
ZARZĄDZENIE NR 1038/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 28 czerwca 2004 r.

w sprawie powołania pododdziałów ratowniczych obrony cywilnej na terenie Miasta 
Krakowa

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 , art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym   
obowiązku   obrony   Rzeczypospolitej   Polskiej   (tekst jednolity  Dz.U.  z   2002 r.   Nr 21  poz. 205                    
z późn. zm.), § 3 pkt. 7 i § 4 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, 
powiatów i gmin (Dz.U. z 2002 r. Nr 96 poz. 850), § 52 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 
1993r. w sprawie obrony cywilnej ( Dz.U. z 1993r Nr 93 poz.429 ), wytycznych Wojewody Małopolskiego –
Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 21 listopada 2002r. w sprawie tworzenia i przygotowania 
do działania formacji obrony cywilnej, czasów osiągania gotowości do działania oraz ich zadań i wyposażenia, 
zarządza się co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia prowadzenia akcji ratowniczych na terenie Miasta Krakowa ustala się 
zasady organizacji, oraz funkcjonowania pododdziałów ratowniczych obrony cywilnej Miasta 
Krakowa zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Ochrony Ludności 
i Zarządzania Kryzysowego.

§ 3

Traci moc Zarządzenie nr 60/95 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 sierpnia 1995 r.                  
w sprawie  zorganizowania  Formacji Obrony Cywilnej ratownictwa przeciwpowodziowego                                   
oraz Zarządzenie  nr 1749/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2003 r.                   
w sprawie powołania pododdziałów ratowniczych obrony cywilnej na terenie Miasta 
Krakowa

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
/ - /



Załącznik 
do Zarządzenia Nr 1038/2004

                                                                                                                    Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 28 czerwca 2004 r.

ZASADY ORGANIZACJI, ZADANIA I FUNKCJONOWANIE PODODDZIAŁÓW 
RATOWNICZYCH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA

I

1. W celu  wykonywania zadań ratowniczych na terenie Miasta Krakowa tworzy się trzy 
pododdziały ratownictwa ogólnego, technicznego i pierwszej pomocy medycznej każdy 
w składzie:

1) Samodzielna kompania ratownictwa ogólnego,
2) Oddział Pierwszej Pomocy Medycznej typu B, 
3) Ochotnicza Straż Pożarna – współpracująca w akcji

3. W celu zabezpieczenia prowadzenia akcji ratowniczych podczas powodzi powołuje się 
Formacje Obrony Cywilnej przeciwpowodziowe.

4. W celu zabezpieczenia prowadzenia akcji ratowniczych powołuje się grupę transportową 
na bazie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji S.A. w Krakowie.

II

1. Samodzielne kompanie ratownictwa ogólnego powołuje Prezydent Miasta Krakowa 
poprzez nadanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych obsadzie kompanii.

2. Na stanowisko komendanta kompanii wyznacza się pracownika zakładu, w którym tworzy 
się kompanię ratownictwa ogólnego.

3. Miejscem formowania są pomieszczenia zakładu pracy organizującego kompanię.
4. Za sformowanie kompanii odpowiadają kierownicy wyznaczonych zakładów pracy.
5. Nadzór nad formowaniem oraz działalnością kompanii sprawuje Dyrektor Wydziału 

Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego.
6. Rejonem odpowiedzialności jest obszar miasta w granicach administracyjnych zgodnie 

z podziałem terenowym:

1) Rejon działania pododdziału ratowniczego - CENTRUM ( dzielnice od I - VII)

Formacja Obrony Cywilnej (FOC) Zakład tworzący 
Samodzielna kompania ratownictwa ogólnego (skro) 
Bez plutonu ratownictwa technicznego ( plrt)

Mostostal Kraków Centrum S.A.
ul. Mrozowa 5

Pluton ratownictwa technicznego (plrt), Zakłady Farmaceutyczne „PLIVA”
Kraków S.A. ul. Mogilska 80

