
KONSPEKT 

 

TEMAT 8.1:  Podstawowe akty prawne z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

i funkcjonowania OSP. 

CEL:   

- wymienić i omówić podstawowe akty prawne z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 

- wymienić i omówić podstawowe akty prawne z zakresu funkcjonowania OSP, 

ZOSP RP, 

- wyjaśnić struktury organizacyjne, zasady funkcjonowania oraz podstawowe 

definicje dotyczące JOT OSP,  

- wyjaśnić struktury organizacyjne, zasady funkcjonowania oraz podstawowe 

definicje dotyczące PSP,  

- wyjaśnić struktury organizacyjne, zasady funkcjonowania oraz podstawowe 

definicje dotyczące KSRG, 

- wymienić i omówić zadania organów administracji samorządowej z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej. 

 

CZAS: 3T (3 x 45 min) 

MIEJSCE: sala wykładowa 

METODA: wykład 

POMOCE DYDAKTYCZNE: rzutnik multimedialny, prezentacja tematu PowerPoint, 

literatura. 

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:  

1. Podstawy prawne.  

2. Definicje.  

3. Struktury organizacyjne oraz zasady funkcjonowania PSP, KSRG, ZOSP RP, OSP.  

4. Zadania organów administracji samorządowej z zakresu ochrony ppoż..  

 

Część 

lekcji 

 

Zagadnienia 

 

Czas 

 

Uwagi 

I. Część wstępna: 

meldunek, sprawdzenie obecności 

 

3 min 

 

II. Przedstawienie tematu i celu zajęć 2 min  

III. Część zasadnicza:  

1.Podstawy prawne.  

2. Definicje.  

3. Struktury organizacyjne oraz zasady funkcjonowania 

 

 

 

125 min 

 



PSP, KSRG, ZOSP RP, OSP.  

4. Zadania organów administracji samorządowej z zakresu 

ochrony ppoż..  

IV. Część końcowa: podsumowanie omawianych treści.  

 

5 min  

 

Dodatkowe sugestie dotyczące sposobu przeprowadzenia zajęć:…………………………... 

………..…………………………………………………………………………………………. 

 

UWAGA DLA WYKŁADOWCY! 

 

Wykładowca na zajęciach powinien dysponować następującymi dokumentami: 

 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Dz. U. Nr 81, poz. 351 z 

1991 r. z póź. zm. – tekst jednolity www.straz.gov.pl. 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. Dz. U. Nr 88, poz. 400 z 

1991 r. z póź. zm. – tekst jednolity www.straz.gov.pl. 

- Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej. Dz.U.2002 Nr 62 poz558.  

http://ks.sejm.gov.pl  

- Ustawa z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym. Dz.U.2001.142.1591. (tekst 

jednolity). http://www.prawo.lex.pl 

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym. Dz. U 1998.91.578 

http://www.silesiaregion.pl 

- Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dz. U. 

Nr 96, poz. 873.  

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym. Dz. U. z 21 maja 2007r. Nr  

89, poz. 590. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 roku 

w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Dz. 

U. Nr 111, poz. 1311 z 1999 r. 

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, 

powiatów i gmin.  Dz. U. Nr 96, poz. 850 . 

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie sposobu tworzenia 

gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania 

kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania.  Dz. 

U. Nr 215, poz. 1818 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2038. 

- Wzorcowy Statut Ochotniczej Straży Pożarnej. www.zgzosprp.pl 

- Regulamin Organizacyjny Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP zatwierdzony uchwałą nr 

95/18/2004 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 16 grudnia 2004r. 

www.zgzosprp.pl 

- Uchwała nr 144/25/2005 Prezydium ZG ZOSP RP z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie 

zmiany uchwały o kategoryzacji JOT OSP i wzorcowego regulaminu tych jednostek. 

www.zgzosprp.pl 

- Uchwała nr 182 / 31 / 2006 Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2006 r. dotycząca „Wytycznych w 



sprawie wyposażenia jednostek operacyjno-technicznych OSP w sprzęt i środki niezbędne do 

działań ratowniczych”. 

- Uchwała nr 124 / 22 / 2005 Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie normatywnego 

wyposażenia ratowników ochotniczych straży pożarnych. 

 


