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DECYZJA

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnĺa Ż2 grudnia 201'6 r. o Zĺntegrowanym Systemie Kwalifikacji
(Dz. U. z 201'8 r. poz' 2153 i 2245 oraz z 2oI9 r. poz. 534), zwanej dalej ,,ustawą", w związku z art. 104
i art. Io7 ustawy z dnĺa 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz' U. z 2018 r'
poz. 2096 oraz z Żo79 r. poz. 60 i 73o), zwanej dalej ,,k.p.a.", po rozpatrzeniu wniosków Centrum
Naukowo-Badawczego ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowego lnstytutu
Badawczego

nadaję

Centrum Naukowo-Badawczemu ochrony Przecĺwpożarowej im. Józefa Tulĺszkowskiego - Państwowemu
lnstytutowi Badawczem u

u p rawn ie n ia do certyf i kowa nia nastę pujących kwa l if i kacji ryn kowych :

1) Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych - dźwĺękowe systemy ostrzegawcze (DSo);

2) Projektowanĺe zabezpieczeń przeciwpożarowych systemy sygnalĺzacjĺ pożarowej (ssP)
i sterowania urządzenĺami przeciwpożarowymi;

3) Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych - stałe urządzenia gaśnĺcze gazowe (sUG-G);

4) Montaż ĺ konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych - dźwĺękowe systemy ostrzegawcze
(Dso);

5) Montaż ĺ konserwacja zabezpĺeczeń przecĺwpożarowych - systemy sygnalĺzacjĺ pożarowej (SSP)

i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymĺ;

6) Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych - stałe urządzenia gaśnicze gazowe
(suG-c);

7) Montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła igazu'

UZASADNIENIE

W związku z opublĺkowaniem w dniu 27 maja 2019 roku obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i AdmĺnĺstraĄi z dnia 7 maja 2019 r. W sprawie włączenia kwalifikacji rynkowych dotyczących
projektowania, montażu i konserwacji zabezpĺeczeń przecĺwpożarowych oraz montażu i konserwacji
autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła ĺ gazu do Zintegrowanego Systemu Kwalifĺkacji
(M.P. 2019 r. poz. 446), zwanego dalej ,,obwĺeszczeniem", działając zgodnie z art.26 ust. ]. i 2 ustawy,
minister właściwy w niniejszej sprawie - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracjĺ podał
w dniu 22 maja 20].9 roku, na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, informację o możlĺwości
składania wnĺosków o nadanie uprawnĺeń do certyfikowania przedmiotowych kwalĺfikacji rynkowych.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy, Minĺster Spraw Wewnętrznych i Admĺnĺstracji nadaje, w drodze decyzji
admĺnistracyjnej, uprawnĺenie do certyfikowania danej kwalĺfĺkacjĺ rynkowej:

L) funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
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2) w odniesieniu do której na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifĺkacjĺ została ogłoszona ĺnformacja
o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej,
zgodnie zart.26 ust. l pkt 7,art.34 ust.1iart.35 ust.3 ustawy.

W niniejszej sprawie włączenie kwalifĺkacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalĺfikacji nastąpiło
poprzez ogłoszen ie o bwĺeszcze n ia.

Przedmiotowe obwieszczenie zawierało stosowne informacje wymagane przepĺsami art. 25 ust. 2

ustaWy, dotyczące:

1) nazwy poszczególnych kwalifikacji rynkowych;

2) nazwy dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowych;

3) poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacjĺ przypisanego do kwalĺfikacji rynkowych, zgodnie z art. 2]. ust. 6

ustawy;

4) efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji rynkowych, zgodnie z art.2L ust' 6 ustawy;

5) wymagań w zakresie walidacji i podmiotów prowadzących walidację;

6) wymagań, jakĺe musi spełniać osoba przystępująca do walidacjĺ;

7) terminu dokonywania przeglądu kwalifikacji, o którym mowa w art.27 ust. 1 ustawy.

W dniu 10 czerwca 2019 roku, za pośrednĺctwem Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, zwanego dalej

,,zRK", prowadzonego przez lnstytut Badań Edukacyjnych, do Mĺnistra Spraw Wewnętrznych
ĺ Admĺnistracji wpłynęły wnioski Centrum Naukowo-Badawczego ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa
Tuliszkowskiego - Państwowego lnstytutu Badawczego o nadanie uprawnień do certyfikowania
przedmiotowych kwalifikacjĺ rynkowych, tj. wnioski, o których mowa w art.41 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy, oceny formalnej wniosków w odniesienĺu do przedmiotowych kwalifikacji
rynkowych pod kątem spełnienia wymogów określonych W art. 42 i 43 ust. ]. ustawy dokonał podmiot
prowadzący ZRK.