Oddział Pierwszej Pomocy Medycznej typu B
(OPPM-B)

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla
ul. Skarbowa 4

Ochotnicze Straże Pożarne – współdziałają w akcji 
ratowniczej 

OSP Tyniec,  Kostrze, Tonie 

Samodzielna kompania ratownictwa ogólnego rejonu działania – CENTRUM
a) jest formacją obrony cywilnej o wyższym stopniu gotowości,
b) podlega bezpośrednio Szefowi Obrony Cywilnej Miasta – Prezydentowi Miasta 

Krakowa,
c) zorganizowana jest na bazie zakładów pracy:

 Mostostal Kraków Centrum S.A. – ul. Mrozowa 5



 Zakład Farmaceutyczny „PLIVA” Kraków S.A. – ul. Mogilska 80,
d) kompania w okresie wojny przeznaczona jest do prowadzenia akcji ratunkowej w 

rejonach porażenia bronią przeciwnika w dzielnicach – I - VII Miasta Krakowa,
e) w okresie pokoju, może być użyta w przypadku klęsk ekologicznych, katastrof, awarii 

lub akcji przeciwpowodziowych przy wykorzystaniu całości lub części sił,
f) decyzję o użyciu kompanii podejmuje Prezydent Miasta Krakowa.

2) Rejon działania pododdziału ratowniczego - PÓŁNOC (dzielnice od XIV - XVIII)

Formacja Obrony Cywilnej (FOC) Zakład tworzący 
Samodzielna kompania ratownictwa ogólnego (skro) 
Bez plutonu ratownictwa technicznego ( plrt)

Philip  Morris Polska
ul. Jana Pawła II 196

Pluton ratownictwa technicznego (plrt) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej S.A.  (MPEC)
ul. Jana Pawła II 196

Oddział Pierwszej Pomocy Medycznej typu B
(OPPM-B)

Szpital  Neuropsychiatryczny
ul. Babińskiego 29

Ochotnicze Straże Pożarne - współdziałają w akcji 
ratowniczej 

OSP Wróżenice, Kościelniki, Wolica, 
Wyciąże, Przylasek Rusiecki

Samodzielna kompania ratownictwa ogólnego rejonu działania - PÓŁNOC
a) jest formacją obrony cywilnej o wyższym stopniu gotowości,
b) podlega bezpośrednio Szefowi Obrony Cywilnej Miasta – Prezydentowi Miasta 

Krakowa,
c) zorganizowana jest na bazie zakładów pracy:

Philip Morris Polska – ul. Jana Pawła II 196
MPEC S.A. ul. Jana Pawła II 196

d) kompania w okresie wojny przeznaczona jest do prowadzenia akcji ratunkowej 
w rejonach porażenia bronią przeciwnika w dzielnicach XIV - XVIII Miasta Krakowa, 

e) w okresie pokoju, może być użyta w przypadku klęsk ekologicznych, katastrof, awarii 
lub akcji przeciwpowodziowych przy wykorzystaniu całości lub części sił,

f) decyzję o użyciu kompanii podejmuje Prezydent Miasta Krakowa.

3) Rejon działania pododdziału ratowniczego - POŁUDNIE (dzielnice od VIII - XIII)

Formacja Zakład tworzący FOC
Samodzielna kompania ratownictwa ogólnego (skro) 
bez plutonu ratownictwa technicznego ( plrt)

Telefonika – Krakowska Fabryka 
Kabli  S.A.   (KFK S.A.)
ul. Wielicka 114

Pluton ratownictwa technicznego 
(plrt)

Krakowski Zakład Armatury                 
" Armatura" S.A.
ul. Zakopiańska 72

Oddział Pierwszej Pomocy Medycznej typu B
(OPPM-B)

