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1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów nor-
matywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 oraz z 2009 r. Nr 31,
poz. 206 i Nr 157, poz. 1241) og∏asza si´ w za∏àczniku
do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo˝aro-
wej (Dz. U. Nr 81, poz. 351), z uwzgl´dnieniem zmian
wprowadzonych: 

1) ustawà z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologicz-
ne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96), 

2) ustawà z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 89, poz. 414), 

3) ustawà z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektó-
rych ustaw normujàcych funkcjonowanie gospo-
darki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106,
poz. 496), 

4) ustawà z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze Sàdo-
wym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), 

5) ustawà z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy
o ochronie przeciwpo˝arowej (Dz. U. Nr 111,
poz. 725), 

6) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów ad-
ministracji publicznej — w zwiàzku z reformà
ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), 

7) ustawà z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektó-
rych ustaw w zwiàzku z wdro˝eniem reformy
ustrojowej paƒstwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126), 

8) ustawà z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektó-
rych upowa˝nieƒ ustawowych do wydawania ak-
tów normatywnych oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 120, poz.1268), 

9) ustawà z dnia 25 lipca 2001 r. o Paƒstwowym Ra-
townictwie Medycznym (Dz. U. Nr 113, poz. 1207
i Nr 154, poz. 1801), 

10) ustawà z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kl´ski
˝ywio∏owej (Dz. U. Nr 62, poz. 558), 

11) ustawà z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
(Dz. U. Nr 113, poz. 984)

— uj´tych w obwieszczeniu Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r.
w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy
o ochronie przeciwpo˝arowej (Dz. U. Nr 147,
poz. 1229),

12) ustawà z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy
o ochronie przeciwpo˝arowej (Dz. U. Nr 52,
poz. 452), 

13) ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchy-
leniu niektórych ustaw w zwiàzku z uzyskaniem
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), 

14) ustawà z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy
o ochronie przeciwpo˝arowej (Dz. U. Nr 100,
poz. 835), 

15) ustawà z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy
o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. Nr 100,
poz. 836), 

16) ustawà z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r. o Paƒstwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191,
poz. 1410), 

17) ustawà z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzàdzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590), 

18) ustawà z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy
o ochronie przeciwpo˝arowej oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1015),

19) ustawà z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy
o ochronie przeciwpo˝arowej oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 13 paêdziernika 2009 r.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwiesz-
czenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje: 

1) art. 40 ust. 2—4, art. 41, 43 i 45 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo˝arowej
(Dz. U. Nr 81, poz. 351), które stanowià: 

Art. 40. „2. Ochotnicze stra˝e po˝arne oraz Zwià-
zek Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych,
w terminie dwóch miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy, z∏o˝à wniosek
o rejestracj´ stowarzyszenia do w∏aÊci-
wego sàdu rejestrowego. 

3. Organy dotychczas prowadzàce rejestr
ochotniczych stra˝y po˝arnych, w ter-
minie dwóch miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy, przeka˝à sàdom reje-
strowym rejestry ochotniczych stra˝y
po˝arnych. 

4. Minister Spraw Wewn´trznych, w ter-
minie jednego miesiàca od dnia wej-
Êcia w ˝ycie ustawy, przeka˝e statut
Zwiàzku Ochotniczych Stra˝y Po˝ar-
nych sàdowi rejestrowemu dla miasta
sto∏ecznego Warszawy.”
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z dnia 15 paêdziernika 2009 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpo˝arowej
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„Art. 41. Do czasu zorganizowania krajowego sys-
temu ratowniczo-gaÊniczego funkcjona-
riusze po˝arnictwa, którzy sà zatrudnieni
w resortowych jednostkach organizacyj-
nych ochrony przeciwpo˝arowej, zacho-
wujà wszystkie dotychczasowe upraw-
nienia wynikajàce ze stosunku pracy.”

„Art. 43. 1. Minister Spraw Wewn´trznych w po-
rozumieniu z w∏aÊciwymi ministrami
okreÊli, w terminie 6 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy,
szczegó∏owe zasady i tryb umo˝liwia-
jàcy utrzymanie bàdê przekszta∏cenie
zak∏adowych stra˝y po˝arnych w za-
k∏adowe s∏u˝by ratownicze. 

2. W∏aÊciwy minister w porozumieniu
z Ministrem Spraw Wewn´trznych
okreÊli, w terminie 6 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy,
szczegó∏owe zasady i tryb likwidacji
niektórych zak∏adowych stra˝y po˝ar-
nych.”

„Art. 45. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych przewidzianych w ustawie, nie d∏u-
˝ej jednak ni˝ przez okres 6 miesi´cy od
dnia jej wejÊcia w ˝ycie, obowiàzujà do-
tychczasowe akty wykonawcze, je˝eli nie
sà sprzeczne z niniejszà ustawà.”; 

2) art. 159 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96), któ-
ry stanowi: 

„Art. 159. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
6 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàt-
kiem przepisów art. 153 ust. 1 i 4, które
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia.”; 

3) art. 108 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo bu-
dowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414), który stanowi: 

„Art. 108. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1995 r.”; 

4) art. 84 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie
niektórych ustaw normujàcych funkcjonowanie
gospodarki i administracji publicznej (Dz. U.
Nr 106, poz. 496), który stanowi: 

„Art. 84. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1997 r., z wyjàtkiem art. 3, art. 7,
art. 9, art. 10, art. 20, art. 24, art. 32,
art. 34, art. 37, art. 45—47, art. 50, art. 66,
art. 73 ust. 1, 2 i 4, art. 74, art. 76, art. 79,
art. 80 i art. 82, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 paêdziernika 1996 r., oraz
art. 41, który wchodzi w ˝ycie z dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy konstytucyjnej
z dnia 21 czerwca 1996 r. o zmianie usta-
wy konstytucyjnej z dnia 17 paêdziernika
1992 r. o wzajemnych stosunkach mi´dzy
w∏adzà ustawodawczà i wykonawczà
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samo-
rzàdzie terytorialnym (Dz. U. Nr 106,
poz. 488).”; 

5) art. 99 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepi-
sy wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze
Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), który stanowi: 

„Art. 99. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2001 r., z tym ˝e przepisy art. 12—98
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia.”; 

6) art. 2—6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmia-
nie ustawy o ochronie przeciwpo˝arowej (Dz. U.
Nr 111, poz. 725), które stanowià: 

„Art. 2. W ustawie z dnia 14 grudnia 1982 r. o za-
opatrzeniu emerytalnym pracowników
i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267, z 1984 r.
Nr 52, poz. 268 i 270, z 1986 r. Nr 1,
poz. 1, z 1989 r. Nr 35, poz. 190 i 192,
z 1990 r. Nr 10, poz. 58 i 61, Nr 36, poz. 206,
Nr 66, poz. 390 i Nr 87, poz. 506, z 1991 r.
Nr 7, poz. 24, Nr 80, poz. 350, Nr 94,
poz. 422 i Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21,
poz. 84 i Nr 64, poz. 321, z 1994 r. Nr 74,
poz. 339 i Nr 108, poz. 516, z 1995 r. Nr 4,
poz. 17, z 1996 r. Nr 100, poz. 461, Nr 136,
poz. 636 i Nr 147, poz. 687 oraz z 1997 r.
Nr 28, poz. 153 i Nr 93, poz. 569) w art. 53
w ust. 3 po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a
w brzmieniu: 
„1a) pracowników jednostek ochrony

przeciwpo˝arowej, o których mowa
w art. 15 pkt 1a—5 i 8 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciw-
po˝arowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351,
z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 89,
poz. 414, z 1996 r. Nr 106, poz. 496
oraz z 1997 r. Nr 111, poz. 725),”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 17 paêdziernika 1991 r.
o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach
ustalania emerytur i rent oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 450,
z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1993 r. Nr 127,
poz. 583 i Nr 129, poz. 602, z 1994 r. Nr 84,
poz. 385, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 95,
poz. 473 i Nr 138, poz. 681, z 1996 r. Nr 87,
poz. 395, Nr 100, poz. 461, Nr 136, poz. 636
i Nr 147, poz. 687 oraz z 1997 r. Nr 30,
poz. 164 i Nr 106, poz. 676) w art. 2 w ust. 1
w pkt 4 dodaje si´ lit. e) w brzmieniu:
„e) w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.” 

Art. 4. Przepisy wykonawcze, wydane przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy na podsta-
wie upowa˝nieƒ zawartych w ustawie po-
wo∏anej w art. 1 i zmienionych niniejszà
ustawà, zachowujà moc do czasu wydania
przepisów wykonawczych na podstawie
upowa˝nieƒ w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez
6 miesi´cy od dnia wejÊcia jej w ˝ycie, je-
˝eli nie sà z nià sprzeczne. 

Art. 5. Minister Spraw Wewn´trznych i Administra-
cji og∏osi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospoli-
tej Polskiej jednolity tekst ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciw-
po˝arowej, z uwzgl´dnieniem zmian wyni-
kajàcych z przepisów og∏oszonych przed
dniem wydania jednolitego tekstu. 
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Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

7) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie
niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje or-
ganów administracji publicznej — w zwiàzku z re-
formà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106,
poz. 668), który stanowi: 

„Art. 150. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1999 r., z wyjàtkiem art. 26,
art. 128 pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145
ust. 2 i 4, art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147
ust. 2 i 3, które wchodzà w ˝ycie z dniem
og∏oszenia, art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23,
art. 48 pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3,
5—10, 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a),
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2000 r.”; 

8) art. 38 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie
niektórych ustaw w zwiàzku z wdro˝eniem refor-
my ustrojowej paƒstwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126),
który stanowi: 

„Art. 38. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r.”; 

9) art. 78 i 79 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r.
o zmianie niektórych upowa˝nieƒ ustawowych do
wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268), które
stanowià: 

„Art. 78. Akty wydane na podstawie upowa˝nieƒ
ustawowych zmienianych niniejszà usta-
wà zachowujà moc do czasu ich zastàpie-
nia przez akty wydane na podstawie ni-
niejszej ustawy. 

Art. 79. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàt-
kiem przepisów: 

1) art. 74, który wchodzi w ˝ycie z dniem
30 grudnia 2000 r., 

2) art. 27 pkt 5 lit. b) i c), które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r., 

3) art. 61, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.”; 

10) art. 45 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o Paƒstwo-
wym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 113,
poz. 1207 i Nr 154, poz. 1801), który stanowi: 

„Art. 45. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2003 r., z tym ˝e: 

1) art. 3, art. 22—24 i art. 44 wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 lipca 2002 r., 

2) art. 35, art. 39 pkt 2, art. 41 i 44a wcho-
dzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r., 

3) art. 34 ust. 5 w cz´Êci dotyczàcej
uwzgl´dnienia wysokoÊci Êrodków,
które dysponenci jednostek i zespo∏ów
ratownictwa medycznego uzyskujà
z kas chorych, wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2004 r.”; 

11) art. 34 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie
kl´ski ˝ywio∏owej (Dz. U. Nr 62, poz. 558), który
stanowi: 

„Art. 34. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”; 

12) art. 102 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpo-
Êrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984), który stanowi: 

„Art. 102. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z tym ˝e prze-
pisy art. 28—81, art. 82 pkt 1 i 6 oraz
art. 83—99 wchodzà w ˝ycie w dniu wy-
borów do organów stanowiàcych jed-
nostek samorzàdu terytorialnego prze-
prowadzonych w zwiàzku z zakoƒcze-
niem kadencji tych organów wybranych
w dniu 11 paêdziernika 1998 r.”;

13) art. 2 ustawy z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie
ustawy o ochronie przeciwpo˝arowej (Dz. U.
Nr 52, poz. 452), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1
pkt 5, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.”;

14) art. 111 i 113 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w zwiàzku
z uzyskaniem przez Rzeczpospolità Polskà cz∏on-
kostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96,
poz. 959), które stanowià:

„Art. 111. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie upowa˝nieƒ
zmienianych niniejszà ustawà zachowu-
jà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie przepi-
sów wykonawczych wydanych na pod-
stawie upowa˝nieƒ w brzmieniu nada-
nym niniejszà ustawà.”

„Art. 113. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 ma-
ja 2004 r., z wyjàtkiem:

1) art. 42, art. 44, art. 70, art. 71 pkt 10,
art. 74 pkt 5 i 6, art. 94 pkt 3, art. 97,
art. 100, art. 101, art. 103 pkt 17 oraz
art. 112, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 30 kwietnia 2004 r.;

2) art. 85 pkt 7 w zakresie dotyczàcym
art. 456 ust. 1, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 2 maja 2004 r.”;

15) art. 2—4 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie
ustawy o ochronie przeciwpo˝arowej (Dz. U.
Nr 100, poz. 835), które stanowià:

„Art. 2. 1. Osoby, które przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie ustawy by∏y zatrudnione jako stra˝a-
cy jednostek ochrony przeciwpo˝arowej
w rozumieniu art. 16a ust. 2 ustawy,
o której mowa w art. 1, zachowujà pra-
wo wykonywania zawodu stra˝aka na
dotychczasowych warunkach, o ile po-
siadajà co najmniej wykszta∏cenie za-
sadnicze zawodowe i odby∏y odpowied-
nie szkolenie.
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2. Osoby, o których mowa w ust. 1, które
w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy nie spe∏-
niajà wymagaƒ, o których mowa
w ust. 1, zachowujà prawo wykonywa-
nia zawodu stra˝aka do czasu uzupe∏-
nienia wykszta∏cenia ogólnego oraz od-
bycia odpowiedniego szkolenia, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ przez 5 lat od daty wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowied-
nio do osób zatrudnionych w dniu wej-
Êcia w ˝ycie ustawy w Wojskowej
Ochronie Przeciwpo˝arowej.

4. Osoby dotychczas wykonujàce czynno-
Êci, o których mowa w art. 4
ust. 2a i 2b ustawy, o której mowa
w art. 1, niespe∏niajàce wymagaƒ,
o których mowa w tych przepisach, za-
chowujà prawo do wykonywania tych
czynnoÊci do czasu uzupe∏nienia wy-
kszta∏cenia oraz odbycia odpowiednie-
go szkolenia, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez
5 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.

Art. 3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 4 ustawy, o której
mowa w art. 1, zachowujà moc do czasu
wydania nowych przepisów wykonaw-
czych na podstawie art. 16a ust. 6 ustawy,
o której mowa w art. 1, w brzmieniu nada-
nym niniejszà ustawà.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;

16) art. 6 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie usta-
wy o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. Nr 100,
poz. 836), który stanowi:

„Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2005 r.”;

17) art. 67 ustawy z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r. o Paƒstwo-
wym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191,
poz. 1410), który stanowi:

„Art. 67. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2007 r., z wyjàtkiem:

1) art. 64, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia;

2) art. 18—22, 49 i 60, które wchodzà
w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia
og∏oszenia;

3) art. 8, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 wrzeÊnia 2009 r.;

4) art. 52 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 2 stycznia 2008 r.”;

18) art. 35 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzà-
dzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590), który
stanowi:

„Art. 35. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàt-
kiem art. 33, który wchodzi w ˝ycie po
up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.”;

19) art. 4 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie usta-
wy o ochronie przeciwpo˝arowej oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1015), który sta-
nowi:

„Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

20) art. 7—13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmia-
nie ustawy o ochronie przeciwpo˝arowej oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 11,
poz. 59), które stanowià:

„Art. 7. Wojewoda mo˝e powierzyç, w drodze po-
rozumienia, wykonywanie do dnia
31 grudnia 2011 r. zadaƒ centrów powia-
damiania ratunkowego innym podmio-
tom, w szczególnoÊci jednostkom organi-
zacyjnym Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
Policji lub jednostkom samorzàdu teryto-
rialnego.

Art. 8. Do dnia przekazania, o którym mowa
w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia
2008 r. o zmianie ustawy — Prawo tele-
komunikacyjne oraz ustawy o Paƒstwo-
wym Ratownictwie Medycznym, centrum
powiadamiania ratunkowego i wojewódz-
kie centrum powiadamiania ratunkowego
majà prawo uzyskaç od przedsi´biorcy 
telekomunikacyjnego informacje i dane,
o których mowa w art. 14f ustawy zmienia-
nej w art. 1.

Art. 9. Do czasu utworzenia centrów powiada-
miania ratunkowego, jednak nie póêniej
ni˝ do dnia 31 grudnia 2011 r., informacje
i dane, o których mowa w art. 78 ust. 1—3
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo
telekomunikacyjne, uzyskujà równie˝ inne
podmioty, którym w∏aÊciwy miejscowo
wojewoda, zgodnie z art. 7, powierzy∏ wy-
konywanie zadaƒ centrum powiadamiania
ratunkowego.

Art. 10. Do czasu utworzenia centrów powiada-
miania ratunkowego, jednak nie póêniej
ni˝ do dnia 31 grudnia 2011 r., dostawca
publicznie dost´pnych us∏ug telekomuni-
kacyjnych jest obowiàzany zapewniç kie-
rowanie po∏àczeƒ, o których mowa
w art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. — Prawo telekomunikacyjne, do
podmiotów, którym w∏aÊciwy miejscowo
wojewoda, zgodnie z art. 7, powierzy∏ wy-
konywanie zadaƒ centrum powiadamiania
ratunkowego.

Art. 11. Do czasu utworzenia wojewódzkiego cen-
trum powiadamiania ratunkowego, jednak
nie póêniej ni˝ do dnia 31 grudnia 2011 r.,
lekarze koordynatorzy ratownictwa me-
dycznego dzia∏ajà w wojewódzkim cen-
trum zarzàdzania kryzysowego, w liczbie
niezb´dnej do zapewnienia ca∏odobowej
realizacji zadaƒ, o których mowa w art. 29
ust. 2 ustawy z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r.
o Paƒstwowym Ratownictwie Medycz-
nym.
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Art. 12. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy
zmienianej w art. 1 zachowujà moc do
dnia wejÊcia w ˝ycie nowych przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie
art. 14 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,

nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 24 miesiàce od
dnia jej wejÊcia w ˝ycie.

Art. 13. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”.

Marsza∏ek Sejmu: B. Komorowski

Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 15 paêdziernika 2009 r. (poz. 1380)

USTAWA

z dnia 24 sierpnia 1991 r.

o ochronie przeciwpo˝arowej

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ochrona przeciwpo˝arowa polega na reali-
zacji przedsi´wzi´ç majàcych na celu ochron´ ˝ycia,
zdrowia, mienia lub Êrodowiska przed po˝arem, kl´-
skà ˝ywio∏owà lub innym miejscowym zagro˝eniem
poprzez:

1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu
si´ po˝aru, kl´ski ˝ywio∏owej lub innego miejsco-
wego zagro˝enia;

2) zapewnienie si∏ i Êrodków do zwalczania po˝aru,
kl´ski ˝ywio∏owej lub innego miejscowego zagro-
˝enia;

3) prowadzenie dzia∏aƒ ratowniczych.

Art. 2. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) zapobie˝eniu powstawaniu i rozprzestrzenianiu
si´ po˝aru, kl´ski ˝ywio∏owej lub innego miejsco-
wego zagro˝enia — rozumie si´ przez to:

a) zapewnienie koniecznych warunków ochrony
technicznej nieruchomoÊciom i ruchomoÊciom,

b) tworzenie warunków organizacyjnych i formal-
noprawnych zapewniajàcych ochron´ ludzi
i mienia, a tak˝e przeciwdzia∏ajàcych powsta-
waniu lub minimalizujàcych skutki po˝aru, kl´-
ski ˝ywio∏owej lub innego miejscowego zagro-
˝enia;

2) dzia∏aniach ratowniczych — rozumie si´ przez to
ka˝dà czynnoÊç podj´tà w celu ochrony ˝ycia,
zdrowia, mienia lub Êrodowiska, a tak˝e likwidacj´
przyczyn powstania po˝aru, wystàpienia kl´ski ˝y-
wio∏owej lub innego miejscowego zagro˝enia;

3) innym miejscowym zagro˝eniu — rozumie si´
przez to zdarzenie wynikajàce z rozwoju cywiliza-
cyjnego i naturalnych praw przyrody nieb´dàce
po˝arem ani kl´skà ˝ywio∏owà, stanowiàce zagro-
˝enie dla ˝ycia, zdrowia, mienia lub Êrodowiska,
któremu zapobie˝enie lub którego usuni´cie skut-
ków nie wymaga zastosowania nadzwyczajnych
Êrodków;

4) krajowym systemie ratowniczo-gaÊniczym — ro-
zumie si´ przez to integralnà cz´Êç organizacji
bezpieczeƒstwa wewn´trznego paƒstwa, obejmu-
jàcà, w celu ratowania ˝ycia, zdrowia, mienia lub
Êrodowiska, prognozowanie, rozpoznawanie
i zwalczanie po˝arów, kl´sk ˝ywio∏owych lub in-
nych miejscowych zagro˝eƒ; system ten skupia
jednostki ochrony przeciwpo˝arowej, inne s∏u˝by,
inspekcje, stra˝e, instytucje oraz podmioty, które
dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej
zgodzi∏y si´ wspó∏dzia∏aç w akcjach ratowniczych.

