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Przyczyny podjęcia prac nowelizacyjnych

• Wyniki (III tura) analizy pod kątem możliwości deregulacji kolejnych

rodzajów profesji, wskazujące na zasadność wprowadzenia rozwiązań
ułatwiających dostęp także do zawodów w zakresie ochrony
przeciwpożarowej - inżyniera pożarnictwa, strażaka jednostki ochrony
przeciwpożarowej, specjalisty ochrony przeciwpożarowej i rzeczoznawcy

ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

• Potrzeba doprecyzowania wielu kwestii związanych z działalnością
rzeczoznawców i nadzorem nad tą działalnością wynikająca z
doświadczeń w zakresie funkcjonowania obecnego systemu przepisów.

• Konieczność przeniesienia znacznej części przepisów stanowiących
faktycznie materię ustawową z aktualnie obowiązującego rozporządzenia
do ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Aktualny stan prac

Prace w Komisji Sejmowej – w odniesieniu do zawodów 
pożarniczych, pozostało jeszcze tzw. „spotkanie 

czyszczące”

Ułatwienie dostępu do wykonywania 

zawodu rzeczoznawcy

• Rezygnacja z wymogu odbycia pięcioletniej praktyki
zawodowej

ale

• Wprowadzenie ograniczenia w zakresie wymaganych
kwalifikacji - wykształcenie na poziomie inżynierskim lub
posiadanie kwalifikacji wymaganych do wykonywania
zawodu inżynier pożarnictwa

(Uzasadnienie – oceny rozwiązań technicznych zawartych
w projektach nie powinny dokonywać osoby, które same
nie mają przygotowania technicznego)

Wskazanie projektów wymagających uzgodnienia pod 

względem ochrony przeciwpożarowej

• Uzgodnienia z rzeczoznawcą pod względem zgodności z

wymaganiami ochrony przeciwpożarowej będą podlegały

projekty:

� budowlane obiektów budowlanych istotnych ze względu na

konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub

środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym

miejscowym zagrożeniom,

� urządzeń przeciwpożarowych.

• Rodzaje obiektów spełniających wymienione powyżej kryterium

istotności wskaże w drodze rozporządzenia minister właściwy do

spraw wewnętrznych.

Wskazanie projektów wymagających uzgodnienia pod 

względem ochrony przeciwpożarowej

• Na chwilę obecną w projekcie przedmiotowego rozporządzenia,

przygotowanym w pakiecie z projektem zmian ustawowych, nie

przewiduje się wprowadzania zasadniczych zmian w stosunku

do katalogu obiektów wskazanych w aktualnie obowiązującym

rozporządzeniu MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony

przeciwpożarowej.
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Wskazanie podstawy uzgodnienia pod względem ochrony

przeciwpożarowej

• Natomiast w toku dalszych prac legislacyjnych przewiduje się

podkreślenie, że podstawę uzgodnienia ustanowi „koncepcja

ochrony przeciwpożarowej”, obejmująca wymagania przepisów

oraz zasad wiedzy technicznej, w tym scenariusza rozwoju

zdarzeń w czasie pożaru.

• Powyższa zmiana będzie się wpisywała w trend

„celowościowego” określania wymagań ochrony

przeciwpożarowej.

Wskazanie obiektów wymagających „zgłoszenia do odbioru” 

w trybie art. 56 Prawa budowlanego

• Przygotowano zapisy rozstrzygające dotychczasowe wątpliwości 

dotyczące obiektów wymagających zgłoszenia do organów 

Państwowej Straży Pożarnej w celu przeprowadzenia tzw. 

czynności odbiorowych. 

• Dokonano tego poprzez stworzenie przepisu wiążącego obiekty 

wymagające uzgodnienia pod względem ochrony

przeciwpożarowej ze wspomnianym powyżej  art. 56. Prawa 

budowlanego. 

Wskazanie obiektów wymagających „zgłoszenia do odbioru” 

w trybie art. 56 Prawa budowlanego

Treść przepisu „wiążącego”:

„Inwestor jest obowiązany zawiadomić komendanta powiatowego 

(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej właściwego dla miejsca 

lokalizacji inwestycji o zakończeniu budowy obiektu budowlanego 

istotnego ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, 

zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową 

lub innym miejscowym zagrożeniom i o zamiarze przystąpienia do 

jego użytkowania, w celu zajęcia przez tego komendanta  

stanowiska, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

– Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)”.

