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Strukturę organizacyjna Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego tworzą 

trzy poziomy: krajowy, wojewódzki i rejonowy. Poziomy te odnoszą się do organów 
administracji państwowej, terenowych organów Państwowej Straży Pożarnej i jed-
nostek ratowniczych, które mając przypisane sobie zadania, współuczestniczą 
w tworzeniu i funkcjonowaniu Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

Na poziomie krajowym to Minister Spraw Wewnętrznych pełni nadzór nad 
funkcjonowaniem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, określa zasady 
organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Oprócz tego określa 
zasady, zakres i tryb włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Natomiast Komendant Główny Państwowej 
Straży Pożarnej organizuje Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, kieruje Krajo-
wym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym, włącza do Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego wytypowane jednostki ochrony przeciwpożarowej. Ponadto wyłą-
cza z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wskazane jednostki ochrony 
przeciwpożarowej. Poziom krajowy Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
tworzą takie podmioty systemu jak: Komenda Główna Państwowej Straży Pożar-
nej, wydzielone siły i środki z wojewódzkich odwodów operacyjnych stanowiące 
centralny odwód operacyjny, szkoły Państwowej Straży Pożarnej, krajowe bazy 
sprzętu specjalistycznego Państwowej Straży Pożarnej, jednostki badawczo-
rozwojowe ochrony przeciwpożarowej.1 

Na poziomie wojewódzkim główną rolę pełni Komendant Wojewódzki Pań-
stwowej Straży Pożarnej, który tworzy ten poziom. To on organizuje systemy alar-
mowania i kierowania akcjami ratowniczymi oraz system współdziałania z innymi 
służbami ratowniczymi. Organizuje Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy i kieruje 
nim na szczeblu województwa. Wnioskuje o włączenie jednostki ochrony przeciw-
pożarowej do Krajowego Systemy Ratowniczo-Gaśniczego. Wnioskuje o wyłącze-
nie jednostki ochrony przeciwpożarowej z Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego. Opracowuje plany rzeczowo – finansowe na rzecz dofinansowania 
jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego. 

Trzeci poziom, to poziom rejonowy. Tworzony jest przez Komendanta Rejo-
nowego Państwowej Straży Pożarnej, który organizuje jednostki ratowniczo-
gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej. Nadzoruje wykonanie zadań ratowniczych 
przez jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej. Współpracuje 
w zakresie ratowniczym z innymi służbami ratowniczymi. Planuje włączenie jedno-
stek ochrony przeciwpożarowej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
oraz organizuje Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na szczeblu rejonowym 
i kieruje nim. Ponadto poziom trzeci jest tworzony przez jednostki ratowniczo-

                                                        
1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999r., roz.1 §3  

pkt.1-5 
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gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej. Na nich spoczywa główny ciężar zadań 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Organizują i prowadzą zadania ratow-
nicze, utrzymują w gotowości operacyjnej posiadane siły i środki. Kolejno, poziom 
rejonowy jest tworzony przez włączone do krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego jednostki ochrony przeciwpożarowej, które są zobowiązane do wyko-
nywania zadań ratowniczych.2  

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na poziomie powiatowym wykonuje 
wszystkie podstawowe zadania systemu, związane z obszarem powiatu. Z kolei 
poziomy wojewódzki i krajowy spełniają rolę wspomagającą i koordynacyjną 
w sytuacjach wymagających użycia sił i środków spoza obszaru danego powiatu 
lub województwa.3 

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy charakteryzuje się jednością rozkazo-
dawstwa, sformalizowaniem działań ratowniczych, jednolitością dowodzenia, spój-
nym systemem informacyjnym, wspólną technologią prowadzenia działań. Ponadto 
widać tutaj podporządkowanie służb i podmiotów ratowniczych, wymienność ról 
w prowadzeniu działań. Dodatkowo zauważyć można normalizację sprzętu i jego 
kompatybilność, ukierunkowanie działań na człowieka, ujednolicenie szkoleń i do-
szkolenia oraz osiągnięcie efektu synergii, czyli uzyskania większych osiągnięć. 

Bazą Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego są jednostki organizacyjne 
Państwowej Straży Pożarnej. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy jest integralną 
częścią organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego w państwie. Ma on na celu 
ratowanie życie, zdrowia, mienia oraz środowiska naturalnego. Obejmuje on 
wszystkie potrzebne środki techniczne, zasoby ludzkie, ich organizację, kierowa-
nie, szkolenia i finansowanie.4 

Zasady organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego określa Roz-
porządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 1994 roku. 
W rozporządzeniu jest napisane między innymi, że do Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego włącza się jednostki ochrony przeciwpożarowej takie jak: jed-
nostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, zakładowe straże pożarne, 
zakładowe służby ratownicze, gminne zawodowe straże pożarne, terenowe służby 
ratownicze, ochotnicze straże pożarne oraz inne jednostki ratownicze. 

Komendanci Wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej zobowiązani są do 
opracowania planu ratowniczego na potrzeby Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego na terenie danego województwa. Mają oni w planie takim ustalić liczbę 
i rodzaj jednostek potrzebnych do włączenia do systemu. W drodze porozumienia 
wyznacza się jednostkę do systemu. Porozumienie to zawierane jest pomiędzy 
właściwym Komendantem Rejonowym Państwowej Straży Pożarnej a podmiotem 
utrzymującym jednostkę oraz tą jednostką. Porozumienie takie określa prawa 
i obowiązki stron. W szczególności określa ono liczbę, rodzaj sił i środków jednost-
ki przewidzianych do wykorzystania w systemie, zasady utrzymania sił oraz środ-
ków w stanie zdolności do podjęcia działań ratowniczych w ramach systemu. Po-
nadto określa warunki alarmowania i określa wymagany poziom wyszkolenia. Ko-
mendant Rejonowy Państwowej Straży Pożarnej przedstawia wykaz jednostek, 
z którymi zawarł porozumienie Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży 
                                                        
2 A. Chutny: Przemiany organizacyjne w Państwowej Straży Pożarnej w latach 1992-1996. Poznań 

1997, s. 23-24 
3 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999r., roz.1 §1.2-3 
4 W. Gołębowski: Zarys prawa i administracji w ochronie przeciwpożarowej. Poznań, s. 230 
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Pożarnej. Natomiast decyzję dotyczącą włączenia do Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego danej jednostki wydaje Komendant Główny Państwowej Straży 
Pożarnej, na wniosek właściwego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Stra-
ży Pożarnej.5 

Podmioty wchodzące w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na 
poszczególnych poziomach są obowiązane do przekazywania odpowiednio ko-
mendantowi powiatowemu (miejskiemu) i wojewódzkiemu niezbędnych informacji 
do sporządzenia oraz aktualizacji analizy i planów.6 

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej bardzo szczegółowo przedstawia za-
kres działania oraz kompetencje poszczególnych podmiotów, które wchodzą 
w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

                                                        
5 Ibidem, s. 234 
6 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999r., roz.1 §6.2. 


