
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 26 listopada 2015 r.

Poz. 1963

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Na podstawie art. 11j ust. 19 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, 
poz. 1380, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór zawiadomienia, którym rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych informuje Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożarnej o szkoleniach dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
w których brał udział;

2) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;

3) sposób i tryb wnoszenia opłaty za szkolenie dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

§ 2. Wzór zawiadomienia, którym rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych informuje Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożarnej o szkoleniach dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, jest 
określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych jest 
określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Opłatę za szkolenie dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych wnosi się na rachunek bankowy 
jednostki prowadzącej szkolenie dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych najpóźniej w pierwszym 
dniu szkolenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2015 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. G. Karpiński

1)  Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych 
(Dz. U. poz. 1265).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. 
poz. 1635 oraz z 2015 r. poz. 867 i 1505.
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..            ................................. r.  

(tytuł, imię/imiona i nazwisko)                          (data) 
 
 

(adres zamieszkania) 
 

 
(numer uprawnień) 

 
Komendant Główny  
Państwowej Straży Pożarnej 
ul. Podchorążych 38 
00-463 Warszawa 

 
ZAWIADOMIENIE 

 
o szkoleniach dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 

 
Działając na podstawie art. 11j ust. 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.), zawiadamiam,  
że w okresie od dnia  r. do dnia r. uzyskałem(-łam) 20 punktów z tytułu 
udziału w wyszczególnionych poniżej szkoleniach dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych:  

Lp. Nazwa szkolenia Termin Liczba 
punktów 

      
      

      

      

      

      

      

  
 

........................................................ 
(podpis i pieczęć rzeczoznawcy do spraw 

zabezpieczeń przeciwpożarowych)* 

 

 

*  W przypadku przekazania zawiadomienia w postaci elektronicznej, zawiadomienie opatruje się wyłącznie bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz podaje się numer uprawnienia rzeczoznawcy do 
spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 10 listopada 2015 r. (poz. 1963)

Załącznik nr 1

WZÓR
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............................................................... 
(pieczęć podłużna podmiotu prowadzącego szkolenie) 

 
 
 

ZAŚWIADCZENIE NR ..... 

 
Zaświadcza się, że .................................................................................................................... 

(imię/imiona i nazwisko) 

urodzony(-na) dnia ......................................... r. w .................................................................... 

woj. ...................................................... numer uprawnień ............................... 

ukończył(a) szkolenie dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

któremu Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przypisał  punktów, 

zorganizowane według programu .............................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

w okresie od dnia ............................................... r. do dnia ................................................... r. 

przez ......................................................................................................................................... 
(nazwa organizatora szkolenia) 

 

 

Zaświadczenie wydano na podstawie art. 11j ust. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 

o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.). 

 

..................................................., dnia .............................. r. 
(miejscowość) 

 
 
 ............................................................. 
 (podpis i pieczęć osoby upoważnionej 
 przez podmiot prowadzący szkolenie) 
 

Załącznik nr 2

WZÓR




