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Sposób postępowania PSP w przypadku wydania ostrzeżeń przez IMGW-PIB.

Informuję Panów Komendantów, iż w Krajowym Centrum Koordynacji 
Ratownictwa i Ochrony Ludności dokonano analizy dotychczasowej korespondencji 
dotyczącej postępowania jednostek organizacyjnych Państwowej Straży 
Pożarnej (PSP) w przypadku wydania ostrzeżeń przez IMGW-PIB 
(pisma znak: CKR-l-0754/2-19/15 z dnia 3 łipca 2015 r„ CKR-l-0754/2-20/15 
z dnia 23 lipca 2015 r., CKR-l-0754/2-5/16 z dnia 25 lutego 2016 r„ 
CKR-l-0754/2-39/16 z dnia 11 października 2016 r. oraz CKR-l-0754/18-1/17 
z dnia 16 marca 2017 r.) na podstawie której opracowano „Sposób postępowania 
jednostek organizacyjnych PSP w przypadku wydania przez IMGW-PIB ostrzeżeń 
meteorologicznych i hydrologicznych dla poszczególnych stopni zagrożeń

W związku z powyższym uchylam polecenia zawarte w ww. pismach 
i jednocześnie polecam Panom Komendantom wdrożenie przedmiotowego 
dokumentu w podległych jednostkach organizacyjnych PSP oraz zapoznanie 
z nim jednostek ochotniczych straży pożarnych, w szczególności włączonych do ksrg.

Jednocześnie informuję, że podczas zaplanowanej w I kwartale 2020 r. 
„Odprawy szkoleniowej dla Naczelników Wydziałów Operacyjnych KW PSP, 
Dyżurnych Operacyjnych Województw SK KW PSP oraz Dyżurnych Operacyjnych 
Kraju SK KG PSP’ przewiduje się przeprowadzenie warsztatów mających na celu 
wypracowanie „Wytycznych do instrukcji postępowania służb dyżurnych stanowisk 
kierowania komendantów wojewódzkich PSP w przypadku otrzymania ostrzeżeń 
meteorologicznych i hydrologicznych

Ponadto przypominam, że na terenach dotkniętych skutkami zdarzeń 
nadzwyczajnych (gwałtowne opady, silne wiatry, burze) należy dążyć, aby zagrożenia 
usuwane były w trybie niezwłocznym, z wykorzystaniem sił i środków własnych, 
a w przypadku zdarzeń przekraczających możliwości operacyjne jednostek lokalnych 
wykorzystywać potencjał jednostek z innych powiatów i województw.
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Jednocześnie przypominam Panom Komendantom o potrzebie zapewnienia 
zastępczych miejsc pracy dla stanowisk kierowania PSP gwarantujących zachowanie 
ciągłości ich funkcjonowania oraz proszę o sprawdzanie możliwości przenoszenia 
stanowisk kierowania PSP w miejsca zastępcze.

Mając powyższe na uwadze polecam Komendantom Wojewódzkim PSP 
sprawować nadzór nad realizacją powyższych czynności w podległych jednostkach 
organizacyjnych PSP.

Nadmieniam również, że w procesie bieżącego monitoringu zagrożeń, 
podstawowym źródłem informacji pogodowych jest Monitor IMGW-PIB. 
Zasadnym jest również wykorzystywanie innych źródeł informacji, takich jak: lokalne 
oddziały IMGW, centra zarządzania kryzysowego, media, monitoring zagrożeń 
pożarowych w lasach, a także innych narzędzi prognozujących zagrożenia pogodowe.

jpyg. mgr Andrzej BARTKOWIAK

Załącznik:
1, „Sposób postępowania jednostek organizacyjnych PSP w przypadku wydania przez IMGW-PIB 

ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych dla poszczególnych stopni zagrożeń".
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SPOSÓB POSTĘPOWANIA 

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PSP 

W PRZYPADKU WYDANIA PRZEZ IMGW-PIB 

OSTRZEŻEŃ METEOROLOGICZNYCH I HYDROLOGICZNYCH 

DLA POSZCZEGÓLNYCH STOPNI ZAGROŻEŃ

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 
Warszawa, styczeń 2020 r.
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I. W przypadku wydania przez IMGW-PIB ostrzeżeń 1 stopnia pozostawia się 
komendantom powiatowym (miejskim) PSP oraz komendantom wojewódzkim 
PSP autonomiczne decyzje co do przygotowania się do ewentualnych skutków 
anomalii pogodowych, uwzględniając lokalne uwarunkowania geograficzno- 
środowiskowe z jednoczesnym monitorowaniem wydawanych komunikatów 
dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej.