Rozdzia∏ 2

Zapobieganie po˝arowi, kl´sce ˝ywio∏owej
lub innemu miejscowemu zagro˝eniu

Art. 3. 1. Osoba fizyczna, osoba prawna, organiza-
cja lub instytucja korzystajàce ze Êrodowiska, budyn-
ku, obiektu lub terenu sà obowiàzane zabezpieczyç je
przed zagro˝eniem po˝arowym lub innym miejsco-
wym zagro˝eniem.

2. W∏aÊciciel, zarzàdca lub u˝ytkownik budynku,
obiektu lub terenu, a tak˝e podmioty, o których mowa
w ust. 1, ponoszà odpowiedzialnoÊç za naruszenie
przepisów przeciwpo˝arowych, w trybie i na zasadach
okreÊlonych w innych przepisach.

Art. 4. 1.1) W∏aÊciciel budynku, obiektu budowla-
nego lub terenu, zapewniajàc ich ochron´ przeciw-
po˝arowà, jest obowiàzany:

1) przestrzegaç przeciwpo˝arowych wymagaƒ tech-
niczno-budowlanych, instalacyjnych i techno-
logicznych;

2) wyposa˝yç budynek, obiekt budowlany lub teren
w wymagane urzàdzenia przeciwpo˝arowe i gaÊ-
nice;

3) zapewniç konserwacj´ oraz naprawy urzàdzeƒ
przeciwpo˝arowych i gaÊnic w sposób gwarantu-
jàcy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;

———————
1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy

z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie
przeciwpo˝arowej (Dz. U. Nr 100, poz. 835), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 23 czerwca 2005 r.
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4) zapewniç osobom przebywajàcym w budynku,
obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeƒ-
stwo i mo˝liwoÊç ewakuacji;

5) przygotowaç budynek, obiekt budowlany lub te-
ren do prowadzenia akcji ratowniczej;

6) zapoznaç pracowników z przepisami przeciwpo˝a-
rowymi;

7) ustaliç sposoby post´powania na wypadek po-
wstania po˝aru, kl´ski ˝ywio∏owej lub innego
miejscowego zagro˝enia.

1a.2) OdpowiedzialnoÊç za realizacj´ obowiàzków
z zakresu ochrony przeciwpo˝arowej, o których mowa
w ust. 1, stosownie do obowiàzków i zadaƒ powierzo-
nych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlane-
go lub terenu, przejmuje — w ca∏oÊci lub w cz´Êci —
ich zarzàdca lub u˝ytkownik, na podstawie zawartej
umowy cywilnoprawnej ustanawiajàcej zarzàd lub
u˝ytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie zosta-
∏a zawarta, odpowiedzialnoÊç za realizacj´ obowiàz-
ków z zakresu ochrony przeciwpo˝arowej spoczywa
na faktycznie w∏adajàcym budynkiem, obiektem bu-
dowlanym lub terenem.

2. CzynnoÊci z zakresu ochrony przeciwpo˝arowej
mogà wykonywaç osoby posiadajàce odpowiednie
kwalifikacje.

2a.3) Osoby wykonujàce czynnoÊci z zakresu
ochrony przeciwpo˝arowej, polegajàce na zapobiega-
niu powstawaniu i rozprzestrzenianiu si´ po˝aru, nie-
zatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpo˝aro-
wej, o których mowa w art. 15 pkt 1a—5 i 8, powinny
posiadaç wykszta∏cenie wy˝sze i ukoƒczone szkolenie
specjalistów ochrony przeciwpo˝arowej albo mieç
wykszta∏cenie wy˝sze na kierunku in˝ynieria bezpie-
czeƒstwa po˝arowego lub tytu∏ zawodowy in˝yniera
po˝arnictwa lub uzyskaç uznanie kwalifikacji do wyko-
nywania zawodu in˝yniera po˝arnictwa w toku post´-
powania o uznanie nabytych w paƒstwach cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej, w paƒstwach cz∏onkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej kwa-
lifikacji do wykonywania zawodu regulowanego — in-
˝yniera po˝arnictwa.

2b.3) Osoby wymienione w ust. 2a, wykonujàce
czynnoÊci wy∏àcznie w zakresie wynikajàcym z ust. 1,
powinny posiadaç co najmniej wykszta∏cenie Êrednie
i ukoƒczone szkolenie inspektorów ochrony przeciw-
po˝arowej lub mieç tytu∏ zawodowy technika po˝ar-
nictwa lub uzyskaç uznanie kwalifikacji do wykonywa-
nia zawodu technika po˝arnictwa w toku post´powa-
nia o uznanie nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich
Unii Europejskiej, w paƒstwach cz∏onkowskich Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym lub w Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do
wykonywania zawodu regulowanego — technika po-
˝arnictwa.

3. (uchylony).4)

Art. 5.5) W∏aÊciciel, zarzàdca lub u˝ytkownik bu-
dynku, obiektu budowlanego lub terenu, obj´tych ob-
ligatoryjnym stosowaniem systemów sygnalizacji po-
˝arowej wyposa˝onych w urzàdzenia sygnalizacyjno-
-alarmowe, w przypadku gdy w tym budynku, obiek-
cie budowlanym lub na terenie nie dzia∏a jego w∏asna
jednostka ratownicza, jest obowiàzany po∏àczyç te
urzàdzenia z obiektem komendy Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej lub obiektem, wskazanym przez w∏aÊciwego
miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego)
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

Art. 6. 1. W∏aÊciwe urz´dy, instytucje, organizacje,
przedsi´biorcy lub osoby fizyczne sà obowiàzane
uwzgl´dniç wymagania w zakresie ochrony przeciw-
po˝arowej przy zagospodarowaniu i uzbrajaniu tere-
nu.

2. Autorzy dokumentacji projektowej zapewniajà
jej zgodnoÊç z wymaganiami ochrony przeciwpo˝aro-
wej. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres, tryb i zasady
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl´dem
ochrony przeciwpo˝arowej.

2a. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 2,
okreÊla si´ w szczególnoÊci:

1) rodzaje obiektów, których projekty budowlane wy-
magajà uzgodnienia;

2) tryb i zakres dokonywania uzgodnieƒ przez rzeczo-
znawców do spraw zabezpieczeƒ przeciwpo˝aro-
wych;

3)6) szczegó∏owe zasady powo∏ywania i odwo∏ywa-
nia rzeczoznawców do spraw zabezpieczeƒ
przeciwpo˝arowych oraz nadzorowania ich dzia-
∏alnoÊci i podnoszenia przez nich kwalifikacji za-
wodowych;

4) szczegó∏owe zasady prowadzenia kontroli przez
komendanta wojewódzkiego Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej nad uzgadnianiem projektów budowla-
nych pod wzgl´dem ochrony przeciwpo˝arowej.

3. Obowiàzek spe∏nienia wymagaƒ ochrony
przeciwpo˝arowej cià˝y tak˝e na wytwórcy maszyn,
urzàdzeƒ i innych wyrobów oraz nabywcy licencji za-
granicznych lub maszyn, urzàdzeƒ i innych wyrobów
pochodzàcych z importu.

4. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 3, cià˝y rów-
nie˝ na u˝ytkowniku maszyn, urzàdzeƒ i innych wyro-
bów.

5. Rozpocz´cie eksploatacji nowej, przebudowanej
lub wyremontowanej budowli, obiektu lub terenu,
maszyny, urzàdzenia lub instalacji albo innego wyro-
bu mo˝e nastàpiç wy∏àcznie, gdy:

1) zosta∏y spe∏nione wymagania przeciwpo˝arowe;

———————
2) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
3) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
4) Przez art. 1 pkt 1 lit. d ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 1.

———————
5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 1.
6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia

27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciw-
po˝arowej (Dz. U. Nr 52, poz. 452), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 12 kwietnia 2003 r.
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2) sprz´t, urzàdzenia po˝arnicze i ratownicze oraz
Êrodki gaÊnicze zapewniajà skutecznà ochron´
przeciwpo˝arowà.

Art. 7.7) 1. Wyroby s∏u˝àce zapewnieniu bezpie-
czeƒstwa publicznego lub ochronie zdrowia i ˝ycia
oraz mienia, wprowadzane do u˝ytkowania w jed-
nostkach ochrony przeciwpo˝arowej oraz wykorzysty-
wane przez te jednostki do alarmowania o po˝arze lub
innym zagro˝eniu oraz do prowadzenia dzia∏aƒ ratow-
niczych, a tak˝e wyroby stanowiàce podr´czny sprz´t
gaÊniczy, mogà byç stosowane wy∏àcznie po uprzed-
nim uzyskaniu dopuszczenia do u˝ytkowania.

2. Dopuszczenia do u˝ytkowania wyrobów, o któ-
rych mowa w ust. 1, zwane dalej „dopuszczeniami”,
w formie Êwiadectwa dopuszczenia, wydajà jednostki
badawczo-rozwojowe Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
wskazane przez ministra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych.

3. Dopuszczenia sà wydawane na czas okreÊlony,
nie d∏u˝szy ni˝ 5 lat.

4. Dopuszczenie mo˝e byç wydane na podstawie:

1) pozytywnej oceny w∏aÊciwoÊci u˝ytkowych nale-
˝ycie zidentyfikowanego wyrobu, potwierdzo-
nych, w zale˝noÊci od potrzeb: badaniami, opinia-
mi ekspertów lub innymi dokumentami, je˝eli wy-
nika to z warunków stosowania wyrobu;

2) pozytywnej oceny warunków techniczno-organi-
zacyjnych producenta wyrobu.

5. Oceny, o której mowa w ust. 4 pkt 1, dokonuje
si´ w oparciu o Polskie Normy, a w przypadku ich bra-
ku — wymagania techniczno-u˝ytkowe okreÊlone
w rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 14. Oceny,
o której mowa w ust. 4 pkt 2, dokonuje si´ w oparciu
o normy dotyczàce systemów zarzàdzania jakoÊcià.

