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Poziomy kierowania na potrzeby działań ratowniczych

Abstrakt

Artykuł jest analizą problematyki poziomów kierowania na potrzeby działań 
ratowniczych prowadzonych w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, 
dokonanej pod kątem obowiązujących przepisów prawnych oraz przedstawieniem 
praktycznej postaci ich stosowania. W materiale szczególny nacisk położono na 
identyfikację roli kierującego działaniem ratowniczym w trakcie zdarzeń, w któ-
rych uczestniczą jednostki ochrony przeciwpożarowej. Wspomniano o aspektach 
związanych z prawidłowym oznakowaniem kierującego działaniem ratowniczym. 
Szeroko omówiono zagadnienia związane z podziałem na poziomy kierowania 
działań ratowniczych. Przedstawiono charakterystykę osób uprawnionych do kie-
rowania na poszczególnych poziomach. 

Słowa kluczowe: działanie ratownicze, kierowanie działaniem ratowniczym, kie-
rujący działaniem ratowniczym, poziomy kierowania działaniem ratowniczym

Levels of Command for Rescue Actions

Abstract

The article is an analysis of the issue of the commanding levels conducted within 
the framework of the national rescue and firefighting system, done in terms of the 
legal regulations and the practical form of their application. The focus of the article 
was on identifying the role of the officer in charge during the action. The aspects re-
lated to the proper indication of the officer in charge on the scene are also mentioned. 
The issues of the division of the command levels are discussed extensively and the 
characteristics of persons authorized to command at the different levels are presented.

Keywords: rescue action, commanding rescue actions, commander of the rescue 
action, levels of command of rescue action
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Wstęp

W Polsce do prowadzenia działań z zakresu reagowania ratowniczego przy-
gotowane są służby, organizacje i podmioty (siły) ratownicze różniące się 
charakterem i skalą przygotowania. Podporządkowane są wielu ministrom, 
organom rządowym i samorządowym, stowarzyszeniom i instytucjom. Nato-
miast zasoby krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (ksrg) uznać należy 
za siły wiodące, których główny trzon stanowią: Państwowa Straż Pożarna 
(PSP) i jednostki operacyjno-techniczne (JOT) ochotniczych straży pożar-
nych (OSP) – wydzielona ich część. Ponadto zasoby ratownictwa stanowią siły:

• ratownictwa wojskowego, m.in. chemiczne i radiacyjne zespoły awaryjne 
(chirza), bataliony ratownictwa inżynieryjnego (bratinż), Wojskowej 
Ochrony Przeciwpożarowej (WOP);

• ratownictwa cywilnego z Systemu Państwowego Ratownictwa Medycz-
nego (PRM), tj. zespoły ratownictwa medycznego, Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe (LPR);

• cywilnego ratownictwo morskiego;
• ratownictwa komunalnego (pogotowia gazowe, pogotowia energetyczne, 

pogotowia wodno-kanalizacyjne);
• jednostek ratowniczych organizacji społecznych i samorządowych (m.in. 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR), ochotnicze straże 
pożarne inne niż włączone do ksrg, Polski Czerwony Krzyż;

• zakładowych i terenowych straży pożarnych;
• zakładowych i terenowych służb ratowniczych;
• wydzielone siły i środki policji (jednostki prewencji). 

W tej różnorodności służb można wskazać różną przynależność, struk-
turę organizacyjną, liczebność, rodzaj wyposażenia i sposoby finansowania, 
niemniej jednak ich priorytetowe działania są zbieżne.

Bardzo ważnym systemem dbającym o bezpieczeństwo powszechne 
jest krajowy system ratowniczo-gaśniczy. System ten został zorganizowany 
w 1995 r. przez Państwową Straż Pożarną. Główną przesłanką powstania 
ksrg było zintegrowanie potencjału różnych służb i instytucji w celu wspar-
cia funkcjonującej PSP. W ramach ustawy o ochronie przeciwpożarowej [4] 
oraz ustawy o Państwowej Straży Pożarnej [5] stworzono trzon krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego, w których główną rolę miała pełnić PSP, zaś 
rolę wspomagającą zapewniać miały ochotnicze straże pożarne.
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Głównym celem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest zapewnie-
nie ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska w ramach działań podej-
mowanych przez PSP i inne podmioty ratownicze (ze szczególnym uwzględ-
nieniem OSP) gównie poprzez [4, s. 28]:

• walkę z pożarami;
• walkę z klęskami żywiołowymi;
• likwidację miejscowych zagrożeń.

Znaczenie pojęcia walki z pożarami jest dla ogółu społeczności znane 
i opiera się o definicję pożaru jako niekontrolowanego procesu palenia ma-
teriałów palnych w miejscu do tego nieprzeznaczonym [15, s. 28]. Znaczenie 
kolejnego pojęcia walki z klęskami żywiołowymi opiera się na definicji klęski 
żywiołowej jako katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki 
zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmia-
rach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być 
skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we 
współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb 
i formacji działających pod jednolitym kierownictwem [3]. 

Mniej jednoznaczne i rozpoznawalne jest znaczenie pojęcia miejscowego 
zagrożenia. W myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej [4], miejscowym 
zagrożeniem jest zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych 
praw przyrody niebędące pożarem ani klęską żywiołową, stanowiące zagrożenie 
dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, któremu zapobieganie lub którego 
usunięcie skutków nie wymaga zastosowania nadzwyczajnych środków. 

Zastępy ratownicze funkcjonujące w ramach krajowego systemu ratowniczo- 
-gaśniczego w trakcie działań ratowniczych są kierowane przez uprawnioną 
osobę, zwaną kierującym działaniem ratowniczym (KDR). W przypadku 
bardziej skomplikowanych działań ratowniczych z użyciem większej ilości sił 
i środków, zakres obowiązków kierującego działaniem ratowniczym poszerza 
się, zwiększając bezpośrednio trudność w prawidłowym ich wypełnianiu. 
W ramach swojej funkcji KDR powinien wypełniać obowiązki zasadniczo 
przez podejmowanie prawidłowych decyzji co do metod i sposobów działania 
taktycznego poprzez wydawanie odpowiednich decyzji − rozkazów i poleceń. 
Wprowadzanie do działań ratowniczych coraz większej liczby jednostek ope-
racyjnych krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wymusza stosowanie 
odpowiednich rozwiązań zarządzania tymi jednostkami oraz angażowanie 
odpowiednio wykwalifikowanych osób do kierowania nimi.



