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Zawod: technik poiarnictwa
Symbol cyfrowy: 315[02]

Etap pisemny egzaminu obejmuje:
CzqscI-zakres
wiadomosci
w zawodzie

i

umiejetnosci

wtasciwych

dla

kwalifikacji

Absolwent powinien umiec:
1. Czytac ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisow, instrukcji,
rysunkow, szkicow, wykresow, dokumentacji technicznych i technologicznych,
a w szczegolnosci:
1.1. stosowac w praktyce wiedzq z zakresu funkcjonowania ochrony przeciwpozarowej,
Panstwowej Strazy Pozarnej, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego oraz systemu
ochrony ludnosci;
1.2. analizowac rysunek techniczny budowlany oraz dokumentacjq technicznq i technologicznq,
w zakresie niezbednym do prowadzenia dziatan ratowniczych;
1.3. rozrozniac poziomy dowodzenia i okreslac system powiqzan funkcjonalnych i zakres
kompetencji w podejmowaniu decyzji;
1.4. dobierac metody walki z pozarami, innymi klqskami zywiotowymi, w trakcie dziatan ratownictwa
technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego, na podstawie otrzymywanych
informacji;
1.5. postugiwac siq dokumentacjq technicznq oraz instrukcjami eksploatacyjnymi urzqdzen
i sprzetu w celu ich optymalnego wykorzystania w trakcie dziatan ratowniczych;
1.6. stosowac w praktyce zasady komunikowania siq z wykorzystaniem srodkow technicznych oraz
zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej;
1.7. okreslac rodzaj i typ sprzqtu stosowanego w dziataniach ratowniczych, w zaleznosci
od charakteru zagrozenia i mozliwosci technicznych sprzqtu;
1.8. planowac i realizowac rozne formy szkolenia i doskonalenia zawodowego, dobierajqc wtasciwe
metody nauczania i formy realizacji zajqc;
1.9. prezentowac sposob prowadzonych dziatan w formie szkicow i schematow, analiz, raportow
i sprawozdan.

2. Przetwarzac dane liczbowe i operacyjne, a w szczegolnosci:
prowadzic dokumentacjq zwiqzanq z przebiegiem stuzby oraz sporzqdzac analizy, raporty
i sprawozdania z przeprowadzonych zadan;
oceniac i weryfikowac dane dotyczqce rozwoju i rozprzestrzeniania siq poiaru w obiektach
i terenie oraz okreslonych sytuacji na miejscu dziatan ratowniczych;
wyjasniac przyczyny powstawania pozarow i innych zdarzen na podstawie dokumentacji
z prowadzonych dziatan operacyjnych;
kalkulowac dobor sit i srodkow niezbqdnych na miejscu zdarzen oraz wskazywac kolejnosc
dziatan ratowniczych;
stosowac w ramach dziatan ratowniczych zasady taktyki i algorytmy postqpowania;
dobierac sprzet i technike prac do wykonywanych dziatan ratowniczych;
okreslac przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania sie pozarow, rodzaje i irodta innych
miejscowych zagrozen oraz analizowac i rozpoznawac zjawiska wystqpujqce podczas pozarow
i wybuchow;
oceniac gotowosc sprzqtu i wyposazenia do pracy, poprzez porownanie stanu faktycznego
ze stanem zawartym w dokumentacji jednostki;
wskazywac wymagania taktyczne stawiane poszczegolnym formacjom i jednostkom strazy
pozarnej na podstawie scenariusza cwiczen i analizy dziatan ratowniczych.

3. Bezpiecznie wykonywac zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczenstwa
ihigieny
pracy,
ochrony
przeciwpoiarowej
oraz
ochrony
srodowiska,
a w szczegolnosci:
3.1, stosowac szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny stuzby w straznicach, podczas
dziatan ratowniczych, szkolenia i cwiczen;
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3.2. okreslac, identyfikowac, oceniac i minimalizowac mozliwe zagrozenia wystqpujqce zarowno
w straznicach, jak i w miejscu prowadzenia dziatan ratowniczych;
3.3. stosowac odpowiednie srodki gasnicze, neutralizatory i sorbenty do likwidacji zagrozen
i wtasciwie postepowac w razie wystqpienia zagrozenia toksycznymi srodkami przemystowymi;
3.4. dobierac i stosowac srodki ochrony indywidualnej;
3.5. zapewniac i utrzymywac zgodne z przepisami warunki bezpieczenstwa i higieny pracy na
terenie jednostki, wspotpracowac z komisjami i stuzbami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
prowadzid kontrole i ocene warunkow pracy;
3.6. obstugiwac, konserwowac i utrzymywac w gotowosci do uzycia pojazdy, sprzet i wyposazenie
ratownicze;
3.7. okreslac zasady wspotdziatania roznych podmiotow ratowniczych w trakcie prowadzonych
dziatan ratowniczych.

