
Tabela nr 1a. Czynności kontrolno-rozpoznawcze i działania pokontrolne organów Państwowej Straży Pożarnej w pierwszej instancji w stosunku do zakładów i zwiększonym i o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej 

Lp Obowiązki prowadzącego 
zakład, wynikające z POŚ 

Pierwszoinstancyjne działania 
analityczne, kontrolno-rozpoznawcze i 
ćwiczenia organów PSP, podstawy 
prawne działań organów 

Działania porządkowe i nakazowo-egzekucyjne organu – 
(warianty działania) i podstawy prawne tych działań 

1 2 3 4 5 6 
KP(M) PSP KW PSP* KP(M) PSP KW PSP** 

1. Zgłoszenie ZZR (art. 250 POŚ) 
przez prowadzącego zakład 
właściwemu KP(M) PSP, 
zawierające: 
1) oznaczenie prowadzącego 

zakład oraz kierującego 
zakładem, ich adresy 
zamieszkania lub siedziby; 
przez kierującego zakładem 
rozumie się osobę 
zarządzającą zakładem w 
imieniu prowadzącego zakład;  

2) adres zakładu; 
3) adres strony internetowej 

zakładu, 
4) informację o tytule prawnym; 
5) prowadzonej lub planowanej 

działalności zakładu lub 
instalacji; 

6) rodzaj instalacji i istniejące 
systemy zabezpieczeń; 

7) rodzaj, kategorię i ilość oraz 
charakterystykę 
fizykochemiczną, pożarową i 
toksyczną substancji 
niebezpiecznej, w tym 
składowanej substancji 
niebezpiecznej; 

8) charakterystykę terenu w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
zakładu, ze szczególnym 
uwzględnieniem czynników 
mogących przyczynić się do 
zwiększenia zagrożenia 
awarią przemysłową lub 
pogłębienia jej skutków. 

Czynności 
kontrolno-
rozpoznawcze w 
trybie art. 23 ust. 2 
pkt 2 ustawy o PSP 
(zgłoszenie ZZR) 
oraz art. 269 POŚ 
– co najmniej raz w 
roku.  
W czasie czynności 
ustala się m.in. 
spełnienie 
wymogów 
bezpieczeństwa, a 
w szczególności, 
czy: 
1) podjęto 

środki 
zapobiegające 
wystąpieniu 
awarii 
przemysłowej; 

2) zapewniono 
wystarczające 
środki 
ograniczające 
skutki awarii 
przemysłowej w 
zakładzie i poza 
jego granicami, 
uwzględniając 
skutki 
transgraniczne; 

3) dane 
zawarte w 
dokumentach, o 

Czynności 
kontrolno-
rozpoznawcze 
mogą być 
prowadzone przez 
KW PSP w  
związku z 
czynnościami 
wyjaśniającymi, 
mającymi związek z 
trybem 
odwoławczym, 
trybami 
nadzwyczajnymi  
(wznowienia 
postępowania, 
zmiany bądź 
uchylenia decyzji, 
stwierdzenia 
nieważności 
decyzji) oraz 
trybem skargowym.  

Decyzja administracyjna na 
podstawie: 
1)  art. 104 k.p.a. oraz art. 
373 ust. 1 pkt 1 i art.  3 pkt 45 
lit.a w związku  z naruszeniem 
art. […]  POŚ, nakazująca 
usunięcie w określonym 
terminie stwierdzonych 
uchybień 

lub 
2) art. 104 k.p.a. oraz art. 
373 ust. 1 pkt 2 i art. 3 pkt 45 
lit.a w związku  z naruszeniem 
art. […] POŚ wstrzymująca 
uruchomienie albo użytkowanie 
instalacji z rygorem 
natychmiastowej wykonalności 
(art. 373 ust. 2 POŚ), przy czym 
określa się termin wstrzymania 
działalności, uwzględniając 
potrzebę bezpiecznego dla 
środowiska jej zakończenia (art. 
373 ust. 3 POŚ). 

