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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 31 lipca 2001 r.
w sprawie szczegó∏owych zasad kierowania i wspó∏dzia∏ania jednostek ochrony przeciwpo˝arowej bioràcych
udzia∏ w dzia∏aniu ratowniczym.
Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo˝arowej (Dz. U. Nr 81,
poz. 351, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 89, poz. 414,
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 111, poz. 725
i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarzàdza si´,
co nast´puje:
§ 1. 1. Przekazywanie jednostkom ochrony przeciwpo˝arowej, zwanym dalej „jednostkami”, informacji
o po˝arach, kl´skach ˝ywio∏owych i innych miejscowych zagro˝eniach oraz koordynacj´ i organizacj´ prowadzenia dzia∏aƒ ratowniczych zapewniajà:
1) Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa
i Ochrony LudnoÊci, zwane dalej „Krajowym Centrum” — w Komendzie G∏ównej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
2) wojewódzkie stanowisko koordynacji ratownictwa,
zwane dalej „wojewódzkim stanowiskiem” —
w komendach wojewódzkich Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej,
3) powiatowe (miejskie) stanowisko kierowania, zwane dalej „powiatowym (miejskim) stanowiskiem”
— w komendach powiatowych (miejskich) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
4) punkty alarmowania — w jednostkach.
2. Punkty alarmowania, o których mowa w ust. 1
pkt 4, zapewniajà przekazywanie jednostkom informacji o po˝arach, kl´skach ˝ywio∏owych i innych miejscowych zagro˝eniach lub wspomagajà proces decyzyjny
kierujàcego dzia∏aniem ratowniczym, zwanego dalej
„kierujàcym”, w oparciu o zintegrowanà ∏àcznoÊç z powiatowym (miejskim) stanowiskiem oraz prowadzà
dokumentacj´ operacyjnà zawierajàcà przebieg i analiz´ dzia∏aƒ ratowniczych.
§ 2. 1. Kierowanie dzia∏aniem ratowniczym rozpoczyna si´ z chwilà przybycia na miejsce zdarzenia
pierwszych si∏ z jednostki.
2. Kierowanie dzia∏aniem ratowniczym sà obowiàzani przejàç w kolejnoÊci:
1) dowódca zast´pu,
2) dowódca sekcji,
3) dowódca plutonu,
4) stra˝ak uprawniony przez komendanta, kierownika
lub szefa jednostki,

5) stra˝ak uprawniony do kierowania taktycznego.
3. Kierujàcym jest pierwszy przyby∏y na miejsce
zdarzenia dowódca z jednostki, do czasu przybycia
osoby posiadajàcej uprawnienia do przej´cia kierowania.
4. W przypadku przybycia jednostek ochotniczych
i zawodowych, obowiàzany do przej´cia kierowania
jest kierujàcy z jednostki zawodowej.
5. W przypadku przybycia na miejsce zdarzenia dowódców tej samej hierarchii, obowiàzany do przej´cia
kierowania jest dowódca z jednostki, dla której miejsce
zdarzenia stanowi teren w∏asnego dzia∏ania.
6. Do obowiàzków kierujàcego oraz do zasad przejmowania i przekazywania kierowania dzia∏aniem ratowniczym oraz dokumentowania zdarzenia stosuje
si´ odpowiednio przepisy rozdzia∏u 4 i 5 rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegó∏owych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaÊniczego (Dz. U. Nr 111, poz. 1311).
§ 3. 1. Zasady kierowania dzia∏aniem ratowniczym
na terenie zak∏adów posiadajàcych jednostki okreÊlone
sà w planach dzia∏aƒ ratowniczych zak∏adu.
2. Je˝eli w planach dzia∏aƒ ratowniczych, o których
mowa w ust. 1, przewiduje si´ udzia∏ innych jednostek,
plany te powinny byç uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.
§ 4. Zasady kierowania jednostkami bioràcymi
udzia∏ w dzia∏aniach ratowniczych transportu morskiego, lotniczego i na obszarach obj´tych prawem górniczym okreÊlajà plany dzia∏aƒ ratowniczych wynikajàce
z odr´bnych przepisów.
§ 5. 1. Wspó∏dzia∏anie jednostek bioràcych udzia∏
w dzia∏aniu ratowniczym polega na:
1) wzajemnej pomocy w celu zachowania ciàg∏oÊci
i skutecznoÊci procedur ratowniczych,
2) powiadamianiu o wyst´pujàcych zagro˝eniach
oraz zastosowanych i wymaganych Êrodkach
ochrony osobistej ratowników i zabezpieczeniu terenu dzia∏aƒ ratowniczych,
3) informowaniu o stosowanych technikach ratowania ˝ycia, zdrowia, Êrodowiska i mienia oraz sposobach ewakuacji poszkodowanych i zagro˝onych ludzi oraz zwierzàt ze strefy zagro˝enia,
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4) wzajemnym wsparciu logistycznym prowadzonych
dzia∏aƒ ratowniczych,
5) zapewnieniu ∏àcznoÊci i ciàg∏oÊci wymiany informacji z powiatowym (miejskim) stanowiskiem.
2. Wspó∏dzia∏anie jednostek, o którym mowa
w ust. 1, organizuje kierujàcy.
§ 6. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw Wewn´trznych z dnia 11 czerwca 1992 r. w sprawie szcze-
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gó∏owych zasad kierowania i wspó∏dzia∏ania jednostek
ochrony przeciwpo˝arowej bioràcych udzia∏ w dzia∏aniu ratowniczym (Dz. U. Nr 52, poz. 244).
§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
M. Biernacki