Podczas zdarzeń o większym stopniu skomplikowania, dla efektywnej 
realizacji obowiązków kierującego działaniem ratowniczym, przyjęto model 
struktury opartej o właściwe poziomy zarządzania. Takie rozwiązanie zapew-
nia w trakcie kierowania i wynikających zeń procesów dowodzenia właściwą 
efektywność poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań zarządzania tymi 
jednostkami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych oraz wybór odpo-
wiednio wykwalifikowanych osób do kierowania nimi. 

Zagadnienia poziomów kierowania działaniami ratowniczymi wiążą się 
z koniecznością kształtowania realizacji zadań, których swoboda przepro-
wadzania determinowana jest ograniczeniami wymogów przepisów prawa. 
Stan literatury na ten temat nie daje komfortu uzyskania odpowiedzi na wiele 
pojawiających się pytań co do sposobu przeprowadzania zadań ratowniczych 
i kierowania nimi. Każdorazowo pojawia się niepewność co do poziomu 
akceptowalności podejmowanych ryzyk, odnoszących się do skuteczności 
działań, ekonomiczności i bezpieczeństwa realizujących zadania ratowników. 
Stąd nieodzownym jest stałe poszukiwanie rozwiązań na gruncie interpretacji 
obowiązujących przepisów prawnych. 

1. Istota kierowania działaniem ratowniczym

W organizacji działań ratowniczych szczególną rolę odgrywa kierowanie 
działaniem ratowniczym. W celu utrzymania prawidłowego toku przebiegu 
realizacji zadań ratowniczych w miejscu zdarzenia uczestnikami działań po-
winna zarządzać osoba, która jest odpowiednio do tego przygotowana pod 
względem kwalifikacji, doświadczenia i kompetencji prawnych do podej-
mowania decyzji, między innymi naruszających zakres wolności oraz praw 
człowieka i obywatela w myśl przepisów z rozporządzenia w sprawie zakresu 
i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym [15]. 
Osobą, której powierza się funkcję zarządzania przedsięwzięciami ratow-
niczymi w zdarzeniu jest kierujący działaniem ratowniczym. Wstąpienie 
w prawa i obowiązki oznacza jednoosobowe władztwo i odpowiedzialność 
oraz nabycie zdolności do podejmowania decyzji administracyjnych gwa-
rantowanych rygorem natychmiastowej wykonalności. 

Kierującym działaniem ratowniczym staje się „pierwszy przybyły na 
miejsce zdarzenia dowódca z  jednostki ochrony przeciwpożarowej do 
czasu przybycia osoby posiadającej uprawnienia do przejęcia kierowa-
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nia”[13]. Od podejmowanych przez tę osobę decyzji zależy przebieg działań 
ratowniczych.

Obowiązującą definicją określającą kierowanie działaniem ratowniczym 
jest bardzo ogólnikowe sformułowanie wyrażone w rozporządzeniu w spra-
wie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego  
[10, par. 2, pkt 5)] „planowanie, organizowanie, nadzorowanie i koordyno-
wanie działań ratowniczych”. Jak widać przytoczona definicja ma charakter 
nieprecyzyjny, gdyż wymienione w niej podstawowe funkcje zarządzania po-
mijają funkcję przewodzenia zawierającego rozkazywanie, wydawanie poleceń, 
doprowadzanie do wykonania planu (zamiaru taktycznego). Przez to definicja 
niniejsza jest niepełna i nie odzwierciedla istoty kierowania działaniem ra-
towniczym, którą jest zasadniczo decydowanie. Co prawda w innym miejscu 
rozporządzenia o ksrg istnieje zapis odnoszący się do kierującego działaniem 
ratowniczym, który niejako stanowi dopełnienie dla przytoczonej definicji, 

„par. 22.2 Kierujący działaniem ratowniczym, zwany dalej kierującym, kieruje 
działaniami sił i środków podmiotów ksrg i innych podmiotów uczestniczą-
cych w działaniu ratowniczym w szczególności przez: 1) wydawanie rozkazów 
lub poleceń oraz kontrolę ich wykonania (…)” [10]. Dowodzi to postawionej 
tezie, że definicja kierowania przyjęta w rozporządzeniu o ksrg nie jest pełna.

Dygresją do treści powyższego cytatu jest wątpliwość poprawności za-
pisu. Kierować można działaniami ludzi, tj. sił, a nie działaniami środków, 
a więc rzeczy. Dopiero następstwem kierowania ludźmi jest uruchamianie 
i wykorzystanie przez nich środków. 

Najważniejszym wymaganiem wobec kierującego jest sprawne i skuteczne 
podejmowanie decyzji, które bezpośrednio wpływają na efektywny przebieg 
działań. Powodzenie działań zależeć będzie od decyzji i poleceń kierującego 
działaniami ratowniczymi wdrażających założony i zaplanowany zamiar 
taktyczny.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad kierowa-
nia i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział 
w działaniu ratowniczym [13], kierowanie działaniem ratowniczym rozpo-
czyna się z chwilą przybycia na miejsce zdarzenia pierwszych sił z jednostki. 
Powyższe rozporządzenie zostało sporządzone na podstawie ustawy o ochro-
nie przeciwpożarowej, dzięki temu przytoczona definicja rozpoczęcia kiero-
wania działaniem ratowniczym odnosi się do wszystkich jednostek ochrony 
przeciwpożarowej (włączonych oraz niewłączonych do ksrg). Natomiast 
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w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad organizacji ksrg [10] od-
noszącym się wyłącznie do zasobów włączonych w strukturę ksrg doprecy-
zowano początek kierowania działaniem ratowniczym: „… rozpoczyna się 
z chwilą przybycia na miejsce zdarzenia pierwszych sił i środków podmiotów 
z ksrg oraz stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonego na miejscu zdarzenia 
rozpoznania sytuacji, zasadności podjęcia działań” [10]. W powyższej, bar-
dziej szczegółowej definicji przewidziano sytuacje, w których do zdarzenia 
dysponowane są siły i środki na podstawie informacji od osoby zgłaszającej 
lub systemu sygnalizacji pożarowej. Natomiast po przybyciu do wskazanego 
miejsca zdarzenia okazuje się, że nie jest wymagane podejmowanie żadnych 
działań ratowniczych. Sytuacją taką jest na przykład zadziałanie czujki dymu 
w garażach podziemnych, w wyniku którego uruchomione zostają silniki 
w wielu samochodach jednocześnie. 

