DZIENNIK USTAW
USTAWA
z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpo arowej.
(Dz. U. 2002 Nr 147, poz. 1229)

(zm. Dz.U. 2003 Nr 52, poz. 452; Dz.U. 2004 Nr 96, poz. 959; Dz.U. 2005 Nr 100, poz. 835)

Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ochrona przeciwpo arowa polega na realizacji przedsi wzi maj cych na celu
ochron ycia, zdrowia, mienia lub rodowiska przed po arem, kl sk ywiołow lub innym
miejscowym zagro eniem poprzez:
1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu si po aru, kl ski ywiołowej lub innego
miejscowego zagro enia,
2) zapewnienie sił i rodków do zwalczania po aru, kl ski ywiołowej lub innego
miejscowego zagro enia,
3) prowadzenie działa ratowniczych.
Art. 2. Ilekro w ustawie jest mowa o:
1) zapobie eniu powstawaniu i rozprzestrzenianiu si po aru, kl ski ywiołowej lub innego
miejscowego zagro enia - rozumie si przez to:
a) zapewnienie koniecznych warunków ochrony technicznej nieruchomo ciom i
ruchomo ciom,
b) tworzenie warunków organizacyjnych i formalnoprawnych zapewniaj cych ochron
ludzi i mienia, a tak e przeciwdziałaj cych powstawaniu lub minimalizuj cych skutki
po aru, kl ski ywiołowej lub innego miejscowego zagro enia,
2) działaniach ratowniczych - rozumie si przez to ka d czynno podj t w celu ochrony
ycia, zdrowia, mienia lub rodowiska, a tak e likwidacj przyczyn powstania po aru,
wyst pienia kl ski ywiołowej lub innego miejscowego zagro enia,
3) innym miejscowym zagro eniu - rozumie si przez to zdarzenie wynikaj ce z rozwoju
cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody nieb d ce po arem ani kl sk ywiołow ,
stanowi ce zagro enie dla ycia, zdrowia, mienia lub rodowiska, któremu zapobie enie
lub którego usuni cie skutków nie wymaga zastosowania nadzwyczajnych rodków,
4) krajowym systemie ratowniczo-ga niczym - rozumie si przez to integraln cz
organizacji bezpiecze stwa wewn trznego pa stwa, obejmuj c , w celu ratowania ycia,
zdrowia, mienia lub rodowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie po arów,
kl sk ywiołowych lub innych miejscowych zagro e ; system ten skupia jednostki
ochrony przeciwpo arowej, inne słu by, inspekcje, stra e, instytucje oraz podmioty, które
dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły si współdziała w akcjach
ratowniczych.

Rozdział 2
Zapobieganie po arowi, kl sce ywiołowej lub innemu miejscowemu zagro eniu
Art. 3. 1. Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystaj ce ze
rodowiska, budynku, obiektu lub terenu s obowi zane zabezpieczy je przed zagro eniem
po arowym lub innym miejscowym zagro eniem.
2. Wła ciciel, zarz dca lub u ytkownik budynku, obiektu lub terenu, a tak e podmioty, o
których mowa w ust. 1, ponosz
odpowiedzialno
za naruszenie przepisów
przeciwpo arowych, w trybie i na zasadach okre lonych w innych przepisach.
Art. 4. 1. Wła ciciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniaj c ich
ochron przeciwpo arow , jest obowi zany:
1) przestrzega
przeciwpo arowych
wymaga
techniczno-budowlanych,
instalacyjnych i technologicznych,
2) wyposa y budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urz dzenia
przeciwpo arowe i ga nice,
3) zapewni konserwacj oraz naprawy urz dze przeciwpo arowych i ga nic w
sposób gwarantuj cy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
4) zapewni osobom przebywaj cym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie,
bezpiecze stwo i mo liwo ewakuacji,
5) przygotowa budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji
ratowniczej,
6) zapozna pracowników z przepisami przeciwpo arowymi,
7) ustali sposoby post powania na wypadek powstania po aru, kl ski ywiołowej lub
innego miejscowego zagro enia.
1a. Odpowiedzialno za realizacj obowi zków z zakresu ochrony przeciwpo arowej, o
których mowa w ust. 1, stosownie do obowi zków i zada powierzonych w odniesieniu
do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje - w cało ci lub w cz ci - ich
zarz dca lub u ytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej
ustanawiaj cej zarz d lub u ytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została
zawarta, odpowiedzialno
za realizacj
obowi zków z zakresu ochrony
przeciwpo arowej spoczywa na faktycznie władaj cym budynkiem, obiektem
budowlanym lub terenem.
2. Czynno ci z zakresu ochrony przeciwpo arowej mog wykonywa osoby posiadaj ce
odpowiednie kwalifikacje.
2a. Osoby wykonuj ce czynno ci z zakresu ochrony przeciwpo arowej, polegaj ce na
zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu si po aru, niezatrudnione w
jednostkach ochrony przeciwpo arowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8, powinny
posiada
wykształcenie wy sze i uko czone szkolenie specjalistów ochrony
przeciwpo arowej albo mie
wykształcenie wy sze na kierunku in ynieria
bezpiecze stwa po arowego lub tytuł zawodowy in yniera po arnictwa lub uzyska
uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu in yniera po arnictwa w toku
post powania o uznanie nabytych w pa stwach członkowskich Unii Europejskiej, w
pa stwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji
Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego - in yniera
po arnictwa.

