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INFORMATOR O CERTYFIKACJI KOMPETENCJI PERSONELU (OSÓB) 

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I PRZECIWWYBUCHOWEJ 

 

 

 Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów 

i Techników Pożarnictwa Sp. z o.o. w Poznaniu ul. Norwida 14 prowadzi certyfikację firm 

świadczących usługi przeciwpożarowe w zakresie projektowania, montażu i konserwacji 

urządzeń przeciwpożarowych. Działalność tą prowadzi w oparciu o posiadaną akredytację 

Polskiego Centrum Akredytacji Nr 124 wydaną 21 lutego 2006 r.  

 Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych, w skrócie OCUP, rozszerzył 

działalność o certyfikację firm prowadzących szkolenia tematyce bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego. Dalszym rozszerzeniem tej działalności 

certyfikacyjnej jest certyfikacja kompetencji personelu (osób) w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej.  

 Zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz. U. Nr 81 z 1991 r., poz.351, z późn. zmianami) odpowiedzialność za realizację 

obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej sprawuje właściciel budynku, obiektu 

budowlanego lub terenu, ich zarządca lub użytkownik. Czynności z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.  

 Również Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks Pracy, art. 207 pkt. 

3 lit. b nakłada na pracodawcę obowiązek wykonywania działań w zakresie zwalczania 

pożarów i ewakuacji pracowników.  

 Wymagania w zakresie kwalifikacji dla osób wykonujących czynności z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy określa Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października  2005 r. 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). 

 Kompetencje personelu (osób) na których spoczywa obowiązek nałożony powyższymi 

aktami prawnymi mają decydujące znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa osób 

zatrudnionych i przebywających w danym obiekcie. Certyfikacja kompetencji personelu 

dotyczy głównie osób, wymienionych w art. 4 ust. 2a i 2b ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej, niezatrudnionych w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej.  
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 Stąd proces certyfikacji personelu (osób) wykonujących zadania z zakresu zagrożeń 

pożarowo – wybuchowych jest dodatkowo potwierdzeniem kompetencji przez stronę trzecią 

jaką jest Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych SITP .  

 Posiadane kwalifikacje, uzyskane w wyniku ukończenia wymaganych szkoleń 

w szkołach pożarniczych i Ośrodkach Szkolenia w Komendach Wojewódzkich państwowej 

Straży Pożarnej dają uprawnienia formalne do wykonywania czynności z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej. Ukończone dodatkowe formy doskonalenia zawodowego w wyniku 

odbytych szkoleń specjalistycznych, udziału w konferencjach naukowo-technicznych, 

sympozjach itp. wzbogacają zakres wiedzy technicznej pozwalającej na właściwą ocenę 

zagrożeń pożarowo-wybuchowych.  

 Do oceny kompetencji personelu (osób) w przedmiocie zagrożeń pożarowo-

wybuchowych jest właściwym Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych 

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 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. Członek Zarządu OCUP – Ludwik Jaworek tel. 604054378 e-mail: 

ludwik.jaworek@poczta.fm 

2. Specjalista OCUP – Anna Stroińska tel. 0-61 8479264 e-mail: certyfikacja.sitp@op.pl 
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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. 

 

   

 

http://www.certyfikacja.poznan.pl/

