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JUSTYNA ZIELIŃSKA 

Organizacja i funkcjonowanie Krajowego  

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego  

na przykładzie Komendy Powiatowej  

Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie 

Cel pracy 

W opracowaniu wybranego tematu przedstawiono, jak pro-
blematyka bezpieczeństwa odnosi się do obszaru lokalnego. Teo-
retyczne ujęcie zagadnień bezpieczeństwa poddano praktycznej 
weryfikacji w konkretnym powiecie. Celem pracy była charakte-
rystyka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a ściślej – 
jego organizacji i funkcjonowania w powiecie strzyżowskim, na 
przykładzie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Strzyżowie. Szczegółowa analiza treści wybranego przeze mnie 
tematu, pozwoliła na postawienie pytania – Czy zadania, jakie re-
alizuje KP PSP w Strzyżowie w systemie KSRG, są skuteczne i efek-
tywne w stosunku do skali i rodzajów zagrożeń. Główną tezę sta-
nowiła istota i cel organizacji oraz funkcjonowania Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie.  

Podstawowa terminologia bezpieczeństwa i zagrożeń 

W piramidzie potrzeb Maslowa bezpieczeństwo znajduje się 
tuż za potrzebami fizjologicznymi. Świadczy to o tym, jak wysoką 
od zawsze zajmuje pozycję w życiu człowieka. Zagadnienie bez-
pieczeństwa posiada historię tak długą, jak długa jest historia 
ludzkości. 

Na przestrzeni lat znaczenie tego terminu uległo zmianom. 
Wraz z rozwijającym się światem, również rozszerzało swój za-
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kres pojęciowy. Nie istnieje jedna, uzgodniona definicja. W pol-
skim prawie nie ma też legalnej definicji bezpieczeństwa. Jednak 
każdy człowiek wie, kiedy czuje się bezpiecznie i w swojej egzy-
stencji właśnie do tego dąży. 

Bezpieczeństwo pojawia się we wszystkich aspektach życia 
ludzkiego i dziedzinach naukowych. Najprościej można je zdefi-
niować w ten sposób, że jest to stan, w którym nie występuje po-
czucie jakiegokolwiek zagrożenia, dominuje poczucie pewności  
i spokoju. W znaczeniu ogólnospołecznym bezpieczeństwo obej-
muje zabezpieczenie potrzeb istnienia, przetrwania, pewności, 
stabilności, tożsamości, niezależności, ochrony poziomu i jakości 
życia1. Bezpieczeństwo można określić też jako rzeczywisty lub 
postrzegany stan, w którym nie występują żadne zagrożenia, bądź 
istniejące nie powodują niebezpieczeństwa dla rozważanego 
obiektu2. Ta definicja doskonale oddaje istotę problematyki bez-
pieczeństwa, bowiem odnosi się zarówno do zagrożeń rzeczywi-
stych, bądź postrzeganych. Może się zdarzyć, że realne zagrożenie 
nie zostanie w porę dostrzeżone i usunięte, ale też może nastąpić 
sytuacja, w której postrzegane zagrożenie nie będzie rzeczywiste. 
Walczyć można natomiast tylko z zagrożeniem postrzeganym. 
Jeżeli rzeczywiste zagrożenie nie zostanie w porę spostrzeżone, na 
właściwą reakcję będzie już za późno. Pozostanie samo usunięcie 
jego skutków, a nie zapobieżenie mu. 