Minĺster Spraw Wewnętrznych ĺ Admĺnĺstracji w wyniku rozpatrzenĺa wniosków o nadanĺe uprawnĺeń do
certyfikowania przedmiotowych kwalĺfikacji rynkowych wraz z zalączoną dokumentacją, na podstawie
art' 47 ust' 2, art. 42 i art. 43 ust. 1, z uwzględnieniem art' 'J'4 ust. 2 ustawy stwierdził, że Centrum
Naukowo-Badawcze ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tulĺszkowskiego - Państwowy lnstytut
Badawczy:

1) zapewnia warunkĺ organizacyjne ĺ kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie
z Wymaganiamĺ, o których mowa W art. 25 ust. 2 pkt 5 ustawy (pozycja 5 załączników nr ].-7 do
obwieszczenia);

2) nie zakończyło inie zawiesiło prowadzenia działalności gospodarczej oraz nie została w stosunku do
tego podmiotu otwarta likwidacja i nie ogłoszono jego upadłości;

3) nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpĺeczenĺe społeczne, ubezpieczenie
zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracownĺczych;

4) wskazało kwalifikacje rynkowe, których dotyczą wnĺoski;

5) w przedmiotowych wnioskach wskazało:

a) nazwę oraz adres siedziby,

b) numer identyfikacji podatkowej (NlP),

c) numer identyfĺkacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej
(REGoN),

d) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),

e) osoby uprawnĺone do reprezentowanĺa,
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f) swój adres elektroniczny;

6) zawarło informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnieniu dodatkowych
warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy;

7) potwierdzĺło wniesienie opłaty, o której mowa W art. 44 ust. 1 ustawy.

Wobec powyższego, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, należało orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Na podstawie art' 727 s 3 k.p.a' od decyzjĺ nĺe służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może
jednak zwrócić się do Mĺnistra Spraw Wewnętrznych ĺAdminĺstracjĺz wnioskĺem o ponowne rozpatrzenie
sprawy w terminie 14 dni od daty doręczenĺa decyzji'

Zgodnie z art. 52 5 3 ustawy z dnia 30 sĺerpnĺa 2oo2 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi(Dz. U' z2ot8 r. poz' 1302,zpőźn.zm.),jeżelĺStronie przysługuje prawo do zwrócenia
sĺę do organu, który wydał decyzję z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, Strona może wnieść
skargę na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa' W takim przypadku Strona może wnieść do
Wojewódzkĺego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia
doręczenia decyzjĺ. Skargę wnosi sĺę za pośrednictwem Minĺstra Spraw Wewnętrznych iAdmĺnistracji.

Wpĺs od skargiwynosi200 złotych, zgodnie zrozporządzenĺem Rady Mĺnĺstrów z dnia 16 grudnia 2003 r.

w sprawie wysokości oraz szczególnych zasad pobierania wpisu W postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz. U. poz.2193, z późn' zm').

Strona ma możliwość ubiegania się o zwolnienĺe od kosztów albo przyznanie prawa pomocy na zasadach
określonych w rozdziale 3 działu V ustawy z dnia 30 sierpnia 2oo2 r' - Prawo o postępowaniu przed
sądamĺ administracyjnymi.

W zwĺązku z uwzględnienĺem w całoścĺ żądanĺa Strony, na podstawĺe art. 727a w związku z art. IŻ7 5 3
k.p.a., w trakcie biegu termĺnu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Strona może zrzec
się prawa do złożenia takiego wniosku.

Z dniem doręczenia Mĺnistrowi Spraw Wewnętrznych ĺ Adminĺstracji oświadczenia o zrzeczeniu się
prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku zrzeczenia sĺę przez Stronę prawa do złożenĺa wnĺosku o ponowne rozpatrzenie sprawy,
niniejszej decyzji nie można będzĺe zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

€tibn{a, il,ĺrt
EübidaWttek

otrzvmuią:
].. Wnioskodawca - Centrum Naukowo-Badawcze ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa

Tuliszkowskiego - Państwowy lnstytut Badawczy
2. a/a

ul. Stefana Batorego 5

02-591 Warszawa, Polska
mswia.gov.pl

",tr-.

łj:
a.l. -

I i,

3/3




