
 

Co to jest? 
 

Fire Department of New York (FDNY) 
wydaje orzeczenia o przydatności 
(Certificate of Fitness, COF) dotyczące 
różnych rodzajów niebezpiecznych 
zawodów. Zapewniamy testy dla 
indywidualnych wnioskodawców, aby 
upewnić się, że wiedzą, jak bezpiecznie 
używać, przechowywać i obsługiwać 
niebezpieczne materiały w miejscu pracy. 

Pomagamy wnioskodawcom, takim jak ty, 
dostarczając materiały informacyjne i inne 
wskazówki, aby zapewnić zgodność 
z przepisami i bezpieczeństwo.  

Zgodnie z New York City Fire Code 
(Nowojorskie przepisy przeciwpożarowe), 
COF jest potrzebne do: 

wytwarzania, przechowywania, 
obsługiwania, używania, konserwowania, 
kontrolowania, testowania, transportu, 
prowadzenia lub obsługi niektórych 
materiałów, działań lub 
urządzeń/placówek. COF może służyć 
do ogólnego nadzoru lub osobistego 
nadzoru nad materiałem, działaniem 
lub urządzeniem/placówką.  

Większość COF jest ważna przez 3 lata. 
Więcej informacji o COF można znaleźć 
w Części FC 113 w Fire Code. 

 

• Pełny wykaz COF i wymagań 
dotyczących ich uzyskania lub 
odnowienia można znaleźć na 
stronie www.nyc.gov/fdny 
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Uzyskanie 
Certificate of 
Fitness, COF 
(orzeczenia 
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Siedziba główna Fire Department 

Wejście od Flatbush Avenue 
 

Do budynku nie wolno wnosić broni, narzędzi i przyrządów. 

FIRE DEPARTMENT - CITY OF NEW YORK 
9 METROTECH CENTER - BROOKLYN, NEW YORK 11201 
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Flatbush Ave 

http://www.nyc.gov/fdny


 

 

 

Jak można 
uzyskać 
orzeczenie? 
W przypadku większości Certificates of 
Fitness* należy uzyskać odatowany 
i podpisany list referencyjny od swojego 
pracodawcy, w którym podany będzie rodzaj 
wykonywanej niebezpiecznej pracy. 

Należy wypełnić wniosek, posiadać wydany 
przez urząd administracji publicznej 
dokument tożsamości i mieć możliwość 
dokonania opłaty odpowiednią metodą.** 

Należy przystąpić i zaliczyć egzamin 
przeprowadzany komputerowo w naszej 
siedzibie na Brooklynie. (Nie ma konieczności 
umawiania się na egzamin w terminie od 
poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 
do 14:30.***). Egzaminy są prowadzone tylko 
w języku angielskim. 

Wyniki egzaminu są dostępne bezpośrednio 
po jego zakończeniu, razem z orzeczeniem 
COF. 

* W razie braku listu referencyjnego, FDNY wyda 
tymczasowe pismo stwierdzające, że 
wnioskodawca zdał egzamin. 

** Formularze zgłoszeniowe COF są dostępne 
online. Akceptujemy prawo jazdy, paszport 
i IDNYC. Większość egzaminów kosztuje 25 
USD i można je opłacić gotówką, czekiem, 
przekazem pieniężnym, kartą debetową lub kartą 
kredytową (w przypadku kart kredytowych 
doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 
2,49%). Każdego dnia można przystąpić do 
egzaminu dwukrotnie. 

*** Biuro jest zamknięte w święta. Jeśli 
wyznaczone godziny są nieodpowiednie, 
wnioskodawca może umówić się na spotkanie, 
dzwoniąc pod numer 718-999-1988. 

 
 
 
 

 
Przykładowa karta Certificate of Fitness, COF  

 

Najczęściej zadawane pytania 

Skąd mam wiedzieć, czy potrzebuję COF? 
Zadzwoń pod numer 311 lub zapytaj 
pracodawcę. Inspektor lub strażak mogą również 
poinformować o tym, czy w przypadku danej 
pracy potrzebne jest orzeczenie COF.  

Co zrobić, jeśli COF jest potrzebne przed 
uzyskaniem zatrudnienia? Należy przystąpić 
i zdać egzamin, a FDNY wyda pismo, które 
można przedstawić potencjalnym pracodawcom. 

Jak należy przygotować się do egzaminu? Na 
stronie FDNY można znaleźć bezpłatne materiały 
do nauki. 

Ile czasu należy poświęcić na przygotowanie 
się do egzaminu? Zależy to od poziomu 
doświadczenia, przeszłości, wykształcenia 
i rodzaju wykonywanej pracy. 

Czy FDNY oferuje zajęcia przygotowujące do 
egzaminu? Nie. Nie zatwierdzamy żadnych 
zewnętrznych kursów przygotowawczych. 

Czy egzaminy przeprowadzane są pisemnie, 
ołówkiem na kartkach? Nie. Egzaminy są 
wypełniane na komputerze i wykorzystują 
technologię ekranu dotykowego. 

Nie czuję się komfortowo posługując się 
językiem angielskim, czy mogę mieć przy 
sobie słownik? Tak. Słowniki papierowe są 
jedynym źródłem, z którego można skorzystać w 
trakcie egzaminu. Podczas testu nie można 
korzystać z zewnętrznych dokumentów, książek 
ani urządzeń elektronicznych. 

Z ilu pytań składa się test i jak długo trwa? 
Większość egzaminów zawiera 20-25 pytań. Na 
całą procedurę należy sobie zarezerwować co 
najmniej 2 godziny. 

Ile kosztuje egzamin? Większość egzaminów 
kosztuje 25 USD. Pełna lista opłat 
egzaminacyjnych jest dostępna na stronie 
internetowej FDNY. 