Ponieważ bezpieczeństwo obejmuje wiele dziedzin, różne są 
jego rodzaje. Podstawowy podział bezpieczeństwa odnosi się do 
trzech głównych działów: bezpieczeństwa państwa, bezpieczeń-
stwa publicznego oraz porządku publicznego. W utrzymaniu bez-
pieczeństwa państwa priorytetem jest zapewnienie stałej ochrony 
ustroju konstytucyjnego przed zagrożeniami zarówno wewnętrz-
nymi, jak i zewnętrznymi. Bezpieczeństwo publiczne oznacza brak 
poczucia zagrożeń u każdej jednostki indywidualnej, składającej 

                                                           
1 R. Zięba, Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynaro-

dowych, „Sprawy Międzynarodowe” 1989, nr 10, s. 50. 
2 M. Malec, Percepcja bezpieczeństwa: definicje, wymiary, paradygmaty, War-

szawa 2006, s. 12. 
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się na ogół społeczeństwa. Porządek publiczny wiąże się z ko-
niecznością stosowania się do norm prawnych i poleceń właści-
wych organów, celem utrzymania stanu normalnego funkcjono-
wania w państwie. 

Brak legalnej definicji bezpieczeństwa oraz ujednoliconej jego 
klasyfikacji, utrudnia rozważania na ten temat. Z drugiej strony 
jednak sprawia to, że omawiane pojęcie staje się bardziej ela-
styczne w zależności od tego, na jakie zagrożenie odpowiada. Re-
asumując – bezpieczeństwo to stan i proces wolny od jakichkol-
wiek zagrożeń, w którym należy podjąć wszelkie działania, zmie-
rzające do przewidzenia i do zapobieżenia ewentualnym niebez-
pieczeństwom. 

W związku z wieloznacznością pojęcia bezpieczeństwa, to za-
grożenia stają się jego wyznacznikiem. Stwierdzając, że bezpie-
czeństwo to stan wolny od zagrożeń, antonimem tego wyrazu bę-
dzie niebezpieczeństwo, czyli obecność i poczucie zagrożeń. To 
właśnie zagrożenia wygenerowały stan bezpieczeństwa. Doktryna 
definiuje zagrożenie jako stan psychiki lub świadomości, wywoła-
ny postrzeganiem zjawisk, które oceniane są jako niekorzystne 
lub niebezpieczne. Może to być też zespół czynników, powodują-
cych stan niepewności i obaw, które jako rzeczywiste działania 
innych uczestników życia społecznego są niekorzystne i niebez-
pieczne dla żywotnych interesów i podstawowych wartości dane-
go podmiotu lub sytuacja, w której pojawia się prawdopodobień-
stwo powstania stanu niebezpiecznego dla otoczenia3. 

Administracja zobowiązana jest do działań prewencyjnych  
w zakresie zapobiegania i wykrywania zagrożeń oraz do usuwania 
ich skutków. Aby takie działania odniosły zamierzony cel, naj-
pierw muszą zostać poznane ewentualne źródła zagrożeń. Są one 
bardzo zróżnicowane. Mogą pochodzić od ludzi, zwierząt, drob-
noustrojów, szkodliwych roślin, rzeczy wytworzonych przez 
człowieka. Ich źródłami mogą być siły przyrody, zagrożenia mili-
tarne, społeczne, techniczne, asymetryczne. Niektóre z nich wy-
                                                           

3 S. Lipiński, Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowni-
czych, Warszawa 2012, s. 1. 
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stępują od zawsze, inne natomiast pojawiają się wraz z rozwojem 
cywilizacji i techniki. Mogą być też stałe lub zmienne. Rozwój cy-
wilizacji i nauki spowodował eliminację niektórych z nich, ale za 
to wygenerował całkiem nowe. 

Cechą wspólną wszystkich zagrożeń, bez względu na rodzaj  
i pochodzenie, jest to, że negatywnie oddziałują na człowieka. Ich 
skutki są tak różne, jak ich źródła i rodzaje. Mogą występować też 
w różnym natężeniu. Świadomość zagrożeń i źródeł ich pocho-
dzenia pozwala przewidywać możliwe skutki tych niebezpie-
czeństw. Możliwe jest też planowanie i realizacja właściwej 
ochrony bezpieczeństwa przez administrację publiczną. Niezbęd-
ne jest w tej materii współdziałanie organów administracji ze 
wszystkimi służbami wyspecjalizowanymi w walce z zagrożenia-
mi oraz właściwe rozpoznawanie, ograniczanie i wreszcie elimi-
nacja źródeł zagrożeń. 

Współczesne zagrożenia w powiecie strzyżowskim 

Powiat strzyżowski od wielu lat w ocenie mieszkańców jawi 
się jako powiat bezpieczny4. Jednak ilość zdarzeń obsługiwanych 
przez straż pożarną, stale rośnie. Jest to związane między innymi 
z transformacją, jaką przeszło polskie pożarnictwo w 1992 r. oraz 
nowymi zadaniami nałożonymi przez ustawodawcę na Państwo-
wą Straż Pożarną, jako organizatora Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego. 

Dokonując kategoryzacji zagrożeń na terenie powiatu strzy-
żowskiego, należy zacząć od corocznych podtopień a niekiedy 
powodzi. Najpoważniejsze zagrożenie powodziowe stwarza rzeka 
Wisłok, a przy stanie przekraczającym znacznie stan alarmowy, 
zagrożone są następujące zakłady: Strzyżowska Fabryka Mebli, 
Fabryka Maszyn, Cukiernicza Spółdzielnia Inwalidów „Roksana”. 
W strefie zagrożenia powodzią zamieszkuje około 2 000 osób. 
Jednak ze względu na ukształtowanie terenu, obszary zalewowe 
są stosunkowo niewielkie. Zalane może zostać ok. 1 150 ha użyt-

                                                           
4 Analiza bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie za 2010 r., 

s. 2. 
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ków rolnych i ok. 65 ha nieużytków. Ponadto woda przez sieć ka-
nalizacyjną może dostać się do innych rejonów miasta, powodując 
zalania i rozlewiska. Narażonych jest 144 budynków mieszkal-
nych, 60 km dróg, 6 mostów, 8 ujęć wody pitnej i 5 oczyszczalni 
ścieków. Podczas powodzi duże zagrożenie stwarzają dodatkowo 
mniejsze rzeki, przepływające przez różne miejscowości rejonu. 

Konsekwencją intensywnych opadów i powodzi są osuwiska. 
Występują one w powiecie cyklicznie, w odstępach 10–20 lat. 
Większość terenów powiatu to tereny osuwiskowe. Najpoważniej-
sze w skutkach okazały się te z przełomu 1980 i 1981 r., 2000 r., 
2002 r. i 2010 r. Niejednokrotnie są one przyczyną zniszczeń bu-
dynków mieszkalnych, gospodarczych, cmentarzy, ale też infra-
struktury lokalnej (linii kolejowych, energetycznych, gazociągów, 
dróg). Największe straty przyniosła ostatnia fala osuwisk w 2010 r. 
Uszkodzonych zostało 417 budynków, a 71 wyłączono z użytko-
wania5. 

Dużym problem są wypadki i kolizje drogowe. Z uwagi na wzrost 
liczby pojazdów, a co za tym idzie, wzmożenie ruchu drogowego w 
powiązaniu ze złym stanem pojazdów i nawierzchni dróg, ciągle od-
notowuje się dużą liczbę wypadków i kolizji drogowych. Wiele osób 
zostaje rannych lub ponosi śmierć w wyniku wypadków. Ukształto-
wanie terenu, jak również brak chodników czy utwardzonych pobo-
czy, stwarzają duże niebezpieczeństwo w ruchu drogowym, co 
przedstawiają następujące statystyki policyjne. 

  

                                                           
5 Dane Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, Strzyżów 2012. 
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Wykres nr 1. Ilość wypadków i kolizji w ruchu drogowym 

 
Źródło: dane statystyczne Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie, Strzyżów 
2012. 

Z przedstawionego wykresu wynika, że zarówno ilość kolizji 
jak i wypadków na przestrzeni ostatnich kilku lat, utrzymuje się 
na podobnym poziomie. Najczęstszą przyczyną wypadków i kolizji 
jest nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Kolejny wy-
kres ilustruje skutki niebezpiecznych zachowań na drodze. 

Wykres nr 2. Osoby ranne i ofiary śmiertelne  
wypadków w ruchu drogowym 

 
Źródło: dane statystyczne Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie, Strzyżów 
2012. 

Niepokojący jest wzrost poszkodowanych przy prawie nie-
zmieniającej się liczbie wypadków. Liczba rannych, poza niewiel-
kim spadkiem w 2009 r., z roku na rok ciągle rośnie. 

W strefie zagrożenia pożarem mieszka ok. 10 000 osób. Wy-
kres prezentuje ilość pożarów, które wystąpiły w powiecie w cią-
gu kilkunastu ostatnich lat. 
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Wykres nr 3. Ilość pożarów w powiecie strzyżowskim 

 

Źródło: dane statystyczne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Strzyżowie, Strzyżów 2012. 

Jak dotąd, w powiecie w ostatnich latach nie wystąpił żaden 
duży pożar. Niemniej jednak pożary średnie i małe są dosyć liczne. 
W większości niekontrolowane rozprzestrzenianie się ognia po-
wodowane jest przez osoby wypalające trawy, czy podpalające 
ścierniska. Straty i zniszczenia w środowisku, a szczególnie w la-
sach, które w powiecie zajmują 13 000 ha, są nieodwracalne. Czę-
sto w sezonie grzewczym mają miejsce pożary, których przyczyną 
jest zapalenie się sadzy w kominach. Stosunkowo rzadko zdarzają 
się pożary budynków gospodarczych czy mieszkalnych. Wynika to 
między innymi ze struktury zabudowań. Tylko w Strzyżowie za-
budowania są w formie zwartej, natomiast w pozostałej części 
powiatu dominuje zabudowa rozproszona. Nie występują żadne 
wysokie budynki. 

Powiat strzyżowski zakwalifikowany jest do II stopnia zagro-
żenia, czyli o małym zagrożeniu, ale występują w nim 2 gminy 
(Strzyżów i Czudec), które zakwalifikowano do III stopnia –  
o średnim zagrożeniu6. 

                                                           
6 Analiza zagrożeń powiatu strzyżowskiego sporządzona w Komendzie Po-

wiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie, s. 3. 
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Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w powiecie  
strzyżowskim 

Ustawy pożarnicze z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
Pożarnej7 i o ochronie przeciwpożarowej8, stworzyły podwaliny 
do powstania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Pań-
stwowa Straż Pożarna stała się zaś jego organizatorem wraz z ca-
łym zapleczem logistycznym, kadrowym i sprzętowym. Zamiarem 
ustawodawcy było skonstruowanie jednolitego, skutecznego 
w działaniach systemu ratowniczego, w którym funkcjonowałyby 
różne podmioty ratownicze i który zajmowałby się szeroko poję-
tym ratownictwem. 

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy stanowi integralną część 
organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą  
w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozo-
wanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub 
innych miejscowych zagrożeń. Realizuje ratownictwo: techniczne, 
chemiczne, ekologiczne, medyczne9. W strukturze tej występują za-
równo zawodowe, profesjonalne siły ratownicze, siły obrony cywil-
nej, ochrony przeciwpożarowej, jak i nieprofesjonalne podmioty 
przedsiębiorstw oraz inne, podległe organizacjom społecznym. Ża-
den z elementów tworzących Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy 
nie jest w stanie sam realizować każdego rodzaju ratownictwa. Dzia-
łania ratownicze w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego obejmują takie czynności realizowane w czasie zagrożeń, 
które przekraczają możliwości środków własnych gmin, powiatów 
czy województw. KSRG działa na trzech poziomach, zgodnie z po-
działem administracyjnym państwa: na poziomie krajowym, woje-
wódzkim i powiatowym. 