 
[…] – podstawę prawną decyzji 
należy rozszerzyć o 
odpowiednie przepisy z art. 248-
269, których naruszenie 
stwierdzono po analizie 
przekazanych dokumentów i/lub 
przeprowadzeniu czynności 
kontrolno-rozpoznawczych w 
zakładzie. W przypadku 
stwierdzenia kilku 
nieprawidłowości o różnym 
charakterze i o zróżnicowanym 

Działanie jako organu II instancji w 
trybie odwoławczym (na 
podstawie odwołania) 



Każda istotna zmiana ilości lub 
rodzaju substancji 
niebezpiecznej albo jej 
charakterystyki 
fizykochemicznej, pożarowej i 
toksycznej, zmiana technologii 
lub profilu produkcji oraz 
zmiana, która mogłaby mieć 
poważne skutki związane z 
ryzykiem awarii, w stosunku do 
danych zawartych w zgłoszeniu, 
o którym mowa wyżej, powinna 
zostać zgłoszona właściwemu 
organowi Państwowej Straży 
Pożarnej w terminie 14 dni przed 
dniem jej wprowadzenia. 

których mowa w 
ustawie, takich 
jak:  

· zgłoszenie 
zakładu, 

· PZA,  
· wewnętrzny 

POR, 
są rzetelne i 
odzwierciedlają 
stan 
bezpieczeństwa w 
zakładzie. 
 

ciężarze gatunkowym, 
wskazane jest  wydanie 
osobnych decyzji  
administracyjnych 
 
Uwaga! 
W przypadku stwierdzenia w 
czasie kontroli wyłącznie 
nieprawidłowości wynikających z 
naruszenia przepisów 
przeciwpożarowych, należy 
wydać decyzję w trybie art. 26 
ust. 1 pkt 1 ustawy o PSP lub 
art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o PSP 
Wniosek do sądu rejonowego w 
trybie art. 17 § 3 k.p.s.w. o 
zastosowanie sankcji karnej, 
określonej w art. 354 ust.1. 
POŚ, w związku z nie 
dopełnieniem obowiązku, 
określonego w art. 250 POŚ 

2  Przedłożenie PZA właściwemu 
KP(M) PSP oraz WIOŚ co 
najmniej na 30 dni przed dniem 
uruchomienia nowego zakładu 
lub jego części albo w terminie 3 
miesięcy od dnia zaliczenia 
istniejącego zakładu do zakładu 
o zwiększonym ryzyku (art. 251 
POŚ). 

Sprzeciw w drodze decyzji 
administracyjnej (art. 251 ust. 4 
POŚ) w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania programu 
zapobiegania awariom 
(Brak sprzeciwu KP(M) PSP w 
ciągu 14 dni od dnia otrzymania 
PZA oznacza możliwość 
uruchomienia zakładu lub jego 
części). 

Działanie jako organu II instancji w 
trybie odwoławczym (na 
podstawie odwołania). 

Wniosek do sądu rejonowego w 
trybie art. 17 § 3 k.p.s.w. o 
zastosowanie sankcji karnej, 
określonej w art. 354 ust.1. 
POŚ, w związku z nie 
dopełnieniem obowiązku, 
określonego w art. 251 POŚ. 

2a Prowadzący ZZR przed 
dokonaniem zmian w ruchu 
zakładu mogących mieć wpływ 
na wystąpienie zagrożenia 
awarią przemysłową jest 
obowiązany do 
przeprowadzenia analizy PZA i 
wprowadzenia, w razie potrzeby, 
zmian w tym programie. 
Prowadzący zakład jest 
obowiązany do przedłożenia 
KP(M) PSP zmian w PZA oraz 
do przekazania ich 
równocześnie do wiadomości 
WIOŚ (art. 258 POŚ). 

