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Podstawy prawne prowadzenia  Podstawy prawne prowadzenia  

— Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 
24 sierpnia 1991 r. (Dz.U.  Nr 81, poz. 351) 
tekst jednolity z dnia 22 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 
147, poz. 1229) tekst jednolity z dnia 15 
października 2009 r. (Dz.U. Nr 178, poz. 1380) 
(zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 908, Dz.U. 2010 Nr 
57, poz. 353)

— Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 
r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628) tj. z dnia 1 lutego r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628) tj. z dnia 1 lutego 
2007 r. (Dz.U. Nr 39, poz. 251) tj. z dnia 14 
września 2010 r. (Dz.U. Nr 185, poz. 1243)

— Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnetrznych i Administracji  z dnia 18 lutego 
2011 r. w sprawie szczegółowych zasad 
organizacji krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego (Dz.U, Nr 46 z dnia 3 marca 2011 r. 
poz. 239)

— Zasady postępowania jednostek ochrony 
przeciwpożarowej w związku ze zdarzeniami 
na drogach zatwierdzone przez Komendanta 
Głównego PSP w listopadzie 2012 roku

2



Krajowy system ratowniczoKrajowy system ratowniczo--gaśniczy (KSRG)gaśniczy (KSRG)

— krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym - rozumie się przez 
to integralną część organizacji bezpieczeństwa 
wewnętrznego państwa, obejmującą, w celu ratowania życia, 
zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, 
rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub 
innych miejscowych zagrożeń; system ten skupia jednostki innych miejscowych zagrożeń; system ten skupia jednostki 
ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, 
instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy 
cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach 
ratowniczych. 
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— walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi;

— ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne;

— dysponowanie do działań ratowniczych;

— kierowanie działaniem ratowniczym;

prowadzenie dokumentacji działań ratowniczych oraz 

Zakres  organizacji KRSG w powiecie, województwie Zakres  organizacji KRSG w powiecie, województwie 
i krajui kraju

— prowadzenie dokumentacji działań ratowniczych oraz 
dokumentacji funkcjonowania ksrg;

— organizacje odwodów operacyjnych;

— organizacje stanowisk kierowania.
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Umowy cywilnoUmowy cywilno-- prawne ich zakresprawne ich zakres

— gotowość operacyjną i podwyższoną gotowość operacyjną, z uwzględnieniem czasu 
dysponowania sił i środków;

— zasady i procedury postępowania w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego ludzi, nagłych 
zagrożeń życia i zdrowia zwierząt lub wystąpienia nagłego zagrożenia mienia lub środowiska;

— zakres współdziałania w celu zachowania ciągłości i skuteczności działań ratowniczych wobec 
zagrożonych i poszkodowanych osób, środowiska lub mienia;

— organizację łączności na potrzeby działań ratowniczych;

— zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych;

— udział w aktualizacji analiz zagrożeń oraz analiz zabezpieczenia operacyjnego;

— udział w aktualizacji wybranych elementów powiatowych lub wojewódzkich planów 
ratowniczych;

— udział w ćwiczeniach ratowniczych;

— udział w analizowaniu działań ratowniczych;

— częstotliwość i zakres prowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej;

— ponoszenie kosztów wyposażenia, osobowych i innych związanych bezpośrednio z udziałem w 
akcji ratowniczej, w szczególności kosztów materiałów zużywalnych, stosownych ubezpieczeń i 
profilaktyki medycznej, w tym odtwarzanie zniszczonych lub zużytych środków ratowniczych;

— obszar chroniony.
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— planowanie, 

