
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

„Młodzież Zapobiega Pożarom”

- wyciąg z regulaminu

Zakres tematyczny Turnieju

 Tradycja i historia straży pożarnych.
 Umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa.
 Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.
 Organizacja i zadania OSP oraz ich Związku.
 Przyczyny oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.
 Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej.
 Sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
 Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.
 Zabezpieczenia przeciwpożarowe:

o budynków,
o lasów,
o zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych,
o substancji niebezpiecznych.

 Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru.
 Zasady udzielania pierwszej pomocy.
 Tematyka proponowana przez współorganizatorów (sponsorów) Turnieju.

Stosownie do etapu Turnieju zakres i poziom pytań powinien ulegać zmianie, dostosowując 
się do szczebla eliminacji.

Wskazówki do nauki na OTWP 

„Młodzież Zapobiega Pożarom”

Historia pożarnictwa – opracował dr Krzysztof Latocha

- Józef Ryszard Szaflik, Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych, Warszawa 1985, 2005.
Tadeusz  Olejnik,  Towarzystwa  Ochotniczych  Straży  Ogniowych  w  Królestwie  Polskim,
Warszawa 1996.
- Stanisław Kuta, Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce Ludowej 1944-1975, Warszawa 1985.
Władysław Pilawski,  Historia sikawek,  motopomp i  samochodów pożarniczych, Warszawa
1994.
- Władysław Pilawski, Polska prasa pożarnicza 1882-2002, Warszawa 2002.
-„Muzealny Rocznik Pożarniczy” t. 1-13.



-„Zeszyty Historyczne Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej”,
t. I-IX.

- Czasopisma: „Strażak” i „Przegląd Pożarniczy”.

- Jednodniówki okolicznościowe Związku OSP RP.

Organizacja Ochotniczych Straży Pożarnych i ich Związku – opracował Druh Adam Nowak 

STATUTY

1. Statut Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
2. Statut Ochotniczej Straży Pożarnej (wzorcowy).

REGULAMINY I WYTYCZNE

1. Regulamin umundurowania.
2. Regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień Związku OSP RP (obowiązujący od 

stycznia 2010 r.).

3. Regulamin sztandarów.

4. Regulamin Organizacyjny Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (wzorcowy).

5. Regulamin Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych (MDP-1/2010).

6. Wzorcowy program szkolenia MDP.

7. Zestaw specjalności pożarniczych.

8. Regulamin Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP (OSP-1/2011).

9. Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 
Pożarom”.

10. Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”.

11. Regulamin konkursu na wzorową drużynę i jej opiekuna – „Najlepsi z najlepszych”.

12. Regulamin organizacyjny Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP.

13. Wytyczne w sprawie kategoryzacji Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP.

14. Ceremoniał Ochotniczych Straży Pożarnych.

15. Zasady organizacji szkoleń członków OSP (z 2015 r.).

16. Program szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP.
17. Program szkolenia dowódców OSP.
18. Program szkolenia naczelników OSP.



19. Program szkolenia kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP.
20. Program szkolenia komendantów gminnych Związku OSP RP.
21. Uchwała i założenia organizacyjno-programowe kampanii sprawozdawczo-wyborczej

2016.
22. Wzory druków na kampanię sprawozdawczą w OSP i strukturach Związku OSP RP.

Wszystkie regulaminy oraz akty wewnętrzne przyjęte przez władze Związku, regulujące 
działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, są zamieszczone na stronie internetowej:
http://zosprp.pl/?q=content/regulaminy

LITERATURA SPECJALISTYCZNA

1. Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce, J. R. Szaflik, Warszawa 2005 r.
2. Zeszyty historyczne Związku OSP RP.

3. ABC strażaka ochotnika cz. 1 (podręcznik szkolenia szeregowców OSP).

4. ABC strażaka ochotnika cz. 2 (podręcznik szkoleniowy dla członków MDP).

5. ABC strażaka ochotnika cz. 3 (pierwsza pomoc).

6. ABC strażaka ochotnika cz. 4 (materiały szkoleniowe dla uczestników OTWP).

7. ABC strażaka ochotnika cz. 9 (regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień)

8. ABC strażaka ochotnika cz. 10 (podręcznik szkolenia dowódców OSP).

9. ABC strażaka ochotnika cz. 12 (historia ochrony przeciwpożarowej do 1918 r.).

10. ABC strażaka ochotnika cz. 13 (taktyka)

11. ABC strażaka ochotnika cz. 14 (zawody CTIF – OSP).

12. ABC strażaka ochotnika cz. 19 (regulaminy MDP (zbiór)).

13. ABC strażaka ochotnika cz. 20 (programy szkolenia MDP).

14. ABC strażaka ochotnika cz. 24 (gaszenie pożarów).

Wydawcą „ABC strażaka ochotnika” jest Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP w Gdańsku.

MIESIĘCZNIKI SPECJALISTYCZNE

1. STRAŻAK
2. PRZEGLĄD POŻARNICZY

INTERPRETACJE PRAWNE (zamieszczone na stronie zosprp.pl)

1. Informacja w sprawie dopuszczenia do użytkowania sprzętu ratowniczego.

http://zosprp.pl/?q=content/regulaminy


2. Informacja w sprawie odpowiedzialności karnej za podpalenia.
3. Możliwość  pełnienia  funkcji  we  władzach  OSP  i  ZOSP  RP  przez  wójtów,

burmistrzów, prezydentów oraz radnych.
4. Informacja  –  refundacja  kosztów  ekwiwalentu  pieniężnego  wypłaconego  za

uczestnictwo w działaniu ratowniczym związanym z powodzią.
5. Informacja  w  sprawie  rozporządzenia  dotyczącego  badań  lekarskich  członków

Ochotniczych Straży Pożarnych.
6. Informacja  o  nowelizacji  Kodeksu  pracy  dot.  zatrudniania  pracowników  do  wyk.

czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
7. Informacja w sprawie finansowania działalności OSP według stanu z listopada 2015 r.
8. Ekwiwalent  pieniężny  dla  członka  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  za  udział  w

działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym
9. Informacja o nowelizacji  ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (dot.  także

kierowców).
10. Informacja o nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami

Zagadnienia  dotyczące  współpracy z  PSP, wszelkie  sprawy operacyjne  (poza  jednostkami
operacyjno-  technicznymi  w  OSP)  oraz  zagadnienia  związane  z  Krajowym  Systemem
Ratowniczo-Gaśniczym  zostały  wyczerpane  w  materiale  przekazanym  przez  Patryka
Maruszaka.

Taktyka działań ratowniczych – opracował st. kpt. Patryk Maruszak

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz.
191);

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz.
1340 z późn. zm.);

3. Ustawa z dnia 8 września 2016 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z
2013 r. poz. 757 z późn. zm.);

4. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166
z późn. zm.);

5. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 333 z
późn. zm.);

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232
z późn. zm.);

7. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U.
2015 r. poz. 1203);

8. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011 r.
poz. 1367 z późn. zm.);

9. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych (Dz. U. 2011 r. poz. 1240 z późn. zm.);

10. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2015 r. poz.
2139);

11. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 r. poz. 1137 z
późn. zm. );

12. Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. 2014 r.
poz. 1389);



13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w
sprawie  szczegółowych  zasad  organizacji  krajowego  systemu  ratowniczo-gaśniczego
(Dz. U. 2011 r. poz. 239 z późn. zm.);

14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie
szczegółowych  zasad  wyposażenia  jednostek  organizacyjnych  Państwowej  Straży
Pożarnej (Dz. U. 2014 r. poz. 1793);

15. Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  4  lipca  1992  r.  w  sprawie  zakresu  i  trybu
korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym (Dz. U. 1992 r. poz. 259);

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. w sprawie
zakresu,  szczegółowych  warunków  i  trybu  włączania  jednostek  ochrony
przeciwpożarowej  do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.  U. 2014 r. poz.
1317);

17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w
sprawie  szczegółowych  zasad  kierowania  i  współdziałania  jednostek  ochrony
przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym (Dz. U. 2013 r. poz. 709);

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1998 r. w
sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunków
udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz
zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych kosztów (Dz. U. 1998 r.
poz. 598 z późn. zm.);

19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008
r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków  bezpieczeństwa  i  higieny  służby  strażaków
Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2008 r. poz. 1115);

20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2002 r.
w sprawie okoliczności  w jakich używane są pojazdy uprzywilejowane w kolumnach
(Dz. U. 2002 r. poz. 1377);

21. Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  w  sprawie  kwalifikacji  osób
uprawnionych  do  wykonywania  prac  podwodnych,  które  uzyskały  uprawnienia  w
jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego
do spraw wewnętrznych (Dz. U. 2015 r. poz. 1129 z późn. zm);

22. Zasady organizowania działań ratowniczych (KG PSP 2013 r.);
23. Zasady organizacji ratownictwa medycznego (KG PSP 2013 r.);
24. Zasady organizacji ratownictwa technicznego (KG PSP 2013 r);
25. Zasady organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego (KG PSP 2013 r.);
26. Zasady organizacji ratownictwa wodnego (KG PSP 2013 r.);
27. Zasady organizacji ratownictwa wysokościowego (KG PSP 2013 r.);
28. Zasady organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych (KG PSP 2013 r.);
29. Zasady  udzielania  wsparcia  psychologicznego  osobom uczestniczącym  w  działaniach

ratowniczych (KG PSP 2012 r.);
30. Zasady organizacji Centralnego Odwodu Operacyjnego (KG PSP 2013 r.);
31. Zasady ewidencjonowania zdarzeń w zmodernizowanym systemie wspomagania decyzji

– ST (KG PSP 2014 r.);
32. Zasady  organizacji  łączności  alarmowania,  powiadamiania  i  dysponowania  oraz

współdziałania na potrzeby działań ratowniczych (KG PSP 2012 r.);
33. Zasady tworzenia przez podmioty KSRG wspólnych zespołów ratowniczych (KG PSP

2012 r.);
34. Zasady organizowania ćwiczeń ratowniczych (KG PSP 2012 r.);
35. Zasady podwyższania gotowości operacyjnej (KG PSP 2012 r.);
36. Zasady analizowania zdarzeń (KG PSP 2012 r.);



37. Zasady wyłaniania, rekomendacji i współpracy specjalistów ds. ratownictwa i ekspertów
ds.  prognozowania  zagrożeń  w  krajowym  systemie  ratowniczo-gaśniczym  (KG  PSP
2012 r.);

38. Zasady powiadamiania i  współdziałania  podmiotów na obszarze kraju podczas działań
ratowniczych (KG PSP 2012 r.);

39. Zasady  postępowania  podczas  interwencji  prowadzonych  w  związku  ze  zgłoszeniem
wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych (KG PSP 2009 r.);

40. Zasady postępowania jednostek Państwowej Straży Pożarnej  w przypadku wystąpienia
podejrzenia zagrożenia chorobami szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi (KG
PSP 2015 r.);

41. Zasady powoływania i organizacji sztabu KG PSP (KG PSP 2010 r.);
42. Zasady organizacji doraźnych baz koncentracji dla sił centralnego odwodu operacyjnego

krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (KG PSP 2011 r.);
43. Zasady organizacji i funkcjonowania systemów teleinformatycznych, w tym na potrzeby

kierującego działaniem ratowniczym (KG PSP 2012r.);
44. Ramowe  wytyczne  do  opracowania  zasad  dysponowania  sił  jednostek  ochrony

przeciwpożarowej oraz zasad doraźnego zabezpieczenia operacyjnego terenu powiatu po
zadysponowaniu zasobów ratowniczych (KG PSP 2013 r.);

45. Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu (Lasy Państwowe 2012 r.);
46. Ochrona  lasów  przed  pożarami  (K.  Wiler,  P. Wcisło,  Centrum  Informacyjne  Lasów

Państwowych, Warszawa 2013).

Ratownictwo Medyczne – opracował ogn. Arkadiusz Kot

1. Podstawy ratownictwa medycznego dla  funkcjonariuszy  Państwowej Straży  Pożarnej  i
innych  ratowników  Krajowego  Systemu  Ratowniczo-Gaśniczego  –  red.  G.  Gugała,
Warszawa 2005.

2. Zasady  organizacji  ratownictwa  medycznego  w  Krajowym  Systemie  Ratowniczo-
Gaśniczym – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Warszawa 2013 r. 

3. Podręcznik pierwszej pomocy”, Michael Buchfelder, Albert  Buchfelder, wyd. PZWL –
2015.

4. „Podręcznik pierwszej pomocy”- praca zbiorowa, wyd. Burda Książki- Kraków 2014.
5. „Pierwsza pomoc i opieka domowa”, David Bass, Rod Baker-2006.
6. „Pierwsza pomoc – poradnik dla dzieci”,  Paulina Kopyra,  Paulina Kyzioł:  wyd. SBB-

2016.
7. „Pierwsza Pomoc w nagłych wypadkach”, P. Krzywda, wyd. KABE.
8. „Ratownictwo – kwalifikowana pierwsza pomoc”, Chief Will Chapleau, Wrocław 2013.
9. „ITLS- Ratownictwo przedszpitalne w urazach”, John Emory Campbell- Kraków 2015.
10. „Medycyna  ratunkowa  i  katastrof”,  Andrzej  Basiński,  Beata  Wudarska-  wyd.  PZWL-

2015.
11. „ABC oparzeń”, S. Hettiatchy, R. Papini, P. Dziewulski, wyd. W. Górnicki.
12. „Ratownik medyczny” pod redakcją Juliusza Jakubaszki, wyd. W. Górnicki.
13. „Bandażowanie” Anna Chrząszczewska, wyd. PZWL.
14.Poradnik kieszonkowy - Ratownictwo medyczne, Will Chapleau wyd. W. Górnicki.
15. „Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna” Polska. 