Wprowadzenie zmian w ruchu 
zakładu może nastąpić po 
upływie 14 dni od dnia 
otrzymania przez KP(M) PSP 
zmian w programie 
zapobiegania awariom, jeśli w 
tym terminie organ ten nie 
wniesie sprzeciwu w drodze 
decyzji, wydanej w trybie art. 
258 ust. 3 POŚ.  
W przypadku wprowadzenia w 
zakładzie nie zatwierdzonych 
zmian – wniosek do sądu 
rejonowego w trybie art. 17 § 3 
k.p.s.w. o zastosowanie sankcji 
karnej, określonej w art. 357 
POŚ 



3 Zgłoszenie ZDR (art. 250 POŚ) 
przez prowadzącego zakład 
właściwemu KW PSP 
zawierające: 
1) oznaczenie prowadzącego 

zakład oraz kierującego 
zakładem, ich adresy 
zamieszkania lub siedziby; 
przez kierującego zakładem 
rozumie się osobę 
zarządzającą zakładem w 
imieniu prowadzącego 
zakład;  

2) adres zakładu; 
3) adres strony internetowej 

zakładu, 
4) informację o tytule prawnym; 
5) prowadzonej lub planowanej 

działalności zakładu lub 
instalacji; 

6) rodzaj instalacji i istniejące 
systemy zabezpieczeń; 

7) rodzaj, kategorię i ilość oraz 
charakterystykę 
fizykochemiczną, pożarową i 
toksyczną substancji 
niebezpiecznej, w tym 
składowanej substancji 
niebezpiecznej; 

8) charakterystykę terenu w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
zakładu, ze szczególnym 
uwzględnieniem czynników 
mogących przyczynić się do 
zwiększenia zagrożenia 
awarią przemysłową lub 
pogłębienia jej skutków. 

Czynności 
kontrolno-
rozpoznawcze w 
trybie art. 23 ust. 2 
pkt 2 ustawy o PSP 
(zgłoszenie ZDR) 
oraz art. 269 POŚ 
– co najmniej raz w 
roku.  
W czasie czynności 
ustala się, m.in. 
spełnienie 
wymogów 
bezpieczeństwa, a 
w szczególności, 
czy: 
1) podjęto środki 

zapobiegające 
wystąpieniu 
awarii 
przemysłowej; 

2) zapewniono 
wystarczające 
środki 
ograniczające 
skutki awarii 
przemysłowej w 
zakładzie i poza 
jego granicami, 
uwzględniając 
skutki 
transgraniczne; 

3) dane zawarte w 
dokumentach, o 
których mowa w 
ustawie, takich 
jak:  

· zgłoszenie 
zakładu, 

· system 
bezpieczeństwa, 

· PZA,  
· RoB,  
· wewnętrzny 

POR, 
· informacje 

niezbędne do 
opracowania 
zewnętrznego 
POR,  

są rzetelne i 
odzwierciedlają 
stan 
bezpieczeństwa w 
zakładzie. 

Czynności 
kontrolno-
rozpoznawcze w 
trybie art. 23 ust. 2 
pkt 2 ustawy o PSP 
(zgłoszenie ZDR) – 
co najmniej raz w 
roku.  
W czasie czynności 
ustala się, m.in., 
zgodnie z art. 269 
POŚ, spełnienie 
wymogów 
bezpieczeństwa, a 
w szczególności 
czy: 
1) podjęto środki 

zapobiegające 
wystąpieniu 
awarii 
przemysłowej; 

2) zapewniono 
wystarczające 
środki 
ograniczające 
skutki awarii 
przemysłowej w 
zakładzie i poza 
jego granicami, 
uwzględniając 
skutki 
transgraniczne; 

3) dane zawarte w 
dokumentach, o 
których mowa w 
ustawie, takich 
jak:  

· zgłoszenie 
zakładu, 

· system 
bezpieczeństwa, 

· PZA,  
· RoB,  
· wewnętrzny 

POR, 
· informacje 

niezbędne do 
opracowania 
zewnętrznego 
POR,  

są rzetelne i 
odzwierciedlają 
stan 
bezpieczeństwa w 
zakładzie 

Uwaga! 
 
