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USTAWA

z dnia 27 lutego 2003 r. 

o zmianie ustawy o ochronie przeciwpo˝arowej

Art. 1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochro-
nie przeciwpo˝arowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 5 skreÊla si´ ust. 2 i oznaczenie ust. 1;

2) w art. 6 w ust. 2a pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) szczegó∏owe zasady powo∏ywania i odwo∏ywa-

nia rzeczoznawców do spraw zabezpieczeƒ
przeciwpo˝arowych oraz nadzorowania ich

dzia∏alnoÊci i podnoszenia przez nich kwalifika-
cji zawodowych,”;

3) art. 11 otrzymuje brzmienie:
„Art. 11. Stra˝acy, o których mowa w art. 10 ust. 1,

w przypadku stwierdzenia naruszenia
przepisów przeciwpo˝arowych majà pra-
wo do nak∏adania grzywny w drodze
mandatu karnego.”;



Dziennik Ustaw Nr 52 — 3455 — Poz. 452

4) art. 13 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 13. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-

nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
sposoby 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 budowlanych oraz na
terenach przyleg∏ych do nich jest za-
bronione ze wzgl´du na mo˝liwoÊç
spowodowania po˝aru lub jego roz-
przestrzeniania si´ albo mo˝liwoÊç
wystàpienia utrudnieƒ w prowadze-
niu dzia∏aƒ ratowniczych lub ewaku-
acji, 

2) sposób, w jaki w∏aÊciciele, zarzàdcy
lub u˝ytkownicy obiektów budowla-
nych lub terenów powinni spe∏niaç
swoje obowiàzki w zakresie ochrony
przeciwpo˝arowej,

3) sposoby post´powania przy u˝ywa-
niu lub przechowywaniu materia∏ów
niebezpiecznych,

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

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

6) zakres obligatoryjnego stosowania
w obiektach budowlanych sta∏ych
urzàdzeƒ gaÊniczych, systemów sy-
gnalizacji po˝arowej obejmujàcych
urzàdzenia sygnalizacyjno-alarmo-
we oraz dêwi´kowych systemów
ostrzegawczych i gaÊnic,

7) wymagania, jakie powinny spe∏niaç
instalacje i urzàdzenia techniczne
w obiektach budowlanych,

8) sposoby prowadzenia prac niebez-
piecznych pod wzgl´dem po˝aro-
wym i oceny zagro˝enia wybuchem,

9) sposoby zabezpieczenia przeciwpo-
˝arowego lasów,

10) sposoby zabezpieczenia przeciwpo-
˝arowego zbioru palnych p∏odów
rolnych, ich transportu i sk∏adowa-
nia.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wymagania w zakresie przeciwpo˝aro-
wego 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 któ-

rych jest wymagane zapewnienie za-
opatrzenia w wod´ do zewn´trznego
gaszenia po˝aru,

2) sposoby okreÊlania wymaganej ilo-
Êci wody do celów przeciwpo˝aro-
wych,

3) wymagania przeciwpo˝arowe, jakie
powinny spe∏niaç sieci wodociàgo-
we,

4) êród∏a wody do zewn´trznego gasze-
nia po˝aru, 

5) wymagania, jakie powinny spe∏niaç
hydranty zewn´trzne przeciwpo˝aro-
we,

6) rodzaje obiektów budowlanych, do
których powinna byç doprowadzona
droga po˝arowa,

7) wymagania, jakie powinna spe∏niaç
droga po˝arowa.”;

5) art. 26 otrzymuje brzmienie:
„Art. 26. 1. Stra˝akowi jednostki ochrony przeciw-

po˝arowej, a tak˝e cz∏onkowi ochotni-
czej stra˝y po˝arnej, zwanemu dalej
„osobà poszkodowanà”, który w zwiàz-
ku z udzia∏em w dzia∏aniach ratowni-
czych lub çwiczeniach dozna∏ uszczerb-
ku na zdrowiu lub poniós∏ 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´Êcio-
wej niezdolnoÊci do pracy,

3) odszkodowanie z tytu∏u szkody
w mieniu.