Następstwem zakończenia działań ratowniczych jest jednoczesne ustanie 
sprawowania nad nim kierowania, warto więc odnotować, w jaki sposób za-
kończenie działań jest definiowane. Przytaczane wielokrotnie rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony 
przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym [13] nie definiuje 
tego momentu, natomiast rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad 
organizacji ksrg [10] definiuje go dosyć precyzyjne. „Kierowanie działaniem 
ratowniczych kończy się z chwilą wykonania działań ratowniczych, w tym:

• udzielenia medycznych działań ratowniczych osobom poszkodowanym na 
miejscu zdarzenia oraz przekazania ich jednostkom systemu Państwowe-
go Ratownictwa Medycznego albo osobie wykonującej zawód medyczny 
w podmiocie leczniczym;

• przekazania terenu, obiektu lub mienia objętego działaniem ratowniczym 
właścicielowi, zarządcy, użytkownikowi lub przedstawicielowi organu ad-
ministracji rządowej lub samorządu terytorialnego albo Policji lub straży 
gminnej (miejskiej), a w przypadku braku możliwości ich ustalenia lub 
nieobecności na miejscu zdarzenia – zgłoszenia tego faktu do właściwego 
terytorialnie stanowiska kierowania.” [10]
Zdefiniowanie zakończenia kierowania działaniem ratowniczym w kolej-

nych rozporządzeniach o ksrg ulegało zmianom. W rozporządzeniu o ksrg 
z 1999 r. [14] ustanie kierowania warunkowane było zakończeniem ewa-
kuacji ludzi, zwierząt i mienia ze strefy zagrożenia, ugaszeniem pożaru, za-
trzymaniem emisji lub wypływu substancji niebezpiecznej oraz usunięciem 
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spowodowanego przez nią bezpośredniego zagrożenia dla ludzi i środowiska 
i wykonaniem wszelkich innych czynności mających wpływ na ograniczenie 
lub likwidację zagrożenia. W aktualnym rozporządzeniu o ksrg z 2017 r. 
wymieniony powyżej zakres zastąpiono określeniem uogólniającym „(…) 
z chwilą wykonania działań ratowniczych” [10]. Wspólnym warunkiem 
ustania kierowania w porównywanych rozporządzeniach jest konieczność 
udzielenia medycznych działań ratowniczych osobom poszkodowanym oraz 
przekazanie ich jednostkom systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. 
Elementem nowym w zdefiniowaniu zakończenia kierowania w aktualnym 
rozporządzeniu o ksrg jest podniesienie znaczenia aktu „przekazania terenu, 
obiektu lub mienia objętego działaniem ratowniczym właścicielowi, zarząd-
cy (…)”. Początkowo w rozporządzeniu o ksrg z 1999 r. było to postanowienie 
o przekazaniu [13], co mylnie sugerowało akt władczy KDR jako jednooso-
bowego organu administracji publicznej, do którego podejmowania nie miał 
on już w tym momencie prawa. W rozporządzeniach o ksrg z 2011 r. i 2017 r. 
rzecz określa się jako potwierdzenie przekazania [10, 12]. 

Należy zwrócić uwagę, iż w omawianych przepisach nie uwzględniono 
czynności przejęcia terenu, obiektu lub mienia objętego działaniem ratowni-
czym. Przekazywanie czegoś może lub powinno być następstwem wcześniej-
szego przejęcia. Natomiast z powodu braku stosownej podstawy w prawach 
kierującego działaniem ratowniczym taka czynność nie może mieć miejsca. 

Przedstawiono i scharakteryzowano wybrane aspekty dotyczące funkcjo-
nowania kierującego działaniem ratowniczym, uznając, że są one kluczowe 
dla podjęcia problematyki poziomów kierowania. Rodzi się tu potrzeba 
wyjaśnienia, kim jest kierujący działaniem ratowniczym i jak kształtowały 
się kompetencje osoby sprawującej tę funkcję w działalności ratowniczej. 
Nadmienić należy, iż w przepisach sprzed 1992 r. (już nieobowiązujących) 
osoba sprawująca funkcję przewodzącego przedsięwzięciami ratowniczymi 
prowadzonymi przez strażaków w czasie interwencji ratowniczych była wska-
zywana. Od 1945 r. obowiązywały przez pięć lat zasady wynikające z w ustawy 
z 1934 r. [9], według których przewodzącym działaniami ratowniczymi był 
sprawujący „techniczne kierownictwo akcją ratunkową naczelnik tej straży 
pożarnej (pogotowia), która jako pierwsza przybyła na miejsce” [9]. W ustawie 
z 1950 r. przewodzącym akcją ratowniczą był komendant straży pożarnej [8]. 
W ustawie z 1960 r. o ochronie przeciwpożarowej czytamy o kierującym akcją 
ratowniczą [7]. W ustawie z 1975 r. o ochronie przeciwpożarowej używano 
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pojęć – kierujący akcją ratowniczą i dowódca jednostki straży pożarnej [6]. 
W aktualnej ustawie o ochronie przeciwpożarowej z 1991 r. i rozporządzeniu 
z 1992 r. mowa jest o kierującym działaniem ratowniczym [4, 15]. W ustawie 
o Państwowej Straży Pożarnej w akcji ratowniczej przewodzącym jest kierują-
cy akcją ratowniczą będący jednocześnie kierującym działaniem ratowniczym 
w rozumieniu ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 1991 r. [5]

W myśl autorów kierujący działaniem ratowniczym to osoba sprawująca 
funkcję przewodzącego realizacją zadań ratowniczych w czasie trwania akcji 
ratowniczej lub innego działania ratowniczego prowadzonego przez jednostki 
ochrony przeciwpożarowej. Sprawowanie tej funkcji wymaga odpowiednich 
kwalifikacji przewidzianych dla poszczególnych poziomów kierowania. Dla 
kierującego zadedykowane są prawa szczególne, wypowiedziane w ustawie 
o ochronie przeciwpożarowej i ustawie o PSP, a sprecyzowane w rozporzą-
dzeniu z 1992 r. [15]

Kierowanie działaniem ratowniczym ma szerszy zakres w zarządzaniu niż 
dowodzenie, które jest sprawowaniem zwierzchnictwa nad specjalistyczną 
grupą ratowniczą, pododdziałem, oddziałem, odwodem operacyjnym lub 
jednostką ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej. 

