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Pan
Tomasz GRODZKl

Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
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Dot.: pisma z dnia 17 Września 2020 rĄ znak BPS/O43-15-528/20.

Odpowiadając na pismo Z dnia 17 Września 2020 r. znak BPS/O43-15-528/20

dotyczące oświadczenia Senatora RP Józefa Zająca złożonego podczas

15. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 11 września 2020 r.,

wsprawie rozpowszechnienia w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży

Pożarnej wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów z zakresu ochrony

przeciwpożarowej, zawartych w odpowiedziach na oświadczenia senatorskie

uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Przedmiotowe oświadczenia wraz z udzielonymi w tym zakresie odpowiedziami

właściwych ministrów zostały przekazane pismem z dnia 12 pażdziernika 2020 r. znak

BZ-Ill-O754/18-2/20 wszystkim komendantom wojewódzkim PSP celem ich dalszego

rozpowszechnienia wśród podległym im funkcjonariuszy realizujących na szczeblu

wojewódzkim i powiatowym zadania w obszarze kontrolno-rozpoznawczym.

W załączeniu przekazuje kopię przedmiotowego pisma.
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Załącznik:
1. Pismo z dnia 12 pażdziernika 2020 r. znak BZ-Ill-0754/18-2/20.

Otrzymują :
1. Adresat-1 egz. (R)

2. ala e 1 egz.
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Komendanci Wojewódzcy
Państwowej Straży Pożarnej
WSZYSCĽ

Dot.: oświadczeń złożonych przez Senatora RP Józefa Zająca w sprawie stosowania

przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

W załączeniu przekazuje do wiadomości oświadczenia złożone przez

Senatora RP Józefa Zająca dotyczące stosowania przepisów z zakresu ochrony

przeciwpożarowej wraz z udzielonymi w tym zakresie odpowiedziami właściwych

ministrów.

Jednocześnie proszę Panów Komendantów o zapoznanie z przedmiotowymi

pismami podległych Panom funkcjonariuszy realizujących na szczeblu wojewódzkim

i powiatowym zadania w obszarze kontrolno~rozpoznawczym

Ponadto informuję, że przedmiotowe informacje dostępne są na stronie

internetowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w pod adresami:

f https://www.senat.gov.pl/sklad/senatorowie/nowe-oswiadczenia-

senatorskie,27,10.html

~ https://www.senat.gov.pl/sklad/senatorowie/nowe-oswiadczenia-

senatorskie,27,9.htm|
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Załączniki (email):
1. Oświadczenia Senatora RP - Józefa Zająca wraz z odpowiedziami ~ 31 str.

Otrzymują (fax):
1. Adresaci ~ 1 egz.

2. ala - 1 egz.
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