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Wydarzenia końca lat dziewięćdziesiątych wprowadziły oczekiwane 

przez obywateli zmiany zmierzające do wprowadzenia nowego ustroju 

politycznego w państwie. Obrady Okrągłego Stołu z udziałem opozycji 

i przedstawicieli rządzącej władzy socjalistycznej, ustąpienie partii i do-

prowadzenie do pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce, za-

początkowały długi proces reform. Transformacja demokratyczna wyma-

gała wprowadzania  zmian na wszystkich szczeblach organizacyjnych pań-

stwa, co wiązało się z pracą nad nowelizacją prawa pod kątem rozpoczęcia 

długotrwałych reform. 

W niniejszej pracy przedstawiona zostanie problematyka tworzenia 

struktury organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej (PSP), oraz podział 

kompetencji na poszczególnych szczeblach, z dostosowanym do zachodzą-
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cych zmian związanych z podziałem terytorialnym państwa i reorganizacją 

jednostek administracji publicznej. Funkcjonowanie Państwowej Straży 

Pożarnej związanie jest z realizacją polityki bezpieczeństwa państwa usta-

nowioną w odpowiednich przepisach prawa. PSP jako organ administracji 

publicznej wykonuje swoje zadania na terytorium kraju, zgodnie z obowią-

zującym podziałem administracyjnym, mającym kluczowy wpływ na bu-

dowę struktury organizacyjnej PSP. Zmiany administracyjne miały bezpo-

średni wpływa na budowę struktury organizacyjnej PSP, oraz na jej mo-

dernizację w wyniku kolejnych reform. 

W 2012 r. Państwowa Straż Pożarna obchodziła dwudziesty jubileusz 

powstania, jako organizacji powołanej ustawą z 1992 r., do walki z poża-

rami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami [Ustawa 

o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 09. 12. 68.), Roz. 1, Art. 1, Ust. 1.].  

Sięgając do zapisów historycznych tuż po 1989 r. kiedy to cała Polska stała 

w obliczu nowych wyzwań i trudnych zmian, ówczesne straże pożarne 

działające na podstawie ustawy z 1975 r. o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz. U. nr 20, poz. 106, 1975 r.), wymagały gruntownych zmian i dostoso-

wania do gwałtownie zmieniającego się otoczenia. Dla osób związanych 

zawodowo ze strażą pożarną oczywiste wydawało się kontynuowanie 

działalności pożarniczej w nowych warunkach, a nawet konieczne z powo-

du zwiększania się zagrożenia pożarowego w Polsce.  

Stan ochrony przeciwpożarowej po 1989 r. w kraju był bardzo kiepski. 

Wzrastała liczba pożarów oraz innych zagrożeń. Obecny stan wyposażenia 

i finansowania struktur straży pożarnych nie gwarantował skutecznego 

radzenia sobie z zagrożeniami. Istniała konieczność zdecydowanej reakcji 

na zaistniałą sytuację i zaproponowania reform w celu zbudowania od 

nowa ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Podjęcie wyzwań stawianych 

w obliczu nowych warunków, mogła podjąć jedynie nowa formacja zdolna 

do sprawnego radzenia sobie z istniejącymi zagrożeniami i mogąca rozwi-

jać się w kierunku polepszenia stanu ochrony ppoż. w kraju. Tak rozpoczę-

ły się żmudne prace nad reorganizacją dotychczasowej ochrony przeciw 
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pożarowej i przygotowanie nowych podstaw prawnych na stworzenie 

nowej formacji w strukturze administracyjnej kraju. Nowy kształt organi-

zacji mogącej sprostać obecnym wymaganiom i potrzebom, miał za zada-

nie skutecznie realizować potrzebę skutecznego polepszenia bezpieczeń-

stwa dla społeczeństwa będącego w bezpośrednim zagrożeniu. Podział 

organizacyjny struktury Państwowej Straży Pożarnej w obecnej formie ma 

za zadnie sprawne realizowanie ustawowych zadań na każdym z trzech 

szczebli podziału terytorialnego państwa. 

Straże Pożarne i powstanie PSP 

Organizacja PSP w nowych warunkach społeczno – ekonomicznych, 

oraz stworzenie aktów prawnych regulujących nową formację, wymagało 

podjęcia wielu wysiłków i zaangażowania wielu osób ze środowiska po-

żarniczego oraz naukowego. Kształt organizacyjny straży pożarnej przed 

powstaniem ustawy o PSP z 1991 r. regulowała ustawa z 12 czerwca 1975 

r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 20, poz. 106, 1975 r.). W świetle 

przepisów ustawy z 1975 r. do zwalczania pożarów i współdziałania w 

zapobieganiu powstawaniu pożarów powołane zostały terenowe i zakła-

dowe straże pożarne [X lat Państwowej Straży Pożarnej 1992-2002, Fun-

dacja Edukacja i  Technika Ratownictwa, 2002: 26]. Działania powołanych 

ówcześnie straży pożarnych zgodnie z przepisami ustawy [Ustawa o 

Ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 20, poz. 106, 1975 r.)], nakładała 

obowiązek walki z pożarami oraz działaniu w celu zapobieganiu ich po-

wstawania, przez sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów 

ochrony przeciwpożarowej. Nadzór nad wykonywaniem powierzonych 

zadań należał do komend rejonowych straży pożarnych (KRSP), lub ko-

mend terenowych straży pożarnych (KTSP), na których czele stali komen-

danci. W zakresie działań operacyjnych komendantowi rejonowemu pod-

legały: zawodowe straże pożarne (ZSP), zakładowe zawodowe straże po-

żarne (ZZSP) i ochotnicze straże pożarne (OSP). Komendy rejonowe straży 

pożarnych (KRSP) tworzone były przez terenowe organy administracji 

państwowej stopnia wojewódzkiego, oraz komendy wojewódzkie straży 
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pożarnych (KWSP). Tworzenie sieci KRSP pozostawało w gestii Ministra 

Spraw Wewnętrznych, w porozumieniu z ministrami gospodarki tereno-

wej i środowiska [Ustawa o Ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 20, poz. 

106, 1975 r., Art. 19, ust. 2.)]. Tereny chronione przez KRSP nie zawsze 

pokrywały się z podziałem terytorialnym, organów administracji pań-

stwowej stopnia podstawowego. 

Na poziomie wojewódzkim funkcjonowały komendy wojewódzkie stra-

ży pożarnych (KWSP). Na poziomie centralnym występowała Komenda 

Główna Straży Pożarnych (KGSP), przy pomocy której Komendant Główny 

Straży Pożarnych wykonywał swoje zadania. Komendant Główny SP 

w organizacji ochrony przeciwpożarowej, funkcjonował jako centralny 

organ administracji państwowej [Ustawa o Ochronie przeciwpożarowej 

(Dz. U. nr 20, poz. 106, 1975 r., Rozdział 3, Art. 16)], w sprawach ochrony 

przeciwpożarowej. Nadzór nad funkcjonowaniem straży pożarnych i ich 

organizację na każdym szczeblu, nadzorowały organy administracji pań-

stwowej, natomiast w sprawach natury służbowej obowiązywała hierar-

chia wewnątrz organizacji i podległość służbowa. Prace KRSP nadzorowały 

terenowe oddziały administracji państwowej stopnia podstawowego, na-

tomiast KWSP nadzorowane były przez terenowe oddziały administracji 

państwowej stopnia wojewódzkiego, KGSP podlegał bezpośrednio pod 

Ministra Spraw Wewnętrznych. Strukturę organizacyjną straży pożarnych 

przed 1992 rokiem przestawiono na rys. 1. 

Przed powołaniem nowej formacji w Polsce obowiązywała struktura 

straży pożarnej przedstawiona graficznie na rys. 1. stan zatrudnienia w 

ochronie przeciwpożarowej wynosił ponad 41 tys. osób, funkcjonowały 49 

KWSP, 376 KRSP, 706 ZSP i 268 ZZSP. Wprowadzenie nowej formacji 

mundurowej wyspecjalizowanej do walki z pożarami, wymagało reorgani-

zacji dotychczasowej struktury i dostosowania jej do nowych warunków 

administracyjno – ustrojowych. 
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Rys. 1. Struktura organizacyjna PSP przed 1992 r.  
 

Źródło: opracowanie własne. 

Postanowienia ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 1975 r., regulo-

wały sprawy organizacyjne straży pożarnych zgodnie z ówczesnym po-

działem administracyjnym kraju. Największy wpływ na strukturę organi-

zacyjną i tworzenie jednostek ochrony przeciwpożarowej miała admini-

stracja. Przed 1992 r. odpowiedzialność za kształtowanie ochrony prze-

ciwpożarowej wyraźnie należało do zadań administracji, zgodnie z ówcze-

sną polityką planowania centralnego, a realizację postanowień dokonywa-

no na poziomie wojewódzkim i podstawowym (dziś gminnym i powiato-

wym). Działalność ochrony przeciwpożarowej po 1989 r., oparte było na 

jednostkach działających od 1975 r. 

W związku z nadchodzącymi zmianami politycznymi, co nieuchronnie 

prowadziło również do zmian gospodarczych, istniała potrzeba stworzenia 

nowej formacji mogącej udźwignąć obowiązek nadzoru nad ochroną prze-

ciwpożarową w nowych warunkach. Która mogłaby reagować na zmiany 
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związane z powstawaniem nowych zagrożeń w wyniku rozwoju cywiliza-

cyjnego. Podyktowaną wizją nowych warunków ekonomiczno – gospodar-

czych, istniała konieczność stworzenia podwalin prawnych dających kom-

fortowe warunki na stworzenie nowej formacji wiodącej w kształtowaniu 

ochrony przeciwpożarowej, dającej również możliwość rozwoju i dosto-

sowywania się do zmieniającego się otoczenia w zakresie obejmującym 

całą powierzchnie kraju. Długotrwałe prace nad stworzeniem projektu 

ustawy, w którego przygotowanie zaangażowani byli osoby ze środowiska 

pożarniczego, naukowego i rządowego [20 lat Państwowej Straży Pożarnej 

1992-2012, Komenda Główna Straży Pożarnej, 2012: 19-26], zaowocowało 

stworzeniem projektu Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. 

Opracowanie podstaw prawnych nowej organizacji, sposobu wprowa-

dzenia ich w życie oraz skonstruowanie nowej struktury wymusiło podję-

cie pracy w licznych zespołach powołanych do tego celu. Prace nad two-

rzeniem nowej formacji przyjęło formę niejako trójetapową. W pierwszej 

kolejności przeprowadzono prace na stworzeniu projektu ustawy o PSP, 

oraz prace nad projektem ustawy ustrojowej, o ochronie przeciwpożaro-

wej. Projekt ustawy o ochronie przeciwpożarowej skierowany był na 

stworzenie przepisów mających na celu realizowanie wszelkich przedsię-

wzięć zmierzających do ochrony przed pożarami, klęskami żywiołowymi i 

innymi miejscowymi zagrożeniami [Ustawa o Ochronie przeciwpożarowej 

(Dz. U. nr 20, poz. 106, 1975 r.), Art. 1] oraz utworzenie krajowego systemy 

ratowniczo – gaśniczego, nad którym nadzór pełni obecnie Minister wła-

ściwy do spraw wewnętrznych [Ustawa o Ochronie przeciwpożarowej (Dz. 

U. nr 20, poz. 106, 1975 r.), Rozdział 3, Art. 12]. Prace etapu pierwszego 

zakończone zostały uchwaleniem przez Sejm RP ustawy o Państwowej 

Straży Pożarnej i ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej [20 lat Państwowej 

Straży Pożarnej 1992-2012, Komenda Główna Straży Pożarnej, 2012: 69-

70]. 

Uchwalenie ustawy o PSP spowodowało zlikwidowanie dotychczasowej 

formacji i stworzenie całkowicie nowej, opartej na podwalinach poprzed-
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niej. Reorganizacja miała charakter przede wszystkim organizacyjny i 

opierała się na zasobach majątkowych i osobowych będących w posiada-

niu likwidowanych straży pożarnych. 

Zakończenie etapu pierwszego spowodowało konieczność rozpoczęcia 

kolejnych prac nad utworzeniem przepisów wykonawczych do uchwalo-

nych aktów prawnych. W tym celu powołano siedemnaście zespołów ro-

boczych, mających zadnie przygotowania projektów przepisów wykonaw-

czych do ustawy o PSP. Decyzją ówczesnego ministra spraw wewnętrznych 

powołano również zespól do zorganizowania nowej formacji mundurowej. 

Trzecim etapem prac nad powstaniem PSP było zorganizowanie jej na 

bazie dotychczasowych jednostek straży pożarnych [20 lat Państwowej 

Straży Pożarnej 1992-2012, Komenda Główna Straży Pożarnej, 2012: 69-

70], działających jako terenowe i realizujące postanowienia ustawy z 1975 

r. Zespół ekspercki powołany do zorganizowania PSP określił plany reali-

zacji w dokumentach planistycznych, pt. „Koncepcja organizacji PSP” i 

„Ramowe założenia organizacji PSP” [X lat Państwowej Straży Pożarnej 

1992-2002, Fundacja Edukacja i  Technika Ratownictwa, 2002: 26]. Bazę 

do stworzenia nowej organizacji mundurowej były dotychczasowe tere-

nowe Zawodowe Straże Pożarne, komendy rejonowe straży pożarnych 

(KRSP), komendy wojewódzkie straży pożarnych (KWSP), KGSP, szkoły 

pożarnicze i jednostka badawcza Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony 

Przeciwpożarowej (CNBOP) [X lat Państwowej Straży Pożarnej 1992-2002, 

Fundacja Edukacja i  Technika Ratownictwa, 2002: 27]. 

Na podstawie ww. przystąpiono do organizacji PSP mogącej spełniać 

wymagania stawiane w postanowieniach uchwalonych aktów prawnych. 

Efektem prac było utworzenie Komendy Głównej, Komend Wojewódzkich i 

rejonowych, jednostek ratowniczo – gaśniczych i ich dowódców. Ustawa o 

PSP weszła w życie z 1 stycznia 1992 r., natomiast prace nad zorganizowa-

niem formacji oraz określeniem struktur organizacyjnych trwały do 1 lipca 

1992 r., kiedy to oficjalnie PSP została zorganizowana (tab. 1.). 

Jednostki organizacyjne i jednostki ratowniczo - gaśnicze nowo powsta-

łej formacji zostały umieszczone w strukturze administracyjnej kraju, 
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przeznaczone do realizacji szeregu zadań ustawy o PSP. Jako formacja 

mająca działać na obszarze całego kraju, umundurowana i wyposażona w 

odpowiedni sprzęt, wykonująca zadania związane z poprawą bezpieczeń-

stwa oraz ochronę życia, zdrowia i mienia przed zagrożeniami występują-

cymi podczas: pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń 

[Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 09. 12. 68.), Roz. 1, Art. 1.]. 

Jej struktura organizacyjna i jednostki w niej zawarte ma za zadanie 

sprawnie realizować zadania bieżące, oraz doskonalić zasoby ludzkie i 

wyposażać w sprzęt dla przyszłych potrzeb. Państwowa Straż Pożarna 

musi mieć możliwość funkcjonowania na całym terytorium kraju, przede 

wszystkim w celu ochrony ludności. Jako formacja o tak rozległym obsza-

rze działania terytorialnego jaki i zadaniowego ma obowiązek doskonale-

nia zasobów kadrowych, na każdym szczeblu realizacji zadań ustawowych. 

Utworzona struktura organizacyjna w 1992 roku, miała zapewnić wszyst-

kie stawiane wymagania oraz stanowić podstawę dla rozwoju w przyszło-

ści. Jej schemat pokazano na rys. 2. 

Tab. 1. Jednostki organizacyjne PSP 1 lipca 1992 r. 

Jednostki organizacyjne PSP Liczba jednostek 

KG PSP 1 

KW PSP 49 

KR PSP 262 

JRG PSP 456 

Szkoły PSP 6 

CNBOP 1 

Ogółem 775 

 
Źródło: X lat Państwowej Straży Pożarnej 1992 - 2002, Fundacja Edukacja i  Technika Ratow-
nictwa, Warszawa 2002, s. 29. 
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Jednostki organizacyjne przedstawione graficznie na rysunku 2., stano-

wią ogólny schemat podziału organizacji zgodny z ówczesną polityką po-

działu administracyjnego kraju i dawało gwarancję współpracy z przed-

stawicielami administracji rządowej w celu realizacji zadań o charakterze 

ochrony ludności na poszczególnych szczeblach administracyjnych. 

Rys. 2. Struktura organizacyjna PSP w 1992 r.  

 

Źródło: X lat Państwowej Straży Pożarnej 1992 - 2002, Fundacja Edukacja i  Technika Ratow-
nictwa, Warszawa 2002, s. 29. 

Jednostki takie jak: Szkoła Głowna Straży Pożarnej (SGSP), Centrum Na-

ukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP), Szkoły Aspiran-

tów (SA PSP) i Szkoły Podoficerskie (SP PSP), miały za zadanie przygoto-

wanie kadry do wykonywania niezbędnych zadań podczas pełnienia służ-

by. Wykonywanie prac badawczych należących do zadań SGSP i CNBOP, 

mających na celu wparcie i ulepszenie działań straży pożarnej, oraz w kie-

runku  poprawy stanu bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania 

ochrony przeciwpożarowej w kraju. Natomiast dla realizacji podstawo-

wych czynności, zgodnie z założeniami ustawowymi, w zawiązku z likwi-

dacją występujących zagrożeń, opisane zostaną struktury organizacyjne 

komend. Komendy wojewódzkie, miejskie/powiatowe są podstawowymi 
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jednostkami odpowiedzialnymi za organizowanie własnej pracy oraz nad-

zorowanie podległych jednostek i komórek. 

