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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 25 paêdziernika 2005 r.
w sprawie wymagaƒ kwalifikacyjnych oraz szkoleƒ dla stra˝aków jednostek ochrony przeciwpo˝arowej
i osób wykonujàcych czynnoÊci z zakresu ochrony przeciwpo˝arowej
Na podstawie art. 16a ust. 6 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo˝arowej
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

5) fizykochemi´ spalania i Êrodki gaÊnicze;
6) bezpieczeƒstwo budynków;
7) wyposa˝enie techniczne;

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
8) taktyk´ dzia∏aƒ gaÊniczych i ratowniczych.
1) wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spe∏niaç
pracownicy na poszczególnych stanowiskach pracy w jednostkach ochrony przeciwpo˝arowej;
2) zakres szkolenia podstawowego i uzupe∏niajàcego
do wykonywania zawodu stra˝aka;

2. Szkolenie uzupe∏niajàce stra˝aka jednostki
ochrony przeciwpo˝arowej obejmuje w szczególnoÊci:
1) podstawy pedagogiki i psychologii;
2) podstawy profilaktyki po˝arowej;

3) zakres szkoleƒ specjalistów i inspektorów ochrony
przeciwpo˝arowej, o których mowa w art. 4
ust. 2a i 2b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo˝arowej, zwanej dalej „ustawà”;
4) podmioty uprawnione do przeprowadzania szkoleƒ, o których mowa w pkt 2 i 3, oraz form´ i elementy sk∏adowe programów szkoleƒ oraz tryb
ustalania programów tych szkoleƒ;

3) podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony ludnoÊci;
4) bezpieczeƒstwo budynków, obiektów budowlanych i terenów;
5) wyposa˝enie techniczne;
6) taktyk´ dzia∏aƒ gaÊniczych i ratowniczych;

5) tryb wydawania oraz wzory zaÊwiadczeƒ i Êwiadectw, stwierdzajàcych ukoƒczenie szkoleƒ oraz
okres wa˝noÊci zaÊwiadczeƒ.
§ 2. Wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spe∏niaç pracownicy na poszczególnych stanowiskach
pracy w jednostkach ochrony przeciwpo˝arowej, okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
§ 3. 1. Szkolenie podstawowe stra˝aka jednostki
ochrony przeciwpo˝arowej obejmuje w szczególnoÊci:
1) organizacyjno-prawne podstawy pracy i s∏u˝by
w jednostkach ochrony przeciwpo˝arowej;
2) bezpieczeƒstwo i higien´ pracy;
3) podstawy psychologii;
4) ratownictwo medyczne;
———————
1)

2)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje
dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283,
poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836.

7) podstawy informatyki.
3. Szkolenia podstawowe i uzupe∏niajàce, zwane
dalej „szkoleniami zawodowymi”, prowadzà szko∏y
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i oÊrodki szkolenia
w komendach wojewódzkich Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.
4. Âwiadectwo ukoƒczenia szkoleƒ zawodowych
wydajà podmioty prowadzàce szkolenia, o których
mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia ukoƒczenia
szkolenia.
5. Wzór Êwiadectwa, o którym mowa w ust. 4,
okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
§ 4. 1. Szkolenie specjalistów ochrony przeciwpo˝arowej dla osób, o których mowa w art. 4 ust. 2a
ustawy, obejmuje w szczególnoÊci:
1) organizacj´ ochrony przeciwpo˝arowej, obowiàzki
osoby fizycznej i osoby prawnej, organizacji lub
instytucji korzystajàcej ze Êrodowiska, budynku,
obiektu lub terenu w zakresie ich zabezpieczenia
przed zagro˝eniem po˝arowym i innym miejscowym zagro˝eniem;
2) zasady ochrony przeciwpo˝arowej budynków,
obiektów budowlanych i terenów;
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3) wymagania przeciwpo˝arowe w zakresie przeciwpo˝arowego zaopatrzenia w wod´ oraz dróg po˝arowych;

5. Wzór zaÊwiadczenia stwierdzajàcego ukoƒczenie szkolenia inspektorów ochrony przeciwpo˝arowej
okreÊla za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.

4) rozpoznawanie i ocen´ zagro˝eƒ po˝arowych i innych miejscowych zagro˝eƒ;
5) okreÊlenie si∏ i Êrodków niezb´dnych do zwalczania po˝aru, kl´ski ˝ywio∏owej lub innego miejscowego zagro˝enia;

§ 6. Szkolenia, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 oraz
w § 4 ust. 2, na potrzeby ochrony przeciwpo˝arowej
komórek i jednostek organizacyjnych podleg∏ych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych prowadzi Inspektorat Wojskowej Ochrony
Przeciwpo˝arowej.

6) tworzenie warunków organizacyjnych i formalno-prawnych zapewniajàcych ochron´ ludzi i mienia,
a tak˝e przeciwdzia∏ajàcych powstawaniu lub minimalizujàcych skutki po˝aru, kl´ski ˝ywio∏owej
lub innego miejscowego zagro˝enia.

