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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 17 listopada 2006 r.

w sprawie przeszkolenia zawodowego stra˝aków Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U.
z 2006 r. Nr 96, poz. 667 i Nr 104, poz. 708 i 711) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owà organiza-
cj´ i formy odbywania w Szkole G∏ównej S∏u˝by Po˝ar-
niczej przeszkolenia zawodowego przez stra˝aków Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej, o których mowa w art. 53
ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, zwanych dalej „stra˝akami”.

§ 2. 1. Przeszkolenie zawodowe dla stra˝aków,
zwane dalej „przeszkoleniem zawodowym”, jest pro-
wadzone w dwóch formach:

1) niestacjonarnych studiów podyplomowych dla
stra˝aków ubiegajàcych si´ o pierwszy stopieƒ ofi-
cerski w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej;

2) niestacjonarnych studiów podyplomowych dla
stra˝aków ubiegajàcych si´ o zajmowanie stano-
wisk oficerskich zwiàzanych z kierowaniem dzia∏a-
niami ratowniczymi.

2. Przeszkolenie zawodowe jest prowadzone
w wymiarze co najmniej 250 godzin dydaktycznych
i trwa trzy semestry.

§ 3. 1. Programy przeszkolenia zawodowego opra-
cowuje Komendant Szko∏y G∏ównej S∏u˝by Po˝arni-
czej, w porozumieniu z Komendantem G∏ównym Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej.

2. Programy przeszkolenia zawodowego dla ka˝dej
z form studiów, o których mowa w § 2 ust. 1, zatwier-
dza Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

§ 4. 1. Kandydaci na przeszkolenie zawodowe,
o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, muszà spe∏niaç na-
st´pujàce wymagania:

1) posiadaç mianowanie na sta∏e;

2) posiadaç skierowanie od prze∏o˝onego uprawnio-
nego do mianowania;

3) posiadaç kwalifikacje wymagane do zajmowania
stanowisk podoficerskich w Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej;

4) posiadaç dyplom ukoƒczenia studiów wy˝szych.

2. Kandydaci na przeszkolenie zawodowe, o któ-
rym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, muszà spe∏niaç nast´pu-
jàce wymagania:

1) posiadaç mianowanie na sta∏e;
2) posiadaç skierowanie od prze∏o˝onego uprawnio-

nego do mianowania;
3) posiadaç tytu∏ zawodowy technika po˝arnictwa

lub dyplom potwierdzajàcy kwalifikacje zawodo-
we w tym zawodzie;

4) posiadaç dyplom ukoƒczenia studiów wy˝szych
i tytu∏ zawodowy in˝yniera.

3. Od kandydatów na przeszkolenie zawodowe,
o których mowa w ust. 2, posiadajàcych tytu∏ zawo-
dowy in˝yniera w zakresie in˝ynierii bezpieczeƒstwa
w specjalnoÊci in˝ynieria bezpieczeƒstwa po˝arowe-
go, którzy posiadajà kwalifikacje do zajmowania sta-
nowisk podoficerskich w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
nie wymaga si´ posiadania tytu∏u zawodowego tech-
nika po˝arnictwa lub dyplomu potwierdzajàcego kwa-
lifikacje zawodowe w tym zawodzie.

4. Na przeszkolenie zawodowe kierujà odpowiednio:
1) w Komendzie G∏ównej Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-

nej — Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej;

2) w komendzie wojewódzkiej Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej — komendant wojewódzki Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej;

3) w komendzie powiatowej lub miejskiej Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej — komendant wojewódzki
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, na wniosek w∏aÊci-
wego komendanta powiatowego lub miejskiego
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej;

4) w Szkole G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej i pozosta-
∏ych szko∏ach Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej — ko-
mendant szko∏y;

5) w jednostkach badawczo-rozwojowych — dyrek-
tor jednostki;

6) w Centralnym Muzeum Po˝arnictwa — dyrektor
muzeum;

7) w jednostkach organizacyjnych Wojskowej Ochro-
ny Przeciwpo˝arowej — Szef Wojskowej Ochrony
Przeciwpo˝arowej na wniosek prze∏o˝onego upraw-
nionego do mianowania.

§ 5. 1. Liczb´ miejsc na przeszkolenie zawodowe
ustala corocznie minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych w porozumieniu z Komendantem G∏ów-
nym Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, uwzgl´dniajàc zg∏o-
szone potrzeby kadrowe oraz mo˝liwoÊci szkolenio-
we, jednak w granicach limitu nieprzekraczajàcego
100 miejsc rocznie.

2. Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej zatwierdza list´ osób zakwalifikowanych na prze-
szkolenie zawodowe w ramach ustalonej corocznie
liczby miejsc.

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919).



§ 6. 1. Stra˝acy uczestniczàcy w przeszkoleniu za-
wodowym sk∏adajà egzamin koƒcowy, obejmujàcy
cz´Êç teoretycznà i praktycznà, przed komisjà egzami-
nacyjnà powo∏anà przez Komendanta Szko∏y G∏ównej
S∏u˝by Po˝arniczej, której sk∏ad jest ustalany w po-
rozumieniu z Komendantem G∏ównym Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej.

2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu koƒco-
wego jest:

1) obecnoÊç na co najmniej 85 % zaj´ç przewidzia-
nych w programie;

2) uzyskanie zaliczeƒ z poszczególnych bloków pro-
gramowych wskazanych w programie.

§ 7. 1. Podstawà do obliczenia oceny koƒcowej sà:

1) Êrednia ocen z zaliczeƒ bloków programowych;

2) ocena z egzaminu teoretycznego;

3) ocena z egzaminu praktycznego.

2. Na ocen´ koƒcowà sk∏ada si´ ocena z zaliczenia
bloków programowych, ocena z egzaminu teoretycz-
nego i ocena z egzaminu praktycznego.

3. Z egzaminu koƒcowego z cz´Êci teoretycznej
i praktycznej sporzàdza si´ protoko∏y.

4. Stra˝ak, który otrzyma∏ ocen´ niedostatecznà
z egzaminu teoretycznego lub praktycznego, sk∏ada

egzamin poprawkowy w ustalonym terminie, przed
komisjà egzaminacyjnà.

5. Stra˝ak, który z przyczyn losowych nie przystàpi∏
do egzaminu teoretycznego lub praktycznego, mo˝e do
niego przystàpiç w innym terminie, ustalonym przez Ko-
mendanta Szko∏y G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej w porozu-
mieniu z przewodniczàcym komisji egzaminacyjnej.

§ 8. Stra˝acy uczestniczàcy w przeszkoleniu zawo-
dowym, którzy z∏o˝yli egzamin koƒcowy z wynikiem
pozytywnym, otrzymujà Êwiadectwo potwierdzajàce
ukoƒczenie studiów podyplomowych w zakresie prze-
szkolenia zawodowego uprawniajàcego odpowied-
nio do otrzymania pierwszego stopnia oficerskiego
w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej lub zajmowania stano-
wisk oficerskich zwiàzanych z kierowaniem dzia∏ania-
mi ratowniczymi.

§ 9. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2002 r.
w sprawie szczegó∏owych zasad odbywania przeszko-
lenia zawodowego uprawniajàcego do otrzymania
pierwszego stopnia oficerskiego w Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej (Dz. U. Nr 44, poz. 422).

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: L. Dorn
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