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie powiatu strzy-
żowskiego tworzy Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożar-
nej w Strzyżowie i dziewięć jednostek Ochotniczych Straży Pożar-

                                                           
7 Dz. U. z 2009 r., nr 12, poz. 68. 
8 Dz. U. z 2009 r., nr 178, poz. 1380 ze zm. 
9 Ibidem. 
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nych (w Pstrągowej Dolnej, Czudcu, Frysztaku, Gliniku Dolnym, Lut-
czy, Niebylcu, Jaworniku Niebyleckim, Wiśniowej i Kalembinie). Ak-
tualnie Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzechowie i Godowej Górnej 
przygotowują się do wejścia w struktury KSRG. Z uwagi na fakt, iż do 
chwili obecnej brak jest szczegółowych uregulowań dotyczących 
zasad wyznaczania, współpracy i współdziałania specjalistów ds. 
ratownictwa oraz ekspertów w zakresie prognozowania zagrożeń, 
na terenie powiatu strzyżowskiego nie wyłoniono tego typu specjali-
stów i ekspertów. Zadania KSRG w powiecie określa starosta. Pełni 
też rolę koordynatora jego funkcjonowania i kontroluje wykonywa-
ne zadania. W sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia  
i środowiska, kieruje Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym. 
Starosta działa w tym zakresie przy pomocy zespołu reagowania 
kryzysowego.  

Następny wykres przedstawia zestawienie ilościowe wyjazdów 
do działań ratowniczych, w których uczestniczyła samodzielnie tylko 
Państwowa Straż Pożarna, bądź tylko jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych, włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
oraz działania wspólne. 

Wykres nr 4. Ilość akcji PSP i innych podmiotów  
włączonych do KSRG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: dane statystyczne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Strzyżowie, Strzyżów 2012. 
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Z danych wynika, że większość zdarzeń, jakie występują na ob-
szarze powiatu, jest obsługiwana przez Jednostkę Ratowniczo-
Gaśniczą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej sa-
modzielnie. Najmniej jest wspólnych akcji. Wynika to stąd, że pod-
czas większych zdarzeń, które występują stosunkowo rzadko,  
a siły i środki przekraczają możliwości PSP, dysponowane są też 
pozostałe siły Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Szcze-
gólnie odznacza się wspólna ilość działań w 2010 r., kiedy zmaga-
no się z dwiema falami powodziowymi. Udało się wtedy zminima-
lizować straty materialne, ewakuować kilkadziesiąt osób, dzięki 
pracy, siłom i środkom OSP, włączonych do KSRG. Innymi zdarze-
niami, do jakich najczęściej samodzielnie wyjeżdżają te jednostki, 
są małe pożary, głównie pozostałości roślinnych oraz walka z co-
raz większym zagrożeniem, powodowanym przez roje i gniazda 
owadów błonkoskrzydłych w sezonie letnim. 

Oprócz współdziałania z jednostkami włączonymi do KSRG, 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej współpracuje 
także z innymi podmiotami, które mogą wspomagać organizację 
działań ratowniczych, takimi jak: Policja, Jednostki Państwowego 
Ratownictwa Medycznego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, In-
spekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja Weterynaryjna, Nadzór 
Budowlany, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Pogotowie Energe-
tyczne, Pogotowie Gazowe, Lasy Państwowe, Zarządcy dróg (Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Podkarpacki Za-
rząd Dróg Wojewódzkich, Powiatowy Zarząd Dróg). Istnieje do-
datkowo możliwość skorzystania z pomocy specjalistycznych 
grup ratowniczych, działających na terenie województwa podkar-
packiego z grupy wodno-nurkowej, która działa w Przemyślu, 
Tarnobrzegu i Sanoku oraz z chemicznej i ekologicznej z Rzeszo-
wa i Leżajska. 

