że znajdą określone miejsce nie tylko w powiecie, ale będą spełniać wyznaczoną
im rolę w rozwoju współpracy między powiatami. Tworzenie związków gmin i powiatów,
związków miast i miasteczek, a także metropolii to wyraźny znak czasu Polski samorządowej. Związki te w ramach swoich porozumień dotykają również spraw związanych z bezpieczeństwem. Powoduje to – poprzez możliwość uzupełnienia sił i środków na zasadach
wzajemnej pomocy – zwiększenie efektywności działań. Jednak kluczowym zagadnieniem przyspieszającym liczbę takich porozumień jest sprawa obniżenia kosztów. Racjonalizacja i adekwatność zespolonych terytorialnie środków finansowych to jedyny sposób
na rzeczywiste podniesienie lokalnego poziomu bezpieczeństwa. Niestety, nawet wśród
rozwiniętych krajów europejskich brak jest doświadczeń związanych z wpływem tworzenia związków terytorialnych jednostek samorządowych na działalność prewencyjną.
W procesie doskonalenia prac prewencyjnych, po eliminacji (prawie likwidacji) przyczyn
najprostszych, wymagana jest większa precyzja badawcza, a ta niestety maleje wraz ze
wzrostem skali obszaru, którego topografię ryzyka badamy. Zaletą natomiast jest połą-
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czenie wysiłków pracowników różnych urzędów, zwiększające ich zdolności do zastosowania lepszych narzędzi związanych z analizą ryzyka. Poprawia się przepływ informacji i uwspólnia się prace prewencyjne. Występuje tu zjawisko, które pozornie pozostaje
w sprzeczności z zasadami decentralizacji, zjawisko analogii metodycznej. Rzeczywiście,
narzędzia lub metody szacowania wielkości ryzyk mogą być identyczne, lecz same ryzyka
zdefiniowane w procesie identyfikacji i hierarchizacji będą różne oraz zależne od specyfiki
lokalnej.
Kształtowanie bezpieczeństwa na określonym, pożądanym poziomie jest efektem planowego, przemyślanego i sprawnego procesu zwanego zarządzaniem bezpieczeństwem.
Najsprawniejsze nawet zarządzanie bez określenia hierarchii priorytetów nie może zapewnić wymiernego, długofalowego sukcesu.
Tylko lokalne podejście do zagadnień bezpieczeństwa gwarantuje logiczne i adekwatne do realiów określenie celów strategicznych, pierwszoplanowych i pomocniczych. Dopiero po ich określeniu można zaplanować proces zarządzania bezpieczeństwem jako zespół działań długofalowych polegających na:
a) zapobieganiu zdarzeniom niekorzystnym na najwcześniejszym możliwie etapie, co jest
całkowicie uzależnione od istnienia lokalnego systemu monitorowania zagrożeń, a raczej ich objawów, oraz systemu prognozowania rozwoju zdarzeń;
b) umożliwianiu podejmowania i wykonywania planowego działania organom administracji publicznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludziom, ich mieniu i środowisku oraz ciągłości funkcjonowania administracji w przypadku wystąpienia zagrożeń
prowadzących do kryzysu lub stanów nadzwyczajnych, w tym wojennego;
c) szacowaniu skutków będących konsekwencjami uwolnienia zagrożeń zwanych potocznie zdarzeniami niepożądanymi;
d) usuwaniu negatywnych skutków wywołanych uwolnieniem zagrożenia, ze szczególnym uwzględnieniem odbudowy i modernizacji, mającej na celu niedopuszczenie do
sytuacji o podobnym charakterze.
Wynika z tego, że dość powszechne twierdzenie, jakoby decentralizacja i dekoncentracja musiały prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa powszechnego, przy zastosowaniu opisanych wyżej metod i zasad przestaje być prawdziwe. Wyjątek stanowią zagrożenia ustawowo przypisane szczeblowi centralnemu, takie jak na przykład: zagrożenie
bezpieczeństwa granic państwowych, zagrożenia o charakterze militarnym, zagrożenia
radiologiczne i terrorystyczne.
Rzeczywiste podniesienie poziomu bezpieczeństwa obywateli związane jest bezpośrednio z logicznym i właściwym rozdzieleniem kompetencji w zakresie dowodzenia, kierowania, zarządzania i koordynacji pomiędzy organami, podmiotami i osobami uczestniczącymi w „łańcuchu” bezpieczeństwa.
Lokalna strategia bezpieczeństwa
Jak stworzyć lokalne strategie bezpieczeństwa przez jednostki i dla jednostek ochotniczych straży pożarnych?
Aby odpowiedzieć na tak postawione pytanie, należy wykonać następujące kroki:
1. Dokonać identyfikacji występujących na naszym terenie zagrożeń.
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2. Dokonać ich hierarchizacji pod względem ważności dla naszej społeczności.
3. Dokonać analizy sił i środków, które występują na naszym terenie.
Tak przygotowani możemy przystąpić do fazy wytyczania naszych strategicznych celów działania, tak głównych, jak i pomocniczych. Wychodzimy z założenia, że zagrożenie
całkowite Zc jest sumą dwóch czynników: iloczynu prawdopodobieństwa lub częstości
jego występowania P(A) i szacowanych strat przez nie spowodowanych S(A) oraz wielkości społecznego poczucia zagrożenia Sw.
Zc = P(A) × S(A) + Sw
Zawsze naszym głównym celem jest minimalizacja zagrożenia (Zc), a tym samym
zwiększenie bezpieczeństwa. Analizując powyższą formułę, dochodzimy do wniosku, że
można tego dokonać w trojaki sposób:
·· przez obniżenie wartości P(A) – niedopuszczanie do uwolnienia się zagrożenia poprzez przede wszystkim działania prewencyjne,
·· przez obniżenie wartości S(A) – ograniczenie strat poprzez szybkie, sprawne i przygotowane działanie oraz prewencyjne ograniczanie rozmiarów zdarzenia (np. pasy
izolacyjne w lasach, zachowanie właściwych odległości w zabudowie, zachowanie bezpieczeństwa w ruchu itp.),
·· przez zmniejszenie wartości Sw – obniżenie społecznego poczucia zagrożenia poprzez
działalność uświadamiającą, edukację i inne działania o podobnym charakterze.
