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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 31 lipca 2001 r.

w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej
biorących udział w działaniu ratowniczym
(J.t.: Dz. U. z 2013 r. poz. 709)
Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178,
poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353 oraz z 2012 r. poz. 908) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Przekazywanie jednostkom ochrony przeciwpożarowej, zwanym dalej „jednostkami”, informacji o pożarach,
klęskach żywiołowych i innych miejscowych zagrożeniach oraz koordynację i organizację prowadzenia działań ratowniczych zapewniają:
1) Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, zwane dalej „Krajowym Centrum” – w Komendzie
Głównej Państwowej Straży Pożarnej;
2) wojewódzkie stanowisko koordynacji ratownictwa, zwane dalej „wojewódzkim stanowiskiem” – w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej;
3) powiatowe (miejskie) stanowisko kierowania, zwane dalej „powiatowym (miejskim) stanowiskiem” – w komendach
powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej;
4) punkty alarmowania – w jednostkach.
2. Punkty alarmowania, o których mowa w ust. 1 pkt 4, zapewniają przekazywanie jednostkom informacji o pożarach,
klęskach żywiołowych i innych miejscowych zagrożeniach lub wspomagają proces decyzyjny kierującego działaniem ratowniczym, zwanego dalej „kierującym”, w oparciu o zintegrowaną łączność z powiatowym (miejskim) stanowiskiem oraz
prowadzą dokumentację operacyjną zawierającą przebieg i analizę działań ratowniczych.
§ 2. 1. Kierowanie działaniem ratowniczym rozpoczyna się z chwilą przybycia na miejsce zdarzenia pierwszych sił z
jednostki.
2. Kierowanie działaniem ratowniczym są obowiązani przejąć, według następującego porządku, ratownicy z jednostek
ochrony przeciwpożarowej, posiadający kwalifikacje do kierowania działaniem ratowniczym:
1) członek ochotniczej straży pożarnej;
2) komendant gminny ochrony przeciwpożarowej, jeśli jest członkiem ochotniczej straży pożarnej;
3) strażak jednostki ochrony przeciwpożarowej.
3. Kierującym jest pierwszy przybyły na miejsce zdarzenia dowódca z jednostki, do czasu przybycia osoby posiadającej uprawnienia do przejęcia kierowania.
4. W przypadku przybycia jednostek ochotniczych i zawodowych, obowiązany do przejęcia kierowania jest kierujący
z jednostki zawodowej.
5. W przypadku przybycia na miejsce zdarzenia dowódców tej samej hierarchii, obowiązany do przejęcia kierowania
jest dowódca z jednostki, dla której miejsce zdarzenia stanowi teren własnego działania.
5a. Z chwilą przybycia na miejsce działań ratowniczych jednostki będącej podmiotem krajowego systemu ratowniczogaśniczego kierowanie działaniem ratowniczym odbywa się na zasadach określonych w przepisach w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
6. Do obowiązków kierującego oraz do zasad przejmowania i przekazywania kierowania działaniem ratowniczym oraz
dokumentowania zdarzenia stosuje się odpowiednio przepisy w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
§ 3. 1. Zasady kierowania działaniem ratowniczym na terenie zakładów posiadających jednostki określone są w planach działań ratowniczych zakładu.
2. Jeżeli w planach działań ratowniczych, o których mowa w ust. 1, przewiduje się udział innych jednostek, plany te
powinny być uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.
§ 4. Zasady kierowania jednostkami biorącymi udział w działaniach ratowniczych transportu morskiego, lotniczego i
na obszarach objętych prawem górniczym określają plany działań ratowniczych wynikające z odrębnych przepisów.
§ 5. 1. Współdziałanie jednostek biorących udział w działaniu ratowniczym polega na:
1) wzajemnej pomocy w celu zachowania ciągłości i skuteczności procedur ratowniczych;
2) powiadamianiu o występujących zagrożeniach oraz zastosowanych i wymaganych środkach ochrony osobistej ratowników i zabezpieczeniu terenu działań ratowniczych;
3) informowaniu o stosowanych technikach ratowania życia, zdrowia, środowiska i mienia oraz sposobach ewakuacji
poszkodowanych i zagrożonych ludzi oraz zwierząt ze strefy zagrożenia;
4) wzajemnym wsparciu logistycznym prowadzonych działań ratowniczych;
5) zapewnieniu łączności i ciągłości wymiany informacji z powiatowym (miejskim) stanowiskiem.
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2. Współdziałanie jednostek, o którym mowa w ust. 1, organizuje kierujący.
§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 1992 r. w sprawie szczegółowych
zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym (Dz. U.
Nr 52, poz. 244).
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