2b. Osoby wymienione w ust. 2a, wykonuj ce czynno ci wył cznie w zakresie
wynikaj cym z ust. 1, powinny posiada co najmniej wykształcenie rednie i uko czone
szkolenie inspektorów ochrony przeciwpo arowej lub mie tytuł zawodowy technika
po arnictwa lub uzyska uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technika
po arnictwa w toku post powania o uznanie nabytych w pa stwach członkowskich Unii
Europejskiej, w pa stwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w
Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego technika po arnictwa.
3. uchylony
Art. 5. Wła ciciel, zarz dca lub u ytkownik budynku, obiektu budowlanego lub terenu,
obj tych obligatoryjnym stosowaniem systemów sygnalizacji po arowej wyposa onych
w urz dzenia sygnalizacyjno-alarmowe, w przypadku gdy w tym budynku, obiekcie
budowlanym lub na terenie nie działa jego własna jednostka ratownicza, jest
obowi zany poł czy te urz dzenia z obiektem komendy Pa stwowej Stra y Po arnej
lub obiektem, wskazanym przez wła ciwego miejscowo komendanta powiatowego
(miejskiego) Pa stwowej Stra y Po arnej.
Art. 6. 1. Wła ciwe urz dy, instytucje, organizacje, przedsi biorcy lub osoby fizyczne s
obowi zane uwzgl dni
wymagania w zakresie ochrony przeciwpo arowej przy
zagospodarowaniu i uzbrajaniu terenu.
2. Autorzy dokumentacji projektowej zapewniaj jej zgodno z wymaganiami ochrony
przeciwpo arowej. Minister wła ciwy do spraw wewn trznych okre li, w drodze
rozporz dzenia, zakres, tryb i zasady uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl dem
ochrony przeciwpo arowej.
2a. W rozporz dzeniu, o którym mowa w ust. 2, okre la si w szczególno ci:
1) rodzaje obiektów, których projekty budowlane wymagaj uzgodnienia,
2) tryb i zakres dokonywania uzgodnie przez rzeczoznawców do spraw zabezpiecze
przeciwpo arowych,
3) szczegółowe zasady powoływania i odwoływania rzeczoznawców do spraw zabezpiecze
przeciwpo arowych oraz nadzorowania ich działalno ci i podnoszenia przez nich
kwalifikacji zawodowych,
4) szczegółowe zasady prowadzenia kontroli przez komendanta wojewódzkiego Pa stwowej
Stra y Po arnej nad uzgadnianiem projektów budowlanych pod wzgl dem ochrony
przeciwpo arowej.
3. Obowi zek spełnienia wymaga ochrony przeciwpo arowej ci y tak e na wytwórcy
maszyn, urz dze i innych wyrobów oraz nabywcy licencji zagranicznych lub maszyn,
urz dze i innych wyrobów pochodz cych z importu.
4. Obowi zek, o którym mowa w ust. 3, ci y równie na u ytkowniku maszyn, urz dze i
innych wyrobów.
5. Rozpocz cie eksploatacji nowej, przebudowanej lub wyremontowanej budowli, obiektu lub
terenu, maszyny, urz dzenia lub instalacji albo innego wyrobu mo e nast pi wył cznie, gdy:
1) zostały spełnione wymagania przeciwpo arowe,

2) sprz t, urz dzenia po arnicze i ratownicze oraz rodki ga nicze zapewniaj skuteczn
ochron przeciwpo arow .
Art. 7. 1. Wyroby słu ce zapewnieniu bezpiecze stwa publicznego lub ochronie zdrowia i
ycia oraz mienia, wprowadzane do u ytkowania w jednostkach ochrony przeciwpo arowej
oraz wykorzystywane przez te jednostki do alarmowania o po arze lub innym zagro eniu oraz
do prowadzenia działa ratowniczych, a tak e wyroby stanowi ce podr czny sprz t ga niczy,
mog by stosowane wył cznie po uprzednim uzyskaniu dopuszczenia do u ytkowania.
2. Dopuszczenia do u ytkowania wyrobów, o których mowa w ust. 1, zwane dalej
"dopuszczeniami", w formie wiadectwa dopuszczenia, wydaj jednostki badawczorozwojowe Pa stwowej Stra y Po arnej, wskazane przez ministra wła ciwego do spraw
wewn trznych.
3. Dopuszczenia s wydawane na czas okre lony, nie dłu szy ni 5 lat.
4. Dopuszczenie mo e by wydane na podstawie:
1) pozytywnej oceny wła ciwo ci u ytkowych nale ycie zidentyfikowanego wyrobu,
potwierdzonych, w zale no ci od potrzeb: badaniami, opiniami ekspertów lub innymi
dokumentami, je eli wynika to z warunków stosowania wyrobu,
2) pozytywnej oceny warunków techniczno-organizacyjnych producenta wyrobu.
5. Oceny, o której mowa w ust. 4 pkt 1, dokonuje si w oparciu o Polskie Normy, a w
przypadku ich braku - wymagania techniczno-u ytkowe okre lone w rozporz dzeniu, o
którym mowa w ust. 14. Oceny, o której mowa w ust. 4 pkt 2, dokonuje si w oparciu o
normy dotycz ce systemów zarz dzania jako ci .
6. W przypadku, gdy wyrób został:
1) zgodnie z prawem wyprodukowany lub dopuszczony do obrotu w innym pa stwie
członkowskim Unii Europejskiej albo w Republice Turcji,
2) zgodnie z prawem wyprodukowany w innym pa stwie członkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) b d cym stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym
- dopuszczenie wydaje si po ustaleniu, e poziom bezpiecze stwa wyrobu nie jest ni szy od
okre lonego w Polskich Normach lub wymaganiach techniczno-u ytkowych.
7. Dopuszczony wyrób podlega oznakowaniu przez producenta znakiem jednostki badawczorozwojowej Pa stwowej Stra y Po arnej, która wydała dopuszczenie.
8. W okresie, o którym mowa w ust. 3, wyroby, na które zostało wydane dopuszczenie
podlegaj kontroli zgodno ci wyrobu z wymaganiami technicznymi, dokonywanej przez
jednostk badawczo-rozwojow Pa stwowej Stra y Po arnej, która wydała dopuszczenie.
9. W przypadku negatywnych wyników kontroli, o której mowa w ust. 8, jednostka
badawczo-rozwojowa Pa stwowej Stra y Po arnej, która wydała dopuszczenie mo e je
cofn .
10. Za czynno ci zwi zane z wydaniem i zmian dopuszczenia oraz kontrol , o której mowa
w ust. 8, pobiera si opłaty.

