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UCHWAlA Nr HO RADY MINISTROW 

z dnia 17 listopada 1961 r. 

w sprawie określenia obowiązków prezydiów rad narodowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. , 

N a podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 k Idetnia 
1950 r. o ochl'onie przeciwpożarowE'j (Dz. U. Nr 20, poz. 120) 
Rada' Ministrów u::hwala, co następuje: 

Do obowiązków prezy~liów powiatowych rad narodowych, 
rad narodowy ch miast stanowiących powiaty miejskie oraz 
rad narodowych miast wyłączonych z wojewód7 1w na lE'ly 
ponadto zatwierdzani e planów rozmieszuenia strdży pożar

nych, ich obszarów działania. li cze ;Jności oraz wyekwipowa
nia - na zasadach określonych odrębnymi przepisam i. 

§ l. 1. Prezydia rad narodowych lichwalają i przedsta
wiaja pod obrady rad narodowych projekty planów ochrony 
przE'ciwpożarowej, ustalają środki i sposoby ich realizacji 
óraz wlączają po trzeby w zakresie'! ochrony przeciwpożaro
wej do projektów wieloletnich .i rocznych planów gospodar
czyc.h. 

2. Plany ochrony pT7eciwpoż<:lrowej powinny zawierać 

7'1 dani a zm if'Tzojące do staleqo podnoszenia ,stanu zabezpie
Clenia pf7eciwpożarowego. a w szcze~Jólności: 

l) zail€:wnienia kontroli pf7E'strzegania obowiązujących prze
pisów przeciwpożarowych; 

2) poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego w budownic
twie oraz w zakładach służby zdrowia, tealrach, kinach, 
s/kolach i innych obiektach, których niedostateczne za 
bezpieCl€nie przed pożarami zagraża bezpieczeństwu oso-
bist"mu I ud z~i; " . 

3) zapewnienia zasobów 'wody do celów gaśniczych; 

4) zapewnienia śrcdków alarmow yc h, łączności i transpor
tu dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej; 

5) budowy i konserwacji strażnic oraz wyposażenia straży 

poża rnych w sprzęt, ekwipunek i urządzenia przec iw
pożarowe. 

3. Kontrolę wykonania planów ochrony przeciwpożaro

wej i zadań z nich wynikających sprawują oryany ochrony 
pueciwpożarowej prezydiów rad narodowych wyższych stop
ni, współdziałając z właściwymi rzeczowo komisjami rad na
rodowych . 

§ 2. I . W zakresi e wykonywa.nia zadań określonych 

w .§ I ust. 2 do prezydiów wojewódzkich rad narodowych 
nlll e ży w szczegółności: 

1) wydawanie wytycznych dla prezy diów rael narodowych 
ni ższego stopnia w zakresie zabezpieczenia przeciw po
żaroweno terenów, a w szczegól ności realizacji zadań: 

prClwiclłowej zabudowy osiedli i stosowania w budow
nictwie mClteriał6w ~iepaln ych i trudnopalnych, zapew
nie nia zasobów wocly clo celów gaśniczych w mias tach, 
osiedlach, wsiach i zakładac h pracy. przestrzeg ania przez 
osoby fizyczne i praw~e oraz zakłady pracy prze[lisów 
prz eciwpożarowych i prowad zen ia kontroli przeciwpoża 

rowej w miejscowościach i zal<:laclach pracy; 
2) nadzorowanie wykonywania pr7E'Z prezydia rad narodo

wych niższego stopnia ' zadań w ZiJkresie ochrony prze
ciwpo~arowej; 
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3) wydawanie wytycznych i nadzorowanie wyclziałó\v i in
nych jednostek podległych prezydium w zakresie prze
slrzegania przez nie wymagań bezpieczer'lstwa pożaro
wego; 

-ł) ~okonywanie co najmniej raz w roku analizy stanu bez
pieczer'lstwa pożarowe~Jo, podejmowanie uchwał i wy
dawanie zarząclzell w zakresie ochrony przeciwpożaro

wej oraz przedst:awianie radzie narodowej i naczelnym 
organom państwowym wniosków mających na celu pod
niesienie stanu bezpieczeńst 'wa pożarowego; 

5) powoływanie. utrzymywanie nadzorowanie komend 
straży pożarnych:. 

6) udzielanie pomocy Związkowi Ochotniczych Straży Po
żarnych w realizacji jego zadań statutowych oraz popie
ranie działalności innych organizacji i stowarzyszeń w 
zakresie ich działalności na rzecz ochrony przeciwpoża
Hlwej: 

7) przygotowywanie ochrony przeciwpożarowej do potrzeb 
terenowej obrony przeciwlotniczej: 

II) podejmowanie i popieranie akcji mających na celu pod
noszenie stanu bezpieczeństwa pożarowego. 