Rozwiązania zamienne

• Nie przewiduje się zasadniczych zmian w procedurach

dotyczących opracowywania i uzgadniania rozwiązań

zamiennych.

• Sprecyzowane zostaną natomiast kryteria, które muszą być

spełnione w kontekście ich akceptowalności.

• Zdecydowano, że w miejsce niezdefiniowanego pojęcia

„niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej” będą

wprowadzone bezpośrednie odniesienia do wymagań

podstawowych dotyczących obiektów budowlanych w zakresie

bezpieczeństwa pożarowego, określone m.in. w załączniku do

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 305/2011 z

dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane

warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i

uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG

Rozwiązania zamienne

„1.Wymagania ochrony przeciwpożarowej dotyczące obiektów 

budowlanych lub terenów mogą być w przypadkach określonych 

w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej spełnione 

w sposób inny niż określony w tych przepisach, jeżeli 

proponowane rozwiązanie zamienne w stosunku do wymagań 

ochrony przeciwpożarowej ogranicza możliwość powstania 

pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewnia:

1) zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas,

2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz 

obiektu budowlanego,

3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie 

obiekty budowlane lub tereny przyległe,

4) możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób

oraz uwzględnia bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

Rozwiązania zamienne

2.Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej właściwy dla 

miejsca lokalizacji inwestycji na uzasadniony wniosek inwestora 

lub właściciela obiektu budowlanego lub terenu, którego 

dotyczą rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony

przeciwpożarowej może, w drodze postanowienia:

1) wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych;

2) wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych pod 

warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań określonych 

w postanowieniu; 

3) nie wyrazić zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych.

3. Na postanowienie służy zażalenie”.
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Procedury związane z unieważnieniem uzgodnienia projektu 

budowlanego

• W celu poprawienia zrozumiałości  w sensie prawniczym, 

zmodyfikowano opis okoliczności, które powodują konieczność 

podjęcia działań  unieważniających uzgodnienie. 

• W świetle proponowanego brzmienia, unieważnieniu będzie 

podlegało uzgodnienie projektu budowlanego obiektu 

budowlanego, który zawiera rozwiązania niezgodne z 

wymaganiami ochrony przeciwpożarowej mające istotny wpływ 

na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu budowlanego. 

Procedury związane z unieważnieniem uzgodnienia projektu 

budowlanego

• Tak jak to jest dotychczas, rozpatrywane unieważnienie będzie 

mogło nastąpić do dnia uzyskania przez obiekt pozwolenia na 

użytkowanie, w drodze postanowienia, na które przysługuje 

zażalenie. 

• Tak samo nie zmieniony pozostaje mechanizm niezwłocznego  

informowania o tym fakcie przez komendanta wojewódzkiego 

PSP organu administracji architektoniczno-budowlanej oraz 

organu nadzoru budowlanego.

Procedury związane z unieważnieniem uzgodnienia projektu 

budowlanego

• Wprowadza się nowy mechanizm w zakresie przeprowadzenia

procedury naprawczej związanej z faktem unieważnienia

uzgodnienia obejmujący możliwość (na wniosek inwestora):

� zastosowania na tym etapie rozwiązań zamiennych,

� uzgodnienia (w drodze postanowienia) poprawionego lub

opracowanego na nowo projektu budowlany obiektu

budowlanego z komendantem wojewódzkim PSP.

Procedury związane z unieważnieniem uzgodnienia projektu 

budowlanego

• Wymagania „techniczne” w zakresie uzgodnienia projektu z KW 

PSP:

� inwestor do wniosku o uzgodnienie projektu budowlanego 

obiektu budowlanego dołącza co najmniej 5 egzemplarzy 

tego projektu,

� projekt budowlany obiektu budowlanego uzgodniony przez 

komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 

ostemplowuje się pieczęcią organu i przekazuje inwestorowi 

wraz z postanowieniem,

� jeden egzemplarz projektu budowlanego obiektu 

budowlanego pozostaje w aktach sprawy organu.

Egzamin dla kandydata na rzeczoznawcę

• W odniesieniu do egzaminu nie przewiduje się zasadniczych 

zmian merytorycznych. 

• Wprowadzone będą dość szczegółowe opisy doprecyzowujące 

dotyczące kwestii organizacyjnych, m.in. w zakresie:

� przygotowania zawodowego, które ma być potwierdzone na 

egzaminie, 

� zasad i sposobu przeprowadzania egzaminu, w tym sposobu 

rozstrzygania o wyniku przez komisję egzaminacyjną ,

� wprowadzenia opłaty „egzaminacyjnej”,

� możliwości zwolnienia z części pisemnej egzaminu.

Egzamin dla kandydata na rzeczoznawcę

• Przygotowanie zawodowe obejmuje:

� znajomość przepisów prawa i zasad wiedzy technicznej 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej ,

� umiejętność stosowania zawartych w nich wymagań i 

doboru zabezpieczeń przeciwpożarowych stosownie do tych 

wymagań.
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Egzamin dla kandydata na rzeczoznawcę

• Powoływanie komisji egzaminacyjnej , w tym wyznaczenie jej 

przewodniczącego, zastępcy i sekretarza,  nadal będzie 

kompetencją Komendanta Głównego Państwowej Straży 

Pożarnej. 

• Funkcja przewodniczącego komisji nie będzie już formalnie 

wiązana z funkcją dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń.

• Członkowie komisji, w liczbie co najmniej 7 osób,  będą 

powoływani  z grona rzeczoznawców.  

Egzamin dla kandydata na rzeczoznawcę

• Kryteria zwalniania z części pisemnej egzaminu – posiadanie co 

najmniej 10-letniej praktyki w:

� wykonywaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych w 

rozumieniu art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 

Państwowej Straży Pożarnej lub w sprawowaniu nadzoru na 

wykonywaniem tych czynności 

albo

� prowadzeniu prac naukowych lub badawczo-rozwojowych z 

zakresu ochrony przeciwpożarowej w instytutach 

badawczych lub uczelniach.

• Z powyższej możliwości nie będą mogły skorzystać osoby,  które 

już raz uzyskały wynik negatywny z egzaminu.

Egzamin dla kandydata na rzeczoznawcę

• Projekt przewiduje wprowadzenie opłaty egzaminacyjnej w

wysokości 15% kwoty przeciętnego miesięcznego

wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku

kalendarzowym poprzedzającym egzamin.

• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do

wykonywania zawodu rzeczoznawcy, przystępuje tylko do części

ustnej egzaminu, wysokość opłaty wynosi 10% kwoty, o której

mowa powyżej.

• Przepisy szczegółowo regulują procedury wnoszenia opłaty oraz

jej zwracania w przypadku zdarzeń losowych.

Podnoszenie kwalifikacji i sprawdzian okresowy

• Dookreślone zostaną wymagania dotyczące obowiązku

samodzielnego podnoszenia przez rzeczoznawców kwalifikacji

zawodowych, które będzie obejmowało:

� przygotowanie i wygłoszenie referatu na kongresie, zjeździe,

konferencji lub sympozjum naukowym lub technicznym,

� opublikowanie, jako autor lub współautor, książki, artykułu lub

tłumaczenia,

� udział w kongresach, zjazdach, konferencjach lub sympozjach

naukowych lub technicznych,

� udział w warsztatach szkoleniowych i innych formach szkoleń,

� udział w internetowych programach edukacyjnych

– w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących ochrony

przeciwpożarowej.”

Podnoszenie kwalifikacji i sprawdzian okresowy

• Zwiększeniu ulegnie liczba pytań testowych oraz zasady oceny

udzielonych odpowiedzi przez osobę przystępującą do

sprawdzianu (40 pytań oraz punkty ujemne za udzielenie

błędnej odpowiedzi).

• Powyższe wynika z zaleceń audytorów kontrolujących proces

nadzoru nad działalnością rzeczoznawców do spraw

zabezpieczeń pożarowych.

• Doprecyzowana zostania również forma zawieszenia prawa do

wykonywania zawodu rzeczoznawcy w wyniku nieprzystąpienia

lub nieuzyskania pozytywnego wyniku ze sprawdzianu. Będzie

to następowało w formie niezaskarżalnego postanowienia.