2. Poziomy kierowania działaniem ratowniczym

Poziomy kierowania pojawiły się w przepisach regulujących ratownictwo 
w ochronie przeciwpożarowej z potrzeby zapewnienia wydolnej struktury 
zarządzania działaniami ratowniczymi w sytuacjach wymagających zaan-
gażowania znacznych zasobów ratowniczych. W takich sytuacjach należy 
liczyć się z piętrzeniem zadań organizatorskich i obowiązków kierującego 
działaniem ratowniczym, którego praca staje coraz trudniejsza. Formą wspar-
cia jest rozłożenie na podwładnych zadań i obowiązków przez rozbudowę 
struktury zarządzania. Ma to na celu urealnienie rozpiętości kierowania tak, 
aby zapobiec stopniowej utracie kontroli nad realizacją zadań, zapewnienie 
zdolności do panowania nad nowymi i trudnymi do przewidzenia zadaniami, 
wymuszenie przyznawania swobody decyzyjnej podwładnym, zmniejszenie 
obszaru odpowiedzialności za skutki decyzji, wywołanie większej wzajemnej 
zależności zadań podwładnych.

Poziomy kierowania są ściśle ze sobą powiązane i zależne od wielkości 
zdarzenia, występujących zagrożeń, długotrwałości działań, trudności w pro-
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wadzeniu działań, co przekłada się na wielkość angażowanych sił i środków 
poziomu podstawowego, specjalistycznych grup ratowniczych i odwodów 
operacyjnych.

„W momencie przyjazdu na miejsce zdarzenia pierwszych sił i środków, 
z tego składu uprawniony dowódca jest pierwszym KDR-em, do momen-
tu przybycia uprawionego do przejęcia wyższego szczebla” [18, s. 31]. Im 
zdarzenie będzie większe i bardziej skomplikowane organizacyjnie, tym 
dysponowane będą większe ilości sił i środków ratowniczych do zdarzenia 
wraz z osobami (nie są to tylko dowódcy) uprawionymi do przejmowania 
kierowania na wyższych poziomach. Można więc stwierdzić, iż poziom kiero-
wania wzrasta wraz ze złożonością organizacyjną niezbędną dla utrzymania 
działań ratowniczych.

Po raz pierwszy te elementy struktury kierowania zaistniały w 1999 r., 
w drugim z kolei rozporządzeniu o ksrg nadano im określenie typy kierowa-
nia [14]. W następnym rozporządzeniach o ksrg, z 2011 r., stały się poziomami 
kierowania [12]. Zmiana nazwy nie została uzasadniona, a na pewno powodem 
nie są zmiany w zapisach rozporządzeń, które od początku nie wiele się różnią.

Poziomy kierowania początkowo zapisane w rozporządzeniach nie wy-
nikały z postanowień żadnej z ustaw, co oceniać można jako wadę prawną. 
Podstawa prawna dla poziomów kierowania zaistniała w 2013 r., kiedy ukazała 
się tzw. ustawa deregulacyjna w sprawie niektórych zawodów [2], a wpro-
wadzone zmiany w kilku ustawach objęły także ustawę o ochronie przeciw-
pożarowej. Na potrzeby skodyfikowania szczebli kształcenia w ochronie 
przeciwpożarowej wyrażono gradację ich ważności, przypisując je w szyku 
rosnącym zgodnie ze wzrostem poziomu kierowania.

Piętra organizacyjne ze względu na wielkość i wagę przedsięwzięć opera-
cyjnych występują w służbach, a różnią się z uwagi na odrębność i specyfikę 
celów ich powołania:

a) krajowy system ratowniczo-gaśniczy:
• poziom interwencyjny,
• poziom taktyczny,
• poziom strategiczny;

b) wojsko:
• poziom operacyjny,
• poziom taktyczny,
• poziom strategiczny;
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c) Policja:
• poziom interwencyjny,
• poziom akcji policyjnej,
• poziom operacji policyjnej.

Rozwiązanie poziomów kierowania koresponduje z dotychczas stosowaną 
praktyką organizacyjną polegającą na podziale strefy działań ratowniczych 
na grupy zadaniowe − odcinki bojowe, co stało się znaczącym unowocześ-
nieniem w zakresie organizacji zarządzania działaniami ratowniczymi.

Dla pełniejszego scharakteryzowania poziomów kierowania należy wcześ-
niej wskazać struktury (pododdziały i oddziały), które mogą być tworzone 
z podmiotów ksrg, jednostek ochrony przeciwpożarowej na potrzeby dzia-
łania ratowniczego [10]:

• rota – dwuosobowy zespół ratowników wchodzący w skład zastępu lub 
specjalistycznej grupy ratowniczej;

• zastęp – pododdział liczący od trzech do sześciu ratowników, w tym dowód-
ca, wyposażony w pojazd przystosowany do realizacji zadania ratowniczego;

• sekcja – pododdział w składzie dwóch zastępów, w tym dowódca;
• pluton – pododdział w składzie od trzech do czterech zastępów, w tym 

dowódca;
• kompania – pododdział w składzie od ośmiu do szesnastu zastępów oraz 

dowódca;
• batalion – oddział w skaldzie od trzech do pięciu kompanii oraz dowódca 

i sztab;
• brygada – związek pododdziałów i oddziałów oraz dowódca i sztab;
• specjalistyczna grupa ratownicza (SGR) – pododdział przeznaczony do 

realizacji specjalistycznych czynności ratowniczych. 
Należy również dodać, iż w ramach plutonów mogą być wydzielone sekcje, 

a w ramach kompanii – sekcje lub plutony.
Najniższy poziom kierowania, który występuje podczas każdych działań 

ratowniczych to interwencyjny – „… realizowany jest w strefie zagrożenia 
lub strefie działań ratowniczych w celu realizowania czynności ratowniczych 
oraz zapewnienia bezpieczeństwa ratownikom; kierowaniu interwencyjne-
mu podlegają siły nieprzekraczające wielkością jednej kompanii” [10]. Na 
poziomie interwencyjnym kierowanie działaniem ratowniczym przejmują 
ratownicy z jednostek ochrony przeciwpożarowej, posiadający kwalifikacje 
do kierowania działaniem ratowniczym, w kolejności:
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• członek ochotniczej straży pożarnej;
• komendant gminny ochrony przeciwpożarowej, jeżeli jest członkiem 

ochotniczej straży pożarnej;
• strażak jednostki ochrony przeciwpożarowej;
• dowódca zastępu z Państwowej Straży Pożarnej;
• dowódca sekcji z PSP;
• zastępca dowódcy zmiany z PSP;
• dowódca zmiany z PSP;
• zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej z PSP;
• dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej z PSP.

Rys. 1. Poziomy kierowania działaniem ratowniczym

Źródło: opracowanie własne

Drugi poziom kierowania to taktyczny „(…) realizowany na granicy strefy 
zagrożenia lub poza nią w celu wykonania przyjętych taktyk lub określonej 
strategii oraz nadzoru nad kierowaniem interwencyjnym; kierowaniu tak-
tycznemu podlegają siły nieprzekraczające wielkością jednego batalionu lub 
siły, w których składzie znajdują się specjalistyczne grupy ratownicze” [10]. 
W przypadku kierowania taktycznego, zobowiązanymi osobami, które po-
winny przejąć kierowanie są:

• zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej z PSP właściwej dla 
miejsca powstania zdarzenia;
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• dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej z PSP właściwej dla miejsca 
powstania zdarzenia;

• oficer lub aspirant wyznaczony przez komendanta powiatowego (miej-
skiego) PSP do kierowania w jego imieniu i na jego polecenie;

• komendant powiatowy (miejski) PSP.
Ponadto kierowanie działaniem ratowniczym na poziomie taktycznym 

„jest realizowane ze stałego lub ruchomego stanowiska dowodzenia usytu-
owanego w miejscu umożliwiającym ocenę rozwoju sytuacji” [10]. W myśl 
literatury przedmiotu stanowiskiem dowodzenia w ramach działań ratow-
niczych nazywane jest miejsce pracy dowódcy, który kieruje działaniami 
ratowniczymi, ewentualnie też pracy jego sztabu, jeżeli został powołany, 
w czasie większych zdarzeń [17]. Miejscem typowanym na stanowisko do-
wodzenia może być pomieszczenie, część budynku lub budynek zajęty w tym 
celu w ramach przysługujących uprawnień, pojazd operacyjny lub namiot, 
z którego kieruje się działaniami ratowniczymi.

Najwyższy poziom kierowania, poziom strategiczny „(…) realizowany 
w celu określenia i przyjęcia niezbędnej strategii w likwidowaniu zagrożenia 
oraz nadzoru nad kierowaniem taktycznym; kierowaniu strategicznemu pod-
legają siły odwodów operacyjnych na obszarze województwa, siły centralnego 
odwodu operacyjnego lub siły przekraczające wielkością jeden batalion” [10]. 
Osoby odpowiedzialne za przejęcie kierowania działaniem ratowniczym na 
poziomie strategicznym to:

• oficer wyznaczony przez komendanta wojewódzkiego PSP do kierowania 
w jego imieniu i na jego polecenie;

• komendant wojewódzki PSP;
• oficer wyznaczony przez Komendanta Głównego PSP do kierowania 

w jego imieniu i na jego polecenie;
• Komendant Główny PSP.

Kierowanie działaniami na poziomie strategicznym, podobnie jak na 
taktycznym, powinno być realizowane ze stałego lub ruchomego stanowiska 
dowodzenia, które powinno być usytuowane poza strefą kierowania taktycz-
nego lub ze stanowisk kierowania komendantów PSP.

Na rys. 2 przedstawiono podział poziomów kierowania ze względu na 
miejsce realizacji zadań przez kierującego działaniem ratowniczym.
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Tabela 1. Charakterystyka występowania poszczególnego poziomu 

kierowania działaniem ratowniczym

Poziomy kierowania działaniem ratowniczym

Interwencyjny Taktyczny Strategiczny

•	 podlegają siły nieprzekra-
czające wielkością jednej 
kompanii

•	 podlegają siły nieprzekra-
czające wielkością  
jednego batalionu

•	 lub siły, w których  
składzie znajdują się 
specjalistyczne grupy  
ratownicze (SGR)

•	 podlegają siły  
przekraczające wielkością 
jeden batalion

•	 siły odwodów operacyj-
nych na obszarze woje-
wództwa („WOO”)

•	 siły centralnego  
odwodu operacyjnego 
(COO)

Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Poziomy kierowania działaniem ratowniczym ze względu na miejsce 

realizacji zadań

Źródło: opracowanie własne
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Z przedstawionego podziału wynika, iż ze wzrostem wielkości zdarzenia, 
może nastąpić zmiana poziomów kierowania, a co za tym idzie, zmiana kie-
rującego działaniem ratowniczym. W początkowej fazie działań na poziomie 
interwencyjnym kierującym mogą być osoby nie tylko należące do Państwowej 
Straży Pożarnej, ale również do OSP i innych jednostek ochrony przeciwpo-
żarowej. Na poziomach wyższych (taktycznym i strategicznym) kierowanie 
działaniami ratowniczymi powierzono wyłącznie strażakom Państwowej Straży 
Pożarnej. 

3. Oznakowanie kierującego działaniem ratowniczym

Rozporządzenie o ksrg [10] w par. 22. 1 nakłada na osobę kierującą działa-
niem ratowniczym obowiązek oznakowana w sposób widoczny dla innych 
uczestników działań ratowniczych.

W celu prawidłowego i prostego rozróżnienia z grona ratowników osoby 
kierującej działaniem ratowniczym w ramach organizacji ksrg wprowadzono 
odpowiednie wymogi oznaczeń osób funkcyjnych. W przeszłości norma-
tywnym sposobem oznakowania powyższych osób były tylko tzw. otoki na 
hełmach. Zgodnie z wytycznymi [21] wszyscy strażacy z PSP noszą hełmy 
w kolorze czerwonym, z tym że:

• dowódcy na poziomie interwencyjnym powinni nosić hełmy z otokiem 
koloru brązowego;

• dowódcy na poziomie taktycznym powinni nosić hełmy z otokiem koloru 
srebrnego;

• dowódcy na poziomie strategicznym powinni nosić hełmy z otokiem 
koloru złotego.
Przedstawiony sposób oznakowania w postaci odpowiednio dobranych 

otoków na hełmach osób uprawnionych do kierowania na poszczególnych 
poziomach wydaje się być wystarczającym. Jednak w toku procesu wdrażania 
i stosowania przyjętego typu oznakowania zauważono pewne niedomaga-
nia takiego sposobu oznakowania. Przykładowo w przypadku przybycia 
na miejsce zdarzenia wielu dowódców oznakowanych tym samym kolorem 
otoka powstawał problem ze sprawną identyfikacją kierującego działaniem 
ratowniczym.

W ramach udoskonalenia sposobu wyróżnienia z grona ratowników uczest-
niczących w zdarzeniu osoby kierującej działaniem ratowniczym, w 2012 r. 
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wprowadzono odpowiednie oznakowanie w postaci dwubarwnych kamizelek 
w kształcie bezrękawnika:

• góra biała dół niebieski – dla kierującego działaniem ratowniczym na 
poziomie interwencyjnym;

• góra biała dół zielony – dla kierującego działaniem ratowniczym na 
poziomie taktycznym;

• góra biała dół brązowy – dla kierującego działaniem ratowniczym na 
poziomie strategicznym.
Na rys. 4 został przedstawiony sposób oznakowania kierujących działa-

niem ratowniczym za pomocą kamizelek na różnych poziomach kierowania.

