
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. 

Poz. 52 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
1)

 

z dnia 2 stycznia 2015 r. 

w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej  

w służbie kandydackiej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej skierowanych na studia  

przez właściwego przełożonego 

Na podstawie art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 572, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się limity miejsc na kierunku studiów „inżynieria bezpieczeństwa” dla strażaków Państwowej Straży Po-

żarnej w służbie: 

1) kandydackiej – 105 miejsc; 

2) stałej, skierowanych na studia przez właściwego przełożonego – 200 miejsc. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
3)

 

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk 

 

                                                           
1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządze-

nia 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 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 

1588 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198. 
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2012 r. 

w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz straża-

ków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej (Dz. U. poz. 1181), które zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198) utraciło moc z dniem 

1 października 2014 r.  




