
Zarządzenie Nr 
Wojewody Dolnośląskiego 

z dnia ri’Ż2. grudnia 2018 roku 
w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie

województwa dolnośląskiego

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.
U. z 2018r. poz. 620, z późn. zm.) i art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2234), określam co następuje:

§ 1.
1. Zadaniami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zwanego dalej „KSRG” są 

w szczególności:
1) Tworzenie jednostek ochrony przeciwpożarowej w celu ochrony życia, zdrowia mienia 

lub środowiska, przed pożarem klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
2) Doskonalenie przygotowania zasobów KSRG w szczególności do walki z pożarami, 

ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego.
3) W ramach posiadanych sił i środków współpraca z właściwymi organami 

i podmiotami podczas zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych zagrożeniem 
czynnikiem biologicznym, w tym podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

4) Doskonalenie systemu rozpoznawania i analizowania zagrożeń pożarowych i innych 
zagrożeń oraz nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych i przepisów 
w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, zagrożeń 
dla obiektów, systemów, instalacji infrastruktury krytycznej.

5) Dostosowywanie bazy logistycznej i zasobów sprzętowych niezbędnych do realizacji 
zadań w odniesieniu do występujących zagrożeń (powodzie, susze, awarie, itp.).

6) Udział w doskonaleniu kadr na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej, innych jednostek 
ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności i obrony cywilnej.

7) Rozwijanie międzynarodowej współpracy w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.
8) Utrzymywanie współpracy z zespołami zarządzania kryzysowego w celu realizacji 

zadań w ramach funkcjonowania i na rzecz podmiotów KSRG.
9) Przygotowanie podmiotów KSRG do działań w sytuacji wprowadzenia stanów 

nadzwyczajnych, w szczególności stanu klęski żywiołowej.
10) Zapewnianie bezpieczeństwa obiektów szczególnie ważnym dla bezpieczeństwa 

publicznego oraz cyberbezpieczeństwa sieci i instalacji teleinformatycznych, jak 
również baz logistycznych, warunkujących sprawne funkcjonowanie KSRG na terenie: 
gminy, powiatu, województwa.

11) Prowadzenie działań na rzecz poprawy świadomości społecznej w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, ochrony ludności i obrony cywilnej.

12) Doskonalenie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie ratownictwa 
i ochrony ludności.

13) Ochrona danych osobowych w zbiorach i bazach danych KSRG.
14) Rozbudowa zintegrowanych sieci teleinformatycznych na potrzeby organizowania akcji 

i działań ratowniczych, w szczególności w ramach funkcjonowania zarządzania 
kryzysowego, systemu ochrony ludności oraz obrony cywilnej.



2. Zadania, o których mowa w ust. 1 realizowane są w ramach wykonywania zadań 
administracji publicznej.

§ 2 .

1. Organizowanie KSRG na obszarze powiatu realizuje właściwy terenowo komendant 
powiatowy (miejski) Państwowej Straż Pożarnej, a na obszarze województwa Dolnośląski 
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

2. Ilość niezbędnych sił i środków do ratowania życia, zdrowia, mienia i środowiska oraz 
ograniczenia, likwidacji lub usuwania potencjalnych zagrożeń zawarta jest w planach 
ratowniczych opracowywanych przez Państwową Straż Pożarną.

3. Organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami 
uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu, realizuje właściwy 
terenowo starosta.

4. Włączaniem jednostek ochrony przeciwpożarowej do KSRG oraz podpisywaniem umów 
cywilnoprawnych z podmiotami, które dobrowolnie godzą się współdziałać 
w akcjach ratowniczych na terenie powiatu, zajmują się właściwi terenowo komendanci 
powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej.

5. Koordynowaniem funkcjonowania KSRG na terenach gmin zajmują się właściwi miejscowo 
wójtowie (burmistrzowie lub prezydenci miast) w zakresie ustalonym przez Wojewodę 
Dolnośląskiego, odrębnym zarządzeniem.

6. Organizacja i koordynowanie funkcjonowania KSRG na obszarze województwa 
dolnośląskiego obejmuje również przygotowanie podmiotów KSRG do działań 
w stanach nadzwyczajnych.

§ 3.

1. Kontrola realizacji ww. zadań wykonywana jest przez Wojewodę Dolnośląskiego i obejmuje 
m.in. ocenę skuteczności zawartych umów, porozumień i uzgodnień oraz ocenę zapewniania 
gotowości do działań podmiotów KSRG, w tym również działań w zagrożeniach 
wywołanych czynnikiem biologicznym lub zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 prowadzona jest w jednostkach organizacyjnych 
administracji rządowej lub samorządowej realizujących zadania w ramach i na rzecz KSRG, 
jednostkach ochrony przeciwpożarowej lub podmiotach, które dobrowolnie 
w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.

3. Wojewoda może żądać od właściwego starosty lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 
informacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym 
KSRG.

§ 4 .

1. W sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, lub środowiska KSRG kieruje, 
na poziomie:
1) powiatu - starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu;
2) województwa- Wojewoda Dolnośląski.

2. Organizowaniem i prowadzeniem akcji ratowniczych zajmują się właściwi terenowo 
komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej.



3. Prowadzeniem działań ratowniczych zajmują się jednostki ochrony przeciwpożarowej.
4. Likwidacją innych miejscowych zagrożeń mogą się również zajmować inne podmioty, 

organizacje, instytucje, właściciele, zarządcy, użytkownicy oraz osoby korzystające 
z budynku, obiektu lub terenu.

§5.

Traci moc zarządzenie Nr 50 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie 
określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa 
dolnośląskiego.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Paweł Hreniak