11. Na wysoko opłaty za czynno ci zwi zane z wydaniem lub zmian dopuszczenia
wyrobów maj wpływ:
1) rodzaj wykonywanej czynno ci,
2) rodzaj wyrobu,
3) stopie skomplikowania wyrobu lub programu oceny,
4) koszt pracy na podstawie udokumentowanej liczby godzin pracy i stawki godzinowej,
5) koszt bada wyrobu zale ny od zakresu bada .
12. Na wysoko
opłaty za czynno ci kontrolne zgodno ci wyrobu z wymaganiami
technicznymi maj wpływ wył cznie koszty zwi zane z badaniem tego wyrobu.
13. Minister wła ciwy do spraw wewn trznych okre li, w drodze rozporz dzenia,
szczegółowe czynno ci wykonywane w kolejnych etapach procesu dopuszczenia, zmiany i
kontroli dopuszczenia, podmiot uprawniony do pobierania opłat, a tak e sposób ustalania ich
wysoko ci, uwzgl dniaj c okoliczno , e powinny one zapewni pokrycie kosztów procesu
dopuszczenia i jego kontroli.
14. Minister wła ciwy do spraw wewn trznych, kieruj c si potrzeb zapewnienia ochrony
ycia, zdrowia, mienia lub rodowiska przed po arem, kl sk
ywiołow lub innym
miejscowym zagro eniem okre li, w drodze rozporz dzenia:
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 wła ciciela, zarz dc lub u ytkownika budynku, obiektu lub terenu
z usług z zakresu ochrony przeciwpo arowej jest dobrowolne.
Art. 9. Kto zauwa y po ar, kl sk ywiołow lub inne miejscowe zagro enie, obowi zany
jest niezwłocznie zawiadomi osoby znajduj ce si w strefie zagro enia oraz jednostk
ochrony przeciwpo arowej b d policj lub wójta albo sołtysa.
Art. 10. 1. Prawo do przeprowadzania czynno ci kontrolno-rozpoznawczych z zakresu
ochrony przeciwpo arowej maj uprawnieni stra acy pełni cy słu b w Pa stwowej Stra y
Po arnej oraz osoby upowa nione przez komendanta wojewódzkiego Pa stwowej Stra y
Po arnej.
2. Zasady przeprowadzania czynno ci kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony
przeciwpo arowej okre li minister wła ciwy do spraw wewn trznych w drodze
rozporz dzenia.
Art. 11. Stra acy, o których mowa w art. 10 ust. 1, w przypadku stwierdzenia naruszenia
przepisów przeciwpo arowych maj prawo do nakładania grzywny w drodze mandatu
karnego.
Art. 11a. Członkowie ochotniczych stra y po arnych mog uczestniczy w przegl dach
przeprowadzanych przez gminy w ramach realizacji zada
z zakresu ochrony
przeciwpo arowej.

Rozdział 3
Organizacja ochrony przeciwpo arowej
Art. 12. Minister wła ciwy do spraw wewn trznych odpowiada za realizacj polityki pa stwa
w zakresie ochrony przeciwpo arowej oraz pełni nadzór nad funkcjonowaniem krajowego
systemu ratowniczo-ga niczego.
Art. 13. 1. Minister wła ciwy do spraw wewn trznych okre li, w drodze rozporz dzenia,
sposoby i warunki ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów.
2. W rozporz dzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzgl dnia si :
1) czynno ci, których wykonywanie w obiektach budowlanych oraz na terenach przyległych
do nich jest zabronione ze wzgl du na mo liwo spowodowania po aru lub jego
rozprzestrzeniania si albo mo liwo wyst pienia utrudnie w prowadzeniu działa
ratowniczych lub ewakuacji,
2) sposób, w jaki wła ciciele, zarz dcy lub u ytkownicy obiektów budowlanych lub terenów
powinni spełnia swoje obowi zki w zakresie ochrony przeciwpo arowej,
3) sposoby post powania przy u ywaniu lub przechowywaniu materiałów niebezpiecznych,
4) odpowiednie warunki ewakuacji oraz warunki, w których u ytkowany budynek istniej cy
uznaje si za zagra aj cy yciu ludzi,
5) wymagania, jakie powinny spełnia instalacje wodoci gowe przeciwpo arowe,
6) zakres obligatoryjnego stosowania w obiektach budowlanych stałych urz dze
ga niczych, systemów sygnalizacji po arowej obejmuj cych urz dzenia sygnalizacyjnoalarmowe oraz d wi kowych systemów ostrzegawczych i ga nic,
7) wymagania, jakie powinny spełnia instalacje i urz dzenia techniczne w obiektach
budowlanych,
8) sposoby prowadzenia prac niebezpiecznych pod wzgl dem po arowym i oceny
zagro enia wybuchem,
9) sposoby zabezpieczenia przeciwpo arowego lasów,
10) sposoby zabezpieczenia przeciwpo arowego zbioru palnych płodów rolnych, ich
transportu i składowania.
3. Minister wła ciwy do spraw wewn trznych okre li, w drodze rozporz dzenia, wymagania
w zakresie przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod oraz dróg po arowych.
4. W rozporz dzeniu, o którym mowa w ust. 3, uwzgl dnia si :
1) rodzaje obiektów, w stosunku do których jest wymagane zapewnienie zaopatrzenia w
wod do zewn trznego gaszenia po aru,
2) sposoby okre lania wymaganej ilo ci wody do celów przeciwpo arowych,
3) wymagania przeciwpo arowe, jakie powinny spełnia sieci wodoci gowe,
4) ródła wody do zewn trznego gaszenia po aru,
5) wymagania, jakie powinny spełnia hydranty zewn trzne przeciwpo arowe,
6) rodzaje obiektów budowlanych, do których powinna by doprowadzona droga po arowa,
7) wymagania, jakie powinna spełnia droga po arowa.
Art. 14. 1. Krajowy system ratowniczo-ga niczy ma na celu ochron
lub rodowiska poprzez:
1) walk z po arami lub innymi kl skami ywiołowymi,
2) ratownictwo techniczne,

ycia, zdrowia, mienia

3)
4)
5)
6)

ratownictwo chemiczne,
ratownictwo ekologiczne,
ratownictwo medyczne,
współprac z systemem Pa stwowe Ratownictwo Medyczne.