Struktura i główne zadania Komendy Powiatowej  
Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie 

Rejon działania KP PSP w Strzyżowie obejmuje cały powiat 
strzyżowski o liczbie mieszkańców wynoszącej ponad 62 000. 
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Zalicza się ją do czwartej grupy spośród pięciu kategorii komend 
powiatowych (miejskich).  

Komendantowi Powiatowemu bezpośrednio podlegają:  
Zastępca Komendanta Powiatowego, Wydział Organizacyjno-
Kwatermistrzowski i Sekcja Finansów. Natomiast Zastępca Komen-
danta Powiatowego nadzoruje Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą  
i Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno-Rozpoznawczych. 

W omawianej Komendzie funkcjonuje tylko jedna JRG. Kieruje 
nią Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy pomocy Za-
stępcy10. Pracuje tu 35 funkcjonariuszy, w tym: 1 oficer, 10 aspi-
rantów, 16 podoficerów i 8 szeregowych11 na trzech zmianach 
służbowych w systemie 24-godzinnym. Tylko Dowódca JRG i jego 
Zastępca pracują w systemie codziennym, 8-godzinnym. Na czele 
każdej ze zmian stoi Dowódca Zmiany. Kieruje on podległymi mu 
funkcjonariuszami wraz z Zastępcą.  

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza realizuje zadania w zakresie 
spraw ratowniczych, operacyjnych i szkoleniowych. Warto zazna-
czyć, że 6 ratowników JRG wchodzi w skład Specjalistycznej Grupy 
Ratownictwa Wysokościowego „RZESZÓW 1”, działającej przy 
Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. 

Podstawowym ogniwem funkcjonowania Komendy jest Powia-
towe Stanowisko Kierowania. Służbę na PSK pełni pięciu funkcjo-
nariuszy, w tym trzech aspirantów i dwóch podoficerów12 w 12-
godzinnym systemie zmianowym. Głównym zadaniem przez nie 
realizowanym jest przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach, dyspo-
nowanie sił i środków oraz koordynowanie działań ratowniczych. 
PSK pełni jednocześnie funkcję Centrum Powiadamiania Ratun-
kowego, obsługującego numer alarmowy 112. 

                                                           
10 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 

lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powia-
towej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. nr 143, poz. 1037). 

11 Dane Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie, 
stan na dzień 22.02.2013 r., Strzyżów 2013. 

12 Ibidem. 
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Samodzielne Stanowisko Pracy Do Spraw Kontrolno-
Rozpoznawczych zajmuje się sprawami kontrolno-rozpoznawczymi, 
obronnymi, a także z zakresu informatyki i łączności. Jest to stano-
wisko jednoosobowe. 

Wydziałem Organizacyjno-Kwatermistrzowskim kieruje Na-
czelnik przy pomocy Zastępcy. W wydziale pracuje łącznie trzech 
funkcjonariuszy oraz jedna osoba cywilna. Realizowane są tutaj 
zadania w zakresie spraw organizacyjnych i archiwizacji, kadro-
wych, kwatermistrzowskich, technicznych, bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy a także ochrony informacji niejawnych. 

W KP PSP funkcjonuje też dwuosobowa Sekcja Finansów. Kie-
ruje nią Główny Księgowy, który jest osobą cywilną. Sekcja Finan-
sów prowadzi gospodarkę finansową Komendy. 

Procedury postępowania Krajowego Systemu  
Ratowniczo-Gaśniczego w razie zagrożeń niemilitarnych 

Procedura jest sposobem prowadzenia i załatwienia danej 
sprawy. Jej tryb i przebieg są unormowane przepisami, wykorzy-
stywanymi w konkretnych działaniach. Istotą i celem każdej pro-
cedury jest to, aby w razie danego zagrożenia było wiadomo jak 
postępować, by je zlikwidować. Procedury postępowania Komen-
dy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie dotyczą 
zagrożeń najbardziej prawdopodobnych do wystąpienia. Zespół 
przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych znajduje się 
w Planie Zarządzania Kryzysowego Powiatu Strzyżowskiego.  