Wymienione trzy główne kierunki działań nie muszą ograniczać naszej dowolności
w sporządzaniu lokalnej strategii bezpieczeństwa. Możemy tworzyć zespolone cele i kierunki wynikające tak z analizy zagrożeń, jak i naszych możliwości.
Powyższej analizy należy dokonać dla kolejnych zagrożeń według hierarchii wykonanej wcześniej. Powstanie w ten sposób katalog celów i zadań do realizacji będący naszą
– lokalną – strategią bezpieczeństwa.
Teraz następuje faza uzgodnień, mediacji i negocjacji z kluczowymi sojusznikami
(władze gminy, inne organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze i wreszcie lokalna
społeczność oraz sąsiedzi w zakresie współdziałania i wzajemnej pomocy).
St. bryg. w st. spocz. dr inż. Eugeniusz W. Roguski, wieloletni wykładowca akademicki,
pracownik dydaktyczno-naukowy i urzędnik służby cywilnej. W latach 1992-1996 oraz
2005-2009 był dyrektorem CNBOP w Józefowie, w latach 2001-2005 prorektorem SGSP
i dziekanem Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, w latach 2009-2015 dyrektorem Polskiego Centrum Akredytacji.
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Uchwała Nr 53/XIII/2021
Zarządu Głównego Związku
Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 20 maja 2021 roku
w sprawie:
zajęcia stanowiska w sprawie projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej
Na podstawie § 24 ust. 1 pkt 3 i 9 statutu Związku OSP RP w zw. z art. 21a ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. z dnia 14 kwietnia 2021 r. Dz.U.
z 2021 r. poz. 869) Zarząd Główny Związku OSP RP postanawia:
§1
Przyjąć z zadowoleniem zapowiedź zmiany stanowiska rządu wyrażoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 29 kwietnia 2021 r. w sprawie dodatków do
emerytur dla strażaków ochotników zawartą w projekcie ustawy o ochotniczej straży pożarnej. Otwiera to możliwość uchwalenia kompromisowych regulacji opartych o zgłoszony w 2017 r. obywatelski projekt poparty ponad 200 tys. podpisów oraz uchwalony przez
Senat RP w 2020 r. projekt ustawy, wobec których dotychczas Rada Ministrów wyrażała
negatywne stanowisko. Oczekujemy na formalne zgłoszenie projektu ustawy w zakresie
świadczeń ratowniczych (dodatku do emerytur).
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§2
Jednoznacznie negatywnie zaopiniować proponowane w projekcie ustawy o ochotniczej straży pożarnej rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji i zakresu działania OSP jako zagrażające bezpieczeństwu państwa i rujnujące dobrze
funkcjonujący Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.
Propozycja MSWiA w zakresie tworzenia odrębnej ustawy o ochotniczej straży pożarnej z jednej strony powiela wiele dotychczasowych rozwiązań z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, a z drugiej wprowadza rozwiązania nieuzasadnione, a w wielu wypadkach
szkodliwe, które mogą ograniczać działanie, a nawet mogą prowadzić do likwidacji wielu
OSP. Przykładowo w projekcie skreślono przepisy stanowiące podstawę funkcjonowania
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, ponadto OSP, która nie powoła jednostki
ratowniczo-gaśniczej, utraci status jednostki ochrony przeciwpożarowej. Projekt usuwa
zapis o OSP jako formacji umundurowanej, wprowadza obowiązek zatwierdzania statutu
przez gminę oraz znosi nadzór starosty pod względem przestrzegania prawa, a wprowadza
ogólny nadzór i kontrolę przez wojewodę i komendanta wojewódzkiego PSP. Projekt zawiera ograniczony i zamknięty katalog możliwych działań społecznych OSP, a także zamknięty i ograniczony katalog źródeł finansowania oraz istotne ograniczenia w dysponowaniu majątkiem własnym OSP.
§3
W oparciu o szerokie, otwarte, publiczne konsultacje z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, samorządami, pracodawcami oraz wybitnymi ekspertami z zakresu ochrony
ludności i ochrony przeciwpożarowej stanowczo podkreślić, że rozwój systemu ochrony
ludności i ratownictwa powinien odbywać się poprzez doskonalenie i rozwój regulacji
łączących wszystkie zasoby Ochotniczych Straży Pożarnych, Państwowej Straży Pożarnej
oraz innych podmiotów ratowniczych. W szczególności poprzez ustawę o ochronie przeciwpożarowej, która łączy wszystkie podmioty w spójny system ratowniczy, szanując ich
podmiotowość i autonomię.
Ze smutkiem należy stwierdzić, że treść przygotowanego przez Komendę Główną
Państwowej Straży Pożarnej projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej naruszyła
podstawy wieloletniej wspaniałej współpracy między OSP i ZOSP RP a Państwową Strażą
Pożarną; wzbudziła wielki niepokój wśród strażaków ochotników.
§4
1. Stanowisko ZOSP RP odnosi się do projektu przesłanego w dniu 29 kwietnia 2021 r.
i ogłoszonego w domenie gov.pl w dniu 5 maja 2021 r. (https://www.gov.pl/web/kgpsp/
sekretarz-stanu-w-mswia-komendant-glowny-psp-oraz-komendanci-wojewodzcy-psp-wezma-udzial-w-konsultacjach-spolecznych-projektu-ustawy-o-ochotniczej-strazy-pozarnej).
2. Szczegółowe uwagi zawiera uzasadnienie do niniejszej uchwały.
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§5
Zarząd Główny zobowiązuje Prezydium ZG oraz Prezesa ZG do prezentowania stanowiska Związku wobec władz państwowych.