Czqsc II - z a k r e s wiadomosci i umiejqtnosci
i dziatalnosciq gospodarczq

zwiqzanych

z zatrudnieniem

Absolwent powinien umiec:
1. Czytac ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisow, instrukcji, tabel,
wykresow, a w szczegolnosci:
1.1. rozrozniac podstawowe pojecia i terminy z zakresu funkcjonowania gospodarki oraz prawa
pracy, prawa podatkowego i przepisow regulujqcych podejmowanie i wykonywanie dziatalnosci
gospodarczej;
1.2. rozrozniac dokumenty zwiqzane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
dziatalnosci gospodarczej;
1.3. identyfikowac i analizowac informacje dotyczqce wymagan i uprawnien pracownika,
pracodawcy, bezrobotnego i klienta.

2. Przetwarzac dane liczbowe i operacyjne, a w szczegolnosci:
2.1. analizowac informacje zwiqzane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem dziatalnosci gospodarczej;
2.2. sporzqdzac dokumenty zwiqzane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem dziatalnosci gospodarczej;
2.3. rozrozniac skutki wynikajqce z nawiqzania i rozwiqzania stosunku pracy.

Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie okreslonego
egzaminacyjnego wynikajqcego z zadania o tresci ogolnej:
Opracowanie projektu realizacji dziatan ratowniczych
w okreslonych warunkach, na podstawie dokumentacji.

lub

zadania

dowodczych

Absolwent powinien umiec:

1. Analizowac dokumentacje i wskazywac zagrozenia w ramach kierowania dziataniami
ratowniczymi, w odniesieniu do zycia ludzi, zwierzqt oraz mienia i srodowiska.

2. Dobierac technologie, metody i techniki wykonywania czynnosci ratowniczych na podstawie
zasad taktyki, bezpieczenstwa i higieny stuzby, norm, procedur i algorytmow postqpowania.
3. DobieraC sposoby kierowania dziataniami ratowniczymi na podstawie rozpoznania
i informacji uzyskanych na podstawie analizy planow, map, instrukcji i dokumentacji
technologicznych.
4. Okreslac prognozy rozwoju zdarzen w poszczegolnych fazach dziatan ratowniczych oraz
szacowac skutki, sity i srodki prowadzenia dziatan zabezpieczajqcych, ratowniczych
i specjalistycznych.
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Dobierac sprzet i urzqdzenia ratownicze do prowadzenia walki z pozarami, kleskami
zywiotowymi, katastrofami komunikacyjnymi i budowlanymi, wypadkami, awariami
orazzagrozeniami
spowodowanymi
toksycznymi
i
radioaktywnymi
srodkami
przemystowymi.
Opracowywac harmonogramy dziatan ratowniczych, uwzglqdniajqce okreslone obliczenia,
analizy i prognozy, z wykorzystaniem komputerowych programow symulacji zdarzen
i wspomagania decyzji.
Opracowywac dokumentacjq z przebiegu dziatan ratowniczych lub dowodczych.
Niezbqdne wyposaienie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego:
Stanowisko komputerowe: komputer podtqczony do sieci lokalnej, drukarka sieciowa. Oprogramowanie:
pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji), pakiety z programami
informacyjnymi i do wspomagania decyzji, wdrozonymi do stosowania w jednostkach organizacyjnych
w Paristwowej Strazy Pozarnej, pakiet z systemem informacji prawnej. Rzutnik multimedialny, rzutnik
pisma, foliogramy. Symulator stanowiska kierowania (standardowe wyposazenie w srodki tqcznosci).
Urzqdzenia pozwalajqce na symulacjq pozarow, katastrof i wypadkow oraz dziatari ratowniczych. Stoi
do pracy z wykorzystaniem map, plansz, szkicow. ~ r o d kaudiowizualne
i
umozliwiajqce przekaz i zapis
obrazu i dzwiqku. Plany ratownicze, karty dojazdowe, analizy zdarzen, plansze, schematy, formularze
dokumentow niezbgdnych do wykonania zadania egzaminacyjnego. Apteczka.

