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Zarz¹dzenie nr 6
Komendanta G³ównego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
z dnia 21 czerwca 2006 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowoœci operacyjnej podmiotów
krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego
Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96,
poz. 667) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1.
Zarz¹dzenie okreœla sposób przeprowadzania inspekcji gotowoœci operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego, zwanej dalej „inspekcj¹”, oceniaj¹cej zdolnoœæ do reagowania na nag³e zagro¿enie oraz stopieñ przygotowania podmiotu krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego
do podejmowania dzia³añ ratowniczych.
§ 2.
Inspekcjê zarz¹dzaj¹:
1) Komendant G³ówny Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej – wobec podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego, których si³y i œrodki tworz¹ centralny odwód operacyjny;
2) w³aœciwy komendant wojewódzki Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej – wobec podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego na obszarze województwa;
3) w³aœciwy komendant powiatowy (miejski) Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej – wobec ochotniczych stra¿y po¿arnych
na obszarze powiatu, pod wzglêdem przygotowania do
dzia³añ ratowniczych,
zwani dalej „zarz¹dzaj¹cymi inspekcjê”.
§ 3.
Inspekcjê przeprowadza zespó³ inspekcyjny powo³ywany
przez zarz¹dzaj¹cego inspekcjê.
§ 4.
1. W sk³ad zespo³u inspekcyjnego powo³ywanego przez
Komendanta G³ównego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
wchodz¹ oficerowie pe³ni¹cy s³u¿bê w Komendzie
G³ównej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Sk³ad zespo³u
mo¿e zostaæ uzupe³niony o dowódców kompanii centralnego odwodu operacyjnego, oficerów i koordynatorów
ratownictwa medycznego z w³aœciwych terytorialnie komend i szkó³ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
2. Zespo³owi inspekcyjnemu przewodniczy oficer z Komendy G³ównej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej posiadaj¹cy doœwiadczenie praktyczne w kierowaniu akcj¹ ratownicz¹, wskazany przez Komendanta G³ównego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
§ 5.
1. W sk³ad zespo³u inspekcyjnego powo³ywanego przez komendanta wojewódzkiego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
wchodz¹ oficerowie i aspiranci pe³ni¹cy s³u¿bê w komendzie wojewódzkiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
Sk³ad zespo³u mo¿e zostaæ uzupe³niony o dowódców kompanii odwodu operacyjnego na obszarze województwa,
oficerów i koordynatorów ratownictwa medycznego
z w³aœciwych terytorialnie komend powiatowych (miejskich) Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.