§6
Zarząd Główny zobowiązuje Prezydium ZG, Komisje Problemowe ZG, Prezesa ZG,
Zarząd Wykonawczy oraz władze oddziałów Związku do szerokiej współpracy i konsultacji z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi oraz z partnerami społecznymi, w szczególności
samorządami, pracodawcami i innymi środowiskami społecznymi, w celu uzyskiwania
bieżących opinii i przedstawienia propozycji dotyczących szeroko rozumianej ochrony
ludności.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący posiedzenia
Prezes Zarządu Głównego
Związku OSP RP
Waldemar Pawlak
UZASADNIENIE
A. Uwagi ogólne
I. Charakter prawny dokumentu o nazwie projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej
Przedmiotem stanowiska Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP był dokument
przekazany Związkowi 29 kwietnia 2021 r. o nazwie projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, który został potraktowany jako dowód prac Komendy Głównej Państwowej Straży
Pożarnej (dalej także KG PSP) w ramach uregulowań § 25aa uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (tj. z dnia 11 października 2016 r., M.P. z 2016 r. poz. 1006 z póź. zm.), czyli coś odpowiada z przeszłości
założeniom do ustawy (projektu projektu). Prawnie nie jest to projekt ustawy, ponieważ
nie zostały spełnione wymogi § 31 uchwały Rady Ministrów.
Projektu ustawy nie ma zarówno w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, jak i w wykazie rządowego procesu legislacyjnego na stronie Rządowego Centrum Legislacji.
W rozumieniu uchwały projektem dokumentu rządowego jest projekt: ustawy, aktu normatywnego Rady Ministrów, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów lub ministra i zarządzenia Prezesa Rady Ministrów. Projektem dokumentu rządowego – w myśl nowego brzmienia
§ 19 ust. 2 – jest także projekt innego dokumentu, w szczególności strategii, programu, sprawozdania, informacji, stanowiska Rządu do pozarządowego projektu ustawy lub innego stanowiska, przewidzianego w obowiązujących przepisach, zleconego przez Radę Ministrów lub
Prezesa Rady Ministrów albo przygotowywanego za jego zgodą w celu przedstawienia Radzie
Ministrów. Rząd zrezygnował natomiast z przygotowywania założeń projektów ustawy.
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W naszym przypadku mamy do czynienia z § 25aa uchwały Rady Ministrów (obowiązującym od 4 grudnia 2020 r.). Zgodnie z jego ust. 1, w toku rozpatrywania wniosku o wprowadzenie
projektu ustawy do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów premier albo działający z jego
upoważnienia Zespół do spraw Programowania Prac Rządu może postanowić o powierzeniu
opracowania projektu ustawy innemu podmiotowi niż organ wnioskujący, w szczególności Rządowemu Centrum Legislacji. W naszym wypadku wydaje się, że powierzono to KG PSP.
Konsultacje projektu dokumentu prowadzone przez PSP należy traktować jako przeprowadzanie konsultacji projektu projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej. Nie ma tu żadnych przepisów to regulujących. Aby nie był to projekt projektu ustawy, tylko projekt ustawy,
to poza wymogami formalnymi (odpowiednie publikacje w odpowiednim miejscu) musi
być sporządzone uzasadnienie projektu ustawy (§ 27 uchwały Rady Ministrów). Na stronie KG PSP (gov.pl) nie ma uzasadnienia projektu ustawy. W dokumentach przesłanych do
Związku był tylko projekt tego uzasadnienia. Potem pojawiło się zmienione uzasadnienie.
II. Potrzeba uchwalenia ustawy o ochotniczej straży pożarnej
ZOSP RP nie widzi potrzeby uchwalania odrębnej ustawy, która dotyczyć będzie wyłącznie ochotniczych straży pożarnych. Dotychczasowe umiejscowienie uregulowań dotyczących OSP w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej jest
optymalne. Potwierdza to 30-letni okres obowiązywania tego aktu normatywnego oraz
pozytywna ocena skutków jego działania.
Związek stoi na stanowisku, że wskazane jest dokonywanie odpowiednich modyfikacji
ustawy o ochronie przeciwpożarowej w sytuacjach, gdy jest to konieczne, a nie tworzenie
odrębnej ustawy. Za takim stanowiskiem przemawia także fakt, że projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej w dużej części stanowi przeniesienie wielu rozwiązań dotyczących
OSP i ich członków z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
III. Dodatek do emerytury
Od wielu lat w środowisku ochotniczego strażactwa były wyrażane oczekiwania co
do docenienia długotrwałego udziału strażaków ochotników w działaniach ratowniczych
poprzez odpowiednią gratyfikację finansową, np. w postaci dodatku do emerytury i renty.
Obywatelski projekt ustawy (popierany przez ZOSP RP) został wniesiony w VIII kadencji
Sejmu (druk nr 1534). Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli – projekt ustawy, w stosunku do którego postępowanie ustawodawcze
nie zostało zakończone w trakcie kadencji Sejmu, w której został wniesiony, jest rozpatrywany
przez Sejm następnej kadencji. W obecnej IX kadencji Sejmu druk sejmowy nosi nr 34.
W 2020 r. Senat RP podjął inicjatywę ustawodawczą w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który to projekt przewiduje przyznawanie dodatków do
emerytur ze względu na przynależność danej osoby do OSP. Uchwała Senatu w tej sprawie
została podjęta 17 grudnia 2020 r. i projekt został przesłany do Sejmu.
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje
z zadowoleniem, że po wielu latach starań strażaków ochotników przedstawiciele
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Rządu RP zdecydowali się na wprowadzenie uregulowań zbliżonych do postulowanego
dodatku do emerytury (renty) dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych.
Jakkolwiek propozycje zawarte w projekcie ustawy o ochotniczej straży pożarnej są
gorsze niż w projekcie ustawy społecznej (znajdującej się w „zamrażarce” sejmowej), popartej podpisami przez ponad 200 tys. osób, która przewiduje minimalny okres udziału
w działaniach ratowniczych na 10 lat i dodatek w wyższej wysokości), to wydaje się, że jest
to krok w dobrą stronę. Kwestię dodatku do emerytury można uregulować, nie uciekając
się do uchwalenia odrębnej ustawy o ochotniczej straży pożarnej. Można to uczynić w ramach postanowień ustawy o ochronie przeciwpożarowej bądź w ustawach emerytalnych.
