Wykaz aktów prawnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, prawa budowlanego,
prawa administracyjnego oraz pozostałych aktów prawnych związanych
z bezpieczeństwem pożarowym
1. ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (J.t.: Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1204, ze zm.).
2. ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (J.t.: Dz. U. z 2017 r.,
poz. 736, ze. zm.).
3. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (J.t.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332; ze zm.),
4. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (J.t.: Dz. U. z 2017 r., poz. 590,
ze zm.).
5. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (J.t.: Dz. U.
z 2017r., poz. 1257, ze zm.).
6. ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(J.t.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1201, ze zm.).
7. ustawa z dnia 20 maja 191 r. Kodeks wykroczeń (J.t.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1094, ze zm.).
8. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (J.t.: Dz. U. z 2016 r., poz.
922, ze zm.).
9. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (J.t.: Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1764, ze zm.).
10. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (J.t.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827,
ze zm.).
11. ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (J.t.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788, ze zm.).
12. ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (J.t.: Dz. U. z 2017,
poz. 1160, ze zm.).
13. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (J.t.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2198, ze zm.).
14. ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (J.t.: Dz. U. z 2017 r., poz. 59,
ze zm.).
15. ustawa z dnia 12 marca 2004r. o Pomocy społecznej (J.t.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1769,
ze zm.).
16. ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (J.t.: Dz. U.
z 2016 r., poz. 157, ze zm.).
17. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (J.t.: Dz. U.
z 2015 r., poz. 332, ze zm.).
18. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (J.t.: Dz. U. z 2016 r., poz. 187,
ze zm.).
19. ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (J.t.: Dz. U. z 2017 r., poz. 290,
ze zm.).
20. ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego (J.t.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1100, ze zm.).
21. ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (J.t.: Dz. U. z 2011 r.,
Nr 267, poz. 1367, ze zm.).ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (J.t.: Dz. U. z
2008 r., Nr 133, poz. 849, ze zm.).
22. ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów
tytoniowych (J.t.: Dz. U. z 2015 r., poz. 103, ze zm.)
23. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r.
w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż
Pożarną (Dz. U. Nr 225, poz. 1934, ze zm.).
24. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719, ze zm.).
25. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030, ze zm.).
26. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2117, ze zm.).

27. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r.
w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego
miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 135,
poz. 1113, ze zm.).
28. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie szczegółowych czynności wykonywanych podczas procesu dopuszczenia, zmiany
i kontroli dopuszczenia wyrobów, opłat pobieranych przez jednostkę uprawnioną oraz
sposobu ustalania wysokości opłat za te czynności (Dz. U. Nr 143, poz. 1001, ze zm.).
29. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do
użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 85, poz. 553, ze zm.).
30. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2003 r.
w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej
Straży Pożarnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz
warunków i sposobu wydawania upoważnień (Dz. U. z 2003 r., Nr 156, poz. 1529, ze zm.).
31. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t.: Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1422, ze zm.).
32. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe
dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
(J.t.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1853, ze zm.).
33. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad
zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r., Nr 58, poz. 405, ze zm.).
34. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań
w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów,
elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej,
a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów
przeciwpożarowych (J.t.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1227, ze zm.).
35. rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r.
w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym
niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. z 2014 r., poz. 1240,
ze zm.).
36. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie
szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub
placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. Nr 46, poz. 438, ze zm.).
37. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów
innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form
(Dz. U. z 2010 r., Nr 161, poz. 1080, ze zm.).
38. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie
wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U.
z 2014 r., poz. 925, ze zm.).
39. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań
ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole
utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych
zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz. U. z 2015r., poz. 20, ze zm.).
40. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku
dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452, ze zm.)
41. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie
wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona
placówka wsparcia dziennego (Dz. U. z 2015 r., poz. 130, ze zm.).
42. rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów
hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (J.t.: Dz. U.
z 2006 r., Nr 22, poz. 169, ze zm.).
43. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia
prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas
oczyszczania terenów (Dz. U. Nr 42, poz. 216, ze zm.).
44. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych (Dz. U.
z 1999 r., nr 7, poz. 846, ze zm.).

45. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów,
napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 7, poz. 59, ze zm.).
46. rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości
znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu
do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
(Dz. U. z 2016 r., poz. 138, ze zm.).
UWAGA: Niniejszy wykaz aktów prawnych stanowi jedynie zebranie niektórych aktów prawnych związanych
z prowadzeniem czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzanych przez sekcję ds. kontrolno –
rozpoznawczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie i ma służyć jedynie jako
pomoc i wskazówki.
Wykaz wszystkich aktów prawnych znajduje się na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pod
adresem: http://www.sejm.gov.pl oraz na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pod adresem:
http://www.rcl.gov.pl/