2. Zespo³owi inspekcyjnemu przewodniczy oficer z komendy wojewódzkiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej posiadaj¹cy doœwiadczenie praktyczne w kierowaniu akcj¹ ratownicz¹, wskazany przez komendanta wojewódzkiego
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
§ 6.
1. W sk³ad zespo³u inspekcyjnego powo³ywanego przez komendanta powiatowego (miejskiego) Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej wchodz¹ oficerowie i aspiranci pe³ni¹cy s³u¿bê
w komendzie powiatowej (miejskiej) Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej. Sk³ad zespo³u mo¿e zostaæ uzupe³niony o oficerów, aspirantów i koordynatorów ratownictwa medycznego powo³ywanych w porozumieniu z w³aœciwym komendantem wojewódzkim Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
a tak¿e komendantem Szko³y G³ównej S³u¿by Po¿arniczej lub komendantami pozosta³ych szkó³ Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej.
2. Zespo³owi inspekcyjnemu przewodniczy oficer lub aspirant z komendy powiatowej (miejskiej) Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej posiadaj¹cy doœwiadczenie praktyczne
w kierowaniu akcj¹ ratownicz¹, wskazany przez komendanta powiatowego (miejskiego) Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
§ 7.
Sk³ady zespo³ów inspekcyjnych mog¹ byæ w razie potrzeby
uzupe³niane o ekspertów do spraw prognozowania zagro¿eñ
i specjalistów do spraw ratownictwa oraz inne osoby, które posiadaj¹ wiedzê i doœwiadczenie przydatne do przeprowadzenia
inspekcji.
§ 8.
Inspekcjê przeprowadza siê na podstawie planów i wytycznych do inspekcji, sporz¹dzanych przez zarz¹dzaj¹cych
inspekcjê.
§ 9.
Przewodnicz¹cy zespo³u inspekcyjnego, powiadamia stanowisko kierowania w³aœciwego komendanta Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej o rozpoczêciu inspekcji.
§ 10.
1. Inspekcji zarz¹dzanej przez komendanta powiatowego
(miejskiego) Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej podlegaj¹
w szczególnoœci nastêpuj¹ce elementy gotowoœci operacyjnej:
1) alarmowanie – maj¹ce na celu sprawdzenie czasu dysponowania si³ami i œrodkami, liczonego od momentu
powiadomienia (zaalarmowania) o zdarzeniu do momentu wyjazdu (rozpoczêcia interwencji) zadysponowanych si³ i œrodków z miejsca ich stacjonowania;
2) gotowoœæ ratowników – maj¹ca na celu sprawdzenie
liczby ratowników oraz ich przygotowania do prowadzenia dzia³añ ratowniczych, wraz z ich wyposa¿eniem w indywidualne œrodki ochrony osobistej;
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3) gotowoœæ pojazdów, sprzêtu silnikowego i sprzêtu
ratowniczego – maj¹ca na celu sprawdzenie rzetelnoœci obs³ugi codziennej, stanu oznakowania operacyjnego oraz przewo¿onego wyposa¿enia, a tak¿e wymaganych przepisami dokumentów;
4) gotowoœæ dzia³ania urz¹dzeñ i systemów ³¹cznoœci –
maj¹ca na celu sprawdzenie sprawnoœci, atestów, dopuszczeñ i stanu wyposa¿enia podmiotu poddanego
inspekcji oraz umiejêtnoœci jego obs³ugi i funkcjonowania w czasie dzia³añ ratowniczych;
5) prawid³owoœæ prowadzenia dziennika zajêæ szkolenia
doskonal¹cego, a w przypadku jednostek organizacyjnych Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej – równie¿ ksi¹¿ki
podzia³u bojowego;
6) uprawnienia w zakresie kwalifikacji ratowniczych
i uprawnieñ do obs³ugi sprzêtu ratowniczego, a tak¿e
aktualizacji badañ lekarskich oraz szkoleñ z zakresu
bezpieczeñstwa i higieny s³u¿by.
2. Inspekcja zarz¹dzana przez komendanta wojewódzkiego
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej obejmuje elementy gotowoœci operacyjnej, wymienione w ust. 1 pkt 1–6, a ponadto
w szczególnoœci:
1) dzia³anie urz¹dzeñ i systemów ³¹cznoœci – maj¹ce na
celu sprawdzenie stanu wyposa¿enia stanowiska kierowania lub punktu dyspozytorskiego oraz umiejêtnoœci obs³ugi urz¹dzeñ ³¹cznoœci;
2) umiejêtnoœæ korzystania z planów ratowniczych oraz
innej dokumentacji i bazy danych operacyjnych niezbêdnych podczas organizowania, prowadzenia
i koordynowania dzia³añ ratowniczych;
3) wspó³dzia³anie dyspozytorów i dy¿urnych operacyjnych z dyspozytorami innych s³u¿b i podmiotów ratowniczych, w tym zintegrowanych zadaniami w ramach centrum powiadamiania ratunkowego i telefonu
alarmowego;
4) aktualizacjê planów ratowniczych oraz baz danych
operacyjnych niezbêdnych podczas organizowania,
prowadzenia i koordynowania dzia³añ ratowniczych.
3. Inspekcja zarz¹dzana przez Komendanta G³ównego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej obejmuje elementy wymienione
w ust. 1 pkt 1–6 i ust. 2 pkt 1–4.

1) przygotowania dyspozytorów i dy¿urnych operacyjnych do przyjmowania informacji o nag³ym zagro¿eniu;
2) kwalifikacji i selekcji zg³oszeñ o powsta³ych zdarzeniach dotycz¹cych stanów nag³ych oraz nag³ego zagro¿enia ¿ycia, zdrowia, œrodowiska lub mienia;
3) dysponowania si³ i œrodków ratowniczych;
4) wspomagania i koordynacji dzia³añ ratowniczych na
podstawie decyzji lub rozkazów kieruj¹cego dzia³aniem ratowniczym;
5) informowania prze³o¿onych i organów administracji
publicznej o rodzajach zagro¿enia, prognozie ich rozwoju oraz skali i miejscu zdarzenia;
6) uruchamiania procedur zwiêkszania stanu osobowego
stanowiska kierowania lub podwy¿szania gotowoœci
operacyjnej podmiotów poddanych inspekcji, wed³ug
obowi¹zuj¹cych procedur ratowniczych.
4. W ramach inspekcji mog¹ zostaæ równie¿ sprawdzone
wiadomoœci teoretyczne ratowników, dowódców oraz
dyspozytorów i dy¿urnych operacyjnych.
§ 13.
Przewodniczy zespo³u inspekcyjnego, mo¿e zarz¹dziæ przerwanie inspekcji w przypadku zadysponowania podmiotu ratowniczego do dzia³añ ratowniczych oraz jej kontynuowanie po
ustaniu przeszkody.
§ 14.
Przebieg inspekcji, w szczególnoœci w zakresie przebiegu
praktycznych æwiczeñ ratowniczych, jest dokumentowany
w sposób okreœlony w § 15, w tym z wykorzystaniem technik
filmowania i nagrywania (rejestrowania).
1.

2.

§ 11.
W podmiotach krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego innych, ni¿ jednostki ochrony przeciwpo¿arowej, mog¹ byæ
sprawdzane elementy gotowoœci operacyjnej ujête w umowie
cywilno-prawnej o w³¹czeniu do krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego.
§ 12.
1. W ramach inspekcji przeprowadza siê równie¿ praktyczne lub aplikacyjne æwiczenia ratownicze maj¹ce na celu
sprawdzenie poziomu przygotowania ratowników i dowódców oraz pojazdów i sprzêtu ratowniczego do realizowania dzia³añ ratowniczych w zakresie wynikaj¹cym
z obowi¹zuj¹cych procedur ratowniczych, ujêtych w planach ratowniczych.
2. Praktyczne æwiczenie ratownicze powinno zawieraæ elementy uwzglêdniaj¹ce stan wyszkolenia i wyposa¿enia
oraz gotowoœci do realizowania zadañ w poszczególnych
dziedzinach ratownictwa.
3. Aplikacyjne lub praktyczne æwiczenie ratownicze dla
dyspozytorów i dy¿urnych operacyjnych ma na celu sprawdzenie równie¿:
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3.
4.

§ 15.
Z przeprowadzonej inspekcji, zespó³ inspekcyjny sporz¹dza protokó³, którego jeden egzemplarz pozostawia
w podmiocie poddanym inspekcji, a drugi przekazuje
zarz¹dzaj¹cemu inspekcjê.
Protokó³ inspekcji gotowoœci operacyjnej powinien zawieraæ:
1) datê i godzinê rozpoczêcia i zakoñczenia inspekcji,
nazwê podmiotu poddanego inspekcji oraz nazwê
podmiotu zarz¹dzaj¹cego inspekcjê i sk³ad zespo³u
inspekcyjnego;
2) wyszczególnienie elementów inspekcji;
3) stwierdzone nieprawid³owoœci oraz wykaz pope³nionych b³êdów podczas inspekcji;
4) ocenê koñcow¹ inspekcji.
Protokó³ inspekcji podpisuj¹ kierownik podmiotu poddanego inspekcji lub jego przedstawiciel oraz cz³onkowie
zespo³u inspekcyjnego.
Zarz¹dzaj¹cy inspekcjê przygotowuje wnioski i zalecenia po inspekcji wraz z terminami ich realizacji dla kierownika podmiotu poddanego inspekcji.

§ 16.
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.
Komendant G³ówny
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
st. bryg. Kazimierz KRZOWSKI