Rys. 3. Przykład oznakowania osoby uprawnionej do kierowania działaniem 

ratowniczym za pomocą otoku na hełmie

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 4. Oznakowanie osób uprawnionych do kierowania działaniem ratowni-

czym na poszczególnych poziomach kierowania

Źródło: opracowanie własne

Przedstawiony sposób oznakowania za pomocą kamizelek osób pełniących 
funkcję kierującego działaniem ratowniczym wydaje się być dużo skutecz-
niejszy. Rozwiązuje on problem pojawienia się na miejscu zdarzenia kilku 
dowódców oznakowanych jednakowo, przez zdjęcie oznaczenia i przekazanie 
osobie, która jest najwyższa funkcją na miejscu zdarzenia. W przypadku 
występowania zdarzenia większego rozmiaru, w którym uczestniczy większa 
liczba zastępów, tego typu rozwiązanie bardzo dobrze oznakowuje kierującego 
działaniem ratowniczym.

4. Problematyka związana z praktycznym stosowaniem poziomów  
     kierowania działaniem ratowniczym

Poziom taktyczny następuje w momencie przekroczenia liczby sił jednej 
kompanii na miejscu zdarzenia lub w momencie, gdy na miejsce zdarzenia 
przybędzie specjalistyczna grupa ratownicza (SGR). Pozornie wydawać się 
może, że moment przejścia z poziomu interwencyjnego na taktyczny jest kla-
rownie jednoznaczny. Po głębszym przeanalizowaniu sytuacji występujących 
w praktyce okazuje się, że pojawia się trudność w identyfikacji momentu 
granicznego pomiędzy poziomami.
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W trakcie działań ratowniczych nie przysparza problemów określenie 
momentu przybycia SGR, jednak przekroczenie ilości sił jednej kompanii 
może być trudne do zauważenia. 

W celu stwierdzenia, kiedy następuje przekroczenie powyższej granicy, 
należy mieć jednoznaczną granicę ilościową, lecz definicja kompanii po-
sługuje się przedziałem liczby zastępów (8−16), który wydaje się być mało 
precyzyjny i nie rozstrzyga jednoznacznie kiedy następuje przekroczenie sił 
jednej kompanii. 

Należy tu podkreślić, iż definicja kompanii nie jest tylko wykorzystywana 
przy diagnozie danego poziomu kierowania. Wykorzystywana jest również 
do celów planistycznych i organizacyjnych odwodów operacyjnych z obszaru 
województwa (WOO) i centralnego odwodu operacyjnego (COO). Zgodnie 
z definicją [10], wyróżniamy dwa rodzaje odwodów − centralny odwód ope-
racyjny oraz odwód operacyjny na obszarze województwa. Fakt istnienia 
odwodów operacyjnych jest argumentem uzasadniającym centralizm w or-
ganizacji ratownictwa w ochronie przeciwpożarowej. Zrodziły się one z po-
trzeby zapewnienia wsparcia działań wobec zdarzeń, których nie są w stanie 
obsłużyć lokalne z terenu powiatu lub województwa zasoby ratownicze, są 
więc sposobem przeciwdziałania zdarzeniom nadzwyczajnym. Ich źródłem 
są wydzielone zasoby ratownicze na poziomie wojewódzkim i krajowym. 
Innymi słowy, w ramach istniejących jednostek OSP z ksrg, PSP oraz innych 
jednostek ochrony przeciwpożarowej wyznacza się zastępy, które wchodzą 
w skład doraźnych nieetatowych pododdziałów i oddziałów tworzących 
struktury odwodów. W momencie potrzeby zorganizowania odpowiednich 
pododdziałów i oddziałów odwodowych, następuje zebranie elementów 
składowych (zastępów) odwodu w wyznaczonych rejonach koncentracji 
a następnie dysponowanie w formie zwartej struktury lub części struktu-
ry (pododdziałów i oddziałów) do zdarzenia. Tego typu struktury „WOO” 
i COO składają się głównie z pododdziałów wielkości kompanii. Powstaje 
więc pytanie dlaczego pojęcie kompania zdefiniowano tak niejednoznacznie 
i w tak zróżnicowanej liczbie? 

Sprawa daje się zrozumieć wówczas, kiedy odsłaniają się intencje, jakimi 
powodowani byli autorzy niefortunnego zapisu. Wprowadzili rozwiązanie 
elastyczne, aby mogło być wykorzystywane w województwach o zróżnicowanej 
zasobności potencjału ratowniczego. W takiej sytuacji, w przypadku potrzeby 
przygotowania kompanii odwodowej w mniejszych województwach (takich 
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jak opolskie czy świętokrzyskie) można wybrać wielkość z dolnego zakresu 
definicji kompanii. Natomiast w przypadku organizacji kompanii odwodowych 
w większych województwach korzysta się z górnej granicy definicji kompanii. 

Przy modelowaniu doraźnym struktury kompanii z przybywających 
stopniowo na miejsce zdarzenia zastępów, należy brać pod uwagę wymóg 
przesłanki wyrażonej w zapisie: „Struktura dowodzenia uzależniona jest od 
wielkości sił zadysponowanych do zdarzenia. Ze względów praktycznych 
kierującemu działaniami ratowniczymi nie powinno podlegać bezpośrednio 
więcej niż 8 dowódców niższego poziomu.” [20]

Warunek ten jest możliwy do spełnienia tylko wtedy, gdy zastępy formo-
wane (grupowane) będą w sekcje lub/i plutony. Tworzona w ten sposób struk-
tura dowodzenia zapewni, że zarówno kierującemu działaniem ratowniczym, 
jak i dowódcom pododdziałów nie będzie podlegać bezpośrednio więcej niż 
ośmiu dowódców. Wspomniane tu pododdziały składowe kompanii ponadto 
mogą być niezależnie przyporządkowywane dowódcom odcinków bojowych 
(grup zadaniowych), jeśli organizacja działań ratowniczych z uwagi na po-
trzeby zadaniowe, taki podział sił wymusza.

