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Dz.U. 1999 Nr 75 poz. 843 

 

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

 

z dnia 15 września 1999 r. 

w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 

 

Na podstawie art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej 
(Dz.U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 
1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723, z 1997 
r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680, z 1998 r. Nr 100, poz. 666 oraz z 1999 
r. Nr 45, poz. 436) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej nadaje się statut , stanowiący załącznik do 
rozporządzenia. 

§ 2. 

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

 
Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 15 września 1999 r. (poz. 843) 
 

STATUT 
KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ 

 
§ 1. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, zwana dalej „Komendą Główną”, jest 

urzędem zapewniającym obsługę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, 
zwanego dalej „Komendantem Głównym”, działającym pod jego bezpośrednim 
kierownictwem oraz zgodnie z jego zarządzeniami, decyzjami i poleceniami. 

§ 2. 1. Komendant Główny kieruje Komendą Główną przy pomocy zastępców Komendanta 
Głównego oraz kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w § 4 ust. 1. 

2. Zakres czynności osób wymienionych w ust. 1 ustala Komendant Główny. 

3. Komendant Główny może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, do 
podejmowania, w jego imieniu, decyzji w określonych przez niego sprawach. 

4. W razie nieobecności Komendanta Głównego praca Komendy Głównej kieruje 
wyznaczony przez niego zastępca Komendanta Głównego. 

§ 3. Komendant Główny może powoływać kolegia, komisje, rady i zespoły, jako organy 
pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakterze stały lub doraźnym, określając 
cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb pracy tych organów. 

§ 4. 1. W skład Komendy Głównej wchodzą następujące komórki organizacyjne: 

1) Gabinet Komendanta Głównego, który wykonuje zadania w zakresie obsługi 
protokolarnej i sekretarskiej Komendanta Głównego oraz jego zastępców, 
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współpracy międzynarodowej, rzecznictwa prasowego, jak również 
współdziałania z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) Biuro Organizacji i Nadzoru, które wykonuje zadania w zakresie organizacji 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Państwowej Straży Pożarnej i 
ochrony przeciwpożarowej, organizowania pracy Komendy Głównej oraz 
kontrolowania działań organów i jednostek organizacyjnych Państwowej Straży 
Pożarnej; 

3) Centrum Operacyjne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, które 
wykonuje zadania w zakresie kierowania krajowym systemem ratowniczo-
gaśniczym oraz określania zadań systemu na obszarze kraju, ustalania planu 
sieci jednostek tego systemu, dowodzenia działaniami ratowniczymi, których 
rozmiar i zasięg przekracza możliwości ratownicze województwa, 
organizowania i kierowania działaniami centralnego odwodu operacyjnego; 

4) Biuro Kadr i Szkolenia, które wykonuje zadania wynikające z pragmatyki 
służbowej funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, obsługi kadrowej 
Komendy Głównej, a także organizuje i określa zasady kształcenia zawodowego 
oraz ustala programy i zasady szkolenia pożarniczego dla jednostek ochrony 
przeciwpożarowej; 

5) Biuro Rozpoznawania Zagrożeń, które wykonuje zadania w zakresie 
analizowania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz 
powoływania i odwoływania rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych i nadzoru nad ich działalnością; 

6) Biuro Finansów, które wykonuje zadania w zakresie organizacji systemu 
finansowania jednostek nadzorowanych oraz opiniowania i przygotowywania 
dokumentów i analiz związanych z budżetem państwa w rozdziale Państwowa 
Straż Pożarne, a także dotyczących dofinansowania jednostek krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego; 

7) Biuro Kwatermistrzowskie, które wykonuje zadania obsługi administracyjnej, 
gospodarczej, transportowej i finansowej Komendy Głównej, planowania i 
nadzorowania realizacji inwestycji jednostek nadzorowanych przez Komendanta 
Głównego, inicjowania prac naukowo-badawczych dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizuje zadania dysponenta środków 
budżetowych III stopnia; 

8) Zespół Prawny, który wykonuje zadania w zakresie świadczenia pomocy 
prawnej, zastępstwa prawnego i procesowego na rzecz Komendanta Głównego, 
a także opiniowania projektów aktów prawnych i udziału w ich opracowywaniu; 

9) Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych, który wykonuje zadania w zakresie 
ochrony informacji niejawnych Komendy Głównej oraz spraw, obronnych 
Komendy Głównej, a także prowadzi kancelarię tajną; 

10) Zespół Zamówień Publicznych, który wykonuje zadania z zakresu zamówień 
publicznych na rzecz Komendanta Głównego oraz doradztwo w tym zakresie na 
rzecz jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej; 

11) Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, który wykonuje zadania służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy w Komendzie Głównej oraz doradztwa i 
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analizowania stanu bezpieczeństwa i higieny służby w jednostkach 
organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej; 

12) Redakcja „Przeglądu Pożarniczego”, która wykonuje zadania w zakresie 
redagowania i prowadzenia spraw wydawniczych czasopisma „Przegląd 
Pożarniczy” i Dziennika Urzędowego Komendy Głównej Państwowej Straży 
Pożarnej. 

2. W skład Centrum Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
wchodzi Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa, do którego zadań należy w 
szczególności dysponowanie jednostkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 
na obszarze kraju, dysponowanie odwodami operacyjnymi, bieżące analizowanie 
prowadzonych działań ratowniczych oraz tworzenie i bieżąca aktualizacja bazy 
informatycznej na potrzeby krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 

§ 5. Komendant Główny sprawuje nadzór nad następującymi jednostkami organizacyjnymi 
Państwowej Straży Pożarnej: 

1) Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, w zakresie wykonywania 
przez nią zadań jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, 

2) Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie,  

3) Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, 

4) Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, 

5) Szkołą Podoficerów Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, 

6) Szkołą Podoficerów Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, 

7) Szkołą Podoficerów Państwowej Straży Pożarnej w Supraślu, 

8) Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa 
Piłsudskiego w Józefowie k. Otwocka, 

9) Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. 

§ 6. 1. Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz 
tryb pracy Komendy Głównej, a także liczbę etatów i stanowisk służbowych w 
komórkach organizacyjnych, o których mowa w § 4, ustala Komendant Główny w 
regulaminie organizacyjnym Komendy Głównej. 

2. Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4 
ust. 1, rozstrzyga Komendant Główny. 

 


