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WYMAGANIA DLA SPECJALISTÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O CERTYFIKAT KOMPETENCJI PERSONELU 

 

 

Certyfikat kompetencji specjalisty ds. ochrony przeciwpożarowej mogą otrzymać osoby 

spełniające następujące kryteria:  

1. Posiadają wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe o kierunku 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego lub ukończone szkolenie specjalistów ochrony 

przeciwpożarowej wymagane Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 25 października 2005r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz 

szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących 

czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 215 z 2005 r., poz. 1823) oraz 

posiadają staż pracy 3 lata na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem pożarowym 

lub wybuchowym.  

2. Posiadają wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego 

lub 

3. posiada tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa 

lub 

4. Uzyskał uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa w toku 

postępowania o uznanie nabytych kwalifikacji w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, w państwach członkowskich EFTA lub w Konfederacji Szwajcarskiej oraz 

posiadają staż pracy 3 lata na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem pożarowym, 

lub przeciwwybuchowym. 

Dodatkowo osoba ubiegająca się o certyfikat kompetencji personelu powinna przedłożyć 

dokumenty potwierdzające własna osiągnięcia zawodowe w postaci:  

 opracowań projektowych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego lub 

wybuchowego, 

 analiz zagrożenia pożarowego lub wybuchowego budynków instalacji technologicznych, 

składowisk itp., 

 analiz zagrożenia pożarowo – wybuchowego transportu materiałów niebezpiecznych,  

 analiz warunków ewakuacji osób,  

 udziału w zespołach, komisjach opracowujących standardy projektowania, wykonywania 

i konserwacji instalacji urządzeń przeciwpożarowych,  

 udziału w zespołach opracowujących wytyczne zabezpieczeń przeciwpożarowych 

w danych dziedzinach gospodarki, 
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 udziału w pracach komitetów technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, 

 udział w pracach zespołu badawczo-rozwojowych pracujących na rzecz ochrony 

przeciwpożarowej, 

 posiadania uprawnień rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych  Komendanta 

Głównego Państwowej straży Pożarnej ,  

 posiadania uprawnień rzeczoznawczy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych 

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa,  

 przedstawienia własnych osiągnięć zawodowych, publikacji o tematyce bezpieczeństwa 

pożarowego lub przeciwwybuchowego. 

Certyfikat kompetencji  personelu specjalisty ochrony przeciwpożarowej jest ważny 3 lata. 

Warunki przedłużenia certyfikacji są następujące: 

1. Przekazanie dokumentu potwierdzającego podwyższenie kwalifikacji i osiągnięć 

zawodowych w stosunku do pierwotnie złożonego wniosku o certyfikację kompetencji. 

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 zagrożeń pożarowych i wybuchowych. 