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Dożynkowa 62

Ochotnicze Straże Pożarne - współdziałają w akcji 
ratowniczej

OSP Zbydniowice, Bieżanów 

Samodzielna kompania ratownictwa ogólnego rejonu działania - POŁUDNIE
a) jest formacją obrony cywilnej o wyższym stopniu gotowości,
b) podlega bezpośrednio Szefowi Obrony Cywilnej Miasta – Prezydentowi Miasta 

Krakowa,



c) zorganizowana jest na bazie zakładów pracy:
 Telefonika - KFK S.A. – ul. Wielicka 114
 Krakowski Zakład Armatury " Armatura" ul. Zakopiańska 72

d) kompania  w okresie wojny  przeznaczona jest do prowadzenia akcji ratunkowej                  
w rejonach porażenia bronią przeciwnika w dzielnicach VIII - XIII Miasta Krakowa ,

e) w okresie pokoju, może być użyta w przypadku klęsk ekologicznych, katastrof, awarii 
lub akcji przeciwpowodziowych przy wykorzystaniu całości lub części sił,

f) decyzję o użyciu kompanii podejmuje Prezydent Miasta Krakowa.

III

1. Formacje Obrony Cywilnej przeciwpowodziowe są to formacje obrony cywilnej 
o wyższym stopniu gotowości.

2. Podlegają bezpośrednio Szefowi Obrony Cywilnej Miasta – Prezydentowi Miasta 
Krakowa.

3. Zorganizowane są na bazie zakładów pracy:
- „ISTAT Polska Stal” o/ Kraków -Wydział Wodny do prowadzenia akcji 

ratunkowej w rejonie zalewowym VI ,
- „NAMAROL” - Kraków ul. Stoczniowców 1 do prowadzenia akcji ratunkowej 

w rejonie zalewowym III,
- „POLREMACO” Sp. z o.o. Kraków ul. Stoczniowców 3 do prowadzenia akcji 

ratunkowej w rejonie zalewowym III
4. W okresie pokoju, formacje mogą być użyte w przypadku akcji przeciwpowodziowych 

przy wykorzystaniu całości lub części sił.
5. Decyzję o użyciu formacji podejmuje Prezydent Miasta Krakowa.

IV

1. Zadania Grupy transportowej
a) zabezpieczenie transportu ewakuowanej ludności ,
b) zabezpieczenie transportu do przegrupowań pododdziałów ratowniczych, 
c) transport osób poszkodowanych do szpitali i punktów pomocy medycznej,
d) zorganizowanie ruchomego stanowiska kierowania Prezydenta Miasta Krakowa.

2. Skład Grupy transportowej

L
p

Rodzaj Transportu Ilość
pojazdów     

Ilość 
Kierowców       

Ilość miejsc
w pojeździe

Razem
miejsc

1 Autobus 10 10 60 600
2 Autobus -Stan. 

Kierowania Prezydenta 
1 1 60   60

V

1. Obsada etatowa samodzielnej kompanii ratownictwa ogólnego 

Nazwa stanowiska Ilość Uwagi
1. Organizacja 

1) Komenda kompanii
2) Pluton ratownictwa ogólnego
3) Pluton ratownictwa technicznego



4) Drużyna sanitarna
5) Drużyna pożarnicza
6) Drużyna obsługi

2. Stan osobowy 
1)   Komenda kompanii

a) komendant kompanii
b) zastępca komendanta kompanii
c) szef kompanii

razem w komendzie

2) Pluton ratownictwa ogólnego 
a) komendant plutonu
b) zastępca komendanta
c) kierowca
d) trzy drużyny ratownictwa ogólnego (drro)

- komendant drużyny
- ratownicy ogólni
- ratownik zwiadowca
- inni              

                razem w plutonie 

3) Pluton ratownictwa technicznego
a) komendant  plutonu 

b) drużyna likwidacji skażeń 
- komendant drużyny

                         sekcja  zabiegów sanitarnych
-  obsługa techniczna 

                         sekcja odkażania terenu
- obsługa techniczna 

                         sekcja odkażania transportu i sprzętu
- obsługa techniczna 

                         sekcja przygotowania i dowozu 
odkażalników
- pracownik - chemik

razem w drużynie

c) drużyna ratownictwa budowlanego
- komendant drużyny
      (technik budowlany)

