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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 26 lipca 2006 r.

w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej)
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej

Na podstawie art. 13a ust. 5 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
(Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 i Nr 104, poz. 708 i 711)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla ramowà organizacj´
komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej, w szczególnoÊci:

1) podzia∏ komend wojewódzkich i powiatowych
(miejskich) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej na kate-

gorie w zale˝noÊci od liczby sta∏ych mieszkaƒców
odpowiednio w województwie i powiecie;

2) tryb naliczania etatów dla komend wojewódzkich
i powiatowych (miejskich) poszczególnych kate-
gorii;

3) rodzaje komórek organizacyjnych oraz zakresy ich
dzia∏ania;

4) stanowiska do kierowania poszczególnymi ko-
mórkami organizacyjnymi.

§ 2. 1. Komendy wojewódzkie Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej, zwane dalej „komendami wojewódzkimi”,
dzieli si´ na nast´pujàce kategorie:

1) kategoria I — komendy wojewódzkie w wojewódz-
twach o liczbie mieszkaƒców nie mniejszej ni˝
2,5 mln;

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owe-
go zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919).



2) kategoria II — komendy wojewódzkie w woje-
wództwach o liczbie mieszkaƒców poni˝ej 2,5 mln.

2. Komendy powiatowe (miejskie) Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, zwane dalej „komendami powiato-
wymi (miejskimi)”, dzieli si´ na nast´pujàce kategorie:

1) kategoria I — komendy powiatowe (miejskie)
w powiatach i miastach na prawach powiatu
o liczbie mieszkaƒców nie mniejszej ni˝ 600 tysi´-
cy;

2) kategoria II — komendy powiatowe (miejskie)
w powiatach i miastach na prawach powiatu
o liczbie mieszkaƒców poni˝ej 600 tysi´cy, jednak
nie mniejszej ni˝ 200 tysi´cy;

3) kategoria III — komendy powiatowe (miejskie)
w powiatach i miastach na prawach powiatu
o liczbie mieszkaƒców poni˝ej 200 tysi´cy, jednak
nie mniejszej ni˝ 100 tysi´cy;

4) kategoria IV — komendy powiatowe (miejskie)
w powiatach i miastach na prawach powiatu
o liczbie mieszkaƒców  poni˝ej 100 tysi´cy, jednak
nie mniejszej ni˝ 50 tysi´cy;

5) kategoria V — komendy powiatowe w powiatach
o liczbie mieszkaƒców poni˝ej 50 tysi´cy.

§ 3. 1. W komendzie wojewódzkiej, w zale˝noÊci
od potrzeb, komórki organizacyjne tworzy si´ w for-
mie: 

1) wydzia∏ów;

2) sekcji;

3) samodzielnych stanowisk pracy;

4) oÊrodków szkolenia. 

2. Komórki organizacyjne, o których mowa
w ust. 1 pkt 1—3, realizujà zadania w zakresie spraw:

1) operacyjnych; 

2) kontrolno-rozpoznawczych;

3) organizacji i nadzoru;

4) kadrowych;

5) finansowych;

6) kwatermistrzowskich;

7) technicznych;

8) informatyki;

9) ∏àcznoÊci;

10) szkolenia i sportu (je˝eli nie utworzono oÊrodka
szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4);

11) polityki informacyjnej;

12) spraw obronnych;

13) archiwizacji;

14) pomocy prawnej;

15) bezpieczeƒstwa i higieny pracy;

16) ochrony informacji niejawnych.

3. Komórki organizacyjne realizujàce zadania, o któ-
rych mowa w ust. 2 pkt 14—16, podlegajà bezpoÊred-
nio komendantowi wojewódzkiemu Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej.

4. Komórki organizacyjne, o których mowa
w ust. 1 pkt 4, realizujà zadania w zakresie szkolenia,
kultury fizycznej i sportu.

5. Zadania, o których mowa w ust. 2, mogà byç ∏à-
czone w ramach komórki organizacyjnej, z wyjàtkiem
zadaƒ z zakresu pomocy prawnej.

6. Wydzia∏ tworzy si´, gdy ze wzgl´du na rodzaj
i zakres realizowanych zadaƒ wymagana liczba etatów
wynosi co najmniej 5. 