KP(M) PSP nie jest organem 
właściwym do wydawania 
decyzji administracyjnych w 
trybie POŚ w odniesieniu do 
ZDR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decyzja administracyjna na 
podstawie: 
 
1)  art. 104 k.p.a. oraz art. 
373 ust. 1 pkt 1 i art.  3 pkt 45 lit.b 
w związku  z naruszeniem art. 
[…]  POŚ, nakazująca usunięcie 
w określonym terminie 
stwierdzonych uchybień 
lub 
2) art. 104 k.p.a. oraz art. 373 
ust. 1 pkt 2 i art. 3 pkt 45 lit. b w 
związku  z naruszeniem art. […] 
POŚ wstrzymująca uruchomienie 
albo użytkowanie instalacji z 
rygorem natychmiastowej 
wykonalności (art. 373 ust. 2 
POŚ), przy czym określa się 
termin wstrzymania działalności, 
uwzględniając potrzebę jej 
bezpiecznego dla środowiska 
zakończenia (art. 373 ust. 3 
POŚ). 
 
[…] – podstawę prawną decyzji 
należy rozszerzyć o odpowiednie 
przepisy z art. 248-269, których 
naruszenie stwierdzono po 
analizie przekazanych 
dokumentów i/lub 
przeprowadzeniu czynności 
kontrolno-rozpoznawczych w 
zakładzie. W przypadku 
stwierdzenia kilku 
nieprawidłowości o różnym 
charakterze i o zróżnicowanym 
ciężarze gatunkowym, wskazane 
jest  wydanie osobnych decyzji  
administracyjnych. 

Każda istotna zmiana ilości lub 
rodzaju substancji 
niebezpiecznej albo jej 
charakterystyki 
fizykochemicznej, pożarowej i 
toksycznej, zmiana technologii 
lub profilu produkcji oraz 
zmiana, która mogłaby mieć 
poważne skutki związane z 
ryzykiem awarii, w stosunku do 
danych zawartych w zgłoszeniu, 
o którym mowa wyżej, powinna 
zostać zgłoszona właściwemu 
organowi Państwowej Straży 
Pożarnej w terminie 14 dni przed 
dniem jej wprowadzenia. 

Wniosek do sądu rejonowego w 
trybie art. 17 § 3 k.p.s.w. o 
zastosowanie sankcji karnej, 
określonej w art. 354 ust.1. POŚ, 
w związku z niedopełnieniem 
obowiązku, określonego w art. 
250 POŚ. 

Uwaga! 
W razie stwierdzenia w czasie 
kontroli nieprawidłowości 
wynikających z naruszenia 
przepisów przeciwpożarowych 
KP(M) PSP wydaje decyzję w 
trybie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy 
o PSP lub art. 26 ust. 1 pkt 2 
ustawy o PSP 

Działanie jako organu II instancji w 
trybie odwoławczym (na 
podstawie odwołania). 



4 Przedłożenie programu 
zapobiegania awariom (PZA) 
właściwemu KW PSP oraz 
WIOŚ co najmniej na 30 dni 
przed dniem uruchomienia 
nowego zakładu lub jego części 
albo w terminie 3 miesięcy od 
dnia zaliczenia istniejącego 
zakładu do zakładu o 
zwiększonym ryzyku (art. 251 
POŚ) 

  Uwaga! 
KP(M) PSP nie jest organem 
właściwym do wydawania 
decyzji administracyjnych w 
trybie POŚ w odniesieniu do 
ZDR 
 

Sprzeciw w drodze decyzji 
administracyjnej (art. 251 ust. 4 
POŚ) w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania programu 
zapobiegania awariom 
 
(Brak sprzeciwu KW PSP w ciągu 
14 dni od dnia otrzymania 
programu zapobiegania awariom 
oznacza możliwość uruchomienia 
zakładu lub jego części) 
Wniosek do sądu rejonowego w 
trybie art. 17 § 3 k.p.s.w. o 
zastosowanie sankcji karnej, 
określonej w art. 354 ust.1. POŚ, 
w związku z nie dopełnieniem 
obowiązku, określonego w art. 
251 POŚ 

4a Prowadzący ZDR, przed 
dokonaniem zmian w ruchu 
zakładu mogących mieć wpływ 
na wystąpienie zagrożenia 
awarią przemysłową, jest 
obowiązany do 
przeprowadzenia analizy PZA i 
wprowadzenia, w razie potrzeby, 
zmian w tym programie. 
Prowadzący zakład jest 
obowiązany do przedłożenia 
KPW PSP zmian w PZA celem 
ich zatwierdzenia oraz do 
przekazania ich równocześnie 
do wiadomości WIOŚ (art. 257 
POŚ) 

