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~ARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

• / ' 

% dnia 4 września 1980 r. 

'W sprawIe regulamInów orgalł1zilcyjn ych straży poiarnych. 

I 

I 
i 
I 

Na podstawie art. 26 pkt 1 ustawy z dnia 12 'czerwca 
'1975 r., o ochronie prźeciwpożarowej (Dz. U. Nr 20. poz. 106) 
&arządza się. co następuje: 

nego obowiązkowej straży pożarnej w zakładzie pra- 1 

cy (Monitor Polski Nr 12,poz. 64). 

f 1. Ustala się: 

,l) regulamin organizacyjny za~odowej straży pożarnej, 
stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia , 

2) regulamin organizacyjny obowiązkowej , straży pożar-
o nej, stanowiący ' załącznik nr 2 do zarządzenia. 

ł 2. Tracą moc: 

.1} -zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 
"''' 28 stycznia 1963 r. w sprawie regulaminu organizacyj-

2) zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 
20 czerwca 1964 r. w sprawie regulaminu organizacy j
nego obowiązkowej straży pożarnej na terenie gromad, 
osiedli i miast (Mon)tor Polski Nr 42, poz. 199). ' 

, 3) , zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 'dnia 
łS sierpnia 1967 J. w sprawie ustalenia ramowego re: 
gulaminu organizacyjnego zawodowej straży pożarnej 
(Monitor Polski Nr 51. pOl!!. 257). 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 
, . 

Minister Spraw Wewnętrznych: S. · Kowalczyk 

Zalącznikl do zarządzenia Ministra 
Spraw vVewnętrznych z dnia • wrześ~ 
nia 1.980 r. (pOl. 105). 

Załąclnlk nr I. 

REGULAMIN ORGANJZACY JNY ZAWODOWEJ STRAZY POLARNEJ . 

f t. t. Zawodowa straż pożarna jest jednostką organi
hcyjn4 ochrony przeciwpożarowej. powołaną do zwalcza
Dia pożarów i współdziałania w ich zapobieganiu, składa
Jąc" ,się z osób pełniących służbę zawodową na podstawie 
• tosunku służbowego. 

2. Do zadań zawodowej straży pożarnej należy W 
azczególnosci: -

,1) prowadzenie działań ratowniczych w czasię, pożarów:! 

2) udział w zapobieganiu pożarom, 

3) prowadzenie szkolenIa · pożarniczego 1 doskonalenia 
zawodowego, -

• ) podejmowaIlie innych dzia!ah związanych z ochro~ą 
. przęciwpożarową. 

6) wspól~zialanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych oraz 
w innych akcjach ratowniczych w zakresie i na za
sadach okreś'lonych w odrębnych przepisach. 

ł 2. Zawodowe straze 'pozarne dzielą się na: 

l) terenowe - podlegające terenowemu organowi admi
nistracji państwowej stopnia wojewódzkiego. 

\ 

2) zakład9we - podlegające . pod względem organizacyj-
nym kierownikowi zakładu, a pod względem opera

. cyjno-technicznym właściwej terenowej komendzie 
Itraży pożarnych. 

§ 3. 1. Zawodowa straż poźarna składa się Z komendy 
I jednostek taktycznych. · , 

2. Zawodowa straż p6zarna może dżieJić si~ na od.,zi a ły. 

3. Oddzial zawodowej straty pożarnej składa się z da. 
:wództwa i jednostek taktycznych. -

§ 4. 1. KomendaJżawodowej straży pożarnej dzieli sili 
zależnie od wielkości jednostki taktycznej na służby lub . 
.tanJlwiska pracy. 

;l. Wewnętrzną orga niZację zawodowej straży pozar.
nej określa komendant wojewódzki straży pożarnych. a 
Izczegółowy zakres czynności dla poszczególnych stano<
wisk pracy: 

l} komendant - dla stan owisk pracy w komendzie za'. 
wodow;ej straży pożarnej i dla dowódców oddziałów, 

'2) dowódca oddziału - dla stanowisk pracy w oddziale • , 
§ 5. 1. Zawodową , stra żą pcxiarną kieruje komendant, 

do którego należy w szczególńości: . 

1) utrzymanie straży w należytej gotowości operacyj
no-techniczne j. 

2) dysponowanie silami i środkami straży pożarnej. orga
nizowanie działalI ratowniczych oraz , analizowanie 
tych działań . 

3) organizowanie szkol enia i doskonalenia zawodo wego 
oraz o/)'chowania fiz ycznego i sportu • i _ _ 

.} współdziałanie ,w opracowywaniu operacyjnych pla" \ 
nów obrony przeciwpożarowe j. 

li} analizowanie stanu ochrony przeciwpożarowej oraz 
/ inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do zmniejsza. 

ni-a ' zagrożenia pożarowego! ' 



/ Monitor Polski Nr 22 - 165 -- Poz. lo! 

6) p rowadzenie prac w zakresie obronności, w tym rów-
nież obrony cywilnej. . 

7) organizowanie łączności, na pot ~żeby ochrony p rzeciw
pożarowej. 

8)' organizowanie za/pIecza technicznego sprzętu pożar
n iCzego l nadzór nad jego~ksploalacją i konserwacją. 

9) zarewnienie bezpiecznych i ihigieniCznych warunków 
służb y, ' 

10) sprawowanie nadzoru nad operacyjnym- zabezpiecze
niem wlaspego teren u dzia łan ia , 

11) podejmowanie innych 'działań niezbędnych d.o wyko
nyw ania powierzonych zadań. 

2. Ponadto do komendanta zakładowej zawodowej 
stra~y pożarnej należy: ' 

1) planowanie ochrony przeciwpożarowej zakł ad u pracy, 

:- 2) ucz,estniczenie w pracach komis ji ' pożarowo,technicz

/ 

nej, 

3) inicjowanie 
jące j . 

! 

dzia ła lności propagandowo-uświadami'a-

§ 6. Oddziałem zawodowej straży pożarnej kieruje 
dowódca oddziału, do któregoI należy w szczegól,ności: 

1) utrzymywanie w stałej gotowości operacyjno-techniCz- . 
nej oddział.u, 

2) · dowodzenie jednostkq taktyczną w akcJach Hltownl-, 
czych, organizowanie działaA fłltowniczychoraz ana
lizowanie tych dzialaA., 

. 3) utrzymywani e dysc}lpliłly wewnętrznej \ regulamlno
wego toku slużby ,vJ oddziale~ 

: 4) ,'prowadzenie systematycznego szkolenia i zapewnienie 
prawidłowego p rzygotowania oddzi a lu do działań 'ra
tow niczych, 

I 5) analizowanie stanu ochrony przeciwpożarowej oraz 
'inic jowanie przedsięw,zięć zmierzających do zmnie j
szenia zagrożenia pożarowego. 

. 6) przygotowanie oddziału do zadań w zakresie obrony 
cywilne j, -

7) zapewnienie. bezpiecznych i higienicznych warunków: 
sł uż.by, 

8) organizowanie. wychowania fizycznego i sportu, 

9) podejmowanie innych działań - niezbędnych do wyko
nywania powierzonych zadań . 

§ 7. W jednostkach taktycznych służba pe ł niona jest 
w systemie zmianowym, a w komendach straży i dowódz
twach oddziałów - w systemie cod ziennym. 

§ 8. 1. Szczegó łowy porządek dnia i zajęć służbowych 
w czasie pełnienia służby ustal a komendant (dowódca od
dzi a łu) na pods tawie wytycznych komendanta wojewódz
k iego straży pożarnyeh. 

2. W zawodowych str ażach pożarnych stosuje si ę re
gulaminy służby wewnętrznej i musztry oraz ceremoniał. 
ustalone przez Komendan ta Głównego Stra ży Pożarnych na 
wzór regulaminÓw Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospoli tej 
Lud owej. 

Załącznik nr 2. 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OBOWIĄZKOWEJ STRALY POLARNEJ 

f 1. 1. Obowiązkowa strał pożarna Jest jednostkq 
organizacyjną ochH>ny przeciwpoż'arowej, powołaną spo
łrM mieszkańcÓw miejscowości lub pracowników zakładu 
pracy do zwalczania pożarów 1 współdziałania w zapobie
ganiu im. jeżeli zabeżpieczenie przed pożarami na danym 
,obszarze lub w zakładzie pracy wymaga powoI ania tej 
atraży. 

2. Do zadań obowiqzkowej atraży pożarnej należy w 
azczególnoścl: 

l) prowadzenie · dzlałd ratowiticzych w czasie pourów. 

2) udział w zapobieganiu pożarom. 

l} prowadzenie szkolenia pożarniczego. , 

4) podejmowanie innych dzillłaA związanych z ochroną 
przeciwpożarową, 

a) wspóldziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych oraz 
w Innych akcjach ratowniczych w zakresie 1 na za

. sadach określonych w odrębnych przepisach . . 

3. Obowiązkowa ' straż pożarna stanowi. jednostkę 
taktyczną ochrony przeciwpożarowej, która pod względem 
oper.acyjno-technicznym podlega właściwej terenowej ko
mendzie straży pożarnych. 

ł 2. 1; Obowiązkowe straże pożarne dzielą s ię na: 

:1) terenowe - powoływane w m(ejscowościach przez te
renowy organ administracji państwowej stopnia pod
itawowego na wniosek komendanta rejonowe,go. straży 
pożarnych! ' . 

.. 

2) zakładowe - powoływane w zakładach pra cy przez 
terenowy organ administracji palislwowej stopnia pod
stawowego na wniosek wlaściwego kierownika zak la- ' 
dupracy po porozumieniu z komend antem rejonowym 
straży pożarnych. . 

2. Terenowy organ administracji państwowej stopnia 
podstawowego. który pow olal obowiązkową straż pożarną , 
powi adamia osoby fizyczne Q nalożonym obo~iązku pet'
nienia służby w tej straży. 

3. W razie uchylania s ię członka obowiązkowej straży ' 

pożarnej od nałożonego obowiązku pelnienia służby, na
czelniktej straży występuje do wlaściwego te renowo orga
nu administracji państwowej o zastosowanie środka egze-, 
kucyjnego stosownie do przepisów o postępow<llliu egze
kucyjnym w administ rac ji. 

§ ~ 1. Obowiązkową strażą pożarną, zwaną dalej 
"strażą", kieruje naczelni k tej straży. . 

2. Naczelnika terenowej i zakładowej straży powo
łuje terenowy 'organ administracji państwowej stopnia 
podstawowego w tr ybie określonym w§- 2. 

3. Naczelnik wyznacza spośród czł0.nków straży swo
jego zastępcę, gospodarza i fonkcy jnych. 

§ 4. 1. Naczelnik kiernje działalnością straży jedno
.osobowo, stosując formę rozkazów l poleceń; ' oraz ustala 
s-ze-zególowąorganizację wewnętrzną tej straźy. 

2. Do naczelnika należy w szczególności : 
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t) podejmowa'nie ,działań z~iązanych z utrzymaniem w 
pełnejgótowości operaC'y jno·technicznej st! aiy. dbanie 
o prawidłową eksploatację r konserwację ,sprzętu 
straży . '. , 

§ 6. 1. Za wz OTO'W e ,wykonywanie ohowiązków naczE"t- ., 
nik może stosować wobec członków ,stra ż y n!lslępujące wy
różnien'ia: 

1) pochwalę ustną. 

2) . organ~zowanie i ,prowadzenie szkolenia- czloRków 2'} pochwałę , w rozkazie. 
straży. -

3) dowodzeni~ 'strażą w akcjach ratowniczych. ' 
2. ' Niezależnie od . wyróżnień określonych w ust. l 

naczelnik może występować o przyznanie członkom ~traży 
szczególnie wyrÓżniającym się w pełnieniu obowiązków 4) wyznaczanie członków straży do wykconywania zadań. 

5) przedstawianie wniosków i współdziałanie w realizacji odznak. odzna.czeń lub innych wyróżnień i nagród. 
zadań związanych z poprawą stanu ochrony przeci"r- § 7. Za naruszenie obowiązków członka straży naczel-
pożarowej i operacyjn~·technicznego przygotowanią nik może stosować następujące środki : 
miejscowości (zakładu pracy) oraz inicjowanie przed- , 1) uJ10mnienie ustne. 

, si ę wzięć w tym zakresie. 
, / " /"' 2) n aganę w · ro~azie. 

6) przygotowanie straży do udzi~ łu IN obronie ~ywilneJ. " , 
§ 8. Minimalną liczehność straży. no rmy jej wyposa-

7) przeds tawianie wniosków dotyczących wyposażenia 'źenia w podstawowy sprzęt pożarniczy oraz świadczenia 
straży w sprzę t i środki techniczne. na rzecz członków straży w zakresie ubezpieczenia ' od na-

8) cZllwan ienad przestrzeganiem - dyscypliny organiza~ stęp!;tw nieszczęśliwych wypadkÓw. a także wyposażenie 
cyjnej przez ~złonków' straży. w odzież specjalną I wyekwipowanie osobiste regulują . od-

k rębne przepisy. ' 9) , podejmowanie innych d z.ia ł ań niezbędnych do wy o~ 

nywania powierzonych zadań. _ § 9. I. Rozwiązanie terenowej straży naśtępuje n,a 

§ S. ' Do obow iązków .członka" straży n ależy branie - podstawie decyzJ' i ferenowego organu adrninistrJcji pań
stwowej stopnia podstawowego na wniosek kom~ndanta 

rejon'owego straży - pożacnych. a zakładowej straży Od 

wniosek kierownika zakład 'u pracy po porozumieniu z ko
m~n'dantem rejonowym straży pożarnych. 

czynnegó udziału w działalności straży . a w szczególności: 

1) stawianie się niezwłoczńie na ' ogłoszony dl~rm oiaz 
uczes lniczenie w akcjach ratowniczych. \ 

2) , branie udziału w ' szkoleniu pożarni~z y.,m oraz ćwicze
niach. 

3) dbanie Ó mieni~ straży. 

4) , przestrzeganie dyscypliny ; słu~boweJ. 

2. Te renowy organ administracji państwowej stopnia 
podstawowego w odniesieniu do terenoWej straty. a kie
rownik zakładu pracy w odniesieniu do zakładowej straży 
przekażująn'ieodpłatriie sprzęt i wyposażenie pozostałe po 
rozwiązaniu tych śtraży ' na cele ,ochrony , p~eci wpożaro-

, 5) 'sumienne 'wykonywanie rozkażów i pol e,cen naczerni
ka straży. jego zastępcy i linnych przełożonych. 

' wej. uwzgl ęd niając wnioski komendanta r-ejonowegostra
ży pożarnych. 
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