2. Minister wła ciwy do spraw wewn trznych okre li, w drodze rozporz dzenia, szczegółowe
zasady organizacji krajowego systemu ratowniczo-ga niczego, w szczególno ci w zakresie:
1) organizacji na obszarze powiatu, województwa i kraju,
2) walki z po arami i innymi kl skami ywiołowymi,
3) ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego,
4) dysponowania do działa ratowniczych,
5) kierowania działaniem ratowniczym,
6) prowadzenia dokumentacji zdarze okre lonych w art. 2 pkt 2 oraz dokumentacji
funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-ga niczego,
7) organizacji odwodów operacyjnych,
8) organizacji stanowisk kierowania,
9) organizacji centrów powiadamiania ratunkowego i stanowisk kierowania.
3. Komendant Główny Pa stwowej Stra y Po arnej, wojewoda lub starosta odpowiednio na
obszarze kraju, województwa lub powiatu okre laj zadania krajowego systemu ratowniczoga niczego, koordynuj jego funkcjonowanie i kontroluj wykonywanie wynikaj cych st d
zada , a w sytuacjach nadzwyczajnych zagro e ycia, zdrowia lub rodowiska kieruj tym
systemem.
4. Wojewoda i starosta wykonuj swoje zadania przy pomocy odpowiednio wojewódzkiego i
powiatowego zespołu reagowania kryzysowego, działaj cych na podstawie przepisów o
stanie kl ski ywiołowej.
5. Wójt (burmistrz lub prezydent miasta) koordynuje funkcjonowanie krajowego systemu
ratowniczo-ga niczego na obszarze gminy w zakresie ustalonym przez wojewod . Zadanie to
wykonywane jest przy pomocy komendanta gminnego ochrony przeciwpo arowej, je eli
komendant taki został zatrudniony przez gmin .
6.-9. (skre lone).
Art. 15. Jednostkami ochrony przeciwpo arowej s :
1) jednostki organizacyjne Pa stwowej Stra y Po arnej,
1a) jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpo arowej,
2) zakładowa stra po arna,
3) zakładowa słu ba ratownicza,
4) gminna zawodowa stra po arna,
4a) powiatowa (miejska) zawodowa stra po arna,
5) terenowa słu ba ratownicza,
6) ochotnicza stra po arna,
7) zwi zek ochotniczych stra y po arnych,
8) inne jednostki ratownicze.
Art. 16. Zadania i organizacj Pa stwowej Stra y Po arnej okre la odr bna ustawa.
Art. 16a. 1. Jednostki ochrony przeciwpo arowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8,
tworzy si jako jednostki umundurowane i wyposa one w specjalistyczny sprz t,

przeznaczone do walki z po arami, kl skami ywiołowymi lub innymi miejscowymi
zagro eniami.
2. W jednostkach wymienionych w art. 15 pkt 1a-5 i 8 s zatrudnieni pracownicy
podlegaj cy szczególnym obowi zkom wynikaj cym z charakteru pracy oraz
posiadaj cy odpowiednie kwalifikacje i warunki psychofizyczne, zwani dalej
"stra akami jednostek ochrony przeciwpo arowej".
3. Stra akiem jednostki ochrony przeciwpo arowej mo e by pracownik, który ma
kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu stra aka, technika po arnictwa,
in yniera po arnictwa albo uzyskał uznanie kwalifikacji do wykonywania tych zawodów
regulowanych w toku post powania o uznanie nabytych w pa stwach członkowskich
Unii Europejskiej, w pa stwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w
Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do ich wykonywania, chyba e nie wykonuj
czynno ci ratowniczych.
4. Kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu stra aka obejmuj posiadanie
wykształcenia ogólnego, co najmniej redniego, oraz odbycie szkolenia podstawowego
albo szkolenia podstawowego i uzupełniaj cego.
5. Stra acy jednostek ochrony przeciwpo arowej powinni posiada zdolno fizyczn i
psychiczn do pracy w tych jednostkach. Oceny zdolno ci fizycznej i psychicznej
stra aka do pracy dokonuje lekarz słu by medycyny pracy.
6. Minister wła ciwy do spraw wewn trznych okre li, w drodze rozporz dzenia:
1) wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełnia pracownicy na poszczególnych
stanowiskach pracy w jednostkach ochrony przeciwpo arowej,
2) zakres szkolenia podstawowego i uzupełniaj cego do wykonywania zawodu stra aka,
3) zakres szkole specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpo arowej, o których
mowa w art. 4 ust. 2a i 2b,
4) podmioty uprawnione do przeprowadzania szkole , o których mowa w pkt 2 i 3, oraz
form i elementy składowe programów szkole , oraz tryb ustalania programów tych
szkole ,
5) tryb wydawania oraz wzory za wiadcze i wiadectw, stwierdzaj cych uko czenie
szkole , oraz okres wa no ci za wiadcze ,
kieruj c si : rodzajem zada
wykonywanych przez jednostki ochrony
przeciwpo arowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 oraz na stanowiskach, na
których wykonuje si czynno ci z zakresu ochrony przeciwpo arowej, konieczno ci
współdziałania w ramach krajowego systemu ratowniczo-ga niczego, potrzeb
zachowania standardów merytorycznych i dydaktycznych szkole oraz zapewnienia
jednolito ci i spójno ci programów szkole w zakresie ochrony przeciwpo arowej.
Art. 17. 1. Minister wła ciwy do spraw wewn trznych, a za jego zgod inni ministrowie,
wojewodowie, organy jednostek samorz du terytorialnego, mog , w drodze zarz dzenia,
tworzy , przekształca lub likwidowa zakładowe stra e po arne, zakładowe słu by
ratownicze, gminne (miejskie) albo powiatowe (miejskie) zawodowe stra e po arne, terenowe
słu by ratownicze lub inne jednostki ratownicze, uwzgl dniaj c cz stotliwo wyst powania

