
Legenda do tabeli nr 1a 

Kody możliwości działania: 
    
 

- działanie organu w pierwszej instancji zaskarżalne w trybie odwoławczym (odwołanie o decyzji, zażalenie na postanowienie) 

 
 

- działanie organu w pierwszej instancji niezaskarżalne w trybie odwoławczym (brak możliwości złożenia odwołania lub zażalenia) 

 
 

- działanie organu w drugiej instancji  

------------- 
 

- brak możliwości działania 

Organy i inne osoby: 
KP(M) PSP - komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej – organ właściwy w sprawach dotyczących zakładów o zwiększonym 

ryzyku (art. 3 pkt 45 lit. a ustawy POŚ) 
KW PSP - komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – organ właściwy w sprawach dotyczących zakładów o dużym ryzyku (art. 3 

pkt 45 lit. b ustawy POŚ) 
KG PSP - komendant główny Państwowej Straży Pożarnej 
WIOŚ - wojewódzki inspektor ochrony środowiska 
prowadzący 
instalację 
(zakład) 

- podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania instalacją (zakładem) w celu jej eksploatacji zgodnie z 
wymaganiami ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie  

kierujący 
zakładem 

- osoba zarządzająca zakładem w imieniu prowadzącego zakład (art. 250 ust. 2 pkt 1 ustawy POŚ) 

Ustawy i rozporządzenia: 
k.p.a. - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) 
k.p.s.w. - ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (DzU z 2008 r. nr 133, poz. 848, z późn. zm.) 
ustawa o PSP - ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (DzU z 2009 r. nr 12, poz. 68, z późn. zm.) 
ustawa Prawo 
budowlane 

-  ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) 

POŚ - ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU nr 62, poz. 627, z późn. zm.) 
rozporządzenie 
POR  

- rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 
odpowiadać plany operacyjno-ratownicze (DzU nr 131, poz. 1219) 

Inne: 
* - w kolumnie 4 wykazane zostały działania KW PSP wyłącznie w tych przypadkach, gdy może on działać jako organ I instancji; nie 

wykazywano istniejących podstaw do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych w trybie odwoławczym, trybach 
nadzwyczajnych i skargowym.  

** - organem odwoławczym od decyzji wydanych w pierwszej instancji przez KW PSP jest KG PSP 
zakład  jedna lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalacje ma tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim 

urządzeniami 
ZZR - zakład o zwiększonym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej (art. 248 ust. 1 ustawy POŚ) 
ZDR - zakład o dużym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej (art. 248 ust. 1 ustawy POŚ) 
poważna 
awaria 

- zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub 
transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania 
zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem (art. 3 pkt 23 ustawy POŚ) 

poważna 
awaria 
przemysłowa 

- poważna awaria w zakładzie (art. 3 pkt 24 ustawy POŚ) 

PZA - program zapobiegania awariom przemysłowym (art. 251 POŚ). PZA sporządza prowadzący ZZR lub ZDR i  przedstawia w nim 
system bezpieczeństwa gwarantujący ochronę ludzi i środowiska, stanowiący element ogólnego systemu zarządzania zakładem 

RoB - Raport o bezpieczeństwie (art. 253 POŚ) sporządza wyłącznie prowadzący ZDR, i wykazuje w nim szacunki dotyczące wystąpienia 
awarii przemysłowej i jej skutków, wyniki analiz poszczególnych działań w zakładzie, przyjętych rozwiązań organizacyjnych,  
systemu bezpieczeństwa, PZA i wewnętrznych POR (art. 253 ust. 2 POŚ) 

wewnętrzny 
POR 

- wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy, sporządzany przez prowadzącego ZZR i ZDR (art. 260 POŚ), ogólna zawartość POR – art. 
260 ust. 2 POŚ, szczegółowa zawartość – rozporządzenie POR  

zewnętrzny 
POR 

- zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy, sporządzany przez KW PSP; dane do sporządzenia zewnętrznego POR dostarcza 
prowadzący ZDR (art. 261 § 1 pkt 2 POŚ) 

 

 