------------------- Wprowadzenie zmian w ruchu 
zakładu może nastąpić po upływie 
14 dni od dnia otrzymania przez 
KW PSP zmian w programie 
zapobiegania awariom, jeśli w tym 
terminie organ ten nie wniesie 
sprzeciwu w drodze decyzji, 
wydanej w trybie art. 258 ust. 3 
POŚ.  
Uwaga! 
W przypadku braku PZA lub 
zmian w PZA, KW PSP wydaje 
decyzje jak  w wariantach nr 1 i 2 
w wierszu nr 3 kol. nr 6,  z tym, że 
jako rozszerzenie podstawy 
prawnej podaje się naruszenie 
odpowiednich przepisów art. 251 
oraz/lub 258  POŚ. 
W przypadku wprowadzenia w 
zakładzie nie zatwierdzonych 
zmian – wniosek do sądu 
rejonowego w trybie art. 17 § 3 
k.p.s.w. o zastosowanie sankcji 
karnej, określonej w art. 356 POŚ 

5 Opracowanie i wdrożenie 
systemu bezpieczeństwa (art. 
252 POŚ) 

------------------- Decyzje jak w wariantach nr 1 i 2 
w wierszu nr 4 kol. nr 6,  z tym, że 
jako rozszerzenie podstawy 
prawnej podaje się naruszenie 
odpowiedniego przepisu art. 252 
POŚ 
Wniosek do sądu rejonowego w 
trybie art. 17 § 3 k.p.s.w. o 
zastosowanie sankcji karnej, 
określonej w art. 355 POŚ, w 
związku z nie dopełnieniem 
obowiązku, określonego w art. 
252 POŚ 



6 Opracowanie RoB (art. 253) i 
przedłożenie (art. 254 ust. 1 
POŚ) właściwemu KW PSP oraz 
WIOŚ co najmniej na 30 dni 
przed dniem uruchomienia 
nowego zakładu lub jego części 
albo w terminie roku od dnia 
zaliczenia istniejącego zakładu 
do ZDR.  

------------------ Wydanie decyzji administracyjnej w 
trybie art. 254 ust. 2 POŚ, po 
uzyskaniu opinii WIOŚ w trybie art. 
106 k.p.a.: 
1) zatwierdzenie RoB  
lub 
2) odmowa zatwierdzenia Rob.  
W razie rozpoczęcia ruchu zakładu 
bez zatwierdzonego RoB – wniosek 
do sądu rejonowego w trybie art. 17 
§ 3 k.p.s.w. o zastosowanie sankcji 
karnej, określonej w art. 355 POŚ, 
dla wykroczenia opisanego w art. 
355 pkt 2 POŚ. 

6a 
 

Analiza RoB co najmniej raz na 
5 lat i wprowadzenie w nim 
uzasadnionych zmian (art. 256 
POŚ). 

------------------ Jeżeli prowadzący ZDR  nie 
dokonuje zmian w RoB,  
decyzja w trybie art. 256 ust. 3 
POŚ, wzywająca do zmiany 
raportu o bezpieczeństwie,  z 
wyznaczeniem terminu dokonania 
zmian. 

  Uwaga! 
Jeżeli: 
· nie przedłożono RoB na 30 dni 

przed uruchomieniem ZDR, a 
ZDR funkcjonuje  

lub  
· prowadzący ZDR nie wykonał 

zmian w RoB w nałożonym 
przez KW PSP terminie,  

KW PSP wydaje decyzję 
administracyjną w trybie art. 104 
k.p.a. oraz art. 373 ust. 1 pkt 2 i 
art. 3 pkt 45 lit.b w związku  z 
naruszeniem art. 253 (lub 256) 
oraz art. 255 POŚ. 
W razie braku działań określonych 
w terminie art. 256  ust. 1 POŚ – 
wniosek do sądu rejonowego w 
trybie art. 17 § 3 k.p.s.w. o 
zastosowanie sankcji karnej, 
określonej w art. 355 POŚ, dla 
wykroczenia opisanego w art. 355 
pkt 3 POŚ. 

