
U Z A S A D N I E N I E  
 

Projekt stanowi wypełnienie delegacji zawartej w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia  
24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667,  
z późn. zm.). 
 

1. Istniejący stan prawny oraz cel wprowadzenia zmiany. 
 

W aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków 
Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 221, poz. 1626), jednym z warunków przyjęcia na 
niestacjonarne studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk 
oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi, jest posiadanie dyplomu 
ukończenia studiów wyższych i tytułu zawodowego inżyniera.  

Celem zmiany jest usunięcie wadliwości polegającej na nadmiernym ograniczeniu 
dostępu kandydatów do przeszkolenia zawodowego, polegającym na wymogu posiadania 
tytułu zawodowego inżyniera pożarnictwa. 

 
2. Różnica między dotychczasowym, a proponowanym stanem prawnym. 

 
Obecnie obowiązujący przepis § 4 ust. 2 pkt 4 ww. rozporządzenia wymaga od 

kandydatów na przeszkolenie zawodowe posiadania dyplomu ukończenia studiów wyższych i 
tytułu zawodowego inżyniera. Zapis ten jest niezgodny z wymaganiami kwalifikacyjnymi 
określonymi w art. 36 ust. 5 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, dlatego w projekcie 
wymaga się od kandydatów posiadania jedynie dyplomu ukończenia studiów wyższych, bez 
określania tytułu zawodowego, który ma posiadać kandydat na przeszkolenie zawodowe. 
Zmiana ta zapewni także zgodność z upoważnieniem ustawowym oraz zapewni dostęp do 
przeszkolenia zawodowego osobom posiadającym wykształcenie wyższe na zasadzie 
równości. 
 

3. Charakterystyka i ocena skutków prawnych. 
 
Projektowana zmiana ma za zadanie uporządkowanie aktualnego stanu prawnego i 

dostosowanie do wymagań kwalifikacyjnych określonych w ustawie  
o Państwowej Straży Pożarnej.  
 

4. Ocena skutków regulacji. 

1) podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie: 
Projekt dotyczy strażaków Państwowej Straży Pożarnej; 

2) konsultacje społeczne: 
Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez reprezentatywne ogólnokrajowe 
organizacje związkowe: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, 
Forum Związków Zawodowych oraz Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”; 

3) wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych (budżet państwa i 
budżety jednostek samorządu terytorialnego)ze wskazaniem źródeł finansowania: 
Projektowane rozporządzenie nie ma wpływu na sektor finansów publicznych; 
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4) wpływ projektowanej regulacji na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i 
przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz na sytuację i rozwój 
regionalny: 
Projekt nie będzie miał wpływu na wymienione obszary. 

 

5. Opinia zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej. 
Przedmiotowy projekt nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

 
 
 

Stosownie do dyspozycji płynącej z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności  
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), niniejszy projekt  
został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
 

 