— organizowanie 

— realizację działań ratowniczych 

niezbędnych do zmniejszenia lub 
likwidacji bezpośrednich 

Zadania  w zakresie ratownictwa chemicznego Zadania  w zakresie ratownictwa chemicznego 
i ekologicznegoi ekologicznego

likwidacji bezpośrednich 
zagrożeń stwarzanych przez 
substancje niebezpieczne dla 
ludzi, zwierząt, środowiska lub 
mienia.
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— rozpoznanie i identyfikację zagrożenia;
— zabezpieczenie strefy działań ratowniczych, w tym wyznaczenie i 

oznakowanie strefy zagrożenia;
— włączanie lub wyłączanie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ 

na bezpieczeństwo zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na 
bezpieczeństwo ratowników, z wykorzystaniem zaworów lub 
bezpieczników będących na instalacji użytkowej obiektu objętego 
działaniem ratowniczym;
priorytetowe wykonanie czynności umożliwiających:

Sposób prowadzenia działań w zakresie ratownictwaSposób prowadzenia działań w zakresie ratownictwa
chemicznego ichemicznego i ekologiczneekologiczne

— priorytetowe wykonanie czynności umożliwiających:
◦ dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych lub poszkodowanych osób, wraz z 

udzieleniem im kwalifikowanej pierwszej pomocy, lub ich ewakuację poza strefę 
zagrożenia,

◦ przygotowanie dróg ewakuacji zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz 
ratowników,

◦ zapewnienie bezpieczeństwa zagrożonym lub poszkodowanym osobom oraz 
ratownikom,

◦ ewakuację i ratowanie osób, a następnie zwierząt oraz ratowanie środowiska i 
mienia przed skutkami bezpośrednich zagrożeń stwarzanych przez substancje 
niebezpieczne;

— ocenę rozmiarów zagrożenia i prognozowanie jego rozwoju;
— likwidację, ograniczenie lub zwiększenie strefy zagrożenia;
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Sposób prowadzenia działań w zakresie ratownictwa Sposób prowadzenia działań w zakresie ratownictwa 
chemicznego i ekologiczne c.d.chemicznego i ekologiczne c.d.

— dostosowanie sprzętu i technik ratowniczych do miejsca 
zdarzenia i rodzaju substancji niebezpiecznej w celu 
ograniczenia skutków wycieku, parowania lub emisji substancji 
niebezpiecznej;

— stawianie zapór na zbiornikach, ciekach lub akwenach 
zagrożonych skutkami rozlania substancji niebezpiecznych;

— związywanie lub neutralizacja substancji niebezpiecznych;

— zabezpieczenie terenu objętego wyciekiem substancji 
niebezpiecznej;

— prowadzenie czynności z zakresu dekontaminacji wstępnej;

— ocenę rozmiarów powstałego zdarzenia.
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Kierowanie działaniem ratowniczymKierowanie działaniem ratowniczym

Kierowanie działaniem ratowniczym rozpoczyna się z chwilą przybycia na 
miejsce zdarzenia pierwszych sił i środków podmiotów ksrg.

Kierowanie działaniem ratowniczym ustaje z chwilą wykonania działań 
ratowniczych, w tym: 

— udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym 
na miejscu zdarzenia oraz przekazania ich zespołowi ratownictwa 
medycznego albo osobie wykonującej zawód medyczny w zakładzie 
opieki zdrowotnej;

— przekazania terenu, obiektu lub mienia objętego działaniem 
ratowniczym właścicielowi, zarządcy, użytkownikowi lub 
przedstawicielowi organu administracji 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 ksrg.

Działaniem ratowniczym kieruje uprawniona osoba, która powinna być 
oznakowana w sposób widoczny dla innych uczestników działań 
ratowniczych.
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Przekazanie terenu, obiektuPrzekazanie terenu, obiektu
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Odpady powypadkoweOdpady powypadkoweOdpady powypadkoweOdpady powypadkowe
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Definicja odpadów z wypadkówDefinicja odpadów z wypadków

— rozumie się przez to odpady powstające podczas prowadzenia 
akcji ratowniczej lub gaśniczej, z wyłączeniem: 

◦ odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej 
awarii przemysłowej,  

◦ odpadów powstałych w wyniku szkody w środowisku, o której ◦ odpadów powstałych w wyniku szkody w środowisku, o której 
mowa w art. 6 pkt 11 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o 
zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. Nr 
75, poz. 493 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865 i Nr 199, poz. 
1227);  
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Obowiązki ogólne wytwórcy odpadów (Obowiązki ogólne wytwórcy odpadów (ar.tar.t 17) 17) 

— uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości 
powyżej 0,1 Mg rocznie; 

— przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o 
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli 
wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie albo 
powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych 

Nie stosuje się w przypadku odpadów komunalnych, odpadów z 
wypadków, odpadów powstałych w wyniku klęsk żywiołowych 
oraz odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub 
poważnej awarii przemysłowej
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Wytwórca odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub 
poważnej awarii przemysłowej jest obowiązany do przedłożenia 
staroście właściwemu ze względu na miejsce powstania 
odpadów z tych awarii informacji o wytworzonych odpadach oraz 
o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, bez 
względu na ich ilość, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia 
awarii.

Informacja ta powinna zawierać:

Wytwórca odpadów po awarii (art.17a)Wytwórca odpadów po awarii (art.17a)

Informacja ta powinna zawierać:

— wyszczególnienie ilości i rodzaju odpadów powstałych w wyniku 
awarii,

— wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów 
powstałych w wyniku awarii,

— opis dalszego sposobu gospodarowania tymi odpadami.

14



— Jeżeli wymagają tego względy ochrony życia lub zdrowia ludzi 
lub względy ochrony środowiska, starosta właściwy ze względu 
na miejsce powstania odpadów z wypadków, w drodze decyzji 
wydanej z urzędu, może nałożyć na wytwórcę tych odpadów 
obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami z wypadków, w 
tym obowiązek przekazania ich wskazanemu posiadaczowi 
odpadów, z tym że za wytwórcę odpadów z wypadków uważa 

Obowiązki nałożone na wytwórcę odpadów (art17b)Obowiązki nałożone na wytwórcę odpadów (art17b)

odpadów, z tym że za wytwórcę odpadów z wypadków uważa 
się sprawcę wypadku; w przypadku odpadów z wypadków 
powodujących zanieczyszczenie morza - wytwórcą odpadów 
jest armator statku, który spowodował powstanie odpadu, o ile 
statek jest znany. 

— Decyzji, o której mowa w ust. 1, może być nadany rygor 
natychmiastowej wykonalności.
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nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego 
obowiązku zagospodarowania odpadów z wypadków albo 
egzekucja okazała się bezskuteczna

lub

jest konieczne natychmiastowe zagospodarowanie tych odpadów 
ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub możliwość 
zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku.

Starosta dokonuje gospodarowania odpadami jeżeli: Starosta dokonuje gospodarowania odpadami jeżeli: 
(art.17b)(art.17b)

zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku.

W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy albo 
bezskuteczności egzekucji wobec sprawcy koszty 
gospodarowania odpadami z wypadków, z wyjątkiem odpadów z 
wypadków powodujących zanieczyszczenie morza, są 
pokrywane ze środków finansowych wojewódzkiego funduszu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na wniosek starosty.
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Cytowane przepisy nie definiują pojęcia „wypadku”, nie odsyłają do innych 
przepisów, w których takie pojęcie byłoby zdefiniowane ani też nie 
określają sposobu identyfikowania „sprawcy wypadku”.

Odpady z wypadków mogą być klasyfikowane, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U z 2001 r. Nr 112, poz. 1206. z póź. zm.)

Odpady powypadkoweOdpady powypadkowe

Kod1 Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów

1 2

16 Odpady nieujęte w innych grupach

16 81 Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych

16 81 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne

16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01

20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20 03 Inne odpady komunalne

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
17



Zasady postępowania na drogachZasady postępowania na drogach

W związku z pojawiającymi się od wielu lat 
problemami w zakresie współpracy  
jednostek PSP z innymi podmiotami podczas 
zdarzeń na drogach w listopadzie 2012 roku 
Komendant Główny PSP wydał „Zasady 
postępowania jednostek ochrony 
przeciwpożarowej w związku ze zdarzeniami 
na drogach”.na drogach”.

Zasad normują zakres czynności i działań 
oraz nakreślają kierunek współdziałania 
kierującego działaniami ratowniczymi na 
drogach na terenie całego kraju. 

Zasady przytaczają między innymi definicje 
pojęć zawartych w innych aktach prawnych, 
które pomagają kierującemu w odpowiedniej 
interpretacji sytuacji na drodze, a tym 
samym podejmowania odpowiednich decyzji.
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- Właściciel drogi – drogi krajowe stanowią własność Skarbu 
Państwa, natomiast drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne 
stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu 
lub gminy.

- Posiadacz odpadów – każdy, kto faktycznie włada odpadami 
(wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub 
jednostka organizacyjna), z wyłączeniem prowadzącego działalność 

Zasady postępowania na drogach Zasady postępowania na drogach –– wybrane definicjewybrane definicje

jednostka organizacyjna), z wyłączeniem prowadzącego działalność 
w zakresie transportu odpadów: domniemywa się, że władający 
powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na 
nieruchomości ( art.3 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  
o odpadach).

- Zarządca drogi – organ administracji rządowej lub jednostki 
samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z 
zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i 
ochrony dróg. 
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W przypadku gdy na miejscu zdarzenia są obecni przedstawiciele zarządcy 
drogi, jednostki Policji lub Straży Gminnej (Miejskiej) i:

a) Występuje konieczność podjęcia działań ratowniczych – podmiot ksrg
przystępuje do ich realizacji, mając na względzie odpowiednie 
przepisy;

b) Występuje jedynie konieczność zabezpieczenia i oznakowania miejsca 
zdarzenia – brak jest konieczności prowadzenia działań ratowniczych, 
takich jak włączanie lub wyłączanie instalacji i urządzeń, dotarcie i 

Zasady postępowania na drogachZasady postępowania na drogach

takich jak włączanie lub wyłączanie instalacji i urządzeń, dotarcie i 
wykonanie dostępu do zagrożonych lub poszkodowanych osób etc., 
dowódca sił ratowniczych wskazuje, iż do wykonania ww. czynności 
właściwi są obecni na miejscu przedstawiciele zarządcy drogi lub 
jednostki Policji, informuje o tym fakcie powiatowe (miejskie) 
stanowisko kierowania PSP i udaje się do miejsca stacjonowania; 

c) Nie występuje konieczność podjęcia działań ratowniczych i 
konieczność zabezpieczenia i oznakowania miejsca zdarzenia – KDR 
informuje o tym fakcie powiatowe (miejskie) stanowisko kierowania 
PSP i udaje się do miejsca stacjonowania;
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W przypadku gdy na miejscu zdarzenia nie są obecni przedstawiciele 
zarządcy drogi, jednostki Policji i:

a) Występuje konieczność podjęcia działań ratowniczych – podmiot ksrg
przystępuje do ich wykonania,  a KDR informuje powiatowe (miejskie) 
stanowisko kierowania PSP o konieczności przybycia na miejsce 
zdarzenia przedstawicieli zarządcy drogi lub/i jednostek Policji;

b) Występuje jedynie konieczność zabezpieczenia i oznakowania 
miejsca zdarzenia – brak jest konieczności prowadzenia działań 
ratowniczych, takich jak włączanie lub wyłączanie instalacji i 
urządzeń, dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych lub 

Zasady postępowania na drogach Zasady postępowania na drogach –– cdcd..

urządzeń, dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych lub 
poszkodowanych osób etc., dowódca sił ratowniczych przystępuje do 
realizacji przedsięwzięć w celu ostrzeżenia innych użytkowników dróg 
o występującym utrudnieniu w ruchu drogowym. Jednocześnie 
informuje powiatowe (miejskie) stanowisko kierowania PSP o 
konieczności przybycia na miejsce zdarzenia przedstawicieli zarządcy 
drogi lub/i jednostek Policji; 

c) Nie występuje konieczność podjęcia działań ratowniczych ani 
zabezpieczenia lub oznakowania miejsca zdarzenia – dowódca sił 
ratowniczych informuje o tym fakcie powiatowe (miejskie) stanowisko 
kierowania PSP i udaje się do miejsca stacjonowania;
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W przypadku, gdy po zakończeniu działań ratowniczych KDR uzna, 
iż na terenie objętym działaniami ratowniczymi mogą 
występować zagrożenia inne niż określone w ustawie o ochronie 
przeciwpożarowej, a na miejscu zdarzenia nie ma podmiotów, o 
których mowa w 21 ust.2 pkt.2 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 roku w 
sprawie szczegółowych zasad organizacji ksrg , powiatowe 