B. Uwagi szczegółowe
I. Organizacja systemu ratowniczego
Projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej przewiduje, że ochotnicze straże pożarne, które utworzą jednostki ratowniczo-gaśnicze OSP, zwane dalej „JRG OSP”, będą jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Inne OSP, które nie będą w stanie utworzyć JRG
OSP, przestaną być jednostkami ochrony przeciwpożarowej i nie będą mogły brać udziału
w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Będą mogły funkcjonować na zasadach określonych
wyłącznie w Prawie o stowarzyszeniach, tak jak działają np. stowarzyszenia kulturalne, edukacyjne, numizmatyczne, czytelnicze. Nie będą mogły brać udziału w działaniach ratowniczych prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Zaznaczyć należy, że projektodawca określił zadania dla każdej ochotniczej straży pożarnej, m.in. udzielanie pomocy
humanitarnej, w tym pomocy socjalnej. Oznacza to, że strażacy OSP, która nie wyodrębni
JRG mimo wykonywania zadań związanych z pomocą humanitarną, utracą wszelkie uprawnienia strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i członków ochotniczych straży pożarnych zawarte w rozdziale 5 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
Jest to regres w stosunku do obecnie istniejącego stanu rzeczy, gdzie kilkanaście tysięcy OSP działa jako samodzielne stowarzyszenia, prowadzące działalność na bardzo
szerokim polu działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, będące jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Od jednostek o wysokim stopniu gotowości bojowej, bogato wyposażonych w sprzęt, z dużą liczbą wyszkolonych strażaków ochotników, po jednostki
działające głównie na polu szeroko rozumianej popularyzacji ochrony przeciwpożarowej,
z drużynami dziecięcymi i młodzieżowymi, stanowiące zaplecze osobowe na wypadek
udziału w likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof.
Zgodnie z projektem ustawy sama wola utworzenia JRG OSP nie wystarczy, ponieważ
by to uczynić, trzeba będzie spełnić m.in. minimalne wyposażenie JRG OSP w pojazdy gaśnicze i specjalne oraz sprzęt i środki techniczne, minimalne standardy zdolności operacyjnej, minimalne standardy gotowości operacyjnej, które określić ma minister właściwy
do spraw wewnętrznych w rozporządzeniu. Która OSP nie spełni tych wymogów, utraci
status jednostki ochrony przeciwpożarowej. Trudno określić, jakie będą minimalne standardy gotowości, skoro nie ma ujawnionego projektu odpowiedniego rozporządzenia.
Pod znakiem zapytania stoi istnienie specjalistycznych OSP, np. ratownictwo wodne,
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grupy poszukiwawcze z psami. Istniejący projekt ustawy nie przewiduje dla nich miejsca
w systemie jednostek ochrony przeciwpożarowej.
Z niezrozumiałych przyczyn likwidowany jest krajowy system ratowniczo-gaśniczy.
Brak szczegółowego określenia, co ma go zastąpić.
Usunięto m.in. zapisy dotyczące komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej
oraz komendanta gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W ten sposób
wyeliminowano bezpośredni wpływ na działalność ratowniczą prowadzoną przez OSP
władz gminnych oraz przedstawiciela OSP działających na terenie gminy.
Projekt ustawy nie przewiduje dla OSP, które spełnią wymogi powołania JRG OSP, jednolitego umundurowania wyjściowego i galowego, a w zakresie ubrań specjalnych nastąpi
unifikacja z PSP, także w wymiarze wizualnym. OSP stanie się praktycznie Ochotniczą
Państwową Strażą Pożarną. Odpowiednikiem WOT w siłach zbrojnych, tylko bez przywilejów w zakresie uposażenia finansowego żołnierzy WOT.
OSP, które nie będą jednostkami ochrony przeciwpożarowej, utracą finansowanie
w zakresie zapewnienia gotowości bojowej. Na przykład ich członkowie nie będą szkoleni.
W efekcie prowadzić to będzie do zamierania działalności wielu OSP, a w konsekwencji
do ich likwidacji. Ocenia się, że dotyczyć to będzie mogło znaczącej liczby OSP. ZOSP RP
negatywnie ocenia propozycje zawarte w projekcie ustawy.
II. Organizacja OSP
Projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej przewiduje, że podstawą prawną do
działania OSP będzie ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawa
o ochotniczej straży pożarnej. Także do OSP, które pozostaną jednostkami ochrony przeciwpożarowej, zastosowanie będą miały przepisy ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
Projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej przewiduje, że ochotnicze straże pożarne, które utworzą jednostki ratowniczo-gaśnicze OSP, będą jednostkami ochrony przeciwpożarowej
(art. 1 ust. 1). Inne OSP, które nie będą w stanie utworzyć JRG OSP, przestaną być jednostkami
ochrony przeciwpożarowej i nie będą mogły brać udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Będą mogły funkcjonować na zasadach określonych wyłącznie w Prawie o stowarzyszeniach, tak jak działają np. stowarzyszenia kulturalne, edukacyjne, numizmatyczne, czytelnicze.
W ustawie o ochronie przeciwpożarowej zadania OSP wymienione zostały przykładowo. Statuty OSP mogą dowolnie je rozszerzać. Projekt ustawy zadania spoza sfery działalności jednostki ochrony przeciwpożarowej zawiera w katalogu zamkniętym (art. 3),
co praktycznie uniemożliwia ich rozbudowanie. Ponadto stawia pod znakiem zapytania
możliwość niewypełniania przez OSP wszystkich zadań zawartych w katalogu. Brak tu
miejsca m.in. na dziecięce drużyny pożarnicze, orkiestry.
Ograniczono w dużym stopniu swobodę kształtowania statutu przez samą OSP. Projekt ustawy o OSP rozszerza zakres uzgodnień treści statutu OSP z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej. Nadto wprowadza konieczność zatwierdzenia statutu OSP przez radę gminy oraz rozszerza wymogi co do treści statutu OSP
dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Niezatwierdzenie statutu OSP przez radę gminy
sprawi, że OSP nie będzie mogła być OSP w rozumieniu ustawy o OSP.
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Istota stowarzyszenia została zawarta w art. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, który
stanowi, że stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania
i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
Z art. 2 wynika, iż ustawodawca pozostawił w rękach twórców dużą swobodę w ustalaniu
kształtu tworzonego stowarzyszenia. Projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej samorządności OSP w dużym stopniu pozbawia. ZOSP RP negatywnie ocenia propozycje zawarte w projekcie ustawy.