Organizację Komendy Głównej PSP i zadania poszczególnych biur okre-

ślony był w statucie nadanym przez ministra spraw wewnętrznych. Zakres 

działania Komendanta Głównego PSP [X lat Państwowej Straży Pożarnej 

1992-2002, Fundacja Edukacja i  Technika Ratownictwa, 2002: 29] okre-

ślało rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z dn. 7 września 1992 

r. Który w ramach kierowania Komendą Główną ma za zadanie [Roz. Mini-

stra Spraw Wewnętrznych w sprawie szczegółowego zakresu działania 

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 1992 nr 69 

poz. 351 – uchylony), § 1 ust. 3.], min.: określić zasady pełnienia służby 

przez strażaków, organizację i koordynację szkoleń, powoływanie i odwo-

ływanie komendantów szkół aspiranckich i podoficerskich. Komendant 

Główny PSP kieruje i nadzoruje prace biur KG przy pomocy dwóch zastęp-

ców. Schemat na rys.  3. 

Rys. 3. Struktura organizacyjna KG PSP w 1992 r.  
 

 
Źródło: X lat Państwowej Straży Pożarnej 1992 - 2002, Fundacja Edukacja i  Technika Ratow-
nictwa, Warszawa 2002, s. 29. 
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Rys. 4. Struktura organizacyjna KW PSP w Warszawie, 1992 r.  
 

Źródło: X lat Państwowej Straży Pożarnej 1992 - 2002, Fundacja Edukacja i  Technika Ratow-
nictwa, Warszawa 2002, s. 32. 

 

W województwach na czele Komendy Wojewódzkiej stał Komendant 

Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP). Komendant wraz z 

dwoma zastępcami nadzorował pracę wydziałów, oraz podległymi jed-

nostkami organizacyjnymi (rys. 4.). KW również odpowiedzialny był za: 

realizację zadań przez podległe jednostki, dysponowanie siłami na terenie 

województwa, organizowanie stanowisk kierowania oraz nad przestrze-

ganiem przepisów przeciwpożarowych [X lat Państwowej Straży Pożarnej 

1992-2002, Fundacja Edukacja i  Technika Ratownictwa, 2002: 32]. 
Na czele komendy Rejonowej stał Komendant Rejonowy PSP (KR PSP), 

wspólnie ze swoim zastępcą nadzorował prace podległych wydziałów (rys. 

5.) oraz nad działalnością podległych dowódców jednostek ratowniczo – 

gaśniczych (JRG), za których organizacje odpowiedzialny był KR PSP [X lat 

Państwowej Straży Pożarnej 1992-2002, Fundacja Edukacja i  Technika 

Ratownictwa, 2002: 37]. Dodatkowo współpracował z innymi służbami w 

dziedzinie ratownictwa, nadzorował przestrzeganie przepisów przeciwpo-

żarowych na obszarze rejonu, współdziałał z organami samorządu teryto-
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rialnego dla utrzymania gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych (OSP), w ramach krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. 

Rys. 5. Struktura organizacyjna KR PSP w Warszawie 1992 r.  

 
Źródło: X lat Państwowej Straży Pożarnej 1992 - 2002, Fundacja Edukacja i  Technika Ratow-
nictwa, Warszawa 2002, s. 37. 

 

Zakres funkcjonowania oraz działalność Komend wojewódzkich i rejo-

nowych, wynikał z zakresu zadań komendantów stojących na ich czele 

(KW PSP i KR PSP). Struktura organizacyjna oraz zadania powierzone ko-

mendom wojewódzkim i rejonowym, określone były w statutach. Zakres 

zadań komendantów jak i nadanie statusów komendom leżał w gestii i 

obowiązkach KG PSP [X lat Państwowej Straży Pożarnej 1992-2002, Fun-

dacja Edukacja i  Technika Ratownictwa, 2002: 30]. Zostały one nadane 

kolejno: 8 czerwca i 1 lipca 1992 r. Utworzone i zorganizowane KW PSP, 

funkcjonowały w liczbie 49 (rys. 2.). Komend rejonowych powstało 262, 

siedzibę i zasięg komend określono w rozporządzeniu ministra spraw 

wewnętrznych z 29 sierpnia 1992 r. 

Utworzenie PSP i zorganizowanie jednostek organizacyjnych wchodzą-

cych w jej skład było początkiem funkcjonowania nowej organizacji. Dalsze 

lata działalności udowodniły konieczność powstania PSP i sprawność 

w dostosowaniu się do zmieniającego otoczenia. 
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Zmiana ustroju i administracja publiczna 

Wieloletnie funkcjonowanie społeczeństwa krajów Europy wschodniej, 

w narzuconym po drugiej wojnie światowej systemie socjalistycznym, 

uświadomiło ich mieszkańcom, iż niski styl życia w porównaniu ze spo-

łecznościami zachodnimi jest bezpośrednio związany z polityką charakte-

rystyczną dla państw zarządzanych w sposób autorytarny. Wizja rozwoju 

państwa w socjalistycznej formie okazała się wadliwa, a władze nie potra-

fiły ukryć tego faktu, ani zapobiec nadchodzącym zmianom wymuszanym 

przez coraz bardziej świadomych obywateli [Fukuyama, 2009: 75]. Libe-

ralna demokracja była odpowiedzią na potrzeby zmian i najlepszą alterna-

tywą dla dotychczasowej polityki autorytarnej, z nieefektywnym central-

nym planowaniem. Prawo do decydowania o kształcie polityki państwa i 

narzucanie swojej woli społeczeństwu skutecznie zostało zastąpione, 

przez odwrócenie kierunku władzy i oddanie decydowania za losy własne i 

kraju w ręce obywateli.  Wpływ na kształt władzy w państwie przez jej 

obywateli gwarantowała demokracja, gdzie obywatele poprzez wolne 

wybory mieli udział w życiu politycznym państwa. 

Dla potrzeb funkcjonowania wewnętrznego państwa, zachodziła ko-

nieczność reform dotychczasowej administracji państwowej. Od teraz 

działalność administracji miała za zadanie ułatwić wykonywanie władzy 

wykonawczej. Na stworzenie odpowiedniego modelu oraz prawidłowego 

funkcjonowania administracji mają wpływ czynniki wewnętrzne, tj.: ustrój 

polityczny, system prawny, wewnętrzne i międzynarodowe procesy poli-

tyczne oraz społeczeństwo [Administracja Publiczna, Zagadnienia wstęp-

ne, 1999: 13.]. A zatem, administracja publiczna ma za zadanie wykonywa-

nie zadań postawionych przez władzę ustawodawczą i niektóre z posta-

nowień władzy wykonawczej. Aby wykonywać powierzone zadania organ 

ten musi być odpowiednio zorganizowany, zgodnie z obowiązującym 

prawem. Natomiast oprócz działania według określonych i ustanowionych 

przepisów prawnych, funkcjonowanie organizacji powinno być również 

efektywne. Efektywne, to znaczy w taki sposób, kiedy spełnia oczekiwania 
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rządzących oraz obywateli państwa. Funkcjonalny model administracji 

powinien wykorzystywać następujące jego elementy [Administracja Pu-

bliczna, Zagadnienia wstępne, 1999: 31.]: cele i normy, zasoby ludzkie, 

zasoby materialne i zasoby informacyjne, przedstawione na rys. 6. 

Rys. 6. Elementy konstytuujące administrację publiczną.  

 

Źródło: Administracja Publiczna, Zagadnienia wstępne, wydanie II Norbertinum 1999, s. 32. 

Przedstawione cztery elementy wpisane w strukturę organizacyjną ad-

ministracji publicznej, w podobnej formie kształtują podstawę działania 

Państwowej Straży Pożarnej. PSP jako element administracji publicznej 

utworzony dla konkretnych zadań, swoją działalnością wypełnia oczeki-

wania rządzących oraz społeczeństwa. Każda organizacja bez względu na 

rodzaj wykonywanych obowiązków oraz na rozpiętość i zasięg działania, 

składa się z elementów wskazanych na schemacie pokazanym na rys. 6. 

Działanie każdego z elementów podlega w trakcie funkcjonowania organi-
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zacji naturalnym modyfikacją, natomiast efektywne działanie możliwe jest 

przez odpowiednie modernizowanie w trakcie jej funkcjonowania. 

Reformy administracji państwowej od 1989 r. można opisać i podzielić 

na kilka sposobów. Dla potrzeb tej pracy skupimy się na dwóch etapach, 

które miały w sposób znaczący wpływ również na strukturę organizacyjną 

Państwowej Straży Pożarnej. 

Pierwszy etap zmian można przyjąć na wprowadzenie zmian do konsty-

tucji z PRL (Dz. U. nr 75, poz. 444) 29 grudnia 1989 r., wprowadzając zasa-

dę demokratycznego państwa prawa. W wyniku takich postanowień roz-

poczęto parce nad reformą obecnej administracji publicznej i dostosowa-

niem jej do nowego ustroju politycznego [Stefaniuk, Szreniawski, 2009: 

674]. Stworzony został dwustopniowy model ustroju administracji pu-

blicznej. Ustawa z 22 marca 1990 r. (Dz. U. nr 21, poz. 123 z późn. zm.), 

tworzyła urząd wojewody na szczeblu województwa i będącego reprezen-

tantem władzy centralnej. Ustawa z 8 marca 1990 r., obecnie o samorzą-

dzie terytorialnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późń. zm.), utwo-

rzyła samorząd administracji lokalnej w postaci gminy, będącą początkiem 

traktowania jej jako podstawowej jednostki administracji publicznej w 

kraju. W 17 październiku 1992 uchwalono ustawę konstytucyjną zwaną 

„małą konstytucją”, traktującą o wzajemnych stosunkach między władzą 

ustawodawczą a wykonawczą RP oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. 

nr 84, poz. 426). Na rysunku 7. przedstawiono podział administracyjny na 

49 województwa po 1990 roku. 
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Rys. 7. Podział kraju na kraju 49 województw 

 

 

Źródło: 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:POL_Voivodships_1975.svg&filetimestamp=20061

213063012 

Drugim etapem zmian było wprowadzenie w 1999 r. trójstopniowego 

podziału terytorialnego państwa i dostosowanie go do obecnego podziału 

terytorialnego administracji rządowej. Podział administracyjny konieczny 

był dla realizacji założeń reformy dotyczącej: zwiększenia efektywności 

działania urzędów, wykonywania usług publicznych i zarządzanie finan-

sami na szczeblu lokalnym i regionalnym [Reformacja Administracji Pu-

blicznej 1998 – 2001, 2001: 25.]. Przyjęty podział administracyjny kraju, 
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mający swoje źródło w konstytucji RP, utworzył samorządy gminne, samo-

rządy powiatowe oraz samorządy wojewódzkie. Zaczęły obowiązywać 

nowe przepisy regulujące funkcjonowanie ustrojowe samorządu teryto-

rialnego i obok ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

1996 r. nr 13, poz. 74 ze zm.) [Reformacja Administracji Publicznej 1998-

2001, 2001: 29], obowiązywały ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. nr 91, poz. 578 ze zm.) i o samorządzie województwa 

(Dz. U. nr 91, poz. 576 ze zm.). Wprowadzenie trójstopniowego podziału 

państwa, spowodowało zastąpienie obowiązującym od 1975 r. podziałem 

kraju na 49 województw i wprowadzono poddział na szesnaście nowo 

zatwierdzonych, patrz: rys. 8. 

Rys. 8. Podział kraju na 16 województw.  

 
Źródło: http://www.infor.pl/dziennik-ustaw,rok,2010,nr,78/poz,514,rozporzadzenie-rady-
ministrow-w-sprawie-wprowadzenia-krajowego-programu.html 
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Jednocześnie wprowadzono podział powiatowy w województwach, za-

mieniając dotychczas funkcjonujące rejony w liczbie 268 do 1998 r., na 

powiaty w ilości 373, w tym 65 miast na prawach powiatu. Liczba gmin 

pozostała bez zmian i wynosiła 2 489. 

Demokratyczne sprawowanie władzy przez wprowadzenie wspólnot 

samorządowych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, przyczyniło się 

do wykształcenia społeczeństwa obywatelskiego [Stefaniuk, Szreniawski, 

2009: 678]. Zmieniany ustrojowe przyczyniły się również do prac nad 

działalnością terenowej administracji rządowej w ramach współpracy 

z innymi służbami na poszczególnych poziomach władzy publicznej, 

w ramach administracji zespolonej. 

Modernizacja PSP w odpowiedzi na reformy w kraju. 

Działalność PSP w okresie reform administracyjnych, również polegała 

na przeprowadzaniu modernizacji organizacji w ciągle zmieniających się 

okolicznościach. W 1997 r. zarządzeniem komendanta głównego, utwo-

rzono ośrodki szkolenia PSP w liczbie 16 (rys. 9.). Ośrodki szkolenia miały 

na celu przygotowywanie funkcjonariuszy PSP do pełnienia służby, oraz 

w ramach doskonalenia zawodowego. Rozwój społeczno - ekonomiczny 

w kraju miał bezpośredni wpływ na zmianę otoczenia cywilizacyjnego, co 

wiązało się z powstawaniem nowych zagrożeń i zwiększenia częstotliwości 

ich występowania. Stworzenie odpowiedniego zaplecza edukacyjnego dla 

pracowników PSP  ma za zadnie zaspokoić bieżące potrzeby oraz nadcho-

dzące w przyszłości. 
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Rys. 9. Organizacja PSP w 1998 r.  

 
Źródło: X lat Państwowej Straży Pożarnej 1992 - 2002, Fundacja Edukacja i  Technika Ratow-
nictwa, Warszawa 2002, s. 49. 

 

Z dniem 1 stycznia 1999 r. zgodnie z reformą administracyjną kraju, 

uległa również zmiana w strukturze Państwowej Straży Pożarnej. Jednost-

ki organizacyjne będące w strukturze PSP przed reformą, podległy reorga-

nizacji w stosunku do poprzedniego kształtu (patrz rys. 2.). Utworzono 16 

komend wojewódzkich, 263 komendy powiatowe (65 komend miejskich 

PSP). Jednostki ratowniczo – gaśnicze (JRG) w liczbie 480, które utraciły 

swoją samodzielność i stały się podległymi komórkami organizacyjnymi 

komend powiatowych i miejskich PSP, od 1999 roku działało 486 JRG [X 

lat Państwowej Straży Pożarnej 1992-2002, 2002: 49.]. Jako kolejną jed-

nostkę organizacyjną utworzono Centralne Muzeum Pożarnictwa z siedzi-

bą w Mysłowicach, następnie utworzono 17 ośrodków szkolenia PSP (rys. 

10.) [X lat Państwowej Straży Pożarnej 1992-2002, 2002: 49]. Komendanci 

wojewódzcy, miejscy i powiatowi mają większy wpływ na kształt regula-

minów organizacyjnych podległym im jednostką, oraz mają wkład w ich 

kształt w zależności od potrzeb i posiadanych środków. Status Komendy 

Głównej PSP, jego nadanie przeszło w kompetencje Prezesa Rady Mini-

strów, regulamin komendy ustalany jest przez Komendanta Głównego PSP. 
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Rys. 10. Organizacja PSP w 1999 r.  
 

 
Źródło: X lat Państwowej Straży Pożarnej 1992 - 2002, Fundacja Edukacja i  Technika Ratow-
nictwa, Warszawa 2002, s. 49. 

Od reform administracji państwowej w 1999 r. i wprowadzenia zmian w 

strukturach organizacyjnych PSP, nastąpiły kolejne zmiany. W 2000 roku 

zlikwidowano Urząd Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, które-

go zadania podzielono pomiędzy komórki organizacyjne Komendy Głów-

nej PSP. W związku z powyższym Komendant Główny PSP jako urząd sca-

lał zadania Komendanta Głównego PSP i szefa Obrony Cywilnej Kraju [X lat 

Państwowej Straży Pożarnej 1992-2002, 2002: 51]. W 2002 roku zlikwi-

dowano wszystkie ośrodki szkolenia, a w ich miejsce powołano 12 sekcji 

ds. szkolenia w komendach wojewódzkich oraz przy trzech JRG utworzono 

inne jednostki zajmujące się sprawami szkoleniowymi. Powstało 7 nowych 

komend powiatowych, na bazie dotychczasowych JRG. Kształt jednostek 

organizacyjnych PSP oraz schemat organizacyjny na dzień 31 grudnia 

2011 r. przestawia tabela 2. i rysunek 11. 
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Tab. 2. Jednostki organizacyjne PSP 31 grudnia 2011 r. 

 
Źródło: 20 lat Państwowej Straży Pożarnej 1992-2012, Komenda Główna Straży Pożarnej , 
Warszawa 2012, str. 72. 

Rys. 11. Organizacja PSP w 2011 r.  

Źródło: 20 lat Państwowej Straży Pożarnej 1992-2012, Komenda Główna Straży Pożarnej , 
Warszawa 2012, s. 73. 
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Współpraca PSP i administracji publicznej na rzecz ochrony prze-

ciwpożarowej 

Zmiana ustroju politycznego w Polsce mająca na celu decentralizację 

władzy, przyniosła wiele zmian nie tylko w organizacji administracji pu-

blicznej ale również innych służb współpracującą z nią w ramach działania 

na rzecz poprawy życia i bezpieczeństwa społeczeństwa. Opisane zmiany 

strukturalne Państwowej Straży Pożarnej były odpowiedzią na reformy 

ustroju w kraju, oraz konieczne zmiany wymuszone przez zmiany cywili-

zacyjne, podyktowane nowymi warunkami społeczno – ekonomicznymi. 

Nowy podział administracyjny kraju i podział kompetencyjny związany 

z decentralizacją władzy, opierał się na władzach lokalnych. 

Samorządność dała wiele możliwości samodzielnego rozwoju, ale rów-

nież nałożyło obowiązki. W nowej formule to władze samorządowe są 

odpowiedzialne za działania mające na celu ochronę ludności. Jednocze-

śnie zgodnie z hierarchią w administracji rządowej, poczynając od szczebla 

krajowego w kierunku szczebla samorządu lokalnego, wzrastają zadania 

związane z zarządzaniem bezpieczeństwem. Natomiast zgodnie z kierun-

kiem hierarchii w administracji publicznej od szczebla regionalnego do 

krajowego, wzrasta rola w sprawach zarządzania bezpieczeństwem i od-

powiedzialność za koordynację na terenie kraju. Działania samorządów 

obecnie odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa w gmi-

nach, powiatach i województwie. Komendant Główny PSP jest odpowie-

dzialny za ochronę przeciwpożarową i za organizację krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego jako centralny organ administracji publicznej 

[Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 09. 12. 68.), Roz. 2, Art. 9, 

Ust. 1]. 

