
ZARZĄDZENIE NR 1/2021 
STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO 

z dnia 7 stycznia 2021 r. 

w sprawie określenia zadań krajowego systemu - ratowniczo gaśniczego w 2021 roku 

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 961 i 1610) zarządza się, co następuje: 

§ 1.  Określa się zadania krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na obszarze Powiatu Nowosądeckiego 
w 2021 r. stanowiące załącznik do zarządzenia. 

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Starosta Nowosądecki 
 
 

Marek Kwiatkowski 
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Załącznik do zarządzenia Nr 1/2021 

Starosty Nowosądeckiego 

z dnia 7 stycznia 2021 r. 

I. Doskonalenie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego i usprawnianie 

organizacji działań ratowniczych. 

1. Prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych w zakresie określonym w rozporządzeniu 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad organizacji 

Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. 

2. Podejmowanie działań na rzecz skracania średniego czasu dojazdu i podjęcia działań 

ratowniczych przez podmioty KSRG- analizowanie działań ratowniczych. 

3. Analizowanie obszaru chronionego. Wnioskowanie do Komendanta Głównego o włączenie 

do KSRG jednostek OSP ujętych do włączenia w latach 2021 - 2024. 

4. Monitorowanie skuteczności funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego 

na obszarze działania Komendy Miejskiej PSP - prowadzenie inspekcji gotowości 

operacyjnej w stanowisku kierowania, jednostkach ratowniczo - gaśniczych, jednostkach 

OSP.  

5. Podniesienie poziomu wyszkolenia strażaków poprzez wdrożenie nowych zasad i form 

doskonalenia zawodowego oraz organizację specjalistycznych szkoleń dla strażaków PSP i 

OSP. Organizowanie ćwiczeń sztabowych oraz taktyczno - bojowych dla podmiotów KSRG 

na szczeblu powiatowym. 

6. Doskonalenie zasad funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP - 

zapewnienie właściwej obsługi zgłoszeń. Wdrażanie nowoczesnych systemów i narzędzi 

teleinformatycznych na potrzeby współdziałania ratowniczego. 

II. Doskonalenie systemu rozpoznawania i analizowania zagrożeń pożarowych i innych. 

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych. 

1. Aktualizacja analizy zagrożeń na obszarze powiatu zgodnie z metodyką opracowaną przez 

KG PSP w Warszawie. 

2. Planowanie i realizacja czynności kontrolno - rozpoznawczych w zakresie nadzoru na 

przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych. 
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3. Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w obiektach oddawanych do użytkowania poprzez 

wykonywanie czynności odbiorczych. 

4. Nadzór nad bezpieczeństwem uczestników imprez masowych - ocena bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego obiektów na potrzeby imprez oraz zajmowanie stanowiska w tym 

zakresie. 

5. Zwiększenie nadzoru nad bezpieczeństwem obiektów wyposażonych w instalacje 

fotowoltaiczne, obiektów budowlanych oraz innych miejsc przeznaczonych do zbierania, 

magazynowania lub przetwarzania odpadów.  

6. Doskonalenie funkcjonowania sytemu monitoringu pożarowego. 

III. Doskonalenie bazy logistycznej i zasobów sprzętowych niezbędnych w celu zapewnienia 

pełnej realizacji zadań ratowniczych. 

1. Sukcesywne uzupełnianie wyposażenia w sprzęt ratowniczy stosownie do ustaleń 

wynikających z zatwierdzonego normatywu oraz wykazu sprzętu normatywnego dla 

poszczególnych poziomów gotowości grup specjalistycznych. 

2. Zapewnienie właściwego funkcjonowania stacji serwisowej sprzętu ochrony dróg 

oddechowych na potrzeby PSP i OSP. 

3. Podjęcie działań mających na celu poprawę warunków pełnienia służby poprzez realizowanie 

prac remontowych w strażnicach JRG. 

4. Dostosowanie wyposażenia jednostek OSP włączonych do KSRG. Koordynowanie rozdziału  

i nadzorowanie sposobu wykorzystywania środków finansowych z budżetu państwa na 

funkcjonowanie jednostek OSP w ramach dotacji dla KSRG i dotacji z budżetu MSWiA. 

5. Kontynuowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków finansowych z różnych 

źródeł - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów sprzętu i wyposażenia ratowniczego 

dla jednostek ratowniczo - gaśniczych PSP. 

IV. Zapewnienie właściwego poziomu realizacji zadań w zakresie organizacji służby  

i współdziałania z innymi podmiotami. 

1. Udział w pracach Zespołów Zarządzania Kryzysowego (miejskiego i powiatowego), 

Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu 

Nowosądeckiego. 
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2. Organizowanie współdziałania ze służbami, inspekcjami oraz innymi podmiotami 

ratowniczymi na potrzeby doskonalenia działań ratowniczych a także podczas szkoleń, 

ćwiczeń i manewrów ratowniczych. 

3. Organizowanie współpracy z organizacjami społecznymi działającymi przy KM PSP: 

komisjami zakładowymi związków zawodowych, Kołem Związku Emerytów i Rencistów 

Pożarnictwa 

V. Upowszechnianie wiedzy dot. zasad bezpieczeństwa oraz popularyzacja zagadnień 

związanych ze służbą pożarniczą. 

 

1. Doskonalenie form i metod działalności prasowo-informacyjnej prowadzonej przez Komendę 

Miejską PSP w celu informowania społeczeństwa o specyfice występujących zagrożeń 

pożarowych i innych zagrożeń. 

2. Upowszechnianie wartości służby pożarniczej, popularyzacja ochrony przeciwpożarowej oraz 

rozwijanie tradycji. Organizowanie dni otwartych koszar, udział w pokazach i prezentacjach 

sprzętu ratowniczego, itp. 

3. Informowanie społeczeństwa o specyfice występujących zagrożeń pożarowych i innych ze 

szczególną intensyfikacją tych działań w okresie wzmożonego występowania zagrożeń. 

4. Kontynuowanie działalności edukacyjnej wśród dzieci w wieku szkolnym w ramach 

programu pn. Bezpieczny Dom w oparciu o salę edukacyjną "Ognik". 

5. Kontynuacja przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie wiedzy i popularyzowanie 

zagadnień związanych z PSP w oparciu o stronę internetową Komendy Miejskiej PSP. 
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