§ 7. 1. Programy szkoleƒ zawodowych, szkoleƒ
specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpo˝arowej, zwanych dalej „szkoleniami”, stanowià zbiór
usystematyzowanych zgodnie z zasadami dydaktyki:

2. Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpo˝arowej dla osób, o których mowa w art. 4 ust. 2b ustawy,
obejmuje w szczególnoÊci:
1) organizacj´ ochrony przeciwpo˝arowej, obowiàzki
w∏aÊciciela, zarzàdcy lub u˝ytkownika budynku,
obiektu lub terenu w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpo˝arowej;
2) zasady zabezpieczenia przeciwpo˝arowego budynku, obiektu budowlanego, terenu oraz instalacji
i urzàdzeƒ u˝ytkowych;

1) celowych uk∏adów umiej´tnoÊci;
2) treÊci szkoleƒ;
3) wytycznych dotyczàcych realizacji procesu nauczania;
4) zasad oceniania osiàgni´ç edukacyjnych uczestnika szkolenia.
2. Programy szkoleƒ zawierajà:
1) plany nauczania;

3) wyposa˝enie budynku, obiektu budowlanego oraz
terenu w urzàdzenia przeciwpo˝arowe i gaÊnice;

2) szczegó∏owe bloki tematyczne obejmujàce:

4) przyczyny powstawania, rozprzestrzeniania si´
oraz zasady gaszenia po˝arów;

a) cele kszta∏cenia okreÊlajàce wiedz´ i umiej´tnoÊci, które s∏uchacz powinien opanowaç,

5) sposoby post´powania na wypadek powstania
po˝aru, kl´ski ˝ywio∏owej lub innego miejscowego zagro˝enia;

b) materia∏ nauczania w formie hase∏ tematycznych, powiàzanych z celami kszta∏cenia,

6) zasady ewakuacji ludzi i mienia;

c) wskazania metodyczne odnoszàce si´ do realizacji programu,

7) zasady dzia∏alnoÊci profilaktycznej w budynku,
obiekcie budowlanym, na terenie, w tym przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów
przeciwpo˝arowych.

d) propozycje sprawdzania i oceny osiàgni´ç edukacyjnych s∏uchacza;
3) zasady przeprowadzania egzaminów koƒcowych.

§ 5. 1. Szkolenie, o którym mowa w § 4 ust. 1, prowadzi Szko∏a G∏ówna S∏u˝by Po˝arniczej.
2. Szkolenie, o którym mowa w § 4 ust. 2, prowadzà pozosta∏e szko∏y Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
i oÊrodki szkolenia w komendach wojewódzkich Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

3. Programy szkoleƒ ustala Komendant G∏ówny
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, z uwzgl´dnieniem:
1) informacji o stanie wiedzy i doÊwiadczeniach z zakresu ochrony przeciwpo˝arowej;
2) specyfiki jednostki ochrony przeciwpo˝arowej;

3. ZaÊwiadczenia stwierdzajàce ukoƒczenie szkoleƒ, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2, wydajà podmioty prowadzàce szkolenia, o których mowa w ust. 1 i 2,
w terminie 14 dni od dnia ukoƒczenia szkolenia.

3) dla szkolenia podstawowego — treÊci zawartych
w programie nauczania kwalifikacyjnego szeregowych Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej;

4. Wzór zaÊwiadczenia stwierdzajàcego ukoƒczenie szkolenia specjalistów ochrony przeciwpo˝arowej
okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

4) dla szkolenia uzupe∏niajàcego — treÊci zawartych
w programie nauczania kwalifikacyjnego podoficerów Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.
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§ 8. Dokumenty stwierdzajàce ukoƒczenie szkolenia dla wykonujàcych czynnoÊci z zakresu ochrony
przeciwpo˝arowej, wydane przed wejÊciem w ˝ycie
rozporzàdzenia, zachowujà wa˝noÊç do dnia 23 czerwca 2010 r.
———————
3)

Poz. 1823

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)
Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
R. Kalisz

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
8 grudnia 1998 r. w sprawie wymagaƒ w zakresie kwalifikacji zawodowych oraz dotyczàcych warunków fizycznych
i psychicznych osób zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpo˝arowej, a tak˝e w zakresie kwalifikacji zawodowych innych osób wykonujàcych czynnoÊci z zakresu ochrony przeciwpo˝arowej (Dz. U. Nr 159, poz. 1050), które utraci∏o moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpo˝arowej (Dz. U. Nr 100, poz. 835).
Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji z dnia 25 paêdziernika
2005 r. (poz. 1823)

Za∏àcznik nr 1

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE, JAKIE POWINNI SPE¸NIAå PRACOWNICY NA POSZCZEGÓLNYCH
STANOWISKACH PRACY W JEDNOSTKACH OCHRONY PRZECIWPO˚AROWEJ
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
AWERS

Dziennik Ustaw Nr 215

— 14385 —
REWERS

Poz. 1823

Dziennik Ustaw Nr 215

— 14386 —

Poz. 1823
Za∏àcznik nr 3

WZÓR
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR

