
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 29 stycznia 2020 r.

Poz. 142

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 13 stycznia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie 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 2019 r. poz. 1372, 
1518 i 1593) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznaw-
ców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (Dz. U. poz. 1963) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmie-
nie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 13 stycznia 2020 r. (poz. … ) 

Załącznik nr 1 
WZÓR 

 
 
 
..                     ................................. r. 

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

(adres zamieszkania) 
 

 
(numer uprawnień rzeczoznawcy do spraw  

zabezpieczeń przeciwpożarowych) 
 
 
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 2019 r. poz. 1372, 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)* 

 
 

 

 

* W przypadku przekazania zawiadomienia w postaci elektronicznej zawiadomienie opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym oraz podaje się numer uprawnienia rzeczoznawcy do spraw 
zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 13 stycznia 2020 r. (poz. 142)

Załącznik nr 1

WZÓR
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Załącznik nr 2 
WZÓR 

 
 
 

.............................................................................................. 
(nazwa i adres 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 2019 r. poz. 1372, z późn. zm.). 

 

 

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

 

 

 

................................................................ 
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej 

przez podmiot prowadzący szkolenie) 

Załącznik nr 2

WZÓR


		2020-01-29T12:48:07+0000
	Robert  Brochocki


		2020-01-29T15:10:34+0100