III. Zachowanie przez członków OSP prawa do używania nazewnictwa strażak oraz
umundurowania
Od półtora wieku członkowie OSP zwani byli strażakami. Projekt ustawy o ochotniczej
straży pożarnej prawnie eliminuje możliwość posługiwania się tym nazewnictwem, mającym bardzo dobrą konotację społeczną. Zgodnie z projektem ustawy strażacy ochotnicy
będą nazywani ratownikami OSP.
Projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej w art. 18 zawiera zapis: „Ratownikowi
OSP biorącemu udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych organizowanych
i prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną lub wykonującemu inne zadania związane
z ochroną przeciwpożarową, ochroną ludności, przysługuje prawo do środków ochrony osobistej i umundurowania, na zasadach określonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej”.
Umundurowanie specjalne ujednolici się z umundurowaniem PSP także w wymiarze
wizualnym. Brak zapisów w projekcie ustawy na temat umundurowania wyjściowego i galowego sprawia, że „ratownicy OSP” oraz pozostali członkowie OSP do niego nie będą
mieli prawa z mocy samej ustawy.
Mundur wyjściowy mógłby być przyjmowany w poszczególnych OSP w oparciu o uregulowania zawarte w ustawie z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach. To
spowoduje, że praktycznie nie będzie możliwe zachowanie jednolitości umundurowania
we wszystkich OSP. To z kolei rozbije jednolitość ceremoniału strażackiego. ZOSP RP
negatywnie ocenia propozycje zawarte w projekcie ustawy.
IV. Finansowanie OSP
Projekt ustawy o OSP narzuca szerszy zakres obowiązków gminy w zakresie związanym
z utrzymaniem OSP, którym gmina może nie podołać w stosunku do części swoich OSP, co
spowoduje, że nie będą one mogły być OSP w rozumieniu projektu ustawy, co prowadzi do
tego, że przestaną być one jednostkami ochrony przeciwpożarowej (art. 10-11).
Źródła pokrywania kosztów funkcjonowania OSP wskazane zostały w art. 25 projektu
ustawy. Jednakże ograniczono decyzyjność potencjalnych beneficjentów w przeznaczaniu
środków na rzecz OSP, ponieważ minister właściwy do spraw wewnętrznych corocznie
określać ma, w drodze rozporządzenia, wysokość środków finansowych i ich podział na
zapewnienie wyłącznie zdolności i gotowości operacyjnej JRG OSP oraz wykonywania
zadań na rzecz ochrony ludności, a także zadań określonych w art. 3 ust. 1.
Szczególnie dotknie to samorządy szczebla gminnego, którym narzuci się ścisłe obowiązki w zakresie finansowania OSP, które pozostaną jednostkami ochrony przeciwpo-
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żarowej, nie pozwalając na finansowanie OSP, które „wypadną” z systemu. Tym samym
ograniczy się swobodę władz gminy w kształtowaniu sposobu realizacji zadania własnego
w postaci zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej (art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym).
ZOSP RP negatywnie ocenia propozycje zawarte w projekcie ustawy.
V. Nadzór i kontrola nad OSP
Projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej (art. 7) wprowadza ścisłą kontrolę i nadzór nad OSP dający możliwość wydawania bezpośrednich poleceń. Uprawnienia te przyznawane są odpowiednio właściwemu wojewodzie i komendantowi wojewódzkiemu PSP.
Kłóci się to całkowicie z zasadami określonymi w Prawie o stowarzyszeniach. Art. 11 ust.
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o Państwowej Straży Pożarnej stanowi, że „Komendant
Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wykonuje w imieniu wojewody zadania i kompetencje określone w ustawach”. Oznacza to, że kontrolę zadań, o których mowa w art. 4 i 6
projektowanej ustawy i nałożonych na OSP, prowadzić będzie PSP w odniesieniu do jednostek, które wyodrębnią JRG OSP.
Niedookreślenie w projekcie ustawy zakresu nadzoru i kontroli stwarza ryzyko nadużywania uprawnień i ich rozszerzania na pola niezwiązane z bezpośrednim udziałem
w działaniach ratowniczych. ZOSP RP negatywnie ocenia propozycje zawarte w projekcie
ustawy.
VI. Odznaka „Świętego Floriana za zasługi dla społeczności lokalnej”
Należy przyjąć z zadowoleniem propozycję wprowadzenia możliwości honorowania
strażaków OSP nową odznaką. Jednak szkoda, że ograniczone w projekcie ustawy zostało
jej przyznawanie wyłącznie do ratowników OSP. Brak możliwości przyznawania jej innym
członkom OSP.
Trzeba przy tym podkreślić, że w ostatnich latach Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji znacznie rzadziej honoruje strażaków ochotników odznaką „Zasłużony
dla Ochrony Przeciwpożarowej”, która przyznawana jest głownie funkcjonariuszom PSP.
Nasuwa się pytanie, czy w przypadku ustanowienia odznaki „Świętego Floriana za zasługi
dla społeczności lokalnej” członkowie OSP nie mieliby prawa do otrzymywania odznaki
„Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”?
VII. Inne
ZOSP RP z zaniepokojeniem odnosi się do rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy
o ochotniczej straży pożarnej w zakresie swobody dysponowania przez OSP swoim majątkiem w przypadku likwidacji stowarzyszenia, pozbawienia OSP swobody w kształtowaniu
wzorów legitymacji.
Zastanawia także tytuł projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej, który nawiązuje
chyba do nazwy ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku OSP mamy do czynienia z wieloma podmiotami i analogicznie do tytułu ustawy Prawo o stowarzyszeniach
winna być zachowana liczba mnoga, tj. ustawa o ochotniczych strażach pożarnych.
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8.

Opinia Związku Gmin Wiejskich
Rzeczypospolitej Polskiej do
projektu ustawy o ochotniczych
strażach pożarnych
Istotą tworzenia prawa w państwie prawa w każdym z obszarów zainteresowań organów państwa jest wprowadzanie rozwiązań polegających na porządkowaniu zagadnień
w sposób nie budzący sprzeciwu oraz oporu społecznego w poczuciu sprawiedliwości
społecznej. Regulacje te powinny ponadto zapewniać i stwarzać możliwości rozwojowe
poprzez aktywizowanie obszarów wrażliwych oraz tworzyć narzędzia będące stymulatorem istniejących, a przyjętych i zaakceptowanych przez społeczeństwo właściwych rozwiązań.
