
Zawód: technik po żarnictwa  
symbol cyfrowy: 315[02]  

Etap pisemny egzaminu obejmuje: 

Część I - zakres wiadomo ści i umiej ętności wła ściwych dla kwalifikacji w zawodzie  

Absolwent powinien umie ć: 

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, 
wykresów, dokumentacji technicznych i technologiczn ych, a w szczególno ści:  
1.1. stosować w praktyce wiedzę z zakresu funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, Państwowej 

Straży Pożarnej, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz systemu ochrony ludności; 
1.2. analizować rysunek techniczny budowlany oraz dokumentację techniczną i technologiczną,  

w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczych; 
1.3. rozróżniać poziomy dowodzenia i określać system powiązań funkcjonalnych i zakres kompetencji  

w podejmowaniu decyzji; 
1.4. dobierać metody walki z pożarami, innymi klęskami żywiołowymi, w trakcie działań ratownictwa 

technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego, na podstawie otrzymywanych informacji; 
1.5. posługiwać się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami eksploatacyjnymi urządzeń i sprzętu  

w celu ich optymalnego wykorzystania w trakcie działań ratowniczych; 
1.6. stosować w praktyce zasady komunikowania się z wykorzystaniem środków technicznych oraz 

zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej; 
1.7. określać rodzaj i typ sprzętu stosowanego w działaniach ratowniczych, w zależności od charakteru 

zagrożenia i możliwości technicznych sprzętu; 
1.8. planować i realizować różne formy szkolenia i doskonalenia zawodowego, dobierając właściwe 

metody nauczania i formy realizacji zajęć; 
1.9. prezentować sposób prowadzonych działań w formie szkiców i schematów, analiz, raportów  

i sprawozdań. 
2. Przetwarza ć dane liczbowe i operacyjne, a w szczególno ści:  

2.1. prowadzić dokumentację związaną z wykonywaniem zadań zawodowych oraz sporządzać analizy, 
raporty i sprawozdania z przeprowadzonych zadań; 

2.2. oceniać i weryfikować dane dotyczące rozwoju i rozprzestrzeniania się pożaru w obiektach i terenie 
oraz określonych sytuacji na miejscu działań ratowniczych; 

2.3. wyjaśniać przyczyny powstawania pożarów i innych zdarzeń na podstawie dokumentacji  
z prowadzonych działań operacyjnych; 

2.4. kalkulować dobór sił i środków niezbędnych na miejscu zdarzeń oraz wskazywać kolejność działań 
ratowniczych; 

2.5. stosować w ramach działań ratowniczych zasady taktyki i algorytmy postępowania; 
2.6. dobierać sprzęt i technikę prac do wykonywanych działań ratowniczych; 
2.7. określać przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, rodzaje i źródła innych 

miejscowych zagrożeń oraz analizować i rozpoznawać zjawiska występujące podczas pożarów  
i wybuchów; 

2.8. oceniać gotowość sprzętu i wyposażenia do pracy, poprzez porównanie stanu faktycznego  
ze stanem zawartym w dokumentacji jednostki; 

2.9. wskazywać wymagania taktyczne stawiane poszczególnym formacjom i jednostkom straży pożarnej 
na podstawie scenariusza ćwiczeń i analizy działań ratowniczych. 

3. Bezpiecznie wykonywa ć zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze ństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpo żarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególno ści:  
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz 

ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych w jednostkach ochrony oraz podczas 
prowadzenia działań ratowniczych, szkoleń i ćwiczeń; 

3.2. określać zasady współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych; 
3.3. współpracować ze służbami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzić kontrolę i ocenę 

warunków pracy; 
3.4. określać, identyfikować, oceniać i minimalizować zagrożenia występujące zarówno w obiektach 

jednostek ochrony przeciwpożarowej, jak i w miejscach prowadzenia działań ratowniczych; 
3.5. stosować odpowiednie środki gaśnicze, neutralizatory i sorbenty do likwidacji zagrożeń i właściwie 

postępować w razie wystąpienia zagrożenia toksycznymi środkami przemysłowymi; 
3.6. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii; 
3.7. dobierać i stosować środki ochrony indywidualnej odpowiednio do zagrożeń występujących podczas 

wykonywania zadań zawodowych; 



3.8. obsługiwać, konserwować i utrzymywać w gotowości do użycia pojazdy, sprzęt i wyposażenie 
ratownicze; 

3.9. stosować zasady udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym podczas 
wykonywania zadań zawodowych w jednostkach ochrony oraz podczas prowadzenia działań 
ratowniczych, szkoleń i ćwiczeń. 