po arów, kl sk ywiołowych i innych miejscowych zagro e oraz potrzeby w zakresie
zapewnienia nale ytej ochrony przeciwpo arowej na danym terenie.
2. Instytucje, organizacje, osoby prawne lub fizyczne mog , za zgod ministra wła ciwego do
spraw wewn trznych, tworzy , przekształca lub likwidowa zakładowe stra e po arne,
zakładowe słu by ratownicze, gminne (miejskie) albo powiatowe (miejskie) zawodowe stra e
po arne, terenowe słu by ratownicze lub inne jednostki ratownicze, uwzgl dniaj c
cz stotliwo wyst powania po arów, kl sk ywiołowych i innych miejscowych zagro e
oraz potrzeby w zakresie zapewnienia nale ytej ochrony przeciwpo arowej na danym terenie.
Art. 18. Organizacj i szczegółowe zasady funkcjonowania zakładowej stra y po arnej,
zakładowej słu by ratowniczej, gminnej zawodowej stra y po arnej, terenowej słu by
ratowniczej oraz innych jednostek ratowniczych - okre l osoby prawne lub fizyczne je
tworz ce, w porozumieniu i pod nadzorem komendanta wojewódzkiego Pa stwowej Stra y
Po arnej wła ciwego ze wzgl du na teren działania.
Art. 19. 1. Ochotnicza stra po arna i zwi zek ochotniczych stra y po arnych funkcjonuj w
oparciu o przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.
1a. Ochotnicza stra po arna jest jednostk umundurowan , wyposa on w specjalistyczny
sprz t, przeznaczon w szczególno ci do walki z po arami, kl skami ywiołowymi lub
innymi miejscowymi zagro eniami.
1b. Bezpo redni udział w działaniach ratowniczych mog bra członkowie ochotniczych
stra y po arnych, którzy uko czyli 18 lat i nie przekroczyli 60 lat, posiadaj aktualne
badania lekarskie dopuszczaj ce do udziału w działaniach ratowniczych oraz odbyli
szkolenie po arnicze, o którym mowa w art. 28 ust. 1.
2. Szczegółowe zadania i organizacj ochotniczej stra y po arnej i ich zwi zku okre la statut.
3. Wszelkie sprawy dotycz ce ochrony przeciwpo arowej, okre lone w statucie ochotniczej
stra y po arnej i ich zwi zku, wymagaj uzgodnienia z komendantem powiatowym
(miejskim) Pa stwowej Stra y Po arnej wła ciwym ze wzgl du na teren działania lub
Komendantem Głównym Pa stwowej Stra y Po arnej w przypadku zwi zku ochotniczych
stra y po arnych działaj cego na terenie całego kraju.
Art. 20. Minister wła ciwy do spraw wewn trznych okre li, w drodze rozporz dzenia, zakres,
szczegółowe warunki i tryb wł czania jednostek ochrony przeciwpo arowej, o których mowa
w art. 15 pkt 1a-6 i 8, do krajowego systemu ratowniczo-ga niczego.
Art. 21. 1. Wojewoda mo e da od:
1) zwi zku ochotniczych stra y po arnych,
2) ochotniczej stra y po arnej pozostaj cej poza strukturami zwi zku ochotniczych stra y
po arnych,
3) organów wykonawczych gmin i powiatów, instytucji, organizacji, osób prawnych i
fizycznych, które utworzyły jednostki ochrony przeciwpo arowej na podstawie przepisu
art. 17,
informacji zwi zanych z wykonywaniem ich zada w zakresie ochrony przeciwpo arowej na
terenie danego województwa.
2. Uprawnienia wojewody okre lone w ust. 1 stosuje si odpowiednio do starosty.

Art. 21a. Organy administracji rz dowej s obowi zane zasi ga opinii ogólnokrajowych
organizacji zrzeszaj cych stra aków jednostek ochrony przeciwpo arowej oraz Zarz du
Głównego Zwi zku Ochotniczych Stra y Po arnych Rzeczypospolitej Polskiej o projektach
ustaw i rozporz dze dotycz cych ochrony przeciwpo arowej.
Art. 21b. Do zada własnych powiatu w zakresie ochrony przeciwpo arowej nale y:
1) prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz dotycz cych po arów, kl sk ywiołowych
oraz innych miejscowych zagro e ,
2) prowadzenie analizy sił i rodków krajowego systemu ratowniczo-ga niczego na obszarze
powiatu,
jednostek ochrony przeciwpo arowej
3) budowanie systemu koordynacji działa
wchodz cych w skład krajowego systemu ratowniczo-ga niczego oraz słu b, inspekcji,
stra y oraz innych podmiotów bior cych udział w działaniach ratowniczych na obszarze
powiatu,
4) organizowanie systemu ł czno ci, alarmowania i współdziałania mi dzy podmiotami
uczestnicz cymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu.
Rozdział 4
Działanie ratownicze
Art. 22. 1. Działanie ratownicze prowadz jednostki ochrony przeciwpo arowej, o których
mowa w art. 15 pkt 1-6 i 8.
2. Minister wła ciwy do spraw wewn trznych okre li, w drodze rozporz dzenia, szczegółowe
zasady kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpo arowej bior cych udział w
działaniu ratowniczym.
3. (skre lony).
Art. 23. 1. Jednostki ochrony przeciwpo arowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-6 i 8, maj
obowi zek uczestniczy , na wezwanie Pa stwowej Stra y Po arnej, w działaniach
ratowniczych poza terenem własnego działania.
2. W przypadkach okre lonych w ust. 1 koszty zwi zane z działaniami ratowniczymi s
zwracane tym jednostkom z bud etu pa stwa.
3. Minister wła ciwy do spraw wewn trznych okre li, w drodze rozporz dzenia, teren
działania poszczególnych jednostek ochrony przeciwpo arowej, okoliczno ci i warunki
udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz
zakres, szczegółowe warunki i tryb zwrotu poniesionych przez nie kosztów.
Art. 24. 1. W przypadku powstania po aru w pomieszczeniach misji dyplomatycznej, urz du
konsularnego lub instytucji mi dzynarodowej, korzystaj cych z immunitetu dyplomatycznego
lub konsularnego, prowadzenie działania ratowniczego przez jednostki ochrony
przeciwpo arowej jest dopuszczalne po uprzednim uzyskaniu zgody szefa misji, kierownika
urz du konsularnego lub kierownika instytucji mi dzynarodowej, z zastrze eniem przepisu
ust. 2.