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej poddał wnikliwej analizie niezmiernie ważny z punktu widzenia samorządu gminnego rządowy projekt ustawy
o ochotniczych strażach pożarnych (UD241). Pragniemy z całą mocą zaznaczyć że funkcjonujące na obszarach gmin ochotnicze straże pożarne (OSP) stanowią dojrzałe tożsamościowo struktury integrujące grupy obywateli, które cechuje prywatny charakter inicjatywy, niezależność, niekomercyjność, a także – znaczny udział wolontariatu. Istotne jest
także kształtowanie przez nie postaw osób z nimi związanych oraz tych, które są w kontakcie z nimi. OSP nie są nastawione na zysk, są niezależne od biznesu, agend rządowych.
Pozwala to harmonizować interesy indywidualne i grupowe – z jednej strony, oraz interesy prywatne i publiczne – z drugiej strony.
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Odnosząc się do powyższego, Związek Gmin Wiejskich RP wnosi następujące uwagi
do projektu ustawy:
 Uważamy za słuszne i sprawiedliwe społecznie uregulowanie kwestii dotyczycącej wprowadzenia świadczeń dodatkowych dla strażaków ochotników oraz ratowników
górskich w postaci dodatków do emerytury. Jednakże przepisy zawarte w obrębie art. 25
dotyczące dodatkowych uprawnień wymagają doprecyzowania w kwestii obiektywnego
ich przyznawania. Proponowany zapis nie zobowiązuje organu administracyjnego do
określonego zachowania się, dając mu tylko upoważnienie. Konieczne w tym przypadku
jest ustalenie mierników, wedle których organ przyznający świadczenie będzie wartościować różne, dopuszczalne w obliczu danej normy rozstrzygnięcia, i spośród których to
rozstrzygnięć dokona wyboru jednego najwłaściwszego.

 OSP jest organizacją funkcjonującą w obrębie gminy, dlatego też nie dostrzegamy przesłanek do wprowadzania zapisów pozwalających na likwidację funkcji komendanta gminnego OSP, który obecnie jest koordynatorem działania KSRG. Jest to
szczególnie ważne w przypadku nowego zapisu mówiącego o tym, że wójt (burmistrz,
prezydent miasta) koordynuje funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy w zakresie ustalonym przez wojewodę, nie wskazującego jednocześnie, za pomocą jakich narzędzi ma to być wykonywane.
 Ponadto wprowadzenie niedoprecyzowanych zapisów dotyczących nadzoru
wojewody w obszarze ustanawiającym zastępcę komendanta wojewódzkiego PSP ds.
OSP wprost ogranicza podmiotowość gminy, doprowadzając do centralizacji poprzez
uruchomienie aparatu nadzoru wojewódzkiego.
 Likwidacja funkcji komendanta gminnego w przypadku konieczności zmian
zapisów 16 tys. istniejących statutów OSP na skutek wprowadzenia nowej ustawy doprowadzi nie tylko do braku koordynowania, ale też uzyskania podstawowych informacji
w obrębie gminy, co powoduje zachwianie podstawowej zasady pomocniczości zgodnie z zasadą, że samorząd gminny powinien włączyć się w pomoc wspólnotom rzędu niższego wtedy, gdy nie są one zdolne do osiągania określonych celów.
 Projekt ustawy w swoich zapisach wskazuje na konieczność ponoszenia kosztów
utrzymana OSP przez gminę, dodatkowo gmina ma finansować szkolenia BHP, nie określono natomiast poziomu subsydiarności zewnętrznej, czyli takiej, która pozwoli wspierać
samorządy lokalne przez organy administracji rządowej przede wszystkim poprzez przekazanie zasad i kompetencji szczeblowi lokalnemu, określenie zakresu „samodecydowania” władz
lokalnych przy wykonywaniu zadań i kompetencji, ale także zapewnienie środków finansowych organom lokalnym poprzez ustanowienie źródeł finansowania zadań i kompetencji.
Mając powyższe na uwadze, ale również fakt, że proponowana ustawa zawiera wiele istniejących rozwiązań prawnych, jak również możliwość tego, że sprawy związane
z ochroną przeciwpożarową i organizacją działań ratowniczych OSP mogą być uregulowane w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, a dodatki o charakterze świadczeń
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indywidualnych w „ustawie o świadczeniach dodatkowych dla strażaków ochotników,
ratowników górskich i wolontariuszy ratujących życie i zdrowie ludzi” w związku
z objęciem ustawą członków OSP, ale także TOPR i GOPR.
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
negatywnie opiniuje
przedłożony projekt ustawy o ochotniczych strażach pożarnych.
Związek Gmin Wiejskich RP z całą stanowczością pragnie przypomnieć zasadę mówiącą o tym, że każdy szczebel władzy powinien realizować tylko te zadania, które nie
mogą być skutecznie zrealizowane przez szczebel niższy lub same jednostki działające w ramach społeczeństwa. Apelujemy jednocześnie o zachowanie zasady oznaczającej
zerwanie z doktryną jednolitej władzy i administracji państwowej w terenie, traktującej
poziom lokalny jako najniższy szczebel administracji centralnej. Rozwój instytucji samorządu terytorialnego jest jednym z zasadniczych warunków umożliwiających prowadzenie zdecentralizowanej polityki lokalnej i regionalnej, prowadzonej na rzecz lokalnych
i regionalnych wspólnot i eksponującej potrzeby, cele i interesy tych społeczności.
Poznań, dnia 14 lipca 2021 r.
Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich
Rzeczypospolitej Polskiej
Krzysztof Iwaniuk
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Uchwała Nr 54/XV/2021
Zarządu Głównego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 14 lipca 2021 roku
w sprawie:
zajęcia stanowiska w sprawie projektu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych
Na podstawie § 24 ust. 1 pkt 3 i 9 statutu Związku OSP RP w zw. z art. 21a ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. z dnia 14 kwietnia 2021 r., Dz.U.
z 2021 r. poz. 869) Zarząd Główny Związku OSP RP postanawia:
§1
Przyjąć z zadowoleniem zapowiedź zmiany stanowiska rządu wyrażoną przez Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji 5 lipca 2021 r. w sprawie dodatków do emerytur dla strażaków ochotników zawartą w projekcie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Otwiera
to możliwość uchwalenia kompromisowych regulacji opartych o zgłoszony w 2017 r. obywatelski projekt poparty ponad 200 tys. podpisów oraz uchwalony przez Senat RP projekt ustawy
w 2020 r., wobec których dotychczas Rada Ministrów wyrażała negatywne stanowisko.