II. W przypadku wydania przez IMGW-PIB ostrzeżeń 2 stopnia dotyczących 
ostrzeżeń hydrologicznych, meteorologicznych, w szczególności: burz/burz 
z gradem, silnego deszczu z burzami, silnych wiatrów, intensywnych opadów 
deszczu/śniegu, komendanci powiatowi (miejscy) PSP oraz komendanci 
wojewódzcy PSP zobowiązani są do przeprowadzania następujących czynności:
1. Monitorowania wydawanych komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji 

pogodowej,
2. Dokonania oceny potencjalnego zagrożenia i ryzyka jego wystąpienia 

oraz sprawdzenia dostępności i gotowości do użycia sprzętu przydatnego 
do usuwania skutków danego zjawiska.

3. Na podstawie przeprowadzonej oceny:
a) poinformowania podległych jednostek organizacyjnych PSP 

o prognozowanym zagrożeniu oraz jednostek OSP o możliwym 
zapotrzebowaniu na siły ratownicze;

b) zapewnienia adekwatnych (dostosowanych do sytuacji) stanów osobowych 
w jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP oraz stanowiskach kierowania 
PSP;

c) dokonania sprawdzenia gotowości do użycia zasobów ksrg, w tym przede 
wszystkim dostępności OSP włączonych do ksrg;

d) dokonania sprawdzenia gotowości odwodów operacyjnych, w tym 
dostępności dowództwa pododdziałów COO.

Komendanci powiatowi (miejscy) PSP oraz komendanci wojewódzcy PSP 
mogą odstąpić od realizacji powyższych czynności w przypadku, 
gdy przeprowadzona ocena potencjalnego zagrożenia i ryzyka w związku 
z wydanym ostrzeżeniem oraz przewidywanym zagrożeniem wykaże, 
że dostępne siły i środki gwarantują właściwą realizację zadań 
ustawowych.

4. Utrzymywania stałej współpracy ze strukturami zarządzania kryzysowego, 
właściwymi służbami i instytucjami.

5. Na polecenie Stanowiska Kierowania Komendanta Głównego PSP wdrożenia 
raportowania, w zależności od rodzaju zagrożeń.
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III. W przypadku wydania przez IMGW ostrzeżeń 3 stopnia dotyczących ostrzeżeń 
hydrologicznych, meteorologicznych w szczególności dla: burz/burz z gradem, 
silnego deszczu z burzami, silnych wiatrów, intensywnych opadów 
deszczu/śniegu, komendanci powiatowi (miejscy) PSP oraz komendanci 
wojewódzcy PSP zobowiązani są do przeprowadzenia następujących działań:
1. Obligatoryjnego wykonania wszystkich czynności określonych dla ostrzeżeń 

2 stopnia.
2. Dokonania:

a) wzmocnienia stanów osobowych w jednostkach ratowniczo-gaśniczych 
PSP oraz w stanowiskach kierowania PSP, w tym wprowadzenia dyżurów 
dla osób funkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dowództwa 
jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP;

b) sprawdzenia gotowości do użycia sprzętu specjalistycznego i wyposażenia 
dodatkowego będącego na stanie Państwowej Straży Pożarnej przydatnego 
do usuwania skutków danego zjawiska, a w przypadku zagrożenia 
powodziowego stanu dostępności worków, geowłókniny oraz innego sprzętu 
niezbędnego do działań, będących w dyspozycji Państwowej Straży 
Pożarnej i centrów zarządzania kryzysowego;

c) sprawdzenia dostępności pozostałych niezbędnych zasobów kadrowych 
komend PSP, w tym jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP.

Komendanci powiatowi (miejscy) PSP oraz komendanci wojewódzcy PSP 
mogą odstąpić od realizacji powyższych czynności w przypadku 
ostrzeżeń meteorologicznych wydanych dla następujących zjawisk: 
roztopy, upały, silny mróz, opady marznące, gdy przeprowadzona ocena 
potencjalnego zagrożenia i ryzyka w związku z wydanym ostrzeżeniem 
oraz przewidywanym zagrożeniem wykaże, że dostępne siły i środki 
gwarantują właściwą realizację zadań ustawowych.
Realizacja bądź odstąpienie od wyżej opisanych czynności wymaga 
niezwłocznego poinformowania Stanowiska Kierowania Komendanta 
Głównego PSP za pośrednictwem właściwego Stanowiska Kierowania 
Komendanta Wojewódzkiego PSP.

3. Utrzymywania stałej współpracy ze strukturami zarządzania kryzysowego, 
właściwymi służbami i instytucjami, w tym w zakresie możliwości pozyskania 
sprzętu specjalistycznego i wyposażenia dodatkowego przydatnego 
do usuwania skutków danego zjawiska.

4. Na polecenie Stanowiska Kierowania Komendanta Głównego PSP wdrożenia 
raportowania, w zależności od rodzaju zagrożeń.

W przypadku odnotowania zwiększonej liczby zdarzeń na terenie województwa 
związanych z usuwaniem skutków zdarzeń, należy natychmiast informować 
o tym fakcie Stanowisko Kierowania Komendanta Głównego PSP.


