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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 11 czerwca 1992 r. 

wsprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących 
udział w działaniu ratowniczym. 

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 
1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 
351) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Przekazywanie jednostkom ochrony przeciwpo
żarowej. zwanych dalej " jednostkami", informacj i operacyj 
nych o pożarach, klęskach żywiołowych i innych zagroże 

niach oraz koordynację i organizację prowadzenia działań 
ratowniczych zapewniają: 

1) Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa - w Ko 
mendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, 

2) wojewódzkie stanowisko koordynacji ratownictwa 
- w komendach wojewódzkich Państwowej Straży 

Pożarnej, 

3) rejonowe stanowisko kierowania - w komendach rejo 
nowych Państwowej Straży Pożarnej, 

4) punkty alarmowania - w jednostkach ratowniczo - gaś 

niczych Państwowej Straży Pożarnej. a także w pozos
tałych nie wymienionych jednostkach. 

2. Organizację, wyposażenie i zasady działania Centrum 
i stanowisk wymienionych w ust. 1 pkt 1- 3 określa Komen
dant Główny Państwowej Straży Pożarnej , a punktów alar
mowania - właściwy komendant wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej. 

3. Centrum, stanowiska i punkty alarmowania okreś 

lone w ust. 1 są uprawnione do kierowania jednostek 
działających na określonym terenie do działań ratowniczych 
oraz organizowania współdziałania z innymi służbami . 

§ 2. Kierowanie jednostek do działań ratowniczych od 
bywa się na podstawie zasad prowadzenia działań ratow 
niczych, opracowywanych przez jednostki ochrony przeciw
pożarowej , z uwzględnieniem wytycznych Komendanta Głó
wnego Państwowej Straży Pożarnej. 

§ 3. 1. Kierującym działaniem ratowniczym jest pierw
szy przybyły na miejsce zdarzenia dowódca jednostki, do 
czasu przybycia dowódcy jednostki hierarchicznie wyższej . 

2. Kierowanie działaniem ratowniczym jest obowiązany 
przejąć dowódca według następującej hierarchii: 

1) naczelnik ochotniczej straży p07arnej, 

2) dowódca terenowej służby ratowniczej. 

3) dowódca zakładowej służby ratowniczej , 

4) dowódca zakładowej straży pożarnej. 

5) dowódca gminnej zawodowej straży pożarnej. 

6) dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej 
Straży Pożarnej, 

z zastrzeżeniem ust. 4. 

3. Kierowanie działaniem ratowniczym mogą przejąć : 

1) komendant rejonowy Państwowej Straży Pożarnej. 

2) komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej , 

3) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej . 

4. Kierowanie działaniem ratowniczym na terenie za 
kładu pracy posiadającego zakładową straż pożarną lub 
zakładową sł użbę ratowniczą należy do dowódców tych 
jednostek. 

§ 4. Kierujący działaniami ratowniczymi , o którym mo
wa w § 3 ust. 2 i 3, przejmując kierowanie jest obowiązany 
zapoznać się z sytuacją, rozlokowaniem jednostek i wydany
mi wcześniej rozkazami . Czas przejęcia kierowania powinien 
zostać zarejestrowany w dokumentacji operacyjnej . 

§ 5. W razie braku możliwości kierowania działaniem 
ratowniczym przez osoby, o których mowa w § 3, kierującego 
tym działaniem wyznacza: 

1) dla dzi ałania o zasięgu ponadwojewódzkim - kierujący 

Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa, 

2) dla pozostałych działań - kierujący wojewódzkim sta 
nowiskiem koordynacji ratownictwa. 

§ 6. 1. Kierujący działaniami ratowniczymi korzystają 

z uprawnień przewidzianych w odrębnych przepisach, a po
nadto mają prawo: 

1) wydawać rozkazy i polecenia, 

2) podzielić teren akcji na odcinki bojowe i wyznaczyć ich 
dowódców, 

3) powołać sztaby akcji, składające się ze specjalistów 
i dowódców różnych dziedzin . 

2. Po zakończeniu działania ratowniczego kierujący 

działaniem ratowniczym przekazuje miejsce objęte tym dzia
łaniem właścic ielowi, zarządcy, użytkownikowi obiektu lub 
przedstawicielowi Policji bądź organom samorządu teryto
rialnego. 

§ 7. 1. Jednostki biorące udział w działaniu ratowni
czym obowiązane są do wspólnego działania pod jednolitym 
kierownictwem. 

2. Współdziałanie polega na skoordynowanym działa
niu i wzajemnej pomocy jednostek w celu zwalczania pożaru , 

klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia ob
jętego takim działaniem. 

3. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, or
ganizuje k ierujący działaniem ratowniczym. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia . 

Minister Spraw Wewnętrznych : wz. J. Zimowski 