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, mo e by jednak domniemana w przypadku powstania
po aru lub innego miejscowego zagro enia wymagaj cego niezwłocznego działania
ratowniczego.
Art. 25. 1. Kieruj cy działaniem ratowniczym mo e:
1) zarz dzi ewakuacj ludzi i mienia,
2) wstrzyma ruch drogowy oraz wprowadzi zakaz przebywania osób trzecich w rejonie
działania ratowniczego,
3) przej w u ytkowanie na czas niezb dny dla działania ratowniczego nieruchomo ci i
ruchomo ci, rodki transportu, sprz t, uj cia wody, inne rodki ga nicze, a tak e
przedmioty i urz dzenia przydatne w działaniu ratowniczym.
2. Kieruj cy działaniem ratowniczym ma prawo
organizacji, przedsi biorców i osób fizycznych.

da niezb dnej pomocy od instytucji,

3. Kieruj cy działaniem ratowniczym mo e odst pi w trakcie działania ratowniczego od
zasad działania uznanych powszechnie za bezpieczne.
4. Rada Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia, zakres i tryb korzystania z praw, o
których mowa w ust. 1-3.
Rozdział 5
Uprawnienia stra aków jednostek ochrony przeciwpo arowej i członków ochotniczych
stra y po arnych
Art. 26. 1. Stra akowi jednostki ochrony przeciwpo arowej, a tak e członkowi ochotniczej
stra y po arnej, zwanemu dalej "osob poszkodowan ", który w zwi zku z udziałem w
działaniach ratowniczych lub wiczeniach doznał uszczerbku na zdrowiu lub poniósł szkod
w mieniu, przysługuje:
1) jednorazowe odszkodowanie w razie doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na
zdrowiu,
2) renta z tytułu całkowitej lub cz ciowej niezdolno ci do pracy,
3) odszkodowanie z tytułu szkody w mieniu.
2. Członkom rodziny osoby poszkodowanej, która zmarła wskutek okoliczno ci, o których
mowa w ust. 1, przysługuje:
1) jednorazowe odszkodowanie z tytułu mierci osoby poszkodowanej,
2) renta rodzinna,
3) odszkodowanie z tytułu szkody w mieniu.
3. Jednorazowe odszkodowania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, przysługuj na
zasadach okre lonych dla stra aków Pa stwowej Stra y Po arnej w wysoko ci kwot
ustalanych na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy
pracy i chorób zawodowych i s wypłacane przez podmioty ponosz ce koszty
funkcjonowania jednostki ochrony przeciwpo arowej.
4. Renty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, przysługuj :
1) osobom poszkodowanym b d cym członkami ochotniczych stra y po arnych oraz
członkom ich rodzin - na zasadach, w trybie i wysoko ci okre lonych w przepisach o

zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych
okoliczno ciach,
2) osobom poszkodowanym b d cym stra akami jednostek ochrony przeciwpo arowej oraz
członkom ich rodzin - na zasadach, w trybie i wysoko ci okre lonych w przepisach o
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
5. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 2 pkt 3, ustala i wypłaca, z
zastrze eniem ust. 6, podmiot ponosz cy koszty funkcjonowania jednostki ochrony
przeciwpo arowej na podstawie przepisów o odszkodowaniach przysługuj cych w zwi zku
ze słu b w Pa stwowej Stra y Po arnej.
6. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 2 pkt 3, przysługuj ce osobie
poszkodowanej lub członkowi rodziny osoby poszkodowanej b d cej członkiem jednostki
ochrony przeciwpo arowej wł czonej do krajowego systemu ratowniczo-ga niczego ustala i
wypłaca wła ciwy komendant wojewódzki Pa stwowej Stra y Po arnej.
7. Wysoko odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 2 pkt 3, ustala si
według nast puj cych zasad:
1) w razie utraty lub całkowitego zniszczenia mienia odszkodowanie ustala si według ceny
zakupu obowi zuj cej w czasie ustalania odszkodowania, z uwzgl dnieniem stopnia
zu ycia mienia,
2) w razie uszkodzenia mienia odszkodowanie stanowi równowarto przywrócenia go do
stanu sprzed wypadku; je eli jednak stopie uszkodzenia jest znaczny albo koszty
naprawy przekroczyłyby warto uszkodzonego mienia, wypłaca si odszkodowanie w
wysoko ci okre lonej w pkt 1.
8. Osobie poszkodowanej, której wiadczenia odszkodowawcze, o których mowa w ust. 1,
przysługuj tak e z tytułu stosunku pracy lub słu by albo ubezpieczenia społecznego lub
maj tkowego, przyznaje si jedno wiadczenie wybrane przez zainteresowanego.
9. Minister wła ciwy do spraw wewn trznych okre li, w drodze rozporz dzenia, tryb
przyznawania wiadcze , o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz w ust. 2 pkt 1 i 3, z
uwzgl dnieniem rodzaju dokumentów stanowi cych podstaw do wszcz cia, prowadzenia i
zako czenia post powania, tre ci orzeczenia ko cz cego post powanie oraz trybu
odwoławczego.
Art. 27. Z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych
korzystaj :
1) uprawnieni do prowadzenia czynno ci kontrolno-rozpoznawczych,
2) stra acy jednostek ochrony przeciwpo arowej i członkowie ochotniczych stra y
po arnych bior cy udział w działaniu ratowniczym lub wykonuj cy inne zadania
zwi zane z ochron przeciwpo arow ,
3) osoby fizyczne, które na podstawie art. 25 ust. 2 zostały zobowi zane do udziału w
działaniu ratowniczym.
Art. 27a. Stra akowi jednostki ochrony przeciwpo arowej, o której mowa w art. 15 pkt
1a-5 i 8, o ile nie jest stra akiem Pa stwowej Stra y Po arnej, oraz ołnierzowi
pełni cemu słu b w tej jednostce przysługuje prawo do odzie y specjalnej i ekwipunku
osobistego, na zasadach okre lonych dla stra aków Pa stwowej Stra y Po arnej w
ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pa stwowej Stra y Po arnej (Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1230, z pó n. zm.).