6. W przypadku, gdy wyrób zosta∏:

1) zgodnie z prawem wyprodukowany lub dopusz-
czony do obrotu w innym paƒstwie cz∏onkowskim
Unii Europejskiej albo w Republice Turcji,

2) zgodnie z prawem wyprodukowany w innym paƒ-
stwie cz∏onkowskim Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) b´dàcym stronà umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym

— dopuszczenie wydaje si´ po ustaleniu, ˝e poziom
bezpieczeƒstwa wyrobu nie jest ni˝szy od okreÊlone-
go w Polskich Normach lub wymaganiach technicz-
no-u˝ytkowych.

7. Dopuszczony wyrób podlega oznakowaniu
przez producenta znakiem jednostki badawczo-rozwo-
jowej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, która wyda∏a do-
puszczenie.

8. W okresie, o którym mowa w ust. 3, wyroby, na
które zosta∏o wydane dopuszczenie podlegajà kontro-
li zgodnoÊci wyrobu z wymaganiami technicznymi,
dokonywanej przez jednostk´ badawczo-rozwojowà
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, która wyda∏a dopuszcze-
nie.

9. W przypadku negatywnych wyników kontroli,
o której mowa w ust. 8, jednostka badawczo-rozwojo-
wa Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, która wyda∏a do-
puszczenie mo˝e je cofnàç.

10. Za czynnoÊci zwiàzane z wydaniem i zmianà
dopuszczenia oraz kontrolà, o której mowa w ust. 8,
pobiera si´ op∏aty.

11. Na wysokoÊç op∏aty za czynnoÊci zwiàzane
z wydaniem lub zmianà dopuszczenia wyrobów majà
wp∏yw:

1) rodzaj wykonywanej czynnoÊci;

2) rodzaj wyrobu;

3) stopieƒ skomplikowania wyrobu lub programu
oceny;

4) koszt pracy na podstawie udokumentowanej licz-
by godzin pracy i stawki godzinowej;

5) koszt badaƒ wyrobu zale˝ny od zakresu badaƒ.

12. Na wysokoÊç op∏aty za czynnoÊci kontrolne
zgodnoÊci wyrobu z wymaganiami technicznymi ma-
jà wp∏yw wy∏àcznie koszty zwiàzane z badaniem tego
wyrobu.

13. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe czyn-
noÊci wykonywane w kolejnych etapach procesu do-
puszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia, podmiot
uprawniony do pobierania op∏at, a tak˝e sposób usta-
lania ich wysokoÊci, uwzgl´dniajàc okolicznoÊç, ˝e po-
winny one zapewniç pokrycie kosztów procesu do-
puszczenia i jego kontroli.

14. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
kierujàc si´ potrzebà zapewnienia ochrony ˝ycia,
zdrowia, mienia lub Êrodowiska przed po˝arem, kl´-
skà ˝ywio∏owà lub innym miejscowym zagro˝eniem
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) wykaz wyrobów, o których mowa w ust. 1;

2) wymagania techniczno-u˝ytkowe wyrobów;

3) tryb wydawania, zmiany i cofania dopuszczenia;

4) tryb przeprowadzania kontroli dopuszczenia;

5) sposób znakowania wyrobów.

Art. 8. Korzystanie przez w∏aÊciciela, zarzàdc´ lub
u˝ytkownika budynku, obiektu lub terenu z us∏ug z za-
kresu ochrony przeciwpo˝arowej jest dobrowolne.

———————
7) W brzmieniu ustalonym przez art. 8 ustawy z dnia

20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw
w zwiàzku z uzyskaniem przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.
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Art. 9.8) Kto zauwa˝y po˝ar, kl´sk´ ˝ywio∏owà lub
inne miejscowe zagro˝enie, jest obowiàzany nie-
zw∏ocznie zawiadomiç osoby znajdujàce si´ w strefie
zagro˝enia oraz: centrum powiadamiania ratunkowe-
go lub jednostk´ ochrony przeciwpo˝arowej albo Po-
licj´ bàdê wójta albo so∏tysa.

Art. 10. (uchylony).9)

Art. 11. (uchylony).9)

Art. 11a. Cz∏onkowie ochotniczych stra˝y po˝ar-
nych mogà uczestniczyç w przeglàdach przeprowa-
dzanych przez gminy w ramach realizacji zadaƒ z za-
kresu ochrony przeciwpo˝arowej.

Rozdzia∏ 3

Organizacja ochrony przeciwpo˝arowej

Art. 12.10) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych pe∏ni nadzór nad funkcjonowaniem krajowego
systemu ratowniczo-gaÊniczego i systemu powiada-
miania ratunkowego.

Art. 13.11) 1. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposo-
by i warunki ochrony przeciwpo˝arowej budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów.

2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1,
uwzgl´dnia si´:

1) czynnoÊci, których wykonywanie w obiektach bu-
dowlanych oraz na terenach przyleg∏ych do nich
jest zabronione ze wzgl´du na mo˝liwoÊç spowo-
dowania po˝aru lub jego rozprzestrzeniania si´
albo mo˝liwoÊç wystàpienia utrudnieƒ w prowa-
dzeniu dzia∏aƒ ratowniczych lub ewakuacji;

2) sposób, w jaki w∏aÊciciele, zarzàdcy lub u˝ytkow-
nicy obiektów budowlanych lub terenów powinni
spe∏niaç swoje obowiàzki w zakresie ochrony
przeciwpo˝arowej;

3) sposoby post´powania przy u˝ywaniu lub prze-
chowywaniu materia∏ów niebezpiecznych;

4) odpowiednie warunki ewakuacji oraz warunki,
w których u˝ytkowany budynek istniejàcy uznaje
si´ za zagra˝ajàcy ˝yciu ludzi;

5) wymagania, jakie powinny spe∏niaç instalacje
wodociàgowe przeciwpo˝arowe;

6) zakres obligatoryjnego stosowania w obiektach
budowlanych sta∏ych urzàdzeƒ gaÊniczych, syste-
mów sygnalizacji po˝arowej obejmujàcych urzà-
dzenia sygnalizacyjno-alarmowe oraz dêwi´ko-
wych systemów ostrzegawczych i gaÊnic;

7) wymagania, jakie powinny spe∏niaç instalacje
i urzàdzenia techniczne w obiektach budowla-
nych;

8) sposoby prowadzenia prac niebezpiecznych pod
wzgl´dem po˝arowym i oceny zagro˝enia wybu-
chem;

9) sposoby zabezpieczenia przeciwpo˝arowego la-
sów;

10) sposoby zabezpieczenia przeciwpo˝arowego zbio-
ru palnych p∏odów rolnych, ich transportu i sk∏a-
dowania.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wymagania w za-
kresie przeciwpo˝arowego zaopatrzenia w wod´ oraz
dróg po˝arowych.

4. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 3,
uwzgl´dnia si´:

1) rodzaje obiektów, w stosunku do których jest wy-
magane zapewnienie zaopatrzenia w wod´ do ze-
wn´trznego gaszenia po˝aru;

2) sposoby okreÊlania wymaganej iloÊci wody do ce-
lów przeciwpo˝arowych;

3) wymagania przeciwpo˝arowe, jakie powinny spe∏-
niaç sieci wodociàgowe;

4) êród∏a wody do zewn´trznego gaszenia po˝aru;

5) wymagania, jakie powinny spe∏niaç hydranty ze-
wn´trzne przeciwpo˝arowe;

6) rodzaje obiektów budowlanych, do których po-
winna byç doprowadzona droga po˝arowa;

7) wymagania, jakie powinna spe∏niaç droga po˝aro-
wa.

Art. 14. 1. Krajowy system ratowniczo-gaÊniczy
ma na celu ochron´ ˝ycia, zdrowia, mienia lub Êrodo-
wiska poprzez:

1) walk´ z po˝arami lub innymi kl´skami ˝ywio∏owy-
mi;

2) ratownictwo techniczne;

3) ratownictwo chemiczne;

4) ratownictwo ekologiczne;

5) ratownictwo medyczne;

———————
8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia

5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciw-
po˝arowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r.
Nr 11, poz. 59), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 10 lutego
2009 r.

9) Przez art. 3 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie usta-
wy o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. Nr 100,
poz. 836), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 lipca 2005 r.

10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 8.

11) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 6.
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6)12) wspó∏prac´ z jednostkami systemu Paƒstwowe-
go Ratownictwa Medycznego, o których mowa
w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r.
o Paƒstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U.
Nr 191, poz. 1410, z póên. zm.13)) oraz systemem
powiadamiania ratunkowego.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady
organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaÊnicze-
go, w szczególnoÊci w zakresie:

1) organizacji na obszarze powiatu, województwa
i kraju;

2) walki z po˝arami i innymi kl´skami ˝ywio∏owymi;

3) ratownictwa technicznego, chemicznego, ekolo-
gicznego i medycznego;

4) dysponowania do dzia∏aƒ ratowniczych;

5) kierowania dzia∏aniem ratowniczym;

6) prowadzenia dokumentacji zdarzeƒ okreÊlonych
w art. 2 pkt 2 oraz dokumentacji funkcjonowania
krajowego systemu ratowniczo-gaÊniczego;

7) organizacji odwodów operacyjnych;

8)14) organizacji stanowisk kierowania.

3. Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej, wojewoda lub starosta odpowiednio na obszarze
kraju, województwa lub powiatu okreÊlajà zadania
krajowego systemu ratowniczo-gaÊniczego, koordy-
nujà jego funkcjonowanie i kontrolujà wykonywanie
wynikajàcych stàd zadaƒ, a w sytuacjach nadzwyczaj-
nych zagro˝eƒ ˝ycia, zdrowia lub Êrodowiska kierujà
tym systemem.

4.15) Wojewoda i starosta wykonujà swoje zadania
przy pomocy odpowiednio wojewódzkiego i powiato-
wego zespo∏u zarzàdzania kryzysowego, dzia∏ajàcych
na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o za-
rzàdzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z póên.
zm.16)).

5.17) Wójt (burmistrz, prezydent miasta) koordynuje
funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaÊ-

niczego na obszarze gminy w zakresie ustalonym przez
wojewod´. Zadanie to mo˝e byç wykonywane przy po-
mocy komendanta gminnego ochrony przeciw-
po˝arowej, je˝eli komendant taki zosta∏ zatrudniony
przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), albo przy
pomocy komendanta gminnego zwiàzku ochotni-
czych stra˝y po˝arnych.