7 Grupa ZDR (również 
sąsiadujące z nimi ZZR i zakłady 
nie powodujące zagrożenia 
powstania poważnej awarii 
przemysłowej) 

  -------------------- Decyzja administracyjna w trybie 
art. 259 POŚ – ustalenie grupy 
ZZR lub ZDR, których 
zlokalizowanie w niedużej 
odległości od siebie może 
zwiększyć prawdopodobieństwo 
wystąpienia awarii przemysłowej 
lub pogłębić jej skutki. 
W tej decyzji można zobowiązać 
prowadzących zakłady, na 
podstawie art. 259 ust. 2, do: 
· wzajemnej wymiany informacji, 

które pozwolą na uwzględnienie 
w PZA, RoB i w wewnętrznych 



POR; 
· dostarczenia informacji 

niezbędnych do sporządzenia 
zewnętrznych POR oraz do 
opracowywania informacji o 
zagrożeniach awariami 
przemysłowymi w ZDR lub w 
ZZR  i przewidywanych 
środkach bezpieczeństwa. 

W razie niezastosowania się do 
decyzji – wniosek do sądu 
rejonowego w trybie art. 17 § 3 
k.p.s.w. o zastosowanie sankcji 
karnej, określonej w art. 358 POŚ 
(kara grzywny). 

8 Sporządzenie wewnętrznego 
POR dla ZDR (art. 261 ust. 1 pkt 
1 POŚ) oraz przedłożenie tego 
planu KW PSP co najmniej na 
30 dni przed dniem 
uruchomienia nowego zakładu 
lub jego części albo w terminie 
roku od dnia zaliczenia 
istniejącego zakładu do zakładu 
o dużym ryzyku (art. 261 ust. 2 
POŚ) 

  -------------------- W razie niewykonania POR lub 
zmian w POR w terminach 
przewidzianych prawem, KW PSP 
wydaje decyzje jak w wariantach 
nr 1 lub 2 w wierszu 3 kol. 6,  z 
tym, że jako rozszerzenie 
podstawy prawnej podaje się 
naruszenie odpowiednich 
przepisów art. 261 ust. 1 lub 2 
POŚ. 
W razie niewykonania POR – 
wniosek do sądu rejonowego w 
trybie art. 17 § 3 k.p.s.w. o 
zastosowanie sankcji karnej, 
określonej w art. 355 POŚ, dla 
wykroczenia opisanego w art. 355 
pkt 4 POŚ 

8a Przeprowadzania analizy i 
przećwiczenia realizacji 
wewnętrznego POR co najmniej 
raz na 3 lata, w celu jego 
aktualizacji i dokonania w nim 
uzasadnionych zmian (art. 261 
ust. 3 POŚ) 

oraz: 
 
udział w 
ćwiczeniach w 
zakresie realizacji 
wewnętrznego 
POR  

oraz 
(opcjonalnie): 
 
udział w 
ćwiczeniach w 
zakresie realizacji 
wewnętrznego 
POR 

-------------------- W razie braku ćwiczeń w 
ustalonym prawem terminie KW 
PSP wyznacza prowadzącemu 
zakład termin przeprowadzenia 
ćwiczeń  – decyzja jak w 
wariancie 1 w wierszu 3 kol. 6,  z 
tym, że jako rozszerzenie 
podstawy prawnej podaje się 
naruszenie art. 261 ust. 3 POŚ. 
W razie niewykonania analizy i 
ćwiczeń POR – wniosek do sądu 
rejonowego w trybie art. 17 § 3 
k.p.s.w. o zastosowanie sankcji 
karnej, określonej w art. 355 POŚ, 
dla wykroczenia opisanego w art. 
355 pkt 4 POŚ. 