§2
1. Negatywnie ocenić propozycję MSWiA w zakresie tworzenia odrębnej ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, która z jednej strony powiela wiele dotychczasowych rozwiązań z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, a z drugiej wprowadza rozwiązania,
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które winny zostać wprowadzone do ustawy o ochronie przeciwpożarowej bądź znaleźć się w odrębnych aktach prawnych.
2. Zwrócić się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przedłużenie terminu
konsultacji projektu ustawy do 2 miesięcy, by możliwe było pełne odniesienie się do
treści projektu ustawy oraz przeprowadzenie przez ZOSP RP konsultacji wśród OSP.
3. Zwrócić się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o skierowanie projektu
ustawy do konsultacji ze Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Województw RP
i Radą Działalności Pożytku Publicznego.
§3
1. Zaproponować władzom państwowym i środowiskom politycznym uchwalenie ustawy o świadczeniach dodatkowych dla strażaków ochotników, ratowników górskich
i wolontariuszy ratujących życie i zdrowie ludzi, która określi prawo do dodatkowych
świadczeń dla strażaków ochotników, ratowników górskich, ratowników Polskiego
Czerwonego Krzyża oraz innych wolontariuszy ratujących życie i zdrowie ludzi. Ustawa byłaby docenieniem wysiłku wszystkich wolontariuszy działających na rzecz ratowania życia i zdrowia. Stanowiłaby podstawę do integracji środowisk wolontariackich.
2. Zaproponować przeniesienie szeregu pozytywnie ocenianych propozycji zmian ustawowych objętych postanowieniami projektu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych do ustawy o ochronie przeciwpożarowej lub do innych ustaw. Dotyczy to
w szczególności:
1) dopuszczenia po przekroczeniu wieku 65 lat przez strażaka OSP pełniącego funkcję
kierowcy prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych,
2) rozszerzenia zakresu prawa do ekwiwalentu za udział w działaniach dotyczących realizacji zadań w zakresie wspierania gminy w realizacji pomocy na rzecz lokalnej społeczności,
3) zaliczania badań lekarskich uzyskanych np. w związku z byciem strażakiem Państwowej Straży Pożarnej,
4) umożliwienia korzystania przez OSP ze specjalnej taryfy energetycznej,
5) umożliwienia, w ramach szkolenia strażaków OSP, realizowania również szkoleń mających na celu uzyskiwanie uprawnień do prowadzenia pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t.
3. Załącznik do uchwały stanowi dokument pn. „Projekt ustawy o świadczeniach dodatkowych dla strażaków ochotników, ratowników górskich i wolontariuszy ratujących życie
i zdrowie ludzi”, który mógłby być podstawą do podjęcia odpowiednich prac legislacyjnych w zakresie, o którym mowa w ust. 1. Projekt zawiera również proponowane zmiany
w ustawie o ochronie przeciwpożarowej i innych ustawach, objęte m.in. treścią ust. 2.
§4
1. Stanowisko ZOSP RP odnosi się do projektu ustawy przesłanego do ZOSP RP w dniu
5 lipca 2021 r. i ogłoszonego w domenie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 5 lipca
2021 r. https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348654/katalog/12800481#12800481
2. Szczegółowe uwagi zawiera uzasadnienie do niniejszej uchwały.
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§5
Zarząd Główny zobowiązuje Prezydium ZG oraz Prezesa ZG do prezentowania stanowiska Związku wobec władz państwowych.
§6
Zarząd Główny zobowiązuje Prezydium ZG, Komisje Problemowe ZG, Prezesa ZG,
Zarząd Wykonawczy oraz władze oddziałów Związku do szerokiej współpracy i konsultacji z ochotniczymi strażami pożarnymi, innymi organizacjami ratowniczymi oraz
z partnerami społecznymi, w szczególności samorządami, pracodawcami i innymi środowiskami społecznymi, w celu uzyskiwania bieżących opinii i przedstawienia propozycji
dotyczących szeroko rozumianej ochrony ludności.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§7
Przewodniczący posiedzenia
Prezes Zarządu Głównego
Związku OSP RP
Waldemar Pawlak

UZASADNIENIE
Uwagi ogólne.
ZOSP RP nie widzi potrzeby uchwalania odrębnej ustawy, która dotyczyć będzie wyłącznie ochotniczych straży pożarnych. Dotychczasowe umiejscowienie uregulowań dotyczących OSP w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej jest
optymalne. Potwierdza to 30-letni okres obowiązywania tego aktu normatywnego oraz
pozytywna ocena skutków jego działania.
Związek stoi na stanowisku, że wskazane jest dokonywanie odpowiednich modyfikacji
ustawy o ochronie przeciwpożarowej w sytuacjach, gdy jest to konieczne, a nie tworzenie
odrębnej ustawy. Za takim stanowiskiem przemawia także fakt, że projekt ustawy o ochotniczych strażach pożarnych w dużej części stanowi przeniesienie wielu rozwiązań dotyczących OSP i ich członków z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
Dodatek do emerytury i świadczenia dla wolontariuszy.
Od wielu lat w środowisku ochotniczego strażactwa były wyrażane oczekiwania co do docenienia długotrwałego udziału strażaków ochotników w działaniach ratowniczych poprzez
odpowiednią gratyfikację finansową w postaci dodatku do emerytury i renty.
Obywatelski projekt ustawy (popierany przez ZOSP RP) został wniesiony w VIII kadencji Sejmu (druk nr 1534). Na podstawie art. 4. ust. 3 ustawy o wykonywaniu inicjatywy
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ustawodawczej przez obywateli – projekt ustawy, w stosunku do którego postępowanie
ustawodawcze nie zostało zakończone w trakcie kadencji Sejmu, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Sejm następnej kadencji. W obecnej IX kadencji Sejmu druk
sejmowy nosi nr 34.