Art. 28. 1. Członek ochotniczej stra y po arnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym
lub szkoleniu po arniczym organizowanym przez Pa stwow Stra Po arn , otrzymuje
ekwiwalent pieni ny.
2. Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacany z bud etu gminy do wysoko ci
1/175 przeci tnego wynagrodzenia ogłoszonego, przed dniem naliczenia ekwiwalentu,
przez Prezesa Głównego Urz du Statystycznego w Dzienniku Urz dowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Społecznych (Dz. U. z
2004 r. Nr 39, poz. 353, z pó n. zm.), za ka d godzin udziału w działaniu ratowniczym
lub szkoleniu po arniczym..
3. Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie przysługuje członkowi ochotniczej stra y
po arnej za czas nieobecno ci w pracy, za który zachował wynagrodzenie.
4. Członkowie ochotniczych stra y po arnych, za czas nieobecno ci w pracy z przyczyn
okre lonych w ust. 1, zachowuj przewidziane w odr bnych przepisach uprawnienie do
innych ni wynagrodzenie wiadcze zwi zanych z prac .
5. W przypadku zbiegu wiadcze , o których mowa w ust. 1 i 4, przysługuj cych na
podstawie odr bnych przepisów stosuje si przepisy korzystniejsze.
6. Członek ochotniczej stra y po arnej bior cy bezpo redni udział w działaniach
ratowniczych ma prawo do okresowych bezpłatnych bada lekarskich.
7. Minister wła ciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem wła ciwym do spraw
wewn trznych okre li, w drodze rozporz dzenia, szczegółowe zasady przeprowadzania
bada , o których mowa w ust. 6.

Rozdział 6
wiadczenia rzeczowe i finansowe
Art. 29. Koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpo arowej pokrywane s z:
1) bud etu pa stwa,
2) bud etów jednostek samorz du terytorialnego,
3) dochodów instytucji ubezpieczeniowych, ubezpieczaj cych osoby prawne i fizyczne,
4) rodków własnych podmiotów, o których mowa w art. 17, które uzyskały zgod ministra
wła ciwego do spraw wewn trznych na utworzenie jednostki ochrony przeciwpo arowej.
Art. 30. Wła ciciel, zarz dca lub u ytkownik budynku, obiektu lub terenu ponosi w pełni
koszty nabycia i utrzymania, w stanie zapewniaj cym sprawno , sprz tu, urz dze
przeciwpo arowych, rodków ga niczych, urz dze sygnalizacyjno-alarmowych i innych
urz dze oraz instalacji ochrony przeciwpo arowej, do których posiadania zobowi zuj go
przepisy wydane na podstawie art. 13 ust. 1 i 3, a tak e koszty wykonania obowi zku
okre lonego w art. 5.

Art. 31. 1. Pa stwowa Stra Po arna jest obowi zana do przekazywania nieodpłatnie
technicznie sprawnego, zb dnego sprz tu i urz dze ochotniczym stra om po arnym, po
zasi gni ciu opinii wła ciwego zarz du wojewódzkiego Zwi zku Ochotniczych Stra y
Po arnych Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zakładowe stra e po arne lub zakładowe słu by ratownicze mog przekazywa
nieodpłatnie sprawny technicznie, zb dny sprz t i urz dzenia Zarz dowi Głównemu Zwi zku
Ochotniczych Stra y Po arnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ochotniczym stra om
po arnym pozostaj cym poza strukturami zwi zku.
Art. 32. 1. Koszty wyposa enia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowo ci bojowej
jednostek ochrony przeciwpo arowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8, ponosz
podmioty tworz ce te jednostki.
2. Koszty wyposa enia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowo ci bojowej
ochotniczej stra y po arnej ponosi gmina, z zastrze eniem art. 35 ust. 1.
3. Gmina ma równie obowi zek:
1) bezpłatnego umundurowania członków ochotniczej stra y po arnej,
2) ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej stra y po arnej i
młodzie owej dru yny po arniczej,
3) ponoszenia kosztów okresowych bada lekarskich, o których mowa w art. 28 ust. 6.
3a. Gmina mo e zatrudni komendanta gminnego ochrony przeciwpo arowej.
4. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio do ochotniczej stra y po arnej funkcjonuj cej w
budynku, obiekcie lub na terenie nieb d cym własno ci , nieu ytkowanym b d
niezarz dzanym przez gmin .
Art. 33. 1. Bud et pa stwa uczestniczy w kosztach funkcjonowania jednostek ochrony
przeciwpo arowej, o których mowa w art. 15 pkt 2-6 i 8, je eli jednostki te działaj w ramach
krajowego systemu ratowniczo-ga niczego.
2. Minister wła ciwy do spraw wewn trznych corocznie okre li, w drodze rozporz dzenia,
wysoko
rodków finansowych i ich podział mi dzy podmioty, o których mowa w ust. 1, z
zastrze eniem ich wykorzystania wył cznie dla zapewnienia gotowo ci bojowej jednostek
ochrony przeciwpo arowej.
Art. 34. 1. Inne koszty funkcjonowania ochotniczych stra y po arnych i ich zwi zków,
zwi zane z ochron przeciwpo arow , pokrywane s z bud etu pa stwa, o ile na podstawie
odr bnych przepisów zostan przekazane gminom jako zadania zlecone.
2. Wysoko kosztów, o których mowa w ust. 1, okre lana jest corocznie przez ministra
wła ciwego do spraw wewn trznych i przekazywana ochotniczym stra om po arnym lub ich
zwi zkom.
Art. 35. 1. Szkolenie członków ochotniczej stra y po arnej, o których mowa w art. 28 ust. 6,
prowadzi nieodpłatnie Pa stwowa Stra Po arna.