Z powyższej próby zidentyfikowania momentu przejścia z poziomu inter-
wencyjnego na taktyczny kierowania działaniem ratowniczym wynika, iż nie 
funkcjonuje jednoznaczna pojedyncza granica. Należy również podkreślić, iż 
w przypadku przekroczenia górnej granicy ilości zastępów z definicji kompanii 
bezwzględnie posiada się pewność przejścia z poziomu interwencyjnego na 
taktyczny. Natomiast obecne wytyczne i przepisy zostawiają szerokie pole do 
interpretacji, czy zmiana poziomu kierowania powinna wystąpić przy mniej-
szych ilościach zastępów pomiędzy 8 a 16. Dlatego na potrzeby rozróżnienia 
poziomów kierowania działań ratowniczych jedynym pewnym wskazaniem 
jest przyjęcie górnej granicy zakresu kompanii czyli 16 zastępów, natomiast 
dolną granicą jest jeden zastęp. 

Analogiczna sytuacja występuje w momencie przejścia z poziomu tak-
tycznego na strategiczny. Tu również nie występuje problem ze wskazaniem 
przybycia na miejsce zdarzenia odpowiednich sił odwodów operacyjnych 
z obszaru województwa lub sił centralnego odwodu operacyjnego. Nato-
miast może wystąpić problem z definiowaniem wielkości jednego batalionu. 
Podobnie jak w przypadku określenia przejścia z poziomu interwencyjnego 
na taktyczny, na potrzeby rozróżnienia poziomów kierowania taktycznego 
i strategicznego przyjmuje się górną granicę zakresu składu batalionu.
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Tabela 2. Podział poziomów kierowania według kryterium liczby zastępów 

wraz z dowódcami uprawnionymi do kierowania działaniem ratowniczym  

na poszczególnych poziomach

Poziomy kierowania działaniem ratowniczym

Interwencyjny

Górna  
granica 

wg liczby 
zastępów

Taktyczny

Górna 
granica 

wg liczby 
zastępów

Strategiczny

•	 członek OSP; 
•	 komendant 

gminny ochrony 
przeciwpożarowej, 
jeśli jest członkiem 
OSP; 

•	 strażak jednostki 
ochrony 
przeciwpożarowej; 

•	 dowódca zastępu 
PSP; 

•	 dowódca sekcji PSP;
•	 zastępca dowódcy 

zmiany PSP; 
•	 dowódca zmiany 

PSP; 
•	 zastępca dowódcy 

jednostki 
ratowniczo- 

-gaśniczej PSP; 
•	 dowódca jednostki 

ratowniczo- 
-gaśniczej PSP;

16

•	 zastępca 
dowódcy 
jednostki 
ratowniczo- 

-gaśniczej PSP 
właściwej 
dla miejsca 
powstania 
zdarzenia; 

•	 dowódca 
jednostki 
ratowniczo- 

-gaśniczej PSP 
właściwej 
dla miejsca 
powstania 
zdarzenia; 

•	 oficer lub 
aspirant 
wyznaczony 
przez 
komendanta 
powiatowego 
(miejskiego) 
PSP do 
kierowania 
w jego imieniu 
i na jego 
polecenie; 

•	 komendant 
powiatowy 
(miejski) PSP.
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•	 oficer 
wyznaczony 
przez 
komendanta 
wojewódzkiego 
PSP do 
kierowania 
w jego imieniu 
i na jego 
polecenie; 

•	 komendant 
wojewódzki PSP; 

•	 oficer 
wyznaczony 
przez 
Komendanta 
Głównego PSP 
do kierowania 
w jego imieniu 
i na jego 
polecenie;

•	 Komendant 
Główny PSP.

Źródło: opracowanie własne
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Przejęcie kierowania działaniami powinno odbywać się sprawnie, w sposób 
jasny, zrozumiały i konkretny, być poprzedzone oceną sytuacji, zapoznaniem się 
z realizowanym zamiarem taktycznym oraz wielkością zasobów ratowniczych 
dostępnych w strefie działań ratowniczych. Dowódcy przejmujący kierowanie 
interwencyjne, taktyczne lub strategiczne muszą zgłosić fakt przejęcia do właś-
ciwego terytorialnie stanowiska kierowania PSP. Natomiast każdy przypadek 
braku możliwości kierowania działaniami ratowniczymi przez KDR wymaga 
przejęcia kierowania działaniami ratowniczymi przez inną osobę [20].

W trakcie rozwijających się działań może wystąpić sytuacja, w której 
następuje przejecie kierowania działaniem ratowniczym przez dowódcę z jed-
nostki ochrony przeciwpożarowej, posiadającego kwalifikacje do kierowania 
tymi działaniami. Przejmuje kierowanie działaniami dowódca wyższego 
szczebla od dowódcy niższego szczebla − zgodnie z zasadami określonymi 
w rozporządzeniu [10]. Zmiana kierującego powoduje „wstąpienie w prawa 
i obowiązki kierującego działaniem ratowniczym” [10]. W zależności od stop-
nia skomplikowania oraz wielkości zdarzenia, w której uczestniczą znaczne 
siły i środki, sytuacja przejęcia kierowania może występować wielokrotnie.

Podsumowanie

1. Efektem kierowania ma być osiągnięcie celu działań ratowniczych. Pozio-
my kierowania są konsekwencją narastających struktur organizacyjnych 
pododdziałów i oddziałów jednostek ochrony przeciwpożarowej. System 
kierowania powinien odpowiadać przyjętej organizacji działań ratow-
niczych i uwzględnić uprawnienia wynikające z konkretnych potrzeb 
zdarzenia. 

2. Definicja kierowania działaniem ratowniczym przyjęta w obowiązują-
cym rozporządzeniu o ksrg [10] pomija funkcję zarządzania, jaką jest 
przewodzenie, a tym samym nie artykułuje podstawowego zadania kie-
rowniczego – decydowania. 

3. W rozporządzeniu o ksrg [10] określono, że KDR „kieruje działaniami 
sił i środków”. Kierowanie odnosić się powinno wyłącznie do działania 
sił, a nie sił i środków. Wtórnym jest wobec środków uruchamianie, wy-
korzystywanie etc., gdyż odbywa się wyłącznie za sprawą sił.

4. Rozpoczęcie działania ratowniczego określone jest w rozporządzeniu 
o ksrg [10] z chwilą przyjazdu na miejsce zdarzenia pierwszych „sił i środ-
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ków podmiotów ksrg oraz stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonego 
na miejscu zdarzenia rozpoznania sytuacji, zasadności podjęcia działań 
ratowniczych”, a w rozporządzeniu o kierowaniu i współdziałaniu [13] 
z chwilą przybycia pierwszych „sił z jednostki”. Różnica tak odmiennego 
określenia dla tej samej sytuacji nie jest uzasadniona i wymaga ujedno-
licenia stanowiska w aparacie pojęciowym ochrony przeciwpożarowej.