W 2020 r. Senat RP podjął inicjatywę ustawodawczą w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który to projekt przewiduje przyznawanie dodatków do
emerytur ze względu na przynależność danej osoby do OSP. Uchwała Senatu w tej sprawie
została podjęta 17 grudnia 2020 r. i projekt został przesłany do Sejmu.
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje
z zadowoleniem, że po wielu latach starań strażaków ochotników przedstawiciele Rządu
RP zdecydowali się na wprowadzenie uregulowań zbliżonych do postulowanego dodatku
do emerytury (renty) dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych.
Jakkolwiek propozycje zawarte w projekcie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych są gorsze niż w projekcie ustawy społecznej (znajdującej się w „zamrażarce” sejmowej), popartej podpisami ponad 200 tys. osób, która przewiduje minimalny okres udziału
w działaniach ratowniczych wynoszący 10 lat i dodatek w wyższej wysokości, to wydaje
się, że jest to krok w dobrą stronę.
Uwzględnienie w projekcie ustawy dodatku do emerytury także dla ratowników górskich zwrócił uwagę środowisku strażackiemu, że wysiłek kierowany na ratowanie życia
i zdrowia ludzkiego przez rzesze wolontariuszy działających w różnych organizacjach winien zostać odpowiednio doceniony. Stąd zrodziła się myśl, by opracować projekt ustawy,
która przewidywałaby dla tych wolontariuszy szereg wspólnych świadczeń (przywilejów),
doceniających ich rolę w społeczeństwie.
Nowe uregulowania do wprowadzenia do ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
Projekt ustawy o ochotniczych strażach pożarnych zawiera szereg nowych rozwiązań,
z których zdecydowana większość była od lat postulowana przez środowisko strażackie.
Odnosi się do nich § 3 ust. 2 niniejszej uchwały. Propozycje te, jako chwalebne, winno
się bezwzględnie uwzględnić. Z uwagi na to, że większość z nich idealnie nadaje się do
recypowania do treści ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ZOSP RP opowiada się za
takim rozwiązaniem.
Propozycję w tym zakresie zawiera dokument stanowiący załącznik do uchwały.
Przyznanie OSP statusu organizacji pożytku publicznego.
Przyznanie z mocy prawa (art. 1 ust. 1 pkt 3 projektu ustawy) wszystkim OSP przymiotu organizacji pożytku publicznego jest niewskazane, ponieważ w obecnym stanie
prawnym każda OSP, jeżeli tego chce, organizacją pożytku publicznego może się stać, ale
nie musi tego czynić. Z takiej możliwości korzysta tylko znikoma liczba OSP.
Odznaka „Świętego Floriana za zasługi dla społeczności lokalnej” i odznaczenie „Krzyż
Świętego Floriana”.
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Należy przyjąć z zadowoleniem propozycję wprowadzenia możliwości honorowania
strażaków OSP nową odznaką i nowym odznaczeniem.
Trzeba przy tym podkreślić, że w ostatnich latach Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji znacznie rzadziej honoruje strażaków ochotników odznaką „Zasłużony
dla Ochrony Przeciwpożarowej”, która przyznawana jest głownie funkcjonariuszom PSP.
Nasuwa się pytanie, czy w przypadku ustanowienia odznaki „Świętego Floriana za zasługi
dla społeczności lokalnej” członkowie OSP nie mieliby prawa do otrzymywania odznaki
„Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”?
Ograniczenie swobody działalności OSP.
ZOSP RP z zaniepokojeniem odnosi się do rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych w zakresie ograniczenia swobody dysponowania
przez OSP swoim majątkiem w przypadku likwidacji stowarzyszenia, pozbawienia OSP
swobody w kształtowaniu wzorów legitymacji. W przypadku propozycji ograniczenia
swobody dysponowania przez OSP swoim majątkiem należy wskazać, że jest to naruszenie konstytucyjnej zasady ochrony własności (art. 64 Konstytucji RP).
załącznik:
- projekt ustawy o świadczeniach dodatkowych dla strażaków ochotników, ratowników
górskich i wolontariuszy ratujących życie i zdrowie ludzi.
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Związek OSP RP nie zamierza zastępować państwa. Przykładowo, szkolenie podstawowe
strażaków ochotników to ustawowo określone zadanie PSP. Związek OSP RP będzie jednak
pryncypialnie chronił OSP przed nadmierną i zaborczą ingerencją państwa. Tak samo jak podstaw naszej suwerenności, podmiotowości i samodzielności ochotniczych straży pożarnych, bo jest
to matecznik ochotniczej działalności. Działanie ochotnicze, dobrowolne to nasze osobiste, wolne,
podmiotowe decyzje. Prawo do podjęcia ochotniczych działań ratujących życie, zdrowie i mienie
ludzi zagrożonych w pożarze, wypadku, katastroﬁe czy klęsce żywiołowej nie wynika z nakazu
czy rozkazu państwowego, lecz z naszego strażackiego ślubowania, które każdy strażak ochotnik
dobrowolnie złożył.
Dlatego też nasze działanie jest i będzie ochotnicze, oparte na strażakach znajdujących się
najbliżej zdarzeń i zagrożeń. Pierwszym i najważniejszym zadaniem jest zapobieganie, proﬁlaktyka, prewencja, bo jeśli nie dochodzi do wypadku czy katastrofy, to nie ma zagrożeń. Właśnie
ci wszyscy, którzy zapobiegają groźnym zdarzeniom, są cichymi bohaterami i trzeba ich bardzo
doceniać i podziwiać. Charakter strażackiej misji przypomina układ odpornościowy pracujący
w sposób zdecentralizowany na wielu poziomach i w wielu miejscach, nie dopuszczając do infekcji. Jeśli jednak pomimo starań dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia, to najszybciej pomocy
udzieli nie kto inny, jak tylko strażak ochotnik, bo z reguły to on jest najbliżej. Działanie to może
być podejmowane na podstawie decyzji własnej, nawet zanim przyjdzie dyspozycja z systemu
państwowego.
To jest zasadnicza podstawa podejścia do ochrony ludności w Strategii Florian 2050.
Waldemar Pawlak
prezes ZG ZOSP RP
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