Rada Resuscytacji 

Zapobieganie pożarom i awariom przemysłowym – opracował st. bryg. Paweł Rochala

http://www.straz.gov.pl/download/1850
http://www.straz.gov.pl/download/1850


USTAWY

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 
191);

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1340 z późn. zm.);

3. Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 poz. 
1232 z późn. zm.);

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409); 

5. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 poz. 2100); 

6. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015. Poz. 1094); 

7. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o 
niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881 z późn. zm.);

8. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez  masowych (Dz. U. 2015 r. poz.
2139); 

Rozporządzenia

1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
(Dz. U. poz. 2117).

2. 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).

3. Rozporządzenia 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).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz. 
1422).

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2003 r. 
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze (Dz. U. Nr
131, poz. 1219 z późn. zm.).

6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie raportu o 
bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku (Dz. U. z 2016r. poz. 287).

7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości 
znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002100


zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej (Dz. U. z 2016 poz. 138).

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej 
wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 
2145).

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych 
zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. nr 58 poz. 405 z późn. zm.).

10. 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 2015 r.
poz. 20).

11. Rozporządzenia  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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1853).

12. 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).

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2010 r. w sprawie nadania Centrum 
Naukowo-Badawczemu Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w 
Józefowie statusu państwowego instytutu badawczego (Dz. U. z 2010 nr 181 poz. 1219).

14. Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  15
marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie 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
(Dz.U. z 2013 poz. 435 z późn. zm.).

15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu
natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. z 2004 nr 16 poz. 156 ).

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu
natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. z 2004 nr 16 poz. 156 ).

17. 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).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 31 marca
2011  r.  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  wykroczeń,  za  które
funkcjonariusze pożarnictwa pełniący  służbę  w Państwowej  Straży  Pożarnej  są

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101811219
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060580405+2006$04$22&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000138


uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i
sposobu wydawania upoważnień (Dz. U. z 2011 nr 87 poz. 491.

Normy:

PN-B-02431-1:1999
Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe 
o gęstości względnej mniejszej niż 1 - Wymagania

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2009
Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne 
obiektów i zagrożenie życia

PN-EN 62305-4:2009
Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i 
elektroniczne w obiektach

PN-EN 1363-1:2001
Badania odporności ogniowej - Część 1: Wymagania 
ogólne

PN-EN 50200:2003
Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez 
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach 
zabezpieczających

PN-EN 1991-1-2:2006

PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2009

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-2: 
Oddziaływania ogólne - Oddziaływania na konstrukcje w 
warunkach pożaru

PN-B-02852:2001

Ochrona przeciwpożarowa budynków - Obliczanie gęstości 
obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu 
trwania pożaru

(w zakresie części dotyczącej gęstości obciążenia 
ogniowego - pkt 2)

PN-B-02855:1988
Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania 
wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania 
materiałów

PN-B-02867:1990

Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania 
stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany

(w zakresie części dotyczącej ścian zewnętrznych przy 
działaniu ognia od strony elewacji)

PN-EN ISO 6940: 2005
Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - 
Wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek

PN-EN ISO 6941: 2005
Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - 
Pomiar właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na 
pionowo umieszczonych próbkach

PN-EN 13501-1+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 



budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań 
reakcji na ogień

PN-EN 13501-2+A1: 2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków - Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań 
odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji 
wentylacyjnej

PN-EN 13501-3+A1: 2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków - Część 3: Klasyfikacja na podstawie badań 
odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w
instalacjach użytkowych w budynkach: ognioodpornych 
przewodów wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap 
odcinających

PN-EN 13501-4+A1: 2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków - Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników 
badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli 
rozprzestrzeniania dymu

PN-EN 13501-5+A1: 2010
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków - Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników 
badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy

PN-EN 81-72:2005
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 
dźwigów - Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i 
towarowych - Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej

PN-EN ISO 6940:2005
Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - 
Wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek

PN-EN ISO 6941:2005
Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - 
Pomiar właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na 
pionowo umieszczonych próbkach

PN-EN 1021-2:2007
Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 2: 
Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki

PN-EN 1021-1:2007
Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 1: 
Źródło zapłonu: tlący się papieros

PN-B-02855:1988
Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania 
wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania 
materiałów

PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998
Znaki bezpieczeństwa - Zasady umieszczania znaków 
bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach 
pożarowych

PN-ISO 7010:2006
Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki 
bezpieczeństwa - Znaki bezpieczeństwa stosowane w 
miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej
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