Załącznik nr 1 do Procedury dysponowania sił i środków Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do zdarzeń oraz doraź-
nego zabezpieczenia operacyjnego terenu powiatu po zadyspo-
nowaniu zasobów ratowniczych, przedstawia w sposób graficzny 
zasady dysponowania sił i środków do pożarów. 

W zasadzie dysponowanie sił i środków do miejscowych za-
grożeń odbywa się podobnie. Różni się tylko minimalną ilością 
ratowników i pojazdów specjalnych. Dyżurny operacyjny czynno-
ści określone w schemacie wykonuje rutynowo, bowiem każda 
chwila zwłoki może mieć poważne konsekwencje. 
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Zaprezentowano procedury postępowania, w oparciu o które 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie 
realizuje zadania, jakie zostały ustawowo nałożone na Państwową 
Straż Pożarną. Przedstawiono cele tworzenia procedur, ich prze-
znaczenie i istotę. Dokonano podziału na dwa źródła zagrożeń: 
naturalne i techniczne. Dalej, odrębnie dla każdego z nich, omó-
wiono konkretne procedury, jakie są wdrażane w przypadku wy-
stąpienia danego zagrożenia.  

W pracy korzystano z licznych aktów prawnych, odwoływano 
się również do dokumentów organów lokalnych. Posiłkowano się 
publikacjami na temat bezpieczeństwa i zagrożeń, a także danymi 
statystycznymi Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz wła-
snymi obserwacjami, co pozwoliło na wnikliwe opracowanie te-
matu. 

Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na terenie powiatu 
strzyżowskiego staje się coraz doskonalszy. Służby, jakie go two-
rzą i współdziałają z nim, dążą do osiągnięcia najwyższego stopnia 
profesjonalizmu. System szkoleń, symulacje zdarzeń mogących 
mieć miejsce w rzeczywistości, współpraca z jednostkami straży 
pożarnej w innych państwach, czy wdrażanie procedur, podnosi 
jakość wyszkolenia ratowników. Priorytetem powinna być jednak 
edukacja mieszkańców powiatu na temat bezpieczeństwa. Mogło-
by to pozwolić zminimalizować, chociaż niektóre zagrożenia 
związane z działalnością człowieka. Każdy powinien być też świa-
domy, co należy robić i jak się zachować, gdy już wystąpi zagroże-
nie. 

Podstawowym aktem, jakim posługuje się Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego, jest siatka bezpieczeństwa. Stanowi 
ona element Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego Po-
wiatu Strzyżowskiego. Tworzona jest dla trzech faz: przygotowa-
nia, reagowania i odbudowy. W formie tabelarycznej z jednej 
strony wymienia możliwe do wystąpienia zagrożenia, a z drugiej 
odpowiednie organy, które w stosunku do danego niebezpieczeń-
stwa pełnią rolę koordynującą, kierującą, wiodącą, pomocniczą  
i współdziałającą. 
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W związku ze specyfiką powiatu strzyżowskiego i stosunkowo 
małym ryzykiem zagrożenia, jakim się charakteryzuje, organizacja 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest wystarczająca  
i spełnia swoją rolę, mimo braku specjalistów do spraw ratownic-
twa oraz ekspertów w zakresie prognozowania zagrożeń. Jego 
funkcjonowanie odbywa się bez zarzutu, a dla jednostek do niego 
włączonych jest to prestiż w skali regionu. Aktualnie nie ma wąt-
pliwości, czy Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy jest wydolny. 
Dzięki prostocie organizacji doskonale sprawdza się w szybkim 
reagowaniu, a odpowiedni system szkoleń, wspólnych dla służb 
KSRG, pozwala na doskonalenie umiejętności niesienia pomocy. 


