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Kwalifikacje zawodowe

Wykonywanie działań ratowniczych.
Zarządzanie działaniami ratowniczymi.

1 Główne zadania i wykonywane czynności

Technik pożarnictwa organizