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WY
YMAGANIA DLA SPECJALISTÓW OCH
HRONY PRZEECIWPOŻARO
OWEJ UBIEG
GAJĄCYCH SIĘ O
CE
ERTYFIKAT K
KOMPETENC
CJI PERSONELLU
Certyfikaat kompeten
ncji specjalisty ds. ochroony przeciwp
pożarowej mogą
m
otrzym ać osoby sp
pełniające
następujjące kryteria:
1. Posiadają wykszttałcenie wyżższe i ukońcczone studiaa podyplomo
owe o kieruunku bezpieczeństwa
przeciwp
pożarowego lub ukończzone szkolennie specjalisstów ochron
ny przeciwpoożarowej wymagane
Rozporząądzeniem Ministra
M
Spra
aw Wewnętrrznych i Adm
ministracji z dnia 25 paaździernika 2005r. w
sprawie wymagań kw
walifikacyjnyych oraz szkooleń dla strażżaków jedno
ostek ochron y przeciwpożarowej i
osób wyykonujących czynności z zakresu oc hrony przecciwpożarowe
ej (Dz. U. Nrr 215 z 2005
5 r., poz.
1823) orraz posiadająą staż pracy 3 lata na sttanowiskach związanych z bezpieczeeństwem pożarowym
lub wybu
uchowym.
dają wyksztaałcenie wyższze na kierunkku inżynieriaa bezpieczeńsstwa pożarow
2. Posiad
wego
lub
3. Posiad
da tytuł zawo
odowy inżyniera pożarni ctwa
lub
4. Uzyskkał uznanie kwalifikacji
k
do wykonywaania zawodu inżyniera po
ożarnictwa w toku postę
ępowania
o uznan
nie nabytych kwalifikaccji w państtwach człon
nkowskich Unii
U
Europejjskiej, w pa
aństwach
członkow
wskich EFTA lub w Konfederacji Szwaajcarskiej oraaz posiadają staż pracy 3 lata na stanowiskach
związanyych z bezpiecczeństwem pożarowym,
p
lub przeciww
wybuchowym
m.
Dodatko
owo osoba ubiegająca się
ę o certyfikatt kompetenccji personelu
u powinna prrzedłożyć do
okumenty
potwierd
dzające włassna osiągnięccia zawodow
we w postaci:
‐ opracowań projektowych w zakkresie bezpieeczeństwa prrzeciwpożaro
owego lub w
wybuchowego,
‐ analiz zzagrożenia pożarowego
p
lub wybuchoowego budyynków instala
acji technoloogicznych, skkładowisk
itp.,
‐ analiz zzagrożenia pożarowo – wybuchoweg
w
go transportu
u materiałów
w niebezpieczznych,
‐ analiz w
warunków ew
wakuacji osó
ób,
‐ udziałłu w zespo
ołach, komiisjach opraccowujących standardy projektowaania, wykon
nywani i
konserw
wacji instalacjji urządzeń przeciwpożar
p
rowych,
‐ udziałłu w zespołach opraco
owujących w
wytyczne zaabezpieczeń przeciwpożżarowych w danych
dziedzinach gospodaarki,
‐ udziału
u w pracach komitetów
k
te
echnicznych Polskiego Ko
omitetu Normalizacyjneggo,
‐ udział w pracach zeespołu badaw
wczo‐rozwoj owych pracu
ujących na rzzecz ochronyy przeciwpożżarowej,
‐ posiadania uprawn
nień rzeczoznawcy ds. zaabezpieczeń przeciwpożarowych Kom
mendanta Głównego
G
owej Straży Pożarnej
P
,
Państwo
‐ posiad
dania upraw
wnień rzeczzoznawczy ds. zabezpieczeń prze
eciwpożarow
wych Stowarzyszenia
Inżynieró
ów i Technikków Pożarnicctwa,
‐ przedsttawienia właasnych osiągn
nięć zawodoowych, publikkacji o temattyce bezpieczzeństwa pożżarowego
lub przecciwwybucho
owego.
Certyfikaat kompeten
ncji personellu specjalistyy ochrony przeciwpożaro
owej jest ważżny 3 lata.
Warunkii przedłużenia certyfikacjji są następuujące:
1. Przekkazanie doku
umentu potw
wierdzająceggo podwyższzenie kwalifikacji i osiąggnięć zawodowych w
stosunku
u do pierwottnie złożoneggo wniosku o certyfikację
ę kompetenccji.

2. Brak uwag do działalności specjalisty posiadającego certyfikat kompetencji personelu ze strony
Ośrodka Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych w ramach sprawowanego nadzoru przez Ośrodek.
3. Brak zastrzeżeń, uwag zgłaszanych na piśmie do Ośrodka Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych na
działalność specjalisty mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe i przeciwwybuchowe.
4. Poddanie się kontroli sprawdzającej ze strony OCUP w zakresie przestrzegania postanowień
umowy i zasad posługiwania się certyfikatem kompetencji personelu w zakresie zagr4ożeń
pożarowych i wybuchowych.