Zasady postępowania na drogach Zasady postępowania na drogach –– cdcd..

sprawie szczegółowych zasad organizacji ksrg , powiatowe 
(miejskie) stanowisko kierowania PSP informuje przedstawicieli 
tych podmiotów o konieczności przybycia na miejsce zdarzenia. 
W pierwszej kolejności należy powiadomić przedstawicieli 
zarządcy drogi, następnie przedstawicieli Policji, a w dalszej 
kolejności pozostałe podmioty.  
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— Komendant Powiatowy / Miejski PSP w sytuacji, gdy zarządca odmówił 
przybycia na miejsce prowadzonych działań ratowniczych lub odmówił 
przejęcia terenu objętego działaniem ratowniczym, powinien wystąpić do 
organu nadzorującego zarządcę drogi, informując, iż nie wykonał on 
ciążących na nim obowiązków ustawowych ( art.20 pkt. 4 ustawy o 
drogach publicznych), należy ponadto opisać okoliczności zdarzenia i 
dane przedstawicieli zarządcy drogi z którymi się kontaktowano.  
Wystąpienie powinno zostać przekazane do wiadomości zarządcy drogi i 
komendantowi wojewódzkiemu PSP.

Zasady postępowania na drogach Zasady postępowania na drogach –– cdcd..

komendantowi wojewódzkiemu PSP.

— W przypadku odmowy przybycia na teren działań przedstawiciela 
zarządcy drogi, gdy występuje uzasadnione podejrzenie zagrożenia w 
ruchu drogowym, powiatowe (miejskie) stanowisko kierowania PSP 
powiadamia przedstawiciela zarządcy drogi o odpowiedzialności 
wynikającej z art. 72 Kodeksu wykroczeń w związku z art.20 ustawy o 
drogach publicznych, tj.  „Kto wbrew swemu obowiązkowi nie dokonuje 
odpowiedniego zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego dla życia lub 
zdrowia człowieka, podlega karze aresztu albo grzywny” 
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— W przypadku o którym mowa powyżej, komendant powiatowy / 
miejski PSP może zawiadomić organy Policji o popełnieniu 
wykroczenia z art.72 Kodeksu wykroczeń, o czym informuje 
komendanta wojewódzkiego PSP.

— Art.. 72 ma również zastosowanie w stosunku do właścicieli 
terenu na którym znaleziono odpady, a sprawca nie został 
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terenu na którym znaleziono odpady, a sprawca nie został 
zidentyfikowany.
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— Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach

oraz artykułami ustawy prawo ochrony środowiska, obowiązek 
unieszkodliwienia odpadów ponosi posiadacz odpadów. 
Rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami 
(wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub 
jednostkę organizacyjną), ponadto domniemywa się, że 
władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów 

Zakończenie i podsumowanieZakończenie i podsumowanie

władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów 
znajdujących się na jego nieruchomości.

