
Opracowano na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.   

o ochronie przeciwpożarowej 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 736) 

 

Art. 2 pkt 4 – krajowy system ratowniczo-gaśniczy – to integralna część organizacji  

bezpieczeństwa  wewnętrznego  państwa, obejmująca, w celu ratowania życia, zdrowia, 

mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk 

żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń; system ten skupia jednostki ochrony 

przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które  

dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach 

ratowniczych. 

 

Art. 14 ust. 1 – Krajowy system ratowniczo-gaśniczy ma na celu ochronę życia, 

zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: 

1)  walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi; 

2)  ratownictwo techniczne; 

3)  ratownictwo chemiczne; 

4)  ratownictwo ekologiczne; 

5)  ratownictwo medyczne; 

6)  współpracę z jednostkiami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których 

mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie  

Medycznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1868 i 2020 oraz z 2017 r. poz. 60) oraz systemem 

powiadamiania ratunkowego. 

 

Art. 14 ust. 1a – Krajowy system ratowniczo-gaśniczy w ramach posiadanych sił                         

i środków współpracuje z właściwymi organami i podmiotami podczas zdarzeń 

nadzwyczajnych wywołanych zagrożeniem czynnikiem biologicznym, w tym podczas 

zdarzeń  o charakterze terrorystycznym. 

 

Art. 14 ust. 3 – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, wojewoda  lub  starosta  

odpowiednio na obszarze kraju, województwa lub powiatu określają zadania krajowego 

systemu ratowniczo-gaśniczego, koordynują jego funkcjonowanie i kontrolują 

wykonywanie wynikających  stąd zadań, a w sytuacjach nazdzwyczajnych zagrożeń życia, 

zdrowia lub środowiska kierują tym systemem. 

 

Art. 14 ust. 4 – Wojewoda i starosta wykonują swoje zadania przy pomocy odpowiednio 

wojewódzkiego i powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego, działających na 

podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 209). 

 

Art. 21b – Do zadań własnych powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy: 

1) prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz dotyczących pożarów, klęsk żywiołowych 

oraz innych miejscowych zagrożeń; 

2) prowadzenie analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na 

obszarze powiatu; 



3)  budowanie  systemu  koordynacji  działań  jednostek ochrony przeciwpożarowej 

wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz służb, 

inspekcji, straży oraz innych podmiotów biorących udział  w działaniach  ratowniczych 

na obszarze powiatu; 

4)  organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami 

uczestniczącymi w działaniach  ratowniczych na obszarze powiatu. 

 