2. Szkolenie stra aków jednostek ochrony przeciwpo arowej, o których mowa w art. 15 pkt
1a-5 i 8, oraz członków ochotniczej stra y po arnej, o której mowa w art. 32 ust. 4, mo e
prowadzi odpłatnie Pa stwowa Stra Po arna.
3. Minister wła ciwy do spraw wewn trznych okre li szczegółowe zasady i sposób
odpłatno ci za szkolenia, o których mowa w ust. 2.
Art. 36. (skre lony).
Art. 37. 1. Nieruchomo ci, rodki transportu, urz dzenia i sprz t pozostaj cy w dyspozycji
ochotniczej stra y po arnej lub ich zwi zku mog by , z zastrze eniem wynikaj cym z
przepisu art. 33 ust. 1, odpłatnie wykorzystywane do innych społecznie u ytecznych celów,
okre lonych w statucie ochotniczej stra y po arnej lub ich zwi zku.
2. rodki uzyskane z tytułu, o którym mowa w ust. 1, stanowi dochody własne ochotniczej
stra y po arnej lub ich zwi zku.
Art. 38. 1. Zakłady ubezpiecze s obowi zane przekazywa 10% sumy wpływów
uzyskanych z tytułu obowi zkowego ubezpieczenia od ognia na okre lone cele ochrony
przeciwpo arowej.
1a. Komendant Główny Pa stwowej Stra y Po arnej i Zarz d Główny Zwi zku Ochotniczych
Stra y Po arnych Rzeczypospolitej Polskiej otrzymuj po 50% kwoty, o której mowa w ust.
1.
2. (skre lony).
Art. 39. 1. rodki finansowe przekazane Komendantowi Głównemu Pa stwowej Stra y
Po arnej i Zarz dowi Głównemu Zwi zku Ochotniczych Stra y Po arnych Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie przepisów art. 35 ust. 2 i art. 38 ust. 1a s przeznaczone wył cznie na
cele ochrony przeciwpo arowej.
2. Minister wła ciwy do spraw wewn trznych okre li, w drodze rozporz dzenia, szczegółowe
zasady rozdziału rodków, o których mowa w ust. 1.
Rozdział 7
Przepisy przej ciowe i ko cowe
Art. 40. 1. Działaj ce w dniu wej cia w ycie ustawy ochotnicze stra e po arne oraz Zwi zek
Ochotniczych Stra y Po arnych staj si stowarzyszeniami w rozumieniu ustawy - Prawo o
stowarzyszeniach.
2. Ochotnicze stra e po arne oraz Zwi zek Ochotniczych Stra y Po arnych, w terminie
dwóch miesi cy od dnia wej cia w ycie ustawy, zło wniosek o rejestracj stowarzyszenia
do wła ciwego s du rejestrowego.
3. Organy dotychczas prowadz ce rejestr ochotniczych stra y po arnych, w terminie dwóch
miesi cy od dnia wej cia w ycie ustawy, przeka s dom rejestrowym rejestry ochotniczych
stra y po arnych.

4. Minister Spraw Wewn trznych i Administracji, w terminie jednego miesi ca od dnia
wej cia w ycie ustawy, przeka e statut Zwi zku Ochotniczych Stra y Po arnych s dowi
rejestrowemu dla miasta stołecznego Warszawy.
Art. 41. Do
czasu
zorganizowania
krajowego
systemu
ratowniczo-ga niczego
funkcjonariusze po arnictwa, którzy s
zatrudnieni w resortowych jednostkach
organizacyjnych ochrony przeciwpo arowej, zachowuj
wszystkie dotychczasowe
uprawnienia wynikaj ce ze stosunku pracy.
Art. 42. (skre lony).
Art. 43. 1. Minister Spraw Wewn trznych w porozumieniu z wła ciwymi ministrami okre li,
w terminie 6 miesi cy od dnia wej cia w ycie niniejszej ustawy, szczegółowe zasady i tryb
umo liwiaj cy utrzymanie b d przekształcenie zakładowych stra y po arnych w zakładowe
słu by ratownicze.
2. Wła ciwy minister w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewn trznych okre li, w terminie
6 miesi cy od dnia wej cia w ycie niniejszej ustawy, szczegółowe zasady i tryb likwidacji
niektórych zakładowych stra y po arnych.
Art. 44. Wła ciciel, zarz dca lub u ytkownik budynku, obiektu lub terenu, w którym
funkcjonuje resortowa lub zakładowa stra po arna albo inna jednostka ochrony
przeciwpo arowej, w tym ochotnicza stra po arna, ponosi wszelkie koszty zwi zane z
utrzymaniem tych jednostek.
Art. 44a. Ustawa nie narusza przepisów prawa geologicznego i górniczego.
Art. 45. Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie, nie dłu ej
jednak ni przez okres 6 miesi cy od dnia jej wej cia w ycie, obowi zuj dotychczasowe
akty wykonawcze, je eli nie s sprzeczne z niniejsz ustaw .
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 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198).
Art. 47. Ustawa wchodzi w ycie w ci gu 14 dni od dnia ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwa niewski

