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INFFORMATOR O CERTYFIKA
ACJI KOMPEETENCJI PERS
SONELU (OSÓ
ÓB)
W ZAK
KRESIE OCHR
RONY PRZECCIWPOŻARO
OWEJ I PRZEC
CIWWYBUCH
HOWEJ
Ośrodekk Certyfikacji Usług Przecciwpożarowyych Stowarzyszenia Inżynierów i Tecchników Pożżarnictwa
Sp. z o.o
o. w Poznaniu
u ul. Norwida
a 14 prowaddzi certyfikację firm świad
dczących usł ugi przeciwp
pożarowe
w zakreesie projekto
owania, montażu i konnserwacji urrządzeń prze
eciwpożarow
wych. Działa
alność tą
prowadzzi w oparciu o posiadaną akredytacjęę Polskiego Centrum
C
Akre
edytacji Nr 1124 wydaną 21
2 lutego
2006 r.
Ośrodekk Certyfikacji Usług Przecciwpożarowyych, w skrócie OCUP, rozzszerzył działłalność o certyfikację
firm pro
owadzących szkolenia
s
tem
matyce bezppieczeństwa przeciwpoża
arowego i prrzeciwwybucchowego.
Dalszym rozszerzeniem tej działa
alności certyyfikacyjnej je
est certyfikaccja kompetenncji persone
elu (osób)
w zakressie ochrony przeciwpoża
p
rowej i przecciwwybuchowej.
Zgodnie z art. 4 Ustaawy z dnia 24 sierpnia 19991 r. o ochronie przeciw
wpożarowejj (Dz. U. Nr 81
8 z 1991
r., poz.3351, z późn
n. zmianami) odpowieddzialność za realizację obowiązków
o
w z zakresu ochrony
przeciwp
pożarowej sprawuje wła
aściciel budyynku, obiektu
u budowlane
ego lub tereenu, ich zarzządca lub
użytkow
wnik. Czynności z zakresu ochrony pprzeciwpożarowej mogą
ą wykonywaać osoby posiadające
odpowieednie kwalifikacje.
2
r. o zmiianie ustawyy – Kodeks Prracy, art. 2077 pkt. 3 lit. b nakłada
Równieżż Ustawa z dnia 7 maja 2009
na praccodawcę ob
bowiązek wyykonywania działań w zakresie zw
walczania ppożarów i ewakuacji
e
pracown
ników.
Wymagaania w zakkresie kwalifikacji dla osób wykkonujących czynności z zakresu ochrony
przeciwp
pożarowej w zakładach
h pracy okrreśla Rozporrządzenie Ministra
M
Spraaw Wewnęttrznych i
Administtracji z dnia 25 paździerrnika 2005 rr. w sprawie
e wymagań kwalifikacyjn
k
nych oraz szkkoleń dla
strażakó
ów jednostekk ochrony przeciwpożar owej i osób wykonującyych czynnoś ci z zakresu ochrony
przeciwp
pożarowej (D
Dz. U. Nr 215
5 z 2005 r., p oz. 1823).
Kompeteencje perso
onelu (osób)) na którycch spoczywaa obowiązekk nałożony powyższymi aktami
prawnym
mi mają deecydujące zn
naczenie dl a zapewnie
enia bezpiecczeństwa ossób zatrudn
nionych i
przebyw
wających w danym obie
ekcie. Certyyfikacja kom
mpetencji pe
ersonelu dottyczy główn
nie osób,
wymieniionych w arrt. 4 ust. 2a
a i 2b usta wy o ochro
onie przeciw
wpożarowej, niezatrudnionych w
jednostkkach Państwo
owej Straży Pożarnej.
P
Stąd pro
oces certyfikkacji personelu (osób) w
wykonującycch zadania z zakresu zaagrożeń pożżarowo –
wybucho
owych jest dodatkowo
d
potwierdzen
p
niem kompettencji przez stronę trzeccią jaką jest Ośrodek
Certyfikaacji Usług Przzeciwpożaro
owych SITP.
Posiadan
ne kwalifikaccje, uzyskane
e w wyniku uukończenia wymaganych
w
szkoleń w sszkołach poża
arniczych
i Ośrodkkach Szkolen
nia w Komen
ndach Wojew
wódzkich paaństwowej Straży Pożarnnej dają uprrawnienia
formalnee do wykonywania czyn
nności z zakrresu ochrony przeciwpo
ożarowej. Ukkończone do
odatkowe
formy d
doskonaleniaa zawodow
wego w wyyniku odbyttych szkoleń
ń specjalistyycznych, ud
działu w
konferen
ncjach naukkowo‐technicznych, sym
mpozjach itp. wzbogaccają zakres wiedzy tecchnicznej
pozwalajjącej na właśściwą ocenę zagrożeń poożarowo‐wyb
buchowych.
Do ocen
ny kompeteencji personelu (osób) w przedmio
ocie zagroże
eń pożarowoo‐wybuchow
wych jest
właściwyym Ośrodekk Certyfikacji Usług Przeeciwpożarow
wych Stowarzzyszenia Inżyynierów i Te
echników

Pożarnictwa, jako organizacja uznana w kraju zajmująca się certyfikacją usług na rzecz szeroko pojętej
ochrony przeciwpożarowej.
Ośrodek
jest
organizacją
niezależną
od
struktur
Państwowej
Straży
Pożarnej
i występuje jako niezależna strona trzecia przy ocenie firm świadczących usługi przeciwpożarowe i
ocenie kompetencji personelu (osób) wykonującego czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Do realizacji powyższych zadań w strukturach OCUP istnieją zespoły zapewniające bezstronność
procesów certyfikacyjnych. Należą do nich:
‐ Rada ds. Certyfikacji
‐ Komisja Techniczna
‐ Komisja ds. certyfikacji kompetencji personelu (osób)
‐ Komisja Odwoławcza
W skład powyższych organów wchodzą przedstawiciele firm posiadających certyfikaty OCUP,
rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Komendanta Głównego Państwowej Straży
Pożarnej i rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i
Techników Pożarnictwa oraz jednostek edukacyjnych Państwowej Straży oraz Państwowej Inspekcji
Pracy.
W sprawach związanych z uzyskaniem certyfikacji kompetencji personelu (osób) informacji udzielają:
1.
2.

Członek Zarządu OCUP – Ludwik Jaworek tel. 604054378 e‐mail: ludwik.jaworek@poczta.fm
Specjalista OCUP – Anna Stroińska tel. 0‐61 8479264 e‐mail: certyfikacja.sitp@op.pl

Zainteresowani uzyskaniem certyfikatu kompetencji personelu powinni:






złożyć w OCUP wniosek o przyznanie certyfikatu według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1
do niniejszego informatora,
do powyższego wniosku dołączyć kserokopie poniższych dokumentów:
‐ dyplomy ukończenia studiów (szkoły), studiów podyplomowych, szkoleń kursów itp.
‐ dowód osobisty,
‐ zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie lub o prowadzeniu własnej działalności,
do wniosku należy dołączyć dane adresowe, w tym nr telefonu, e‐mail,
wnieść opłatę za czynności wstępne związane z przebiegiem procesu kompetencji personelu.

Aktualna wysokość opłat określona jest na stronie internetowej OCUP.
Po pozytywnym zakwalifikowaniu wniosku kandydata na uzyskanie certyfikacji kompetencji
personelu, OCUP przygotowuje stosowną umowę w 2 egzemplarzach i przesyła kandydatowi do
podpisania.
Podpisane dwa egzemplarze umowy, kandydat do certyfikatu odsyła do OCUP.
W umowie zawarte są również informacje dotyczące zasad posługiwania się certyfikatem i zasad
sprawowania nadzoru przez OCUP nad przyznanym certyfikatem. Umowa określa również warunki
zawieszenia lub utraty certyfikatu.
Na wniosek kandydata do certyfikatu proces uzyskiwania certyfikatu może zostać przerwany. W
takim przypadku wniesiona przez kandydata opłata wstępna nie podlega zwrotowi.
UWAGA! Wykaz aktualnych posiadaczy certyfikatów kompetencji personelu w zakresie zagrożeń
pożarowo –wybuchowych znajduje się na stronie internetowej OCUP www.certyfikacja.poznan.pl.