                         sekcja robót budowlanych 
- murarz ( kierownik sekcji)
- zbrojarz
- monter konstruktor budowlany
- cieśla
- ślusarz – spawacz

   111

1
1
1

       3

1
1
2

3
18
6

       3
34

1

1

4

4

4

2
15

1

1
1
1
1
1



                         sekcja instalacji sanitarnych
- monter ( kier. Sekcji)
- monter wodno-kanalizacyjny
- monter instalacji centralnego 

ogrzewania
- monter instalacji gazowych

                        sekcja instalacji elektrycznych
- monter ( kier. Sekcji )
- monter elektryk
- kierowca samochodu – monter

                razem w drużynie 
      

d) drużyna ratownictwa komunalnego
- komendant drużyny ( technik sanitarny)

                        sekcja sieci i urządzeń wodno-        
kanalizacyjnych
- monter sieci i urzadzeń wodociągowych
- monter sieci i urzadzeń kanalizacyjnych 
- elektryk
- kierowca samochodu-monter

                        sekcja ratownictwa ciepłowniczego
- monter sieci i urządzeń ciepłowniczych 

                razem w drużynie

e) drużyna ratownictwa energetycznego
- komendant drużyny

                      sekcja ratownictwa energetycznego
- starszy monter - elektryk
- monter elektryk
- pomocnik montera - elektryk

                      sekcja ratownictwa gazowego 
- monter sieci gazowniczej
- monter instalacji gazowniczej

          razem w drużynie

f) Samodzielna drużyna sanitarna 
- komendant drużyny (instruktor 

sanitarny)
            trzy sekcje sanitarne

- komendant sekcji (instruktor sanitarny)
- sanitariusz (ratownik)

           razem w drużynie

g) Samodzielna drużyna pożarnicza
- komendant drużyny
- przewodnik roty
- pomocnik przewodnika roty
- kierowca – mechanik 

          razem w drużynie

1
1

2
1

1
2
1
15

1

       2
2
1
1

       3
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        1 
      
        1
        2 
        3 

        1
        2
       10

      
1

      
3
6
10

1
2
2
1

        6



h) Samodzielna drużyna obsługi
- komendant drużyny
- magazynier
- starszy kucharz
- kucharz
- pomocnik kucharza
- kierowca

          razem w drużynie

                                   R AZEM W KOMPANII

      
1
1
1
1
2
1

       7

    
 111

                                       
2. Obsada etatowa drużyny ratownictwa przeciwpowodziowego

STANOWISKO Ilość
etatów

uwagi

1. Organizacja
- komendant
- sekcja rozpoznania i dozorowania
- dwie sekcje robót ziemnych
- sekcja zaopatrzenia i ewakuacji

1
4
6
4

2. Stan osobowy

a) Komendant 
b) Sekcja rozpoznania i dozorowania

- starszy zwiadowca
- zwiadowca
- ratownik 

                                                   razem w sekcji 

c) Dwie sekcje robót ziemnych
- starszy ratownik
- ratownik
                                         razem w sekcji

d) Sekcja zaopatrzenia i ewakuacji
- Magazynier
- Sanitariusz
- Komendant pojazdu
- Kierowca pojazdu

                                                   razem w sekcji

15 

1

1
1
2
4

2
4
6

1
1
1
1
4

W sekcji
1
2
3



3. DRUŻYNA RATOWNICTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO
Stan osobowy  około 15 osób

3

KOMENDANT

Sekcja rozpoznania
I Dozorowania

                                           
4

Sekcja robót
Ziemnych

                      3
                     

Sekcja Zaopatrzenia
i Ewidencji

                                         4