— W momencie przybycia jednostek ratowniczych PSP na miejsce 
zdarzenia za powstałe odpady odpowiada sprawca, bądź 
właściciel terenu, na którym się one znajdują. A kto powoduje 
zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia skutków 
tego zanieczyszczenia. 
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— Mimo dość klarownej sytuacji z punktu widzenia aktów 
prawnych dotyczących odpadów rzeczywistość jest bardziej 
skomplikowana. Nie w każdej sytuacji po zakończeniu akcji 
ratowniczej sprawca przejmuje odpad i zobowiązuje się do jego 
unieszkodliwienia, pomimo pisemnego przekazania miejsca 
zdarzenia właścicielowi lub odpowiedniej służbie.
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— Generalnie nie ma problemu, jeżeli za zdarzenie jest 
odpowiedzialna duża firma, którą stać na działania polegające 
na przywróceniu środowiska do sytuacji pierwotnej i 
przedstawiciele tej firmy są natychmiast zadysponowani na 
miejsce zdarzania, jeszcze podczas trwania interwencji. 
Najtrudniej jednak sytuacja wygląda w przypadku, kiedy 
sprawca, właściciel terenu, nie są znani albo są nieosiągalni w 
danym momencie, bądź nie poczuwają się do odpowiedzialności 
finansowej za powstały odpad.
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— Nawet jeżeli opłaty w konsekwencji można wyegzekwować na 
drodze prawnej to i tak trwa to długi okres czasu, a problemem 
jest postępowanie z odpadem w momencie jego „wytworzenia”, 
czyli bezpośrednio po awarii. Często jako strażacy stajemy 
przed problemem: gdzie powstały odpad zdeponować i kto ma 
się tym dalej zajmować? 
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— Brak było rozwiązań problemu powstałych odpadów w 
momencie zakończenia działania jednostek ratowniczych. 
Chodzi tu o wyczyszczenie terenu i zebranie odpadów po 
zakończonej akcji oraz przewóz ich w miejsce składowania lub 
unieszkodliwiania w jak najkrótszym czasie. Należy pamiętać, iż 
na transport odpadów wymagane jest zezwolenie, a to wiąże 
się z kolejnymi utrudnieniami
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Do obowiązków Państwowej 
Straży Pożarnej nie należy 
transport i unieszkodliwienie 
powstałych odpadów 
poakcyjnych,  w związku z tym 
PSP nie dysponuje 
odpowiednimi środkami, aby odpowiednimi środkami, aby 
po każdej akcji w której 
powstaną odpady płacić za ich 
unieszkodliwienie, a następnie 
dochodzić zwrotu należności 
od sprawców, właścicieli 
terenów czy towarzystw 
ubezpieczeniowych.
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Podobny problem pojawia się w momencie porzuconych substancji 
niebezpiecznych na terenach dróg, lasów, dzikich wysypisk lub terenach, co 
do których utrudnione jest wyjaśnienie w krótkim czasie kto jest ich 
właścicielem (np. akcja prowadzona w nocy).

W takiej sytuacji interwencja jednostek Państwowej Straży Pożarnej polega m. 
in. na rozpoznaniu – czy substancje te nie zostały uwolnione do środowiska, 
a w przypadku ich uwolnienia do likwidacji zagrożenia, która to likwidacja 
zgodnie z definicją kończy się w momencie likwidacji wycieku ( uszczelnienie 
zaworu lub zbiornika lub np.  przepompowanie do cysterny) zebraniu 
substancji niebezpiecznej do pojemników i ich zabezpieczenie na miejscu 
działań, udzielenia pomocy poszkodowanym. 
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działań, udzielenia pomocy poszkodowanym. 
Teren następnie powinien zostać odizolowany i zabezpieczony przez jednostki 

Policji lub Straży Miejskiej ponieważ tylko te podmioty posiadają uprawnienia 
w zakresie egzekwowania zakazów wstępu na dany obszar po zakończonej 
akcji ratowniczo – gaśniczej. Likwidacją odpadów w przypadku braku wiedzy 
kto jest ich właścicielem, powinien zająć się właściwy samorząd.

Transport materiału niebezpiecznego nie jest zadaniem Państwowej Straży 
Pożarnej i w przypadku podjęcia takiej decyzji przez kierującego akcją jest to 
ewidentne naruszenie obowiązujących w tym zakresie przepisów. Zabronione 
jest używanie do tego celu pojazdów PSP i transportowanie materiału 
niebezpiecznego na teren jednostki. 
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Odpady niewiadomego pochodzenia Odpady niewiadomego pochodzenia -- przykładprzykład
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Dziękuję za uwagę 
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