2. Cz∏onkom rodziny osoby poszkodowa-
nej, która zmar∏a wskutek okolicznoÊci,
o których mowa w ust. 1, przys∏uguje:
1) jednorazowe odszkodowanie z tytu-

∏u Êmierci osoby poszkodowanej,
2) renta rodzinna,
3) odszkodowanie z tytu∏u szkody

w mieniu.
3. Jednorazowe odszkodowania, o któ-

rych mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1,
przys∏ugujà na zasadach okreÊlonych
dla stra˝aków Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej w wysokoÊci kwot ustalanych na
podstawie przepisów o ubezpieczeniu
spo∏ecznym z tytu∏u wypadków przy
pracy i chorób zawodowych i sà wyp∏a-
cane 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˝ar-
nych oraz cz∏onkom ich rodzin — na
zasadach, w trybie i wysokoÊci okre-
Êlonych w przepisach o zaopatrzeniu
z tytu∏u wypadków lub chorób zawo-
dowych powsta∏ych w szczególnych
okolicznoÊciach,
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2) osobom poszkodowanym b´dàcym
stra˝akami jednostek ochrony prze-
ciwpo˝arowej oraz cz∏onkom ich ro-
dzin — na zasadach, w trybie i wyso-
koÊci okreÊlonych w przepisach
o ubezpieczeniu spo∏ecznym z tytu∏u
wypadków przy pracy i chorób zawo-
dowych.

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, pod-
miot ponoszàcy koszty funkcjonowania
jednostki ochrony przeciwpo˝arowej na
podstawie przepisów o odszkodowa-
niach przys∏ugujàcych w zwiàzku ze
s∏u˝bà w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

6. Odszkodowanie, o którym mowa
w ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 2 pkt 3, przy-
s∏ugujàce osobie poszkodowanej lub
cz∏onkowi rodziny osoby poszkodowa-
nej b´dàcej cz∏onkiem jednostki ochro-
ny przeciwpo˝arowej w∏àczonej do kra-
jowego systemu ratowniczo-gaÊnicze-
go ustala i wyp∏aca w∏aÊciwy komen-
dant wojewódzki 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 nast´pujàcych zasad: 
1) w razie utraty lub ca∏kowitego znisz-

czenia mienia odszkodowanie ustala
si´ wed∏ug ceny zakupu obowiàzujà-
cej w czasie ustalania odszkodowa-
nia, z uwzgl´dnieniem stopnia zu˝y-
cia mienia,

2) w razie uszkodzenia mienia odszko-
dowanie stanowi równowartoÊç

przywrócenia go do stanu sprzed
wypadku; je˝eli jednak stopieƒ
uszkodzenia jest znaczny albo koszty
naprawy przekroczy∏yby wartoÊç
uszkodzonego mienia, wyp∏aca si´
odszkodowanie w wysokoÊci okre-
Êlonej w pkt 1.

8. Osobie poszkodowanej, której Êwiad-
czenia odszkodowawcze, o których mo-
wa w ust. 1, przys∏ugujà tak˝e z tytu∏u
stosunku pracy lub s∏u˝by albo ubez-
pieczenia spo∏ecznego lub majàtkowe-
go, przyznaje si´ jedno Êwiadczenie
wybrane przez zainteresowanego.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
tryb przyznawania Êwiadczeƒ, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz
w ust. 2 pkt 1 i 3, z uwzgl´dnieniem ro-
dzaju dokumentów stanowiàcych pod-
staw´ do wszcz´cia, prowadzenia i za-
koƒczenia post´powania, treÊci orze-
czenia koƒczàcego post´powanie oraz
trybu odwo∏awczego.”;

6) w art. 30 wyrazy „art. 13 ust. 1 pkt 2” zast´puje si´
wyrazami „art. 13 ust. 1 i 3”, a wyrazy „art. 5
ust. 1” zast´puje si´ wyrazami „art. 5”;

7) w art. 32 w ust. 3 dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) ponoszenia kosztów okresowych badaƒ lekar-

skich, o których mowa w art. 28 ust. 6.”.

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.
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