
Załączniki do „Zasad organizacji ratownictwa chemicznego  

i ekologicznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym” 

 

Załącznik nr 1 

 

WYKAZ PRZEPISÓW ZWIĄZANYCH  

Z RATOWNICTWEM CHEMICZNYM I EKOLOGICZNYM 

 

Przepisy związane z ratownictwem chemicznym i ekologicznym, obejmują  

w szczególności: 

 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869). 

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1940). 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973). 

4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 756). 

5. Ustawa z dnia 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 882 z późn. zm.). 

6. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2021 r.  

poz. 1941). 

7. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 796 z późn. zm.). 

8. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195). 

9. 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  

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 709). 

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 

2021 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego (Dz. U. poz. 1737). 

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 2014 r.  

w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych 

Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 1793). 

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 

2021 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby 

strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 1681). 

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu 

korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym (Dz. U. Nr 54  

poz. 259). 

14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 

2003 r. w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakom 

jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej  

z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci 

przyznawania odszkodowań członkom ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 1 poz. 6). 
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15. 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. poz. 1317). 

16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie chorób 

zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji 

w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru 

epidemiologicznego (Dz. U. poz. 351 z późn. zm.). 

17. Zasady Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie 

Ratowniczo-Gaśniczym, Warszawa 2021 r. 