Prawa i obowiązki rzeczoznawcy

• Uprawnienia rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych będą obejmowały:

� uzgadnianie projektów budowlanych obiektów budowlanych 

i projektów urządzeń przeciwpożarowych (podlegających 

obowiązkowi uzgodnienia), 

� uzgadnianie projektów innych niż określone powyżej, 

� sporządzanie ekspertyz technicznych i innych opracowań 

technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

� wykonywanie czynności, o których mowa w art. 4 ust. 2a 

ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
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Prawa i obowiązki rzeczoznawcy

• Dodanie przepisu porządkowego zabraniającego rzeczoznawcy

uzgadniania projektów opracowanych przez siebie.

• Wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności

cywilnej za szkody w związku z:

� uzgadnianiem projektów budowlanych oraz projektów

urządzeń przeciwpożarowych

� wykonywaniem ekspertyz technicznych lub innych

opracowań technicznych.

• Powyższy obowiązek wpisuje się w ogólną tendencję,

zmierzającą do „urealnienia” odpowiedzialności cywilnej osób

wykonujących określone funkcje w procesie inwestycyjnym, co

umożliwiłoby dalszą liberalizację tego procesu, w tym

zmniejszenie ingerencji administracyjnej.

Prawa i obowiązki rzeczoznawcy

• Praktycznie nie ulegają zmianom obowiązki w zakresie:

� przesyłania do komendantów wojewódzkich PSP 

zawiadomień o uzgodnieniu projektu budowlanego obiektu 

budowlanego, 

� ewidencji uzgodnionych projektów oraz kopii przesłanych 

zawiadomień o uzgodnieniu,

� udostępniania wyżej wymienionych dokumentów na 

żądanie organów sprawujących nadzór,

� zawiadamiania o zmianie miejsca zamieszkania.

Nadzór nad działalnością rzeczoznawców

• Wyciągając wnioski z doświadczeń zdobywanych w trakcie 

prowadzonych postępowań, w tym: 

� obserwowanego coraz bardziej rygorystycznego podejścia 

sądów administracyjnych do sposobu ich prowadzenia

� oraz różnego rodzaju „wybiegów” stosowanych przez 

rzeczoznawców, 

temu obszarowi w nowelizowanych przepisach poświęcono dość 

dużo uwagi. 

Nadzór nad działalnością rzeczoznawców

• Wskazano zakres działalności rzeczoznawców podlegający

nadzorowi, który będzie obejmował:

� uzgadnianie projektów budowlanych oraz projektów

urządzeń przeciwpożarowych,

� wykonywanie ekspertyz technicznych lub opinii, o których

mowa w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej,

� wywiązywanie się z omówionych wcześniej obowiązków

„formalnych” związanych z przesyłaniem zawiadomień oraz

prowadzeniem ewidencji.

Nadzór nad działalnością rzeczoznawców

• Wskazano prawo organów PSP sprawujących nadzór do żądania

od:

� rzeczoznawcy wyjaśnień i dokumentów w zakresie objętym

nadzorem,

� autora projektu budowlanego, którego uzgodnienie jest

przedmiotem postępowania, od organów administracji

architektoniczno-budowlanej lub organów nadzoru

budowlanego udostępnienia potwierdzonej kopii tego

projektu.

• Podmioty, o których mowa powyżej będą obowiązane

odpowiednio do złożenia wyjaśnień oraz udostępnienia

dokumentów lub potwierdzonej kopii projektu budowlanego w

terminie 14 dni od dnia doręczenia żądania.

Nadzór nad działalnością rzeczoznawców

• Komendant wojewódzki PSP uzyska prawo do udzielenia

rzeczoznawcy upomnienia,

• Cofane będzie prawo do wykonywania zawodu rzeczoznawcy:

� w przypadku gdy rzeczoznawca wykonuje zawód, mimo

zawieszenia prawa do wykonywania tego zawodu,

� po upływie 2 lat od dnia zawieszenia mu prawa do

wykonywania zawodu, jeżeli w tym czasie nie ustały przyczyny

tego zawieszenia,

• Osoba, której w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości w jej

działalności lub wykonywania zawodu mimo zawieszenia prawa

do jego wykonywania, cofnięto prawo do wykonywania zawodu

rzeczoznawcy, nie będzie mogła przystąpić do egzaminu przed

upływem 3 lat od dnia cofnięcia jej prawa do wykonywania

zawodu.
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