5. Zdefiniowanie ustania kierowania działaniem ratowniczym w rozporzą-
dzeniu o ksrg [10] nadmiernie eksponuje akt „przekazania terenu, obiektu 
lub mienia objętego działaniem (…)”, a minimalizuje ważną likwidację 
zagrożeń, zastępując ten fakt ogólnikiem – „z chwilą wykonania działań 
ratowniczych”.

6. Zdefiniowanie kompanii i batalionu w rozporządzeniu o ksrg [10] jest 
niekonkretne i daje nadmierną swobodę interpretacyjną, co jest szcze-
gólnie niekorzystne dla wypełniania obowiązku ustanawiania poziomów 
kierowania.

7. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu lub pierwszych 
zastępów występuje pierwsza faza działań ratowniczych, w której w krót-
kim czasie występuje bardzo dużo różnorodnych wydarzeń. W tej sytuacji 
dowódca wchodzący w funkcję kierującego działaniem ratowniczym staje 
przed wyzwaniem przetworzenia ogromnej ilości informacji. Zdarza się 
też, że nie wszystkie informacje są prawdziwe, ponieważ niektóre mogą 
powstać z naturalnego chaosu informacyjnego. Na podstawie analizy sy-
tuacji i możliwości kierujący podejmuje decyzje, w których skupia się na 
priorytetach działań. Niejednokrotnie w przypadku przybycia pierwszych 
zastępów, które są niewystarczające do działań, w czasie których moż-
na swobodnie udzielić pomocy wszystkim poszkodowanym, kierujący 
musi zmierzyć się z wyzwaniem sytuacji trudnej taktycznie, technicznie, 
socjologicznie, psychologicznie i moralnie. 

8. Obecne zapisy przepisów ustaw i rozporządzeń traktujące o obejmowaniu, 
przejmowaniu i przekazywaniu funkcji kierującego działaniem ratow-
niczym przez poszczególne uprawnione osoby, nie rozstrzygają w spo-
sób zdecydowanie jednoznaczny kwestii zakresu kompetencji tych osób. 
Ustawodawca starał się rozstrzygnąć o kolejności osób zobowiązanych 
do przejmowania kierowania ustanawiając listę preferencyjną tych osób 
w rozporządzeniu o ksrg i wskazując na pierwszeństwo w kierowaniu osób, 
których miejsce działania jest macierzystym obszarem chronionym. Stan 
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unormowania pozostawia jednak sytuacje niejasne co do jednoznacznego 
wskazania właściwej osoby do kierowania. 

9. Rozważania dotychczas prowadzone skłaniają do kilku uwag odnoszą-
cych się do sytuacji niepewnych, co do wskazania osoby do kierowania:
1) Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP może pełnić funkcję 

KDR-a poziomu interwencyjnego i taktycznego. Na terenie obszaru chro-
nionego własnej jednostki sprawowanie tej funkcji jest pewne. W sytuacji 
jednak, kiedy w związku ze swoją obecnością podczas działań ratow-
niczych na terenie innym niż własny obszar chroniony i funkcję KDR 
poziomu taktycznego mógłby sprawować z racji stanowiska dowódcy 
JRG PSP, powinien ustąpić miejsca temu przybyłemu dowódcy JRG PSP 
na miejsce zdarzenia, dla którego jest to własny obszar chroniony. 

2) Okoliczność, kiedy dowódca JRG PSP jest jednocześnie dowódcą spe-
cjalistycznej grupy ratowniczej (SGR) zadysponowanej do działań – 
stwarza następujące stany:
a) w działaniach, gdzie zdarzenie ma miejsce na własnym (dla do-

wódcy) obszarze chronionym, dowódca JRG PSP może być KDR 
i jednocześnie pełnić obowiązki dowódcy SGR;

b) w działaniach, gdzie zdarzenie ma miejsce poza własnym (dla do-
wódcy) obszarem chronionym, ten dowódca JRG PSP może już 
tylko pełnić obowiązki dowódcy SGR. 

3) Interpretacja zapisów odnoszących się do poziomów taktycznego 
i strategicznego, gdzie wskazuje się na osoby uprawnione do kiero-
wania działaniem ratowniczym, określane jako: „oficer (lub aspirant) 
wyznaczony przez komendanta (powiatowego, wojewódzkiego, głów-
nego) do kierowania w jego imieniu i na jego polecenie”. 

Uwagi odnoszące się do osoby wyznaczonej:
a) osobę (oficera, aspiranta – dotyczy poziomu taktycznego) „wyzna-

czoną” należy traktować jako równoprawną komendantowi tylko 
w zakresie praw i prerogatyw KDR należnych tylko od rozpoczęcia 
do zakończenia działania ratowniczego, tj. w czasie zdefiniowanym 
przez rozporządzenie o ksrg;
• osobą tą może być funkcjonariusz wszędzie tam, gdzie funkcjo-

nuje etat oficera operacyjnego miasta/województwa/powiatu;
• za osobę „wyznaczoną” uznawać należy tych funkcjonariuszy, któ-

rzy są przewidziani na poszczególne dni w grafiku służb komendy, 
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zapewniającym ciągłość obsady zarządzania komendanta i w jego 
imieniu na czas wystąpienia konieczności prowadzenia działania 
ratowniczego na terenie obszaru chronionego;

• kwestią nieuregulowaną zdaje się być dopuszczalność powoływa-
nia przez komendanta innych osób w trybie doraźnym, w czasie 
przebiegu działania ratowniczego. Powodem zaistnienia takiej 
sytuacji może być konieczność zabezpieczenia ciągłości funkcji 
KDR-a przez sprawującego dotychczas tę funkcję komendanta, 
który opuszcza strefę działań ratowniczych; 

b) nawiązującym do zagadnienia podjętego powyżej jest zagadnienie 
dotyczące bezpośrednio nieuregulowanej kwestii przekazywania 
funkcji KDR „w dół” przez osoby z wyższej pozycji listy preferen-
cyjnej (zobowiązującej do przejmowania kierowania), osobom 
o niższym uprawnieniu. Zakładając dopuszczalność takiej prak-
tyki, to z całą pewnością rozstrzygnięty i unormowany powinien 
być tryb i zakres dopuszczalnych powodów uzasadniających fakt 
zaprzestania sprawowania funkcji KDR w trakcie działania ra-
towniczego. Uzupełnienie stanu obowiązującego uregulowania 
w sferze omawianej kwestii zdaje się być konieczne, wobec zagro-
żenia skutkami nadużyć trybu uznawalności i nadmiernej swobody 
decyzyjnej.
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