2. Do zadaJl prezydiów rad narodowych miast wyłączo
nych z wojewód ztw i miast stanowiących powiaty .miejskie· 
należy w szczególności: 

1) czuwanie nad przestrzeganiem przez osoby fizyczrie 
i prawne oraz przez zakłady pracy przepisów bezpie-. 
czeństwa pożarowego i związanych z ochroną przeciw
pożarową przepisów budowlanych, a tak'że przeprowa
dzanie kontroli w tym zakresie; 

2) wydawanie wytycznych i nadzorowanie wydziałów i' in
nych jednostek podległych prezydium w zakresie prze
strzegania przez nie wymagali bezpieczeństwa pożaro

wego; 

3) dokonywanie co najmniej raz w roku analizy stanu bez
pieczeństwa pożarowego, podejmowanie uchwał i wy
dawanie zarząd7eń w sprawach ochrony przeciwpożaro
wej oraz przedstawianie w tym zakresie wniosków ra
dzie narodowej lub prezydium rady narodowej wyższe
go stopnia; 

4) powoływanie, utrzymywanie i nadzorowanie zawodowYC:l 
straży pożarnych i ich komend; 

5) powolywanie obowiązkowych straży poi.arnych i współ
uziałanie w organizowaniu ochotniczych straży pożar

nych oraz nadzorowanie ich działalności; 

6) powoływanie i nadzorowanie działalności zespołów do 
przeprowadzania kontroli przeciwpożarowej w budyn
Iach i obiektach; 

7) nadzorowanie przedsiębiorstw kominiarskich pod wzglę
.. ~J.e-m prawidłowego wykonywania czynności kominiar

skich; 

II) udzielanie pomocy Związkowi Ochotniczych Straży Po
·iarnych w realizacji jego zadań statutowych oraz popie
ranie działalności innych organizacjI i stowarzyszeń w 
'La·kresie ich działalności na rzecz ochrony przeciwpoża-
rowej; . 

5) przygotowywanie ochrony przeciwpożarowej do potrzeb 
terenowej obrony przeciwlotniczej; . 

10) przedsiębranie innych środków mających na celu zapew
nienie bezpieczeństwa pożarowego i podnoszenie j.ego 
stanu~ 

3. Do zadań prezydiów powiatowych rad narodowych 
należy w szczególności: 

t) czuwan;e niJcI j)uestrzeganiem przez osoby fizyczne 
Lprawne- oraz Zilklatlypracy p.rzepisow bezpieczel1stwa 
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pożarowego i nadzorowanie działalnośc.i Zf. społów kon
troli przeciwpożarowej; 

2) udzielanie prezy diom rad narodowych riiższeso stopn ia 
\'I'ytycznych w sprawie zasad zabezpieczenia przeciwpo
żarowego terenów, a w szczególności prawidłowej za
budowy osiedli, i stosowania w budownictwie materia
łów nie palnych i trudnopalnych; 

3) nadzorowanie wydziałów i innych jednostek podległych 
prezydium w zakresie przestrzegania przez nie wyma
gań bezpieczeóst wa pożiJrowego; 

4) dokonywanie co najmniej raz na pół roku analizy stanu 
bezpiec7.eńst wa pożarowego, póde jmowanieuehwał i wy_o 
dawanie zarządzeń w sprawach ochrony przeciwpożlHO
wej oraz przedstawianie w tym zakresie wniosków ra
dzie narodowej lub prezydium rauy narodowej wyżsLe
go stopnia; 

5) powoływanie, utrzymywanie 
straży pożarnych; 

nadzorowanie komend 

6) udzielanie pomocy Związkowi Ochotniczych Straży Po
żarnych w realizacji jego zadar'l statutowych oraz popie
ranie dzialalnoki innych organizacji i stowarzyszeń w 
zakresie ich działalności na rzecz ochrony przeciwpoża
rowej; 

7) nadzorowanie przedsiębiorstw kominiarskich pod wzUlę
dem prawidłowego wykonywania czynności kominiar
skich; 

E) przygotowywanie ochroT1y przeciwpożarowej dla potrze b 
terenowej obrony przeci, lotniczej; 

9) przedsiębranie inny.ch środków mających na celu wdro
żenie mieszkar'lców do przestrzeuahia dyscypliny pue
.ciwpożarowej i zachęcanie ludności do podejmowania 
czynów spolecznych na rzecz ochrony przeciwpożarowej, 

10) ńadzorowanie wykonywania zadań w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej przez prezydia rad narodowych niż

szego stor;nia, straże pożarne i zakłady pracy. 

4. Do za d ell) prezydiów gromadzkich rad narodowych, 
rad narodowych miast nie stanowiących powiatów miejskich 
oraz rad narodowych osiC'dli należy w szczególności: . 