6.—9. (uchylone).18)

Art. 14a.19) Tworzy si´ system powiadamiania ra-
tunkowego integrujàcy krajowy system ratowniczo-
-gaÊniczy i system Paƒstwowego Ratownictwa Me-
dycznego, w zakresie realizacji nast´pujàcych zadaƒ:

1) bie˝àcej analizy zasobów ratowniczych;

2) przyjmowania zg∏oszeƒ alarmowych oraz obs∏ugi
numeru alarmowego 112;

3) kwalifikacji zg∏oszeƒ;

4) podejmowania dzia∏aƒ zgodnie z okreÊlonymi
procedurami, w szczególnoÊci:
a) dysponowania si∏ ratowniczych i zespo∏ów ra-

townictwa medycznego,
b) koordynowania oraz monitorowania dzia∏aƒ ra-

towniczych i medycznych czynnoÊci ratunko-
wych,

c) powiadamiania o zdarzeniu szpitalnych oddzia-
∏ów ratunkowych lub, je˝eli wymaga tego sytu-
acja na miejscu zdarzenia, jednostek organiza-
cyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie
udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych niezb´d-
nych dla ratownictwa medycznego,

d) inicjowania procedur reagowania kryzysowego.

2. Zadania systemu powiadamiania ratunkowego
wykonujà na terenie województwa:

1) wojewódzkie centrum powiadamiania ratunkowe-
go, przez które rozumie si´ wspólne stanowisko
kierowania, w sk∏ad którego wchodzà:
a) stanowisko kierowania komendanta wojewódz-

kiego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
b) stanowisko lekarza koordynatora ratownictwa

medycznego, o którym mowa w art. 29 ustawy
z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r. o Paƒstwowym Ratow-
nictwie Medycznym;

2) centra powiadamiania ratunkowego, przez które
rozumie si´ wspólne stanowiska kierowania,
w sk∏ad których wchodzà:

a) stanowiska kierowania komendantów powiato-
wych (miejskich) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,

b) dyspozytorzy medyczni zatrudnieni przez dys-
ponentów jednostek okreÊlonych w ustawie
z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r. o Paƒstwowym Ratow-
nictwie Medycznym, funkcjonujàcych na tere-
nie dzia∏ania centrum powiadamiania ratunko-
wego;

———————
12) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 8.
13) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r.
Nr 17, poz. 101 i Nr 237, poz. 1653 oraz z 2009 r. Nr 11,
poz. 59 i Nr 122, poz. 1007.

14) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 8.

15) W brzmieniu ustalonym przez art. 29 ustawy z dnia
26 kwietnia 2007 r. o zarzàdzaniu kryzysowym (Dz. U.
Nr 89, poz. 590), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 22 sierp-
nia 2007 r.

16) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716
i Nr 131, poz. 1076.

17) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia
25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciw-
po˝arowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 163,
poz. 1015), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 25 wrzeÊnia
2008 r.

———————
18) Przez art. 30 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r.

o stanie kl´ski ˝ywio∏owej (Dz. U. Nr 62, poz. 558), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 22 czerwca 2002 r.

19) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊ-
niku 8.
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3) pozosta∏e stanowiska kierowania Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej;

4) stanowiska kierowania Policji obs∏ugujàce nume-
ry alarmowe, w zakresie okreÊlonym w ustawie
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r.
Nr 43, poz. 277, z póên. zm.20)).

3. Jednostkami wspó∏pracujàcymi z systemem
powiadamiania ratunkowego sà ponadto, inne ni˝
wymienione w ust. 2, s∏u˝by ustawowo powo∏ane do
realizacji przedsi´wzi´ç majàcych na celu ochron´ ˝y-
cia, zdrowia oraz bezpieczeƒstwa obywateli, a tak˝e
mienia i Êrodowiska.

4. Jednostkami wspó∏pracujàcymi z systemem
powiadamiania ratunkowego mogà byç spo∏eczne or-
ganizacje ratownicze.

5. W centrach powiadamiania ratunkowego i wo-
jewódzkich centrach powiadamiania ratunkowego
mogà byç zatrudnieni operatorzy numerów alarmo-
wych, do przyjmowania zg∏oszeƒ alarmowych oraz
podejmujàcy okreÊlone procedurami czynnoÊci.

6. Centrum powiadamiania ratunkowego dzia∏a na
terenie co najmniej jednego powiatu lub miasta na
prawach powiatu, na obszarze którego wykonywane
sà zadania centrum powiadamiania ratunkowego.

7. Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej koordynuje oraz kontroluje funkcjonowanie syste-
mu powiadamiania ratunkowego, na obszarze kraju,
w szczególnoÊci poprzez analiz´ funkcjonowania sys-
temu powiadamiania ratunkowego w wojewódz-
twach oraz inicjowanie przedsi´wzi´ç w zakresie sys-
temu powiadamiania ratunkowego, z wy∏àczeniem
Êwiadczeƒ zdrowotnych, o których mowa w ustawie
z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r. o Paƒstwowym Ratownic-
twie Medycznym.

8. Wojewoda, przy pomocy komendanta woje-
wódzkiego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej oraz komen-
dantów powiatowych (miejskich) Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej, na obszarze województwa organizuje oraz
koordynuje funkcjonowanie systemu powiadamiania
ratunkowego.

9. Wojewoda kontroluje oraz nadzoruje funkcjono-
wanie systemu powiadamiania ratunkowego na ob-
szarze województwa.

Art. 14b.19) 1. Dysponent jednostki, w rozumieniu
ustawy z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r. o Paƒstwowym Ra-
townictwie Medycznym, zapewnia Êrodki ∏àcznoÊci
umo˝liwiajàce komunikacj´ z centrum powiadamia-
nia ratunkowego i pomi´dzy jednostkami systemu
Paƒstwowego Ratownictwa Medycznego oraz zatrud-
nienie dyspozytorów medycznych.

2. Komendant wojewódzki Policji zapewnia jed-
nostkom podleg∏ym Êrodki ∏àcznoÊci umo˝liwiajàce
komunikacj´ z centrum powiadamiania ratunkowego.

Art. 14c.19) 1. Wojewódzkie centrum powiadamia-
nia ratunkowego oraz centra powiadamiania ratunko-
wego organizowane sà odpowiednio przez komen-
dantów wojewódzkich i komendantów powiatowych
(miejskich) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, z zastrze˝e-
niem ust. 3.

2. Komendant wojewódzki Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej, w uzgodnieniu z wojewodà, okreÊli liczb´, lo-
kalizacj´ i teren dzia∏ania centrów powiadamiania ra-
tunkowego oraz liczb´ stanowisk dyspozytorów me-
dycznych i stanowisk operatorów numerów alarmo-
wych.

3. Wojewoda mo˝e, w drodze porozumienia, po-
wierzyç organizowanie centrów powiadamiania ra-
tunkowego starostom lub prezydentom miast na pra-
wach powiatów. Porozumienie okreÊla prawa i obo-
wiàzki stron oraz zasady wspó∏finansowania centrów
powiadamiania ratunkowego.

4. Centra powiadamiania ratunkowego w zakresie
realizacji zadaƒ, o których mowa w art. 14a ust. 1, mo-
gà wykonywaç zadania innych podmiotów oraz jedno-
stek samorzàdu terytorialnego, na podstawie porozu-
mienia zawartego z wojewodà. Porozumienie okreÊ-
la zakres i zasady wykonywania zadaƒ oraz ich finan-
sowanie.

Art. 14d.19) 1. Wojewódzkie centra powiadamiania
ratunkowego sà finansowane z bud˝etu paƒstwa,
z cz´Êci, której dysponentem jest w∏aÊciwy wojewo-
da.

2. Centra powiadamiania ratunkowego organizo-
wane przez komendanta powiatowego (miejskiego)
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej sà finansowane z bud˝e-
tu paƒstwa w formie dotacji celowej na zadania z za-
kresu administracji rzàdowej.

Art. 14e.19) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw zdrowia, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owà organizacj´, sposób funkcjonowania
oraz realizacji zadaƒ centrów powiadamiania ra-
tunkowego i wojewódzkich centrów powiadamia-
nia ratunkowego,

2) ramowe procedury obs∏ugi zg∏oszeƒ przychodzà-
cych na numery alarmowe,

3) kwalifikacje wymagane dla operatorów numerów
alarmowych, o których mowa w art. 14a ust. 5,

4) sposób i organizacj´ przeprowadzania szkolenia
operatorów numerów alarmowych,

5) zakres, form´, sposób tworzenia i przekazywania
informacji niezb´dnych do funkcjonowania syste-
mu powiadamiania ratunkowego,

———————
20) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120,
poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r.
Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651 oraz
z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716,
Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157,
poz. 1241 i Nr 168, poz. 1323.
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6) kryteria, do okreÊlenia liczby, lokalizacji i terenu
dzia∏ania centrum powiadamiania ratunkowego
oraz liczby stanowisk dyspozytorów medycznych
i stanowisk operatorów numerów alarmowych

— uwzgl´dniajàc potrzeby systemu powiadamiania
ratunkowego, w zakresie jego sprawnego funkcjono-
wania.

Art. 14f.19) Centrum powiadamiania ratunkowego
i wojewódzkie centrum powiadamiania ratunkowego
majà prawo uzyskaç, za poÊrednictwem centralnego
punktu systemu centrów powiadamiania ratunkowe-
go albo w∏asnego punktu centralnego, o których mo-
wa w art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
— Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800,
z póên. zm.21)), informacje dotyczàce lokalizacji zakoƒ-
czenia sieci, z którego zosta∏o wykonane po∏àczenie
do numeru alarmowego „112” albo innego numeru
alarmowego oraz dane dotyczàce abonenta lub zare-
jestrowanego u˝ytkownika koƒcowego us∏ugi przed-
p∏aconej, o których mowa w art. 169 ust. 1 ustawy
z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne.

Art. 15. Jednostkami ochrony przeciwpo˝arowej
sà:

1) jednostki organizacyjne Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej;

1a)22) jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony
Przeciwpo˝arowej;

2) zak∏adowa stra˝ po˝arna;

3) zak∏adowa s∏u˝ba ratownicza;

4) gminna zawodowa stra˝ po˝arna;

4a) powiatowa (miejska) zawodowa stra˝ po˝arna;

5) terenowa s∏u˝ba ratownicza;

6) ochotnicza stra˝ po˝arna;

7) zwiàzek ochotniczych stra˝y po˝arnych;

8) inne jednostki ratownicze.

Art. 16. Zadania i organizacj´ Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej okreÊla odr´bna ustawa.