8b Zawiadomienie KW PSP oraz 
WIOŚ o przeprowadzonej 
analizie wewnętrznego POR i o 
jej rezultatach (art. 261 ust. 4 
POŚ) 

  -------------------- Jeśli prowadzący zakład nie 
wykonał czynności z art. 261 ust. 
4, KW PSP wyznacza 
prowadzącemu zakład termin jej 
wykonania  – decyzja w trybie 
opisanym jak w wariancie 1 w 
wierszu 3 kol. 6, z tym, że jako 



rozszerzenie podstawy prawnej 
podaje się naruszenie art. 261 ust. 
4 POŚ. 
W przypadku nieuzasadnionego 
uchylania się przez prowadzącego 
zakład od obowiązków nałożonych 
decyzjami, o których mowa w 
wierszach 8a i 8b, kol. 6, KW PSP 
może wydać decyzję jak w 
wariancie 2 w wierszu 3 kol. 6,  z 
tym, że jako rozszerzenie 
podstawy prawnej podaje się 
naruszenie odpowiedniego 
przepisu art. 261 POŚ. 

9 Przedstawienie danych do 
zewnętrznego POR dla ZDR 
(art. 261 § 1 pkt 2 POŚ) 

 oraz: 
 
KW PSP jest 
obowiązany do 
przeprowadzania 
analizy i 
przećwiczenia 
realizacji 
zewnętrznego POR 
co najmniej raz na 
3 lata, w celu jego 
aktualizacji i 
dokonania w nim 
ewentualnych 
zmian (art. 265 ust. 
9 POŚ) 

--------------------- KW PSP wydaje decyzję na 
podstawie art. 265 ust. 2 i 3 POŚ, 
w której określa wysokość 
kosztów sporządzenia 
zewnętrznego POR, oraz sposób 
ich uiszczenia; uzasadnienie 
decyzji powinno zawierać 
szczegółowy wykaz wykonanych 
prac i zestawienie kosztów ich 
realizacji. 
Jeśli prowadzący ZDR nie 
przedstawił danych do POR, KW 
PSP wyznacza prowadzącemu 
zakład termin ich przedstawienia  
– decyzja w trybie opisanym jak w 
wariancie nr 1 w wierszu nr 3 kol. 
nr 6,  z tym, że jako rozszerzenie 
podstawy prawnej podaje się 
naruszenie art. 261 ust. 4 POŚ. 

10 Dostarczenie KW PSP oraz 
WIOŚ wykazu zawierającego 
dane o rodzaju, kategorii i ilości 
substancji niebezpiecznych 
znajdujących się na terenie 
zakładu, a także do corocznego 
aktualizowania wykazu, według 
stanu na dzień 31 grudnia, w 
terminie do końca stycznia roku 
następnego (art. 263 POŚ)  
 

  --------------------- Jeśli prowadzący ZDR nie 
dostarczył wykazu, KW PSP 
wystawia upomnienie a następnie 
wszczyna postępowanie 
egzekucyjne (patrz wiersz nr 1 
tabela nr 7 – postępowanie 
egzekucyjne obowiązków o 
charakterze niepieniężnym). 
W przypadku nie dostarczenia 
danych, lub braku ich terminowej  
aktualizacji – wniosek do sądu 
rejonowego w trybie art. 17 § 3 
k.p.s.w. o zastosowanie sankcji 
karnej, określonej w art. 355 POŚ, 
dla wykroczenia opisanego w art. 
355 pkt 5 POŚ 

11 Pozostałe środki oddziaływania 
karnego 

  W razie niewykonania decyzji nakazującej usunięcie w określonym 
terminie stwierdzonych uchybień lub wstrzymującej uruchomienie 
albo użytkowanie instalacji, wydanej na podstawie art. 373 ust. 1 
POŚ – wniosek do sądu rejonowego w trybie art. 17 § 3 k.p.s.w. o 
zastosowanie sankcji karnej, określonej w art. 360 POŚ, dla 
wykroczenia opisanego w art. 360 pkt 4 POŚ. 
 
Uwaga! 
Wnioski o ukaranie do sądu rejonowego, opisane w polach żółtych 



niniejszej tabeli, są niezależne od działań administracyjnych organu 
(sankcje karne nie zastępują nakazów administracyjnych).  
 
Tam, gdzie tego nie określono, sankcja karna, w zależności od treści 
wniosku organu i od wyroku sądu, może mieć postać aresztu, 
ograniczenia wolności albo grzywny.  

 