7. Sekcj´ tworzy si´, gdy ze wzgl´du na rodzaj i za-
kres realizowanych zadaƒ wymagana liczba etatów
wynosi co najmniej 3.

8. Wydzia∏y i oÊrodki szkolenia o liczbie etatów po-
wy˝ej 5 mo˝na dzieliç na sekcje.

§ 4. 1. W komendzie powiatowej (miejskiej), w za-
le˝noÊci od potrzeb, komórki organizacyjne tworzy si´
w formie: 

1) jednostek ratowniczo-gaÊniczych;

2) wydzia∏ów;

3) sekcji;

4) samodzielnych stanowisk pracy. 

2. Komórki organizacyjne, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, realizujà zadania ratownicze.

3. Komórki organizacyjne, o których mowa
w ust. 1 pkt 2—4, realizujà zadania w zakresie spraw:

1) operacyjnych;

2) szkoleniowych; 

3) kontrolno-rozpoznawczych;

4) organizacyjnych;

5) kadrowych;

6) finansowych;

7) kwatermistrzowskich;

8) technicznych;

9) informatyki;

10) ∏àcznoÊci;

11) archiwizacji;
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12) spraw obronnych;

13) bezpieczeƒstwa i higieny pracy;

14) ochrony informacji niejawnych;

15) pomocy prawnej.

4. Komórki organizacyjne realizujàce zadania,
o których mowa w ust. 3 pkt 13—15, podlegajà bezpo-
Êrednio komendantowi powiatowemu (miejskiemu)
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

5. Zadania, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 pkt 1
i 2, mogà byç ∏àczone w ramach jednej komórki orga-
nizacyjnej. 

6. Zadania, o których mowa w ust. 3, mogà byç ∏à-
czone w ramach komórki organizacyjnej, z wyjàtkiem
zadaƒ z zakresu pomocy prawnej.

7. Wydzia∏ tworzy si´, gdy ze wzgl´du na rodzaj
i zakres realizowanych zadaƒ wymagana liczba etatów
wynosi dla komend kategorii I co najmniej 5, a dla ko-
mend pozosta∏ych kategorii co najmniej 4. 

8. Sekcj´ tworzy si´, gdy ze wzgl´du na rodzaj i za-
kres realizowanych zadaƒ wymagana liczba etatów
wynosi dla komend kategorii I co najmniej 3, a dla ko-
mend pozosta∏ych kategorii co najmniej 2.

9. Wydzia∏ mo˝na dzieliç na sekcje.

10. W przypadku komend powiatowych (miej-
skich) kategorii od II do V wydzia∏ mo˝na dzieliç na
sekcje wy∏àcznie w przypadku realizacji po∏àczonych
zadaƒ, o których mowa w ust. 3. 

§ 5. 1. Komendà wojewódzkà kieruje komendant
wojewódzki przy pomocy dwóch zast´pców i kierow-
ników komórek organizacyjnych.

2. Komendà powiatowà (miejskà) kieruje komen-
dant powiatowy (miejski) przy pomocy zast´pcy i kie-
rowników komórek organizacyjnych.

3. W komendach powiatowych (miejskich) katego-
rii I i II komendant powiatowy (miejski) mo˝e kierowaç
komendà powiatowà (miejskà) dodatkowo przy po-
mocy drugiego zast´pcy.

4. Wydzia∏em kieruje naczelnik wydzia∏u, z wyjàt-
kiem wydzia∏u finansów, którym kieruje g∏ówny ksi´-
gowy. Zadanie to mo˝e realizowaç przy pomocy za-
st´pcy naczelnika wydzia∏u. 

5. OÊrodkiem szkolenia kieruje naczelnik oÊrodka
szkolenia. Zadanie to mo˝e realizowaç przy pomocy
zast´pcy naczelnika oÊrodka szkolenia. 

6. Sekcjà kieruje kierownik sekcji, z wyjàtkiem sek-
cji finansów, którà kieruje g∏ówny ksi´gowy.

7. Jednostkà ratowniczo-gaÊniczà kieruje dowódca
jednostki ratowniczo-gaÊniczej przy pomocy zast´pcy
dowódcy jednostki ratowniczo-gaÊniczej.

8. Zast´pcy komendantów i kierownicy komórek
organizacyjnych komend wojewódzkich i powiato-
wych (miejskich) realizujà zadania okreÊlone przez
w∏aÊciwego komendanta Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
a w szczególnoÊci kierujà podporzàdkowanymi im ko-
mórkami organizacyjnymi komendy.

§ 6. Przy naliczaniu etatów stra˝aków dla komend
wojewódzkich i powiatowych (miejskich) dà˝y si´ do
osiàgni´cia na obszarze województwa 1 etatu stra˝aka
na 1 000 sta∏ych mieszkaƒców w województwie.

§ 7. 1. Liczb´ etatów dla komendy wojewódzkiej
ustala si´ w taki sposób, aby wynosi∏a do 0,003 %
ogólnej liczby sta∏ych mieszkaƒców w województwie,
jednak nie mniej ni˝ 60 i nie wi´cej ni˝ 135 etatów. 

2. Je˝eli w komendzie wojewódzkiej funkcjonuje
oÊrodek szkolenia, liczb´ etatów mo˝na zwi´kszyç
o nie wi´cej ni˝ 15 etatów zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià
tego oÊrodka. 

§ 8. 1. Podstawowa liczba etatów dla komendy po-
wiatowej (miejskiej):

1) kategorii I, II i III — wynosi 11 etatów;

2) kategorii IV — wynosi 10 etatów;

3) kategorii V — wynosi 9 etatów.

2. Liczba etatów, o których mowa w ust. 1, mo˝e
zostaç zwi´kszona:

1) o 1 etat na ka˝de pe∏ne 25 tysi´cy powy˝ej 50 tysi´cy
sta∏ych mieszkaƒców na obszarze dzia∏ania komendy
powiatowej (miejskiej) w powiecie i w mieÊcie na
prawach powiatu;

2) o 1 etat na ka˝dà jednostk´ ratowniczo-gaÊniczà;

3) o 1 etat na ka˝dà jednostk´ ratowniczo-gaÊniczà,
w której utworzono specjalistyczne grupy ratowni-
cze funkcjonujàce w ramach centralnego odwodu
operacyjnego Komendanta G∏ównego Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej;

4) o liczb´ stanowiàcà do 0,003 % ogólnej liczby sta-
∏ych mieszkaƒców w powiecie i w mieÊcie na pra-
wach powiatu, w komendzie powiatowej (miej-
skiej) kategorii I.

3. Liczb´ etatów, o których mowa w ust. 1, zwi´k-
sza si´ o etaty stanowisk, na których wykonywanie za-
daƒ wymaga zmianowego rozk∏adu czasu s∏u˝by,
w tym:

1) dla stanowiska kierowania komendanta powiato-
wego (miejskiego) w komendach powiatowych
(miejskich) kategorii I, II i III nie mniej ni˝ 5 etatów;

2) dla stanowiska kierowania komendanta powiato-
wego (miejskiego) w komendach powiatowych
(miejskich) kategorii IV i V nie mniej ni˝ 4 etaty;

3) dla jednostek ratowniczo-gaÊniczych nie mniej ni˝
33 etaty, z zastrze˝eniem ust. 4.
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4. Liczba etatów dla jednostek ratowniczo-gaÊni-
czych w komendach powiatowych (miejskich) katego-
rii V wynosi nie mniej ni˝ 30.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
zwiàzanych ze zwi´kszeniem zakresu zadaƒ realizowa-
nych przez komend´ powiatowà (miejskà) kategorii
od II do V liczba etatów okreÊlonych w ust. 1 mo˝e
ulec zwi´kszeniu po uzyskaniu zgody w∏aÊciwego ko-
mendanta wojewódzkiego Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej, z tym ˝e zwi´kszenie liczby etatów, o którym mo-
wa, nie mo˝e przekroczyç 1 % ogólnej liczby etatów
przyznanych dla Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej okreÊlo-
nego województwa na dany rok bud˝etowy.

§ 9. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 8 kwietnia 1999 r.
w sprawie okreÊlenia szczegó∏owych zasad organiza-
cji komendy wojewódzkiej i powiatowej Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. Nr 38, poz. 375 oraz z 2001 r.
Nr 66, poz. 675).

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
L. Dorn
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