Art. 16a.23) 1. Jednostki ochrony przeciwpo˝aro-
wej, o których mowa w art. 15 pkt 1a—5 i 8, tworzy si´
jako jednostki umundurowane i wyposa˝one w spe-
cjalistyczny sprz´t, przeznaczone do walki z po˝arami,
kl´skami ˝ywio∏owymi lub innymi miejscowymi za-
gro˝eniami.

2. W jednostkach wymienionych w art. 15
pkt 1a—5 i 8 sà zatrudnieni pracownicy podlegajàcy
szczególnym obowiàzkom wynikajàcym z charakteru
pracy oraz posiadajàcy odpowiednie kwalifikacje i wa-
runki psychofizyczne, zwani dalej „stra˝akami jedno-
stek ochrony przeciwpo˝arowej”.

3. Stra˝akiem jednostki ochrony przeciwpo˝aro-
wej mo˝e byç pracownik, który ma kwalifikacje wy-
magane do wykonywania zawodu stra˝aka, technika
po˝arnictwa, in˝yniera po˝arnictwa albo uzyska∏ uzna-
nie kwalifikacji do wykonywania tych zawodów regu-
lowanych w toku post´powania o uznanie nabytych
w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej, w paƒ-
stwach cz∏onkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Euro-
pejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji
Szwajcarskiej kwalifikacji do ich wykonywania, chyba
˝e nie wykonujà czynnoÊci ratowniczych.

4. Kwalifikacje wymagane do wykonywania zawo-
du stra˝aka obejmujà posiadanie wykszta∏cenia ogól-
nego, co najmniej Êredniego, oraz odbycie szkolenia
podstawowego albo szkolenia podstawowego i uzu-
pe∏niajàcego.

5. Stra˝acy jednostek ochrony przeciwpo˝arowej
powinni posiadaç zdolnoÊç fizycznà i psychicznà do
pracy w tych jednostkach. Oceny zdolnoÊci fizycznej
i psychicznej stra˝aka do pracy dokonuje lekarz s∏u˝by
medycyny pracy.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spe∏niaç
pracownicy na poszczególnych stanowiskach pra-
cy w jednostkach ochrony przeciwpo˝arowej,

2) zakres szkolenia podstawowego i uzupe∏niajàcego
do wykonywania zawodu stra˝aka,

3) zakres szkoleƒ specjalistów i inspektorów ochrony
przeciwpo˝arowej, o których mowa w art. 4
ust. 2a i 2b,

4) podmioty uprawnione do przeprowadzania szko-
leƒ, o których mowa w pkt 2 i 3, oraz form´ i ele-
menty sk∏adowe programów szkoleƒ, oraz tryb
ustalania programów tych szkoleƒ,

5) tryb wydawania oraz wzory zaÊwiadczeƒ i Êwia-
dectw, stwierdzajàcych ukoƒczenie szkoleƒ, oraz
okres wa˝noÊci zaÊwiadczeƒ,

kierujàc si´: rodzajem zadaƒ wykonywanych przez
jednostki ochrony przeciwpo˝arowej, o których mo-
wa w art. 15 pkt 1a—5 i 8 oraz na stanowiskach, na
których wykonuje si´ czynnoÊci z zakresu ochrony
przeciwpo˝arowej, koniecznoÊcià wspó∏dzia∏ania
w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaÊnicze-
go, potrzebà zachowania standardów merytorycz-
nych i dydaktycznych szkoleƒ oraz zapewnienia jed-
nolitoÊci i spójnoÊci programów szkoleƒ w zakresie
ochrony przeciwpo˝arowej.

———————
21) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362
i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600,
Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23,
poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17,
poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59,
Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716.

22) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.

23) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.
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Art. 17. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych, a za jego zgodà inni ministrowie, wojewodowie,
organy jednostek samorzàdu terytorialnego, mogà,
w drodze zarzàdzenia, tworzyç, przekszta∏caç lub li-
kwidowaç zak∏adowe stra˝e po˝arne, zak∏adowe s∏u˝-
by ratownicze, gminne (miejskie) albo powiatowe
(miejskie) zawodowe stra˝e po˝arne, terenowe s∏u˝by
ratownicze lub inne jednostki ratownicze, uwzgl´dnia-
jàc cz´stotliwoÊç wyst´powania po˝arów, kl´sk ˝y-
wio∏owych i innych miejscowych zagro˝eƒ oraz po-
trzeby w zakresie zapewnienia nale˝ytej ochrony
przeciwpo˝arowej na danym terenie.

2. Instytucje, organizacje, osoby prawne lub
fizyczne mogà, za zgodà ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych, tworzyç, przekszta∏caç lub li-
kwidowaç zak∏adowe stra˝e po˝arne, zak∏adowe s∏u˝-
by ratownicze, gminne (miejskie) albo powiatowe
(miejskie) zawodowe stra˝e po˝arne, terenowe s∏u˝by
ratownicze lub inne jednostki ratownicze, uwzgl´dnia-
jàc cz´stotliwoÊç wyst´powania po˝arów, kl´sk ˝y-
wio∏owych i innych miejscowych zagro˝eƒ oraz po-
trzeby w zakresie zapewnienia nale˝ytej ochrony 
przeciwpo˝arowej na danym terenie.

Art. 18. Organizacj´ i szczegó∏owe zasady funkcjo-
nowania zak∏adowej stra˝y po˝arnej, zak∏adowej s∏u˝-
by ratowniczej, gminnej zawodowej stra˝y po˝arnej,
terenowej s∏u˝by ratowniczej oraz innych jednostek
ratowniczych — okreÊlà osoby prawne lub fizyczne je
tworzàce, w porozumieniu i pod nadzorem komen-
danta wojewódzkiego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
w∏aÊciwego ze wzgl´du na teren dzia∏ania.

Art. 19. 1. Ochotnicza stra˝ po˝arna i zwiàzek
ochotniczych stra˝y po˝arnych funkcjonujà w oparciu
o przepisy ustawy — Prawo o stowarzyszeniach.

1a. Ochotnicza stra˝ po˝arna jest jednostkà umun-
durowanà, wyposa˝onà w specjalistyczny sprz´t,
przeznaczonà w szczególnoÊci do walki z po˝arami,
kl´skami ˝ywio∏owymi lub innymi miejscowymi za-
gro˝eniami.

1b.24) BezpoÊredni udzia∏ w dzia∏aniach ratowni-
czych mogà braç cz∏onkowie ochotniczych stra˝y po-
˝arnych, którzy ukoƒczyli 18 lat i nie przekroczyli
60 lat, posiadajà aktualne badania lekarskie dopusz-
czajàce do udzia∏u w dzia∏aniach ratowniczych oraz
odbyli szkolenie po˝arnicze, o którym mowa w art. 28
ust. 1.

2. Szczegó∏owe zadania i organizacj´ ochotniczej
stra˝y po˝arnej i ich zwiàzku okreÊla statut.

3. Wszelkie sprawy dotyczàce ochrony przeciw-
po˝arowej, okreÊlone w statucie ochotniczej stra˝y
po˝arnej i ich zwiàzku, wymagajà uzgodnienia z ko-
mendantem powiatowym (miejskim) Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej w∏aÊciwym ze wzgl´du na teren dzia-
∏ania lub Komendantem G∏ównym Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej w przypadku zwiàzku ochotniczych stra˝y
po˝arnych dzia∏ajàcego na terenie ca∏ego kraju.

Art. 20. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres, szcze-
gó∏owe warunki i tryb w∏àczania jednostek ochrony
przeciwpo˝arowej, o których mowa w art. 15
pkt 1a—6 i 8, do krajowego systemu ratowniczo-gaÊ-
niczego.

Art. 21. 1. Wojewoda mo˝e ˝àdaç od:

1) zwiàzku ochotniczych stra˝y po˝arnych,

2) ochotniczej stra˝y po˝arnej pozostajàcej poza
strukturami zwiàzku ochotniczych stra˝y po˝ar-
nych,

3) organów wykonawczych gmin i powiatów, insty-
tucji, organizacji, osób prawnych i fizycznych, któ-
re utworzy∏y jednostki ochrony przeciwpo˝arowej
na podstawie przepisu art. 17,

informacji zwiàzanych z wykonywaniem ich zadaƒ
w zakresie ochrony przeciwpo˝arowej na terenie da-
nego województwa.

2. Uprawnienia wojewody okreÊlone w ust. 1 sto-
suje si´ odpowiednio do starosty.

Art. 21a. Organy administracji rzàdowej sà obo-
wiàzane zasi´gaç opinii ogólnokrajowych organizacji
zrzeszajàcych stra˝aków jednostek ochrony przeciw-
po˝arowej oraz Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku Ochotni-
czych Stra˝y Po˝arnych Rzeczypospolitej Polskiej
o projektach ustaw i rozporzàdzeƒ dotyczàcych ochro-
ny przeciwpo˝arowej.

Art. 21b. Do zadaƒ w∏asnych powiatu w zakresie
ochrony przeciwpo˝arowej nale˝y:

1) prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz do-
tyczàcych po˝arów, kl´sk ˝ywio∏owych oraz in-
nych miejscowych zagro˝eƒ;

2) prowadzenie analizy si∏ i Êrodków krajowego sys-
temu ratowniczo-gaÊniczego na obszarze powia-
tu;

3) budowanie systemu koordynacji dzia∏aƒ jedno-
stek ochrony przeciwpo˝arowej wchodzàcych
w sk∏ad krajowego systemu ratowniczo-gaÊnicze-
go oraz s∏u˝b, inspekcji, stra˝y oraz innych pod-
miotów bioràcych udzia∏ w dzia∏aniach ratowni-
czych na obszarze powiatu;

4) organizowanie systemu ∏àcznoÊci, alarmowania
i wspó∏dzia∏ania mi´dzy podmiotami uczestniczà-
cymi w dzia∏aniach ratowniczych na obszarze po-
wiatu.

Rozdzia∏ 4

Dzia∏anie ratownicze

Art. 22. 1. Dzia∏anie ratownicze prowadzà jednost-
ki ochrony przeciwpo˝arowej, o których mowa
w art. 15 pkt 1—6 i 8.

———————
24) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 1.
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2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊ-
li, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady kiero-
wania i wspó∏dzia∏ania jednostek ochrony przeciw-
po˝arowej bioràcych udzia∏ w dzia∏aniu ratowniczym.

3. (uchylony).25)

Art. 23. 1. Jednostki ochrony przeciwpo˝arowej,
o których mowa w art. 15 pkt 1a—6 i 8, majà obowià-
zek uczestniczyç, na wezwanie Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej, w dzia∏aniach ratowniczych poza terenem w∏as-
nego dzia∏ania.

2. W przypadkach okreÊlonych w ust. 1 koszty
zwiàzane z dzia∏aniami ratowniczymi sà zwracane tym
jednostkom z bud˝etu paƒstwa.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, teren dzia∏ania po-
szczególnych jednostek ochrony przeciwpo˝arowej,
okolicznoÊci i warunki udzia∏u tych jednostek w dzia-
∏aniach ratowniczych poza terenem w∏asnego dzia∏a-
nia oraz zakres, szczegó∏owe warunki i tryb zwrotu po-
niesionych przez nie kosztów.

Art. 24. 1. W przypadku powstania po˝aru w po-
mieszczeniach misji dyplomatycznej, urz´du konsu-
larnego lub instytucji mi´dzynarodowej, korzystajà-
cych z immunitetu dyplomatycznego lub konsularne-
go, prowadzenie dzia∏ania ratowniczego przez jed-
nostki ochrony przeciwpo˝arowej jest dopuszczalne
po uprzednim uzyskaniu zgody szefa misji, kierowni-
ka urz´du konsularnego lub kierownika instytucji mi´-
dzynarodowej, z zastrze˝eniem przepisu ust. 2.

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, mo˝e byç jednak
domniemana w przypadku powstania po˝aru lub in-
nego miejscowego zagro˝enia wymagajàcego nie-
zw∏ocznego dzia∏ania ratowniczego.

Art. 25. 1. Kierujàcy dzia∏aniem ratowniczym mo-
˝e:

1) zarzàdziç ewakuacj´ ludzi i mienia;

2) wstrzymaç ruch drogowy oraz wprowadziç zakaz
przebywania osób trzecich w rejonie dzia∏ania ra-
towniczego;

3) przejàç w u˝ytkowanie na czas niezb´dny dla dzia-
∏ania ratowniczego nieruchomoÊci i ruchomoÊci,
Êrodki transportu, sprz´t, uj´cia wody, inne Êrodki
gaÊnicze, a tak˝e przedmioty i urzàdzenia przydat-
ne w dzia∏aniu ratowniczym.

2. Kierujàcy dzia∏aniem ratowniczym ma prawo
˝àdaç niezb´dnej pomocy od instytucji, organizacji,
przedsi´biorców i osób fizycznych.

3. Kierujàcy dzia∏aniem ratowniczym mo˝e odstà-
piç w trakcie dzia∏ania ratowniczego od zasad dzia∏a-
nia uznanych powszechnie za bezpieczne.

4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, zakres i tryb korzystania z praw, o których mowa
w ust. 1—3.

Rozdzia∏ 5

Uprawnienia stra˝aków jednostek ochrony
przeciwpo˝arowej i cz∏onków ochotniczych

stra˝y po˝arnych

Art. 26.26) 1. Stra˝akowi jednostki ochrony przeciw-
po˝arowej, a tak˝e cz∏onkowi ochotniczej stra˝y po-
˝arnej, zwanemu dalej „osobà poszkodowanà”, który
w zwiàzku z udzia∏em w dzia∏aniach ratowniczych lub
çwiczeniach dozna∏ uszczerbku na zdrowiu lub po-
niós∏ szkod´ w mieniu, przys∏uguje:

1) jednorazowe odszkodowanie w razie doznania
sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego uszczerbku na zdrowiu;

2) renta z tytu∏u ca∏kowitej lub cz´Êciowej niezdolno-
Êci do pracy;

3) odszkodowanie z tytu∏u szkody w mieniu.

2. Cz∏onkom rodziny osoby poszkodowanej, która
zmar∏a wskutek okolicznoÊci, o których mowa
w ust. 1, przys∏uguje:

1) jednorazowe odszkodowanie z tytu∏u Êmierci oso-
by poszkodowanej;

2) renta rodzinna;

3) odszkodowanie z tytu∏u szkody w mieniu.

3. Jednorazowe odszkodowania, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, przys∏ugujà na zasadach
okreÊlonych dla stra˝aków Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej w wysokoÊci kwot ustalanych na podstawie prze-
pisów o ubezpieczeniu spo∏ecznym z tytu∏u wypad-
ków przy pracy i chorób zawodowych i sà wyp∏acane
przez podmioty ponoszàce koszty funkcjonowania
jednostki ochrony przeciwpo˝arowej.

4. Renty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2
pkt 2, przys∏ugujà:

1) osobom poszkodowanym b´dàcym cz∏onkami
ochotniczych stra˝y po˝arnych oraz cz∏onkom ich
rodzin — na zasadach, w trybie i wysokoÊci okreÊ-
lonych w przepisach o zaopatrzeniu z tytu∏u wy-
padków lub chorób zawodowych powsta∏ych
w szczególnych okolicznoÊciach;

2) osobom poszkodowanym b´dàcym stra˝akami
jednostek ochrony przeciwpo˝arowej oraz cz∏on-
kom ich rodzin — na zasadach, w trybie i wysoko-
Êci okreÊlonych w przepisach o ubezpieczeniu
spo∏ecznym z tytu∏u wypadków przy pracy i cho-
rób zawodowych.

5. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3
oraz w ust. 2 pkt 3, ustala i wyp∏aca, z zastrze˝eniem
ust. 6, podmiot ponoszàcy koszty funkcjonowania jed-
nostki ochrony przeciwpo˝arowej na podstawie prze-
pisów o odszkodowaniach przys∏ugujàcych w zwiàzku
ze s∏u˝bà w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.———————

25) Przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o zmianie ustawy o ochronie przeciwpo˝arowej (Dz. U.
Nr 111, poz. 725), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 8 paê-
dziernika 1997 r.

———————
26) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 6, który wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.
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6. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3
oraz w ust. 2 pkt 3, przys∏ugujàce osobie poszkodowa-
nej lub cz∏onkowi rodziny osoby poszkodowanej b´-
dàcej cz∏onkiem jednostki ochrony przeciwpo˝arowej
w∏àczonej do krajowego systemu ratowniczo-gaÊni-
czego ustala i wyp∏aca w∏aÊciwy komendant woje-
wódzki Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

7. WysokoÊç odszkodowania, o którym mowa
w ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 2 pkt 3, ustala si´ wed∏ug na-
st´pujàcych zasad:

1) w razie utraty lub ca∏kowitego zniszczenia mienia
odszkodowanie ustala si´ wed∏ug ceny zakupu
obowiàzujàcej w czasie ustalania odszkodowania,
z uwzgl´dnieniem stopnia zu˝ycia mienia;

2) w razie uszkodzenia mienia odszkodowanie stano-
wi równowartoÊç przywrócenia go do stanu
sprzed wypadku; je˝eli jednak stopieƒ uszkodze-
nia jest znaczny albo koszty naprawy przekroczy-
∏yby wartoÊç uszkodzonego mienia, wyp∏aca si´
odszkodowanie w wysokoÊci okreÊlonej w pkt 1.

8. Osobie poszkodowanej, której Êwiadczenia od-
szkodowawcze, o których mowa w ust. 1, przys∏ugujà
tak˝e z tytu∏u stosunku pracy lub s∏u˝by albo ubezpie-
czenia spo∏ecznego lub majàtkowego, przyznaje si´
jedno Êwiadczenie wybrane przez zainteresowanego.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb przyznawania
Êwiadczeƒ, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz
w ust. 2 pkt 1 i 3, z uwzgl´dnieniem rodzaju dokumen-
tów stanowiàcych podstaw´ do wszcz´cia, prowadze-
nia i zakoƒczenia post´powania, treÊci orzeczenia
koƒczàcego post´powanie oraz trybu odwo∏awczego.

Art. 27. Z ochrony przewidzianej w Kodeksie kar-
nym dla funkcjonariuszy publicznych korzystajà:

1) uprawnieni do prowadzenia czynnoÊci kontrolno-
-rozpoznawczych;

2) stra˝acy jednostek ochrony przeciwpo˝arowej
i cz∏onkowie ochotniczych stra˝y po˝arnych biorà-
cy udzia∏ w dzia∏aniu ratowniczym lub wykonujà-
cy inne zadania zwiàzane z ochronà przeciwpo˝a-
rowà;

3) osoby fizyczne, które na podstawie art. 25 ust. 2
zosta∏y zobowiàzane do udzia∏u w dzia∏aniu ra-
towniczym.

Art. 27a.27) Stra˝akowi jednostki ochrony przeciw-
po˝arowej, o której mowa w art. 15 pkt 1a—5 i 8, o ile
nie jest stra˝akiem Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, oraz
˝o∏nierzowi pe∏niàcemu s∏u˝b´ w tej jednostce przy-
s∏uguje prawo do odzie˝y specjalnej i ekwipunku oso-
bistego, na zasadach okreÊlonych dla stra˝aków Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej w ustawie z dnia 24 sierpnia
1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. z 2009 r.
Nr 12, poz. 68 i Nr 18, poz. 97).

Art. 28. 1.28) Cz∏onek ochotniczej stra˝y po˝arnej,
który uczestniczy∏ w dzia∏aniu ratowniczym lub szko-
leniu po˝arniczym organizowanym przez Paƒstwowà
Stra˝ Po˝arnà lub gmin´, otrzymuje ekwiwalent pie-
ni´˝ny. WysokoÊç ekwiwalentu ustala rada gminy
w drodze uchwa∏y.

2.28) WysokoÊç ekwiwalentu, o którym mowa
w ust. 1, nie mo˝e przekraczaç 1/175 przeci´tnego wy-
nagrodzenia, og∏oszonego przez Prezesa G∏ównego
Urz´du Statystycznego w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podsta-
wie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227) przed
dniem ustalenia ekwiwalentu, za ka˝dà godzin´ udzia-
∏u w dzia∏aniu ratowniczym lub szkoleniu po˝arni-
czym. Ekwiwalent jest wyp∏acany z bud˝etu gminy.

3. Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie
przys∏uguje cz∏onkowi ochotniczej stra˝y po˝arnej za
czas nieobecnoÊci w pracy, za który zachowa∏ wyna-
grodzenie.

4. Cz∏onkowie ochotniczych stra˝y po˝arnych, za
czas nieobecnoÊci w pracy z przyczyn okreÊlonych
w ust. 1, zachowujà przewidziane w odr´bnych prze-
pisach uprawnienie do innych ni˝ wynagrodzenie
Êwiadczeƒ zwiàzanych z pracà.

