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Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej w art. 4 ust. 1 pkt 6 stanowi, że właściciel,
zapewniając ochronę przeciwpożarową budynku, obiektu budowlanego lub terenu, jest obowiązany zapoznać
pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. W ust. 2b tego artykułu ustawodawca szczegółowo opisuje
kwalifikacje, jakie musi posiadać osoba wykonująca czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym
w zakresie zapoznawania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

Wspomniany przepis stanowi, że osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, po-
legające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, niezatrudnione w jednostkach ochrony
przeciwpożarowej, wykonujące te czynności wyłącznie w zakresie wynikającym z ust. 1, powinny posiadać
co najmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub mieć
tytuł zawodowy technika pożarnictwa, lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technika
pożarnictwa w toku postępowania o uznanie, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej, kwalifikacji do wykonywania
zawodu regulowanego: technik pożarnictwa. Prawodawca nie reguluje jednak w żadnym przepisie zakresu
działań lub szkoleń, jakie w ramach art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy winny być przeprowadzane, aby pracodawca
mógł mieć pewność, że wykonał obowiązek wynikający z przywołanego przepisu w sposób rzetelny. Zacho-
dzić może zatem potrzeba określenia swego rodzaju minimum programowego, czyli zakresu tematycznego,
który byłby doprecyzowaniem obowiązku informacyjno-szkoleniowego w zakresie ochrony przeciwpożaro-
wej, opisanego w art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Dla porównania warto wskazać chociażby przepisy odnoszące się do szkoleń w obszarze bezpieczeństwa
i higieny pracy. Mam tu na myśli rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w spra-
wie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozporządzenie ministra gospodarki i pracy
z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy. Rozporządzenia te jasno określają szczegółowe zasady szkolenia pracowników, zakres szko-
lenia, wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia, jak również sposób dokumentacji i przy-
padki zwolnienia z obowiązku odbycia szkolenia w danym zakresie.

Uważam, że nakreślony stan faktyczny może wskazywać na potrzebę podjęcia stosownych działań, mają-
cych na celu wyeliminowanie opisanych wątpliwości.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala




