
Monitoring Gotowości Operacyjnej 
 Jednostek OSP 

  
Krajowego Sytemu Ratowniczo Gaśniczego 



Obowiązki Komendanta Powiatowego PSP 
określa : 
 
USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej 

Art. 13. Ust. 6. Do zadań komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej 
Straży Pożarnej należy: 

3) organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego; 

4) dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania; 

 

UREGULOWANIA PRAWNE 



WYTYCZNE KG PSP 



WYTYCZNE KW PSP 

częstotliwość „inspekcji” 



WYTYCZNE KW PSP 

Wprowadzone Zarządzeniem Szczegółowo 
określają sposób przeprowadzenia „Inspekcji”: 
1. Protokół 
2. Zakres tematyczny 
3. Metodykę przeprowadzenia „Inspekcji” 
4. Postepowanie po „Inspekcjach” 

Elementy mające wpływ na ocenę: 
 ALARMOWANIE - (czas podjęcia interwencji) 
GOTOWOŚĆ RATOWNIKÓW - (kwalifikacje i 
wyposażenie) 
GOTOWOŚĆ POJAZDÓW i SPRZĘTU- (sprawność i 
wyposażenie) 
DOKUMENTACJA OPERACYJNA - (kompletność) 
ĆWICZENIE RATOWNICZE - (popełniane błędy) 
 



EWIDENCJA PROWADZONYCH „INSPEKCJI”: 

WYTYCZNE KG PSP 

WYTYCZNE KW PSP Zarządzenie nr 2  KW PSP 



EWIDENCJA PROWADZONYCH „INSPEKCJI”: 

„Raport Komendanta Powiatowego PSP” o wynikach „Inspekcji” trafia do KG PSP za 
pośrednictwem KW PSP. 
Dodatkowo o wynikach „Inspekcji” w formie pisemnej informowane są władze samorządowe  
Burmistrz/Wójt, Prezes Powiatowy ZOSP RP, Komendant Gminny OSP, Prezes i Naczelnik  
Jednostki OSP 



Monitoring Gotowości Operacyjnej 
„do dnia dzisiejszego” 

1. Inspekcje Gotowości Operacyjnej Jednostek OSP (1 - w roku) 
2. Przeglądy Techniczne Sprzętu w Jednostkach OSP (1- w roku) 
3. Ćwiczenia i Manewry pożarnicze (dla KSRG min 2 – razy w roku) 
4. Monitorowane są przypadki braku podjęcia interwencji po 

zaalarmowaniu Jednostki OSP (zapis w aplikacji SWD_ST, „Raport  
z Przebiegu Służb” informacja jest dostępna dla KW i  KG PSP) 

5. Gdy mają miejsce powtarzające się przypadki braku podjęcia 
interwencji: wystosowane jest pisemne „Wezwanie do Prezesa OSP  
o przywrócenie gotowości bojowej Jednostki”, o fakcie informowane są 
władze samorządowe i władze/funkcyjni  OSP powiatu i gminy.  

SKUTKI NIE PRZESTRZEGANIA WYMAGAŃ KSRG  
Sposób utrzymania gotowości bojowej jednostki OSP, zadania i wymagania  określa szczegółowo 
„POROZUMIENIE” o włączeniu jednostki do KSRG zawarte pomiędzy Komendantem Powiatowym PSP, 
Burmistrzem/Wójtem oraz Reprezentantami Jednostki OSP – Prezes i Naczelnik. 
 
Porozumienie określa również, że „nie spełnienie wymagań Rozporządzenia  w sprawie funkcjonowania 
KSRG skutkować będzie obniżeniem rocznej dotacji na utrzymanie gotowości bojowej, a ostatecznie 
wyłączeniem jednostki z KSRG” -  



POLECENIE SŁUŻBOWE 
 z dnia 23 marca 2016 r. 

1. Wdrożyć system monitorowania gotowości bojowej jednostek 
OSP w ksrg – (zaproponowany przez siebie) 

2. System monitorowania powinien uwzględniać na bieżąco stan 
członków i pojazdów gotowych do wyjazdu. 

3. W sytuacji gdy jednostka nie zgłosiła obniżonej gotowości 
bojowej  i nie była w stanie wyjechać do zdarzenia należy 
sporządzić „Raport” i przesłać do SK KW PSP do godz. 12.00 
dnia następnego.  

 

Realizująca zapisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,  
a w szczególności § 54 ust. 1 



Obowiązki podmiotów KSRG określa: 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) 

z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego 
systemu ratowniczo – gaśniczego 
 

§ 54 ust. 1   
który brzmi:  

 

„Podmioty ksrg na obszarze powiatu przekazują szczegółowe dane do 
stanowiska kierowania komendanta powiatowego (miejskiego) 
Państwowej Straży Pożarnej o braku możliwości podjęcia działań 
ratowniczych albo o stanie obniżonej gotowości operacyjnej oraz informują  
o zadysponowaniu ich sił i środków do działań ratowniczych” 

UREGULOWANIA PRAWNE 



RAPORTOWANIE GOTOWOSCI OPERACYJNEJ 
JEDNOSTKI OSP 

 
W celu realizacji zapisu§ 54 ust. 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie 
szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego 

 

Naczelnicy Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących w strukturach ksrg 
muszą przekazywać na bieżąco informacje do SK KP PSP dotyczące gotowości 
bojowej nadzorowanej jednostki OSP.  

Raport Naczelnika OSP za przewidywany okres tygodniowy 
musi być przekazany  

w Niedzielę do godz. 21.00 telefonicznie lub drogą radiową  
począwszy od dnia 18.04.2016 r. 



OBOWIĄZKI NACZELNIKA OSP 



OBOWIĄZKI NACZELNIKA OSP 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 95/18./2004 
Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP 
z dnia 16 grudnia 2004 



OBOWIĄZKI NACZELNIKA OSP 
Załącznik nr 2 do uchwały nr 95/18./2004 
Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP 
z dnia 16 grudnia 2004 



OBOWIĄZKI NACZELNIKA OSP 
Załącznik nr 2 do uchwały nr 95/18./2004 
Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP 
z dnia 16 grudnia 2004 



OBOWIĄZKI NACZELNIKA OSP 
Wynikające z zawartego Porozumienia w sprawie włączenia jednostki  

Ochotniczej Straży Pożarnej DO KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO 

Zgodnie z § 4 ust. 1, pkt 2) obowiązującego „Porozumienia dotyczącego włączenia 

jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej do KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-

GAŚNICZEGO” Naczelnik OSP zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad: 

a) wyznaczaniem członków OSP do wykonywania zadań operacyjno-technicznych, 

b) stanem wyszkolenia i dyspozycyjnością strażaków, 

c) ważnością badań lekarskich strażaków, 

d) kompletnością i sprawnością sprzętu ochronnego oraz wyposażenia osobistego strażaków, 

e) prawidłową eksploatacją, konserwacją sprzętu i urządzeń znajdujących się na 

wyposażeniu OSP, 

f) informowanie na bieżąco SKKP ( Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego)  

PSP w Łobzie o stanie gotowości operacyjnej. 

 

Zgodnie z § 7 ust. 1, pkt 1); 2); 3); 4) obowiązującego „Porozumienia dotyczącego 

włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej do KRAJOWEGO SYSTEMU 

RATOWNICZO-GAŚNICZEGO” „w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu alarmowania 

jednostka OSP (reprezentowana przez Prezesa i Naczelnika) zobowiązuje się do: 

1) regularnego przekazywania do SKKP PSP w Łobzie, szczegółowych danych o stanie 

dyspozycyjności swych sił i środków oraz o ich zadysponowaniu do działań, 

2) informowania SKKP PSP w Łobzie o każdorazowym wyjeździe pojazdów wymienionych 

w § 1 ust. 1 pkt 1 porozumienia poza teren remizy (do samodzielnych działań 

ratowniczych zgłoszonych przez podmioty inne niż PSP, przeglądów, napraw, ćwiczeń 

itp.) z podaniem celu, miejsca i dysponenta, 

3) informowania SKKP PSP w Łobzie o awariach sprzętu będącego w wyposażeniu 

jednostki OSP i jego wprowadzeniu do podziału bojowego po naprawie, 

4) informowania SKKP PSP w Łobzie o zmianach w stanie ilościowym lub jakościowym 

sprzętu (zakup, kasacja, przekazanie itp.)  



Monitoring Gotowości Operacyjnej 
„09.08.2016r.” 

Raport Naczelnika OSP za przewidywany okres tygodniowy musi być przekazany  
w Niedzielę do godz. 21.00 telefonicznie lub drogą radiową  



Raport Naczelnika OSP  
o przewidywanym stanie gotowości bojowej 

Naczelnika OSP przekazując informację do Stanowiska Kierowania Komendanta 
Powiatowego PSP o stanie obniżonej gotowości operacyjnej nadzorowanej jednostki spełni 
wymogi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, a szczególności 
zapisu § 54 ust. 1 
 
przez co (w sytuacji zaalarmowania jednostki – która wcześniej zgłosiła swą niedyspozycyjność) 

 
uchroni jednostkę OSP przed konsekwencjami wynikającymi z nie przestrzegania wymogów 
KSRG co może skutkować „obniżeniem rocznej dotacji na utrzymanie gotowości bojowej,  
a ostatecznie wyłączeniem jednostki z KSRG” (cytat z „Porozumienia dot. włączenia do 
ksrg” 

Brak Wpływu Raportu Naczelnika OSP  – będzie traktowane jako  deklaracja maksymalnej 
gotowość bojowej Jednostki OSP do zadań operacyjnych, a w razie nie spełnienia wymagań 

(brak wyjazdu alarmowego) będzie sporządzany  „RAPORT” o niedyspozycyjności do 
Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP    