5. W przypadku zbiegu Êwiadczeƒ, o których mo-
wa w ust. 1 i 4, przys∏ugujàcych na podstawie odr´b-
nych przepisów stosuje si´ przepisy korzystniejsze.

6. Cz∏onek ochotniczej stra˝y po˝arnej bioràcy bez-
poÊredni udzia∏ w dzia∏aniach ratowniczych ma prawo
do okresowych bezp∏atnych badaƒ lekarskich.

7.29) Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw we-
wn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb
i sposób przeprowadzania oraz zakres badaƒ, o któ-
rych mowa w ust. 6, a tak˝e podmioty uprawnione do
ich przeprowadzania, uwzgl´dniajàc specyfik´ dzia∏aƒ
ratowniczych, a tak˝e kwalifikacje podmiotów prze-
prowadzajàcych badania lekarskie.

Rozdzia∏ 6

Âwiadczenia rzeczowe i finansowe

Art. 29. Koszty funkcjonowania jednostek ochrony
przeciwpo˝arowej pokrywane sà z:

1) bud˝etu paƒstwa;

2) bud˝etów jednostek samorzàdu terytorialnego;

3) dochodów instytucji ubezpieczeniowych, ubezpie-
czajàcych osoby prawne i fizyczne;

4) Êrodków w∏asnych podmiotów, o których mowa
w art. 17, które uzyska∏y zgod´ ministra w∏aÊciwe-
go do spraw wewn´trznych na utworzenie jed-
nostki ochrony przeciwpo˝arowej.

———————
27) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
28) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 17.
29) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 17.
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Art. 30.30) W∏aÊciciel, zarzàdca lub u˝ytkownik bu-
dynku, obiektu lub terenu ponosi w pe∏ni koszty naby-
cia i utrzymania, w stanie zapewniajàcym sprawnoÊç,
sprz´tu, urzàdzeƒ przeciwpo˝arowych, Êrodków gaÊ-
niczych, urzàdzeƒ sygnalizacyjno-alarmowych i in-
nych urzàdzeƒ oraz instalacji ochrony przeciwpo˝aro-
wej, do których posiadania zobowiàzujà go przepisy
wydane na podstawie art. 13 ust. 1 i 3, a tak˝e koszty
wykonania obowiàzku okreÊlonego w art. 5.

Art. 31. 1. Paƒstwowa Stra˝ Po˝arna jest obowià-
zana do przekazywania nieodp∏atnie technicznie
sprawnego, zb´dnego sprz´tu i urzàdzeƒ ochotni-
czym stra˝om po˝arnym, po zasi´gni´ciu opinii w∏a-
Êciwego zarzàdu wojewódzkiego Zwiàzku Ochotni-
czych Stra˝y Po˝arnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zak∏adowe stra˝e po˝arne lub zak∏adowe s∏u˝by
ratownicze mogà przekazywaç nieodp∏atnie sprawny
technicznie, zb´dny sprz´t i urzàdzenia Zarzàdowi
G∏ównemu Zwiàzku Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ochotniczym stra˝om
po˝arnym pozostajàcym poza strukturami zwiàzku.

Art. 32. 1. Koszty wyposa˝enia, utrzymania, wy-
szkolenia i zapewnienia gotowoÊci bojowej jednostek
ochrony przeciwpo˝arowej, o których mowa w art. 15
pkt 1a—5 i 8, ponoszà podmioty tworzàce te jednost-
ki.

2. Koszty wyposa˝enia, utrzymania, wyszkolenia
i zapewnienia gotowoÊci bojowej ochotniczej stra˝y
po˝arnej ponosi gmina, z zastrze˝eniem art. 35 ust. 1.

3. Gmina ma równie˝ obowiàzek:

1) bezp∏atnego umundurowania cz∏onków ochotni-
czej stra˝y po˝arnej;

2)31) ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej
cz∏onków ochotniczej stra˝y po˝arnej i m∏odzie˝o-
wej dru˝yny po˝arniczej; ubezpieczenie mo˝e byç
imienne lub zbiorowe nieimienne;

3)32) ponoszenia kosztów okresowych badaƒ lekar-
skich, o których mowa w art. 28 ust. 6.

3a.33) Wójt (burmistrz, prezydent miasta) mo˝e za-
trudniç komendanta gminnego ochrony przeciwpo˝a-
rowej. Na stanowisku komendanta gminnego ochro-
ny przeciwpo˝arowej mo˝e byç tak˝e zatrudniony ko-
mendant gminny zwiàzku ochotniczych stra˝y po˝ar-
nych.

3b.34) Jednostki samorzàdu terytorialnego mogà
przekazywaç ochotniczym stra˝om po˝arnym Êrodki
pieni´˝ne w formie dotacji.

4. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do ochot-
niczej stra˝y po˝arnej funkcjonujàcej w budynku,
obiekcie lub na terenie nieb´dàcym w∏asnoÊcià, nie-
u˝ytkowanym bàdê niezarzàdzanym przez gmin´.

Art. 33. 1. Bud˝et paƒstwa uczestniczy w kosztach
funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpo˝aro-
wej, o których mowa w art. 15 pkt 2—6 i 8, je˝eli jed-
nostki te dzia∏ajà w ramach krajowego systemu ra-
towniczo-gaÊniczego.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych co-
rocznie okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç
Êrodków finansowych i ich podzia∏ mi´dzy podmioty,
o których mowa w ust. 1, z zastrze˝eniem ich wykorzy-
stania wy∏àcznie dla zapewnienia gotowoÊci bojowej
jednostek ochrony przeciwpo˝arowej.

Art. 34. 1. Inne koszty funkcjonowania ochotni-
czych stra˝y po˝arnych i ich zwiàzków, zwiàzane
z ochronà przeciwpo˝arowà, pokrywane sà z bud˝etu
paƒstwa, o ile na podstawie odr´bnych przepisów zo-
stanà przekazane gminom jako zadania zlecone.

2. WysokoÊç kosztów, o których mowa w ust. 1,
okreÊlana jest corocznie przez ministra w∏aÊciwego
do spraw wewn´trznych i przekazywana ochotniczym
stra˝om po˝arnym lub ich zwiàzkom.

Art. 35. 1. Szkolenie cz∏onków ochotniczej stra˝y
po˝arnej, o których mowa w art. 28 ust. 6, prowadzi
nieodp∏atnie Paƒstwowa Stra˝ Po˝arna.

2. Szkolenie stra˝aków jednostek ochrony przeciw-
po˝arowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a—5 i 8,
oraz cz∏onków ochotniczej stra˝y po˝arnej, o której
mowa w art. 32 ust. 4, mo˝e prowadziç odp∏atnie Paƒ-
stwowa Stra˝ Po˝arna.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli szczegó∏owe zasady i sposób odp∏atnoÊci za
szkolenia, o których mowa w ust. 2.

Art. 36. (uchylony).35)

Art. 37. 1. NieruchomoÊci, Êrodki transportu, urzà-
dzenia i sprz´t pozostajàcy w dyspozycji ochotniczej
stra˝y po˝arnej lub ich zwiàzku mogà byç, z zastrze˝e-
niem wynikajàcym z przepisu art. 33 ust. 1, odp∏atnie
wykorzystywane do innych spo∏ecznie u˝ytecznych
celów, okreÊlonych w statucie ochotniczej stra˝y po-
˝arnej lub ich zwiàzku.

2. Ârodki uzyskane z tytu∏u, o którym mowa
w ust. 1, stanowià dochody w∏asne ochotniczej stra˝y
po˝arnej lub ich zwiàzku.

Art. 38. 1. Zak∏ady ubezpieczeƒ sà obowiàzane
przekazywaç 10 % sumy wp∏ywów uzyskanych z tytu-
∏u obowiàzkowego ubezpieczenia od ognia na okreÊ-
lone cele ochrony przeciwpo˝arowej.

1a. Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej i Zarzàd G∏ówny Zwiàzku Ochotniczych Stra˝y Po-
˝arnych Rzeczypospolitej Polskiej otrzymujà po 50 %
kwoty, o której mowa w ust. 1.

2. (uchylony).36)

———————
30) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 6 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 6.
31) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 17.
32) Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 6.
33) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 17.
34) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 17.

———————
35) Przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 25.
36) Przez art. 1 pkt 26 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 25.
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Art. 39. 1. Ârodki finansowe przekazane Komen-
dantowi G∏ównemu Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i Za-
rzàdowi G∏ównemu Zwiàzku Ochotniczych Stra˝y Po-
˝arnych Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie prze-
pisów art. 35 ust. 2 i art. 38 ust. 1a sà przeznaczone
wy∏àcznie na cele ochrony przeciwpo˝arowej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady
rozdzia∏u Êrodków, o których mowa w ust. 1.

Rozdzia∏ 7

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 40. 1. Dzia∏ajàce w dniu wejÊcia w ˝ycie usta-
wy ochotnicze stra˝e po˝arne oraz Zwiàzek Ochotni-
czych Stra˝y Po˝arnych stajà si´ stowarzyszeniami
w rozumieniu ustawy — Prawo o stowarzyszeniach.

2. (pomini´ty).37)

3. (pomini´ty).37)

4. (pomini´ty).37)

Art. 41. (pomini´ty).37)

Art. 42. (uchylony).38)

Art. 43. (pomini´ty).37)

Art. 44. W∏aÊciciel, zarzàdca lub u˝ytkownik bu-
dynku, obiektu lub terenu, w którym funkcjonuje re-
sortowa lub zak∏adowa stra˝ po˝arna albo inna jed-
nostka ochrony przeciwpo˝arowej, w tym ochotnicza
stra˝ po˝arna, ponosi wszelkie koszty zwiàzane
z utrzymaniem tych jednostek.

Art. 44a. Ustawa nie narusza przepisów prawa
geologicznego i górniczego.

Art. 45. (pomini´ty).37)

Art. 46. Traci moc ustawa z dnia 12 czerwca
1975 r. o ochronie przeciwpo˝arowej (Dz. U. Nr 20,
poz. 106, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35,
poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198).

Art. 47. Ustawa wchodzi w ˝ycie w ciàgu 14 dni od
dnia og∏oszenia39).

———————
37) Zamieszczony w obwieszczeniu.

———————
38) Przez art. 1 pkt 28 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 25.
39) Ustawa zosta∏a og∏oszona w dniu 11 wrzeÊnia 1991 r.




