
Zarządzenie Nr ...
Wojewody Dolnośląskiego 

z dnia /¿Z?. grudnia 2018 roku 
w sprawie określenia zakresu koordynowania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 

funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
( Dz. U. z 2018 r. 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 2017r. poz. 2234) ustalam 
co następuje :

§1-

1. Zakres koordynowania funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo gaśniczego 
zwanego, dalej „KSRG” -  na obszarze gminy - obejmuje w szczególności:
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 oraz likwidację innych miejscowych zagrożeń.

2. Zakres, o którym mowa w ust. 1, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wykonuje 
w ramach realizacji zadań własnych, określonych w ustawach lub zadań wynikających 
z porozumień zawartych z organami administracji rządowej, w tym z uwzględnieniem zadań 
określonych również przez starostę.

3. Jednostki ochrony przeciwpożarowej, służby, inspekcje i straże oraz podmioty, które 
w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się dobrowolnie współdziałać w akcjach 
ratowniczych (organizowanych i prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną), 
powiadamiają każdorazowo - niezwłocznie wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) 
o prowadzonych działaniach ratowniczych lub udziale w tych działaniach.

§2.

1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może tworzyć jednostki ochrony przeciwpożarowej 
na podstawie odrębnych przepisów.

2. Gmina oraz utworzona przez gminę jednostka pomocnicza lub jednostka organizacyjna 
mogą wykonywać zadania w ramach KSRG na podstawie porozumienia lub umowy 
cywilnoprawnej zawartej z właściwym terenowo komendantem powiatowym (miejskim) 
Państwowej Straży Pożarnej.

3. Ochotnicze Straże Pożarne, zwane dalej „OSP”, inne jednostki ochrony przeciwpożarowej 
oraz podmioty nie będące w KSRG, mogą również wykonywać zadania KSRG na zasadach, 
o których mowa w ust. 2.

§ 3 .

1. Wójt (burmistrz lub prezydent miasta) uzgadnia z pracodawcami w formie pisemnej zasady 
zwalniania od pracy pracowników z terenu gminy:

1) będących członkami OSP na czas niezbędny do uczestniczenia w działaniach 
ratowniczych i do czasu wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu;



2) będących ratownikami Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na czas 
niezbędny do uczestniczenia w akcji ratowniczej organizowanej i prowadzonej 
przez właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży 
pożarnej oraz na czas konieczny do wypoczynku po zakończeniu akcji.

2. Zasady, o których mowa w ust. 1. wójtowi (burmistrzowi lub prezydentowi miasta) 
przygotowuje (przedstawia) właściwy terenowo komendant powiatowy (miejski) 
Państwowej Straży Pożarnej.

§ 4.
Wszelkie sprawy dotyczące ochrony przeciwpożarowej określone w statucie OSP wymagające 
uzgodnienia z właściwym terenowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży 
Pożarnej, konsultowane są przed tym uzgodnieniem z właściwym organem gminy, 
ze szczególnym uwzględnieniem analizy zabezpieczenia operacyjnego1.

§ 5.

1. Siły i środki z terenu gminy, do ratowania życia, zdrowia, mienia i środowiska 
wynikają z planu ratowniczego opracowywanego przez :
1) właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej 

dla obszaru powiatu i miasta na prawach powiatu,
2) Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 

dla obszaru województwa.
2. W ustalaniu sił i środków, o których mowa w ust. 1, komendant powiatowy (miejski) 

Państwowej Straży Pożarnej uwzględnia również wnioski i potrzeby gminy, 
w szczególności wynikające z uprawnień wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 
określonych ustawie o Państwowej Straży Pożarnej2

3. Przy zawieraniu porozumienia (o włączenie OSP do KSRG), pomiędzy właściwym 
komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, tą jednostką
a wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), wskazane jest jednoznaczne określenie 
roli gminy przy zapewnianiu m.in. gotowości bojowej jako jednostce ochrony 
przeciwpożarowej, włączanej do tego systemu.

4. Rezerwy kadrowe dla jednostek ochrony przeciwpożarowej funkcjonujących 
na obszarze gminy, prowadzących działania ratownicze, winny obejmować potrzeby 
długotrwałych akcji ratowniczych, o których mowa w odrębnych przepisach.

1 § 8 ust. 1. pkt 1 i pkt 2, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. 
w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Dz. U. z 2017 r. poz. 1319).

2. Art. 14 ust 3 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1313, 1592, 1669, z późn. zm.) 
W przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa wspólnoty samorządowej, w szczególności życia 
lub zdrowia, wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub starosta może wydać komendantowi powiatowemu 
(miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej polecenie podjęcia działań w zakresie właściwości Państwowej Straży 
Pożarnej, zmierzających do usunięcia tego zagrożenia. Starosta lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) ponoszą 
wyłączną odpowiedzialność za treść i skutki polecenia.



§6

1. Siły i środki podmiotów KSRG, o których mowa w § 5 ust. 1 i ust 2, mogą wchodzić 
w skład formacji obrony cywilnej wójtów lub przedsiębiorców z terenu gminy oraz 
jednostek zmilitaryzowanych tworzonych przez kierowników państwowych jednostek 
organizacyjnych znajdujących się na obszarze gminy, na podstawie odrębnych ustaleń.

2. Siły i środki oraz jednostki, o których mowa w ust. 1. wójt (burmistrz prezydent miasta) 
może dysponować (wykorzystywać) do działań wynikających z ustawy 
o stanie klęski żywiołowej.

3. Ratownicy OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, mogą być 
reklamowani z tzw. przydziałów mobilizacyjnych do sił zbrojnych RP, na wniosek 
właściwego terenowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straż 
Pożarnej, w uzgodnieniu z właściwym wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta).

§7

Wójt (burmistrz prezydent miasta) podejmuje również inne działania celem wyeliminowania 
zagrożenia życia, zdrowia środowiska lub szkód majątkowych o znacznych rozmiarach 
na zasadach określonych w ustawach i innych aktach prawnych wydanych na podstawie 
upoważnień w nich zawartych lub zawartych porozumieniach.

§ 8

Wójt (burmistrza lub prezydenta miasta) udziela informacji na pisemne żądanie starosty 
lub wojewody związanych z wykonywaniem przez gminę zadań w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej w tym KSRG.

§9

Traci moc zarządzenie Nr 51 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie 
określenia zakresu koordynowania przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) 
funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy.

§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W OJEW ^ P ^ P O L N O Ś L Ą S K I________ ^

Paweł Hreniak


