
Kontrole z zakresu ochrony przeciwpoŜarowej  

 
Zgodnie z Art. 23 ust. 5. Ustawy o Państwowej StraŜy PoŜarnej (J.t.: Dz. U. z 2009 r. 

Nr 12, poz. 68, z późniejszymi zmianami) prawo do przeprowadzania czynności 
kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpoŜarowej mają uprawnieni 
straŜacy pełniący słuŜbę w Państwowej StraŜy PoŜarnej oraz osoby upowaŜnione 

przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej StraŜy PoŜarnej .Zasady 
przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony 

przeciwpoŜarowej określone są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych 

przez Państwową StraŜ PoŜarną (Dz. U. Nr 225, poz. 1934).  

UpowaŜnienie do rozpoczęcia czynności kontrolno - rozpoznawczych powinno 
zawierać:  

1) określenie podstawy prawnej przeprowadzenia czynności kontrolno-
rozpoznawczych; 

2) oznaczenie organu przeprowadzającego czynności kontrolno-rozpoznawcze; 

3) datę i miejsce wystawienia; 

4) imię i nazwisko, określenie stanowiska słuŜbowego straŜaka upowaŜnionego do 
przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz numer jego legitymacji 

słuŜbowej; 

5) imię i nazwisko oraz określenie rodzaju i numeru dokumentu toŜsamości innej 
osoby upowaŜnionej do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych; 

6) oznaczenie podmiotu objętego czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi i miejsca 
ich przeprowadzenia; 

7) informacje o zakresie przedmiotowym czynności kontrolno-rozpoznawczych; 

8) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli; 

9) podpis osoby udzielającej upowaŜnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub 
funkcji; 

10) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego. 

9. W chwili przystąpienia do czynności kontrolno-rozpoznawczych upowaŜnieni do 
przeprowadzania tych czynności, zwani dalej "kontrolującymi", okazują 

kontrolowanemu: straŜak - legitymację słuŜbową, a inna osoba - dokument 
toŜsamości. 

10. Kontrolowany jest obowiązany umoŜliwić kontrolującemu przeprowadzenie 
czynności kontrolno-rozpoznawczych, a w tym:  



1) udzielić niezbędnych informacji i wyjaśnień w sprawach objętych zakresem tych 
czynności oraz wyrazić zgodę na sporządzenie dokumentacji fotograficznej; 

2) umoŜliwić dostęp do obiektów, urządzeń i innych składników majątkowych, w 
stosunku do których mają być przeprowadzone czynności; 

3) zapewnić wgląd w dokumentację i prowadzone ewidencje objęte zakresem 
czynności; 

4) umoŜliwić sporządzenie kopii niezbędnych dokumentów; 

5) zapewnić warunki do pracy, w tym, w miarę moŜliwości, samodzielne 
pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów; 

6) udostępnić środki łączności i inne konieczne środki techniczne, jakimi dysponuje, 
w zakresie niezbędnym do przeprowadzania czynności. 

11. Kontrolujący ma prawo wstępu do wszystkich obiektów i pomieszczeń, chyba Ŝe 
stanowią one część mieszkalną lub ich właścicielami albo zarządzającymi są:  

1) komórki lub jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej albo 
przez niego nadzorowane, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja 

Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne lub StraŜ Graniczna; 

2) obce misje dyplomatyczne, urzędy konsularne albo inne instytucje 
międzynarodowe korzystające z immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych. 

12. Kontrolujący podlega obowiązującym w obiektach i pomieszczeniach 
kontrolowanego przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie informacji 

niejawnych oraz o ochronie przeciwpoŜarowej. Kontrolujący nie podlega 
przeszukaniu przewidzianemu w regulaminie ochrony obiektów i pomieszczeń 

kontrolowanego. 

13. Z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrolujący 
sporządza protokół, który podpisują kontrolujący oraz kontrolowany albo osoba przez 

niego upowaŜniona. 

14. Kontrolowany lub osoba przez niego upowaŜniona mają prawo wniesienia 
zastrzeŜeń do protokołu przed jego podpisaniem. 

15. W razie odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego albo osobę, o której 
mowa w ust. 14, kontrolujący czyni o tym wzmiankę w protokole. 

16. Kontrolujący doręcza oryginał protokołu bez zbędnej zwłoki właściwemu 
miejscowo komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej StraŜy PoŜarnej. 

Kopię protokołu kontrolujący doręcza kontrolowanemu lub osobie przez niego 
upowaŜnionej. 

Ponadto zgodnie z Art. 23 ust. 6 Ustawy o Państwowej StraŜy PoŜarnej straŜacy, 
prowadzący czynności kontrolno - rozpoznawcze, w przypadku stwierdzenia 



naruszenia przepisów przeciwpoŜarowych mają prawo do nakładania grzywny w 
drodze mandatu karnego w wysokości do 500 złotych. Rozporządzenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze poŜarnictwa pełniący 

słuŜbę w Państwowej StraŜy PoŜarnej są uprawnieni do nakładania grzywien w 
drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upowaŜnień (Dz. U. 
Nr 87, poz. 491), w § 1 rozszerza straŜakom uprawnienie do nakładania grzywien w 

drodze mandatu karnego z dotychczasowego art. 82 § 1 na art. 82 §1-5 oraz art. 82a 
§ 3 ustawy Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, z późn. zm.). 

§ 1. Funkcjonariusze poŜarnictwa pełniący słuŜbę w Państwowej StraŜy PoŜarnej, 
zwani dalej "straŜakami", uprawnieni do wykonywania czynności kontrolno-

rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpoŜarowej, są uprawnieni do nakładania 
grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 82 § 1-5 oraz 
art. 82a § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2010 r. Nr 

46, poz. 275, z późn. zm.). 

Czynności kontrolno-rozpoznawcze są przeprowadzane w zakresie: 

   1)   kontroli przestrzegania przepisów przeciwpoŜarowych, 

   2)   oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpoŜarowej rozwiązań 
technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym, 

   3)   oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, 

   4)   ustalania spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym 
zagroŜenie wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej, 

   5)   rozpoznawania moŜliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych 
przez jednostki ochrony przeciwpoŜarowej, 

   6)   rozpoznawania innych miejscowych zagroŜeń, 

   7)   wstępnego ustalania nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania 
poŜaru oraz okoliczności jego rozprzestrzenienia się, 

   8)   zbierania informacji niezbędnych do wykonania analizy powaŜnej awarii 
przemysłowej i formułowania zaleceń dla prowadzącego zakład. 

StraŜacy podczas czynności kontrolno - rozpoznawczych sprawdzają między innymi: 

- protokoły sprawdzeń i przeglądy instalacji i urządzeń zabudowanych w obiekcie w 
tym urządzeń przeciwpoŜarowych, 

- Instrukcję bezpieczeństwa poŜarowego, 

- Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpoŜarowej, 

- oznakowanie obiektu znakami ewakuacyjnymi, 



- spełnienie wymagań rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 

- spełnienie wymagań w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie.  

 


