
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 15 października 2021 r.

Poz. 1871

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 6 października 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst roz- 
porządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw 
zabezpieczeń przeciwpożarowych (Dz. U. poz. 1963), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szkoleń dla rzeczo-
znawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (Dz. U. poz. 142).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkoleń 
dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (Dz. U. poz. 142), który stanowi:

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

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Wąsik

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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Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 6 października 2021 r. (poz. 1871)

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 2021 r. poz. 869) 
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 przeciwpożaro-
wych, 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 banko-
wy jednostki prowadzącej szkolenie dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych najpóźniej w pierw-
szym dniu szkolenia.

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

1) Obecnie działem administracji rządowej ‒ sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, 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 z dnia 10 listopada 2015 r. 

Załącznik nr 12) 
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 2021 r. poz. 869), 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. 

                                                 
2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 stycznia 2020 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (Dz. U. 
poz. 142), które weszło w życie z dniem 13 lutego 2020 r. 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 10 listopada 2015 r.

Załącznik nr 12)

WZÓR
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Załącznik nr 22) 
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 2021 r. poz. 869). 

 

 

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

 

 

 

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

przez podmiot prowadzący szkolenie) 

Załącznik nr 22)

WZÓR
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