1) czuwanie nad przestrzeg:wiem przez osoby fizyczne 
i prawne oraz przez zakłady pracy przepisów bezpie
czeństwa pożarowego oraz nad stosowRniem się do naka
zów i zakazów wydawanych przez właściwe organy w za
kresie zabezpi eczenia przeciwpożarowego budynków 
i innych obiektów (gruntó'w, lasów, torfowisk, stogów), 

2) powoływanie zespołów kontroli przeciwpożarowej, nad" 
zorowanie ich działalności oraz wydawanie c;lecyzji co 
do usuwania stwierdzonych przez te zespoły zaniedbań 

. w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego; 

3) przekazywanie wniosków o ukRranie osób winnych nie 4 

przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, 

4) powoływanie mieszkańców do pełnienia wart przeciwpc4 

żarowych oraz do ratowniczych drużyn leśnych; 
5) podejmowanie starań w celu zaopatrzenia wsi w nie 4 

palne i trudnopalne materiały bu~owlane, inicjowanie 
i popieranie lokalnej zespołowej produkcji tych mate
riałów oraz ' zachęcanie ludności do s,zerokiego slosowa .. 
nia ich w budownictwie: 

6) organizowanie w ramach świadczeń na' fundusz groma{lz
ki i c zynów społeczńych akcji budowy, konserwacji 
i przystosowywania urządzeń wodnych do celów gasni. 
czych; 

7) określanie na podstawie obowiązujących norm, z uwzględ· 
nieniem miejscowych warunków, zestawów sprzętu po
żarniczego przy budynkach oraz kontrola ich zaopatr;:e~ 

. nia w ten sprzęt ze szczególnym uwzględnieniem budyn-



ków. w któ rych występują w!ęksl.e skupienia ludności 

(sale widowiskowe. świetlice, sikoły itp.); 

8) wspóld1ialanie w organizowaniu ochotnicz.ych i powoły

wa nie obow"iązko\vych straży pożarnych; 

9) zapewni enie st rażom pożarnym środków transDortu do 
akcji ratowniczych i przeprowadzunia ćwiczel1 oraz srod
ków alarmowania i łączn osci; 

10) przyznawanie czlonkom czynnym ochotniczych stra ży 

pożarnych w trybie i na zasadach . ok.re~ l or.vch odrębny 

'. mi prze pisami indywid ualnych ul g w zakresie świacl

CLell na fundus z gromadzki; 

11) lIc17iE'lanie ochotniczym strażom pożarnym pomo,cy fi
nansowej i materiałowej na dziala .!ność pre\venc yjną , 

.na szkolenie członkaw stra ży pożarnveh i przysposobie
nie ludnośc i do samoobrony przeciwpożarowej, jak rów'
nież na lIZUpellliE'nie i k onserwację uf'1 ądzeń technicz
nych w przypadku. gdy wlasne środki straży są niedo
staleczne; 

POl:. 3,n 3?ł 

13) okresowe analizowanie Stil-DU hezpieczeli stwJ pożarowe

go, podejmowan ie uchwal i w ydawanie Z1lfZ4d1ełl w 
sprawach ochrony przeciwpożarowej oraz pr7.ed.'itaw.ia
ni e w t ym zakresie wniosków radlie narodow e j lub pre
zydi u m racly naroclowe j wy ższego slopnia; 

14) i nicjowanie i popieranie akcji mies zkat'lCów szczeqólnie 
IV okresach dużego zagrożeni a pożarowego w zakresie 
zapewnienia zbiorowej opieki nad d?i er mi pL'ez or<ja
llilOwanie dziecil1ców, placów gier, zabaw, kolejne peł

nienie dyżurów nad gru pa mi ct 7ieci itp . (np'. IV c7a si e 
żniw i omłotów, dlugotrwalej suszy); 

15) przygolo\vy\va n ie ochrony przeciwpożarowej do 130lfleh 
terenowej obrony przeciwlotniczej; 

lG) przedsiębranie innych środków mających na celu zapew
nienie bezpieczeństwil pożarowego, wdrażanie mi eslkarl
ców clo dyscypliny w l.a k re:;ie· pfLestr7(~yania przepis i" w 
prleci wpoża rowych j zachęcani e ich cło pode jmowa niit 
cZyllów s [;o/ecznych na rzecz ochrony pllec i \'II pożarowe j. 

12) pr7C'dstawianie rac17ie narodowej wniosków w siJrawie 
powolvwanić1 do od iJOwiednich k om isji rad narodowy ch § 3. Uch\'\iala wchod zi w życie l dniem ogłoszenia. 
przedstawicieli ochotnicz\'ch straży poiarnvch oraz de-

f' 1E' (Jowanie przedstawicieli prezyd ium do :>:afląd ów t ych Prezes Rady Ministrów: J. C'lrank iewicl 
sl raż y; 

Jał 

UCHWALA Nr 508 RAD" MINIS1RÓW 

z dnia 25 li stopada 195 1 r. 

w sprawie re jeslr.u organizacji społecznych prowadzących . dzialaln(lść gospodaH'7~, 

\V celu ni1l eżytego ewictencjonowan'ia c17:iałalnosci 9\ł

Sf'OcliHc7ej prowadzonej przez organi7.acje s ·; o!CC7.ne oraz re 
jP , tr nwan ia i konl.rolowania lorm i kie ru:1kcJ\\' tej cl zialal rio
śc i Rada Min istrów uc hwala, ICO następu j~: 

§ 1. I. OrCjanizć1cjE' s !~ olec7!1e, k tórE' nJ noclsti1w:e l1 ·~ h\\'a- . 

Iv nr 446 Ra c1Y'lv1inislrów z dnia 17 li slo!J<lda 1958 r. w Si):il 

wie cl ziill al!1()';ci g05 1)odarczej orclani z. a ~ .ii soo lecznych pro 
wac17ą d"ialalno ść gospodarczą, podlegają obow ią zkowi w :li
su do re jest ru prowadzonego .przez Minisl e rstwo Finansow. 

2. Obowiązek rej es tra c ji określon e j w niniejsIej uchwa 
le jes t ni ezależny od rejestrac ji prze wid7ianej w in nv ch 
przep isach, a w szczególno ści w prawie o stowdflyszenia ::: h 
i w przepisach podatkowych. 

3. Obowiązkowi rejestracji, okreś lon ej w nJ n ~e J>7ej 

uc~wa l e. ni e podleg ają organ izacje społec zne prowadzące 

wy lącznie d zialalność polegającą na: 

I) wydawaniu czasopism zwiipanych tematycznie z d zi ć1la l 

nością sti1tutową organizacji, 

2) wydawaniu nie periodyków _ związanych tematy cznie 
z działalnością , statutową orDanizacji, jak np. materia
ł ó w propagandowych, szkol e niowych, świe~licowych itp .. 

3) prowadzeniu teatrów świetlnych (kin) d l a swoich czlon
ków i ich rodzin, 

4) prowadzeniu placówek artystyczny- h i rozrywkowych 
(zespo/ów pie::;ni i tańca, orkiestr itp .) i organizowaniu 
dorywczych imprez artystycznych i [(l7.ry wkow ych, 

5) prowadzeniu ośrodków szkolenio wych dzia łal noki 

szkoleniowej w fonnie kurs ó w, 

6) .prowad7eniu · studiów, ognisk i spolecwych s zkól arty
stycznych. 

7) prowadze ni u o!;roc! kr'I\\' s r ortCłwych i orq i'ln j"fłwaniu im
prez sportowych pr/.t'l. organi7.ilcje s[Jołecwe. 

81 wypożyczaniu spr 7c; lu sporlow('t]o i turystycznego" 

9) prowadzeniu domow prilCy twórcu j prwz związki twór
cze, 

ID) prowad7.eniu 'lamkni Gle i cl ;>i(l laln ośr i ga~łronomi c wei nie 
obliczonej na zy~k thel wvni knwe j) w kluba ch we wła

snym zarządzie orgJilizcl': ji wylączn ie dla członków i ich 
rod zin. 

I l) wykonywa n iu !leconych orga!li7.acjom społecznym usług

określonych w § 15 rozpo rzCjd7.en ia Rady Minislrów' 
oz dnia 28 lipca 1959 r. w spraw ie zasad ud l. i ełania do
tacji organ i7acjOl:1 spo łecznym oraz ,kontroli wykof'lY
stania tych d otJcj i (Dz . U. N r 52, pOl . 313). 

4. J eże li organizac\ ) s f1 ol c:: zn.3 obok działalnośc i okre
ślonej w ust. 3 prowac! 7i lnn4 dl iai alność, podlega obowiąz
k owi rej es tra c ji w za b e sie tej inne j działalności. 

§ 2. I . Dla ka7 ckj (H]a !li7i.lcji społec znej. podleclające j 

wpiso,wi d o r'? jestru <'1''] ~!1 i7 ć1 C ji s ) oJecznych prowad!qcych 
dzialalność ~JCs ,'Qc! arcq, Hin;sl i.' rs tw o Finansów zak łada ar
kusz rejestrowy. 

2. Podstawą zal oż ' ni ij ar k u51a re jestrowego dla danej 
orqanizacji s ':; olecznej j2 St Od Dis ?elwolen ia wydanego przez 
Ministra Finansów na p rJ wadzenie działalności gospodar
czej. 

3. A rkusz rejestrowy zawiera numer rejE'strowy orqani
zac ji spolecznej i 9 kolumn obejmujących następujące dane: 

1) numer koiejny wpisu. 

2) a) pełną nazwę orqanili.lc ii Sj1()łCC7nej. 

b) dokładne owanenie jej siedliby, 

I 


