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WYMAG
GANIA DLA IN
NSPEKTORA
A OCHRONY PPRZECIWPOŻAROWEJ UBIEGAJĄCEG
GO SIĘ O CER
RTYFIKAT
KOMPEETENCJI PERSSONELU
Certyfikaat kompeten
ncji inspekto
ora ochronyy przeciwpo
ożarowej mo
ogą otrzymaać osoby sp
pełniające
następujjące kryteria:
1. Posiaadają co naajmniej wykkształcenie średnie i ukończone
u
szkolenie innspektorów ochrony
przeciwp
pożarowej wymagane
w
Ro
ozporządzen iem Ministraa Spraw Wew
wnętrznych i Administra
acji z dnia
25 paźdzziernika 200
05r. w spraw
wie wymagańń kwalifikacyyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek
ochrony przeciwpożarowej i osó
ób wykonują cych czynno
ości z zakresu
u ochrony prrzeciwpożaro
owej (Dz.
p 1823).
U. Nr 215 z 2005 r., poz.
lub
2. Posiad
dać tytuł zaw
wodowy tech
hnika pożarn ictwa
lub
3. Uzyskkał uznanie kwalifikacji
k
do wykonywaania zawodu
u technika po
ożarnictwa w toku postę
ępowania
o uznanie nabytych kwalifikacji w państwacch członkow
wskich EFTA lub w Konfeederacji Szwa
ajcarskiej
oraz po
osiada 2 lata na sttanowiskachh związanycch z bezp
pieczeństwem
m pożarow
wym lub
przeciww
wybuchowym
m.
Osoba u
ubiegająca się o powyższzy certyfikat powinna prrzedłożyć do
okumenty pootwierdzające własne
osiągnięcia zawodow
we w postaci:
‐ opracowań ocen zaagrożenia pożarowego innstalacji, urząądzeń lub obiektów,
‐ analiz w
warunków ew
wakuacji osó
ób,
‐ opracowań instrukccji bezpiecze
eństwa pożarrowego,
w
osiągnięć zaawodowych, opracowań
ń o tematyyce bezpieczeństwa
‐ przedstawienia własnych
pożarow
wego.
Certyfikaat kompeten
ncji inspektorra ochrony pprzeciwpożarrowej jest wa
ażny 3 lata.
Warunkii przedłużenia posiadane
ego certyfika tu są następ
pujące:
1. Przekkazanie doku
umentu potw
wierdzająceggo podwyższzenie kwalifikacji i osiąggnięć zawodowych w
stosunku
u do pierwottnie złożoneggo wniosku o certyfikację
ę kompetenccji.
personelu ze
2. Brak uwag do dzziałalności sp
pecjalisty poosiadającego certyfikat kompetencji
k
z strony
Ośrodka Certyfikacji Usług Przeciwpożarowy ch w ramach
h sprawowan
nego nadzoruu przez Ośro
odek.
3. Brak zzastrzeżeń, uwag
u
zgłasza
anych na piśm
mie do Ośrodka Certyfikacji Usług Prrzeciwpożaro
owych na
działalno
ość specjalistty mających wpływ na beezpieczeństw
wo pożarowe
e i przeciwwyybuchowe.