Część II - zakres wiadomo ści i umiej ętności zwi ązanych z zatrudnieniem i działalno ścią gospodarcz ą 

Absolwent powinien umie ć: 

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów,  
a w szczególno ści:  
1.1. rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z zakresu funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, 

prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności 
gospodarczej; 

1.2. rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności 
gospodarczej; 

1.3. identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, 
bezrobotnego i klienta. 

2. Przetwarza ć dane liczbowe i operacyjne, a w szczególno ści:  
2.1. analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem 

oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej; 
2.2. sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem  

i wykonywaniem działalności gospodarczej; 
2.3. rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy. 

Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie określonego zadania egzaminacyjnego wynikającego  
z zadania o treści ogólnej - opracowanie projektu realizacji działań ratowniczych lub dowódczych w określonych 
warunkach organizacyjnych i technicznych na podstawie dokumentacji. 

Absolwent powinien umie ć: 

 1. Analizować dokumentację i wskazywać zagrożenia w ramach kierowania działaniami ratowniczymi,  
w odniesieniu do życia ludzi, zwierząt oraz mienia i środowiska. 

 2. Dobierać technologie, metody i techniki wykonywania czynności ratowniczych na podstawie zasad taktyki, 
bezpieczeństwa i higieny służby, norm, procedur i algorytmów postępowania. 

 3. Dobierać sposoby kierowania działaniami ratowniczymi na podstawie rozpoznania i informacji uzyskanych 
na podstawie analizy planów, map, instrukcji i dokumentacji technologicznych. 

 4. Określać prognozy rozwoju zdarzeń w poszczególnych fazach działań ratowniczych oraz szacować skutki, 
siły i środki prowadzenia działań zabezpieczających, ratowniczych i specjalistycznych. 

 5. Dobierać sprzęt i urządzenia ratownicze do prowadzenia walki z pożarami, klęskami żywiołowymi, 
katastrofami komunikacyjnymi i budowlanymi, wypadkami, awariami oraz zagrożeniami spowodowanymi 
toksycznymi i radioaktywnymi środkami przemysłowymi. 

 6. Opracowywać harmonogramy działań ratowniczych, uwzględniające określone obliczenia, analizy  
i prognozy, z wykorzystaniem komputerowych programów symulacji zdarzeń i wspomagania decyzji. 

 7. Opracowywać dokumentację z przebiegu działań ratowniczych lub dowódczych. 

Niezbędne wyposa żenie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjneg o:  

Stanowisko komputerowe: komputer podłączony do sieci lokalnej, drukarka sieciowa. Oprogramowanie: 
pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji), pakiety z programami 
informacyjnymi i do wspomagania decyzji, wdrożonymi do stosowania w jednostkach organizacyjnych  
w Państwowej Straży Pożarnej, pakiet z systemem informacji prawnej. Rzutnik multimedialny, rzutnik pisma, 
foliogramy. Symulator stanowiska kierowania (standardowe wyposażenie w środki łączności). Urządzenia 
pozwalające na symulację pożarów, katastrof i wypadków oraz działań ratowniczych. Stół do pracy  
z wykorzystaniem map, plansz, szkiców. Środki audiowizualne umożliwiające przekaz i zapis obrazu i dźwięku. 
Plany ratownicze, karty dojazdowe, analizy zdarzeń, plansze, schematy, formularze dokumentów niezbędnych 
do wykonania zadania egzaminacyjnego. Apteczka. 