Na terenie województwa zadania PSP wykonuje wojewoda przy pomocy 

komendanta wojewódzkiego i powiatowego/miejskiego PSP, w ramach 

działania administracji zespolonej działającej na terenie województwa 

[Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 09. 12. 68.), Roz. 2, Art. 11, 

Ust. 1]. W ramach działania administracji zespolonej współpracującej na 
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rzecz bezpieczeństwa, na terenie województwa działają pod zwierzchnic-

twem wojewody następujące instytucje: Urząd wojewódzki, Policja, Straż 

Pożarna, Inspekcje: sanitarna, budowlana, weterynaryjna i 9 innych. Po-

dobny układ funkcjonuje na poziomie powiatu z urzędem starosty. Woje-

woda w ramach administracji zespolonej na terenie województwa pozo-

staje jej zwierzchnikiem i jest odpowiedzialny za jej zorganizowanie, dzia-

łanie, współdziałanie ze sobą służb wchodzących w jej skład, odpowie-

dzialny za prawidłowe jej funkcjonowanie i ponosi odpowiedzialność za 

rezultaty jej działania. Wojewoda jako zwierzchnik administracji powołuje 

i odwołuje kierowników służb wchodzących w jej skład. Natomiast w 

przypadku Policji i PSP ma wpływ poprzez wyrażenie zgody, na objęcie 

przez proponowanego kandydata na stanowisko komendanta wojewódz-

kiego Policji czy PSP. Powołanie komendanta powiatowego/miejskiego 

również nie odbywa się bez udziału starosty, kandydat do objęcia stanowi-

ska wybierany jest przez komendanta wojewódzkiego w porozumieniu ze 

starostą [Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 09. 12. 68.), Roz. 2, 

Art. 13, Ust. 1]. 

Starosta raz w roku kalendarzowym organizuje naradę omawiającą te-

maty ochrony ppoż. z udziałem wójtów gmin. Starosta występuje tutaj jako 

„partner” dla komendanta w kwestii poprawy bezpieczeństwa pożarowego 

w powiecie. Spotkanie ma na celu przedstawienie przez komendanta po-

wiatowego/gminnego stanu bezpieczeństwa pożarowego powiatu w roz-

biciu na poszczególne gminy, oraz przedstawić potrzeby, możliwe do zrea-

lizowania przy pomocy starosty i jego urzędu. Wystepowanie o realizację 

potrzeb ma najczęściej charakter wnioskowanie o środki finansowe na 

zakup sprzętu, na edukację członków ochotniczych straży pożarnych, na 

edukację społeczeństwa poprzez szkoły lub media, oraz wsparcie przy 

czynnościach prewencyjnych np.: dodatkowe zabezpieczenie transportu 

materiałów niebezpiecznych przez powiat. Podobna narada poruszająca 

tematy bezpieczeństwa jest realizowana na poziomie województwa z 

przedstawicielami urzędów administracji publicznej tj. starostwa, oraz 

przedstawicielami służb wojewódzkich np.: inspekcja budowlana. 
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Kolejnym istotnym udziałem komendanta powiatowego/miejskiego jest 

udział raz w roku w sesji rady powiatu/miasta, celem przedstawienia in-

formacji o stanie bezpieczeństwa powiatu/miasta, w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej. Natomiast na polecenie starosty/prezydenta, komen-

dant jest obowiązany składać taką informację w każdym czasie [Ustawa o 

Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 09. 12. 68.), Roz. 2, Art. 14, Ust. 1]. 

Komendant powiatowy/miejski w obecności radnych powiatu/starostwa 

składa sprawozdanie, zawierające informacje o bezpieczeństwie pożaro-

wym na terenie powiatu, jednocześnie wnioskuje o pomoc w dofinanso-

waniu lub w organizacji, dla polepszenia bezpieczeństwa pożarowego w 

powiecie. 

Działanie Państwowej Straży Pożarnej w walce z pożarami i innymi 

miejscowymi zagrożeniami, jest przede wszystkim możliwe dzięki zmo-

dernizowanej strukturze wewnętrznej organizacji mającej charakter pa-

ramilitarny. W strukturze występuje jasna i przejrzysta zależność służbo-

wa, między funkcjonariuszami pełniącymi służbę w jednostkach ratowni-

czo – gaśniczych. Działania ratowników PSP podczas likwidowania zagro-

żeń ma charakter działań zdecydowanych i nie podlegających swobodnej 

interpretacji przez wykonujących czynności ratownicze strażaków. Kieru-

jący akcją ratowniczo – gaśniczą na terenie prowadzonych działań wydaje 

polecania i rozkazy podwładnym w celu wykonania zamiaru taktycznego, 

ale również bierze odpowiedzialność za swoje decyzje oraz za przebieg 

działań na terenie akcji. Zarządzenia kierującego działaniami ratowniczy-

mi są decyzjami, którym może zostać nadany rygor natychmiastowej wy-

konalności w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego 

[Rozporządzenie Rady Ministrów W sprawie zakresu i trybu korzystania z 

praw przez kierującego działaniem ratowniczym (Dz. U. 92. 54. 259), § 1, 

Ust. 2]. 

Odpowiednie prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych jest podykto-

wane zdobywanym podczas służby doświadczeniem przez strażaków PSP, 

przygotowanie do pełnienia służby na każdym ze szczebli jest wynikiem 
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odpowiedniego wykształcenia przez jednostki organizacyjne PSP. Działa-

nia PSP podczas wykonywania podstawowych czynności ratowniczo - 

gaśniczych zależny w pełni od możliwości dydaktycznych jednostek szkol-

nych i ośrodków funkcjonujących w strukturach organizacyjnych PSP. 

Działania PSP wymagające zaangażowania na większą skalę, oraz zaspoko-

jenie potrzeb wyposażenia w odpowiedni sprzęt oraz organizacja ochrony 

przeciwpożarowej na potrzeby ochrony społeczeństwa, możliwe jest do 

osiągnięcia przy współpracy przedstawicieli administracji rządowej. 

Organizowanie służb współdziałania przez Wojewodę w ramach admi-

nistracji zespolonej, prowadzi do polepszenia bezpieczeństwa obywateli 

oraz zwiększenia mobilności podczas współpracy z innymi podmiotami i 

służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w województwie. Podczas 

reformy administracyjnej powstałe w 1999 r. na trenie województwa 

urzędy marszałkowskie, przyczyniają się również swoim działaniem na 

polepszenie funkcjonowania jednostek organizacyjnych PSP. W formie 

dofinansowania do przebudowy budynków należących do PSP, a mających 

na celu polepszenie komfortu służby strażaków i poprawy ekonomiczności 

podczas użytkowania budynków, poprzez np.: dodatkowe ocieplenie bu-

dynków, wymianę okien itp. Każdy rodzaj współpracy oraz pomocy przy 

realizacji działań PSP bezpośrednio lub pośrednio przyczynia się do po-

prawy bezpieczeństwa pożarowego i świadomości społeczeństwa o ko-

nieczności funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej w obecnej formie. 

Zmiany ustrojowo – administracyjne od 1989 r. miały za zadanie wpro-

wadzić Polskę w nowe warunki społeczno – ekonomiczne. Nowe warunki 

stwarzały potrzebę wprowadzenia długotrwałych reform i modernizacji 

wszystkich organów administracji publicznej w kraju. Rozwój cywilizacyj-

ny jaki nastąpił od 1989 r. związany był bezpośrednio ze zmianami które 

nastąpiły w Polsce zgodnie z wolą wyborców. Zmiany te miały przynieść 

korzyści całemu społeczeństwu, natomiast efektem tego był gwałtowny 

rozwój gospodarki i bum ekonomiczny wyznaczający administracji rządo-

wej nowe drogi rozwoju. Dla administracji publicznej i bezpieczeństwa 

wewnętrznego nastały nowe wyzwania, wymagające stworzenia nowych 
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narzędzi prawnych pozwalających reagować na zmieniające się otoczenie. 

Powstanie PSP jako nowej organizacji powstałej dla potrzeb zwalczania 

pożarów i miejscowych zagrożeń, powstałej na podwalinach straży 

pożarnych funkcjonujących do 1992 r. Było odpowiedzią na potrzebę zor-

ganizowania służby, mogącej poradzić sobie z nadchodzącymi zagroże-

niami, związanymi z rozwojem cywilizacyjnym w nowych warunkach 

ustrojowych Polski. Organizacja i podział jednostek organizacyjnych PSP w 

strukturze, od początku miał bezpośredni związek z organizacją i podzia-

łem administracji państwowej. 

Kierunek organizacyjny podyktowany był koniecznością współpracy 

jednostek PSP z administracją publiczną w celu realizacji postanowień 

ustawy o ochronie przeciwpożarowej.  A ponad to, właśnie PSP jest depo-

zytariuszem realizacji polityki bezpieczeństwa administracji rządowej na 

każdym szczeblu organizacyjnym w kraju. Straż pożarna jako jedyna orga-

nizacja w Polsce ma zasoby, wiedzę i potencjał mogący realizować obowią-

zek zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom przed pożarami, miejsco-

wymi zagrożeniami i w wale z klęskami żywiołowymi dla ochrony życia, 

zdrowia i mienia. Dlatego osoba pełniąca obowiązki Komendanta Główne-

go PSP, jest również Szefem Obrony Cywilnej Kraju. Dowodzi to, iż PSP jest 

organizacją której utworzenie w 1992 r. spełniło oczekiwania stawiane 

przy określaniu jej zadań oraz, że potrafi dostosować się do zmieniającego 

się otoczenia. Kolejne reformy administracji publicznej, szczególnie te od 

1999 r., przyczyniły się do zmian w strukturze organizacyjnej PSP, ale 

również dla samej straży pożarnej miała charakter poprawy i umocnienia 

współpracy z administracją. 

Działalność w ramach administracji zespolonej na terenie województwa 

pod nadzorem wojewody, stworzyła nowe możliwości i kierunki rozwoju. 

Współpraca na rzecz bezpieczeństwa z innymi podmiotami i inspekcjami 

wzbogaciła wiedzę i możliwości PSP oraz służb współdziałających. Od tej 

pory współpraca i współdziałanie w ramach administracji zespolonej da-

wało możliwość podzielnia się doświadczeniami dla każdej ze służb. 
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Wsparcie ze strony Urzędu Marszałkowskiego, współpraca ze staro-

stą/prezydentem, radami gminnymi/powiatowymi oraz wójtami gmin 

umożliwiło aktywne działania i wsparcie PSP dla poprawy bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego oraz dla poprawy świadomości społeczeństwa. 

Administracja oraz PSP jako organizacje mają określone cele podsta-

wowe funkcjonowania, które nie wynikają z własnych postanowień, ale 

składają się na spełnienie  wymagań prawnych oraz oczekiwań społeczeń-

stwa. Służą wykonywaniu określonego celu, realizowanego przy udziale 

zasobu ludzkiego i rzeczowego, są uporządkowane wewnętrznie oraz po-

siadają hierarchię. Działają i współpracują ze sobą przede wszystkim dla 

społeczeństwa, przez kształtowanie bezpieczeństwa. Obecny kształt admi-

nistracji i Państwowej Straży Pożarnej spełnia i wyczerpuje obecne po-

trzeby dla zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom kraju. Natomiast 

współpraca między służbami, jest procesem dynamicznym i koniecznym 

w obliczu rozwoju cywilizacyjnego. Dowodem na to jest odnotowywany 

ciągły wzrost interwencji PSP we współpracy z innymi służbami oraz po-

wstawaniem nowych zagrożeń towarzyszącym rozwojowi infrastruktury. 

Summary 

The main content of the article is to characterize the organizational 

changes at the State Fire Serivice in the face of public administration reform  

and cooperation for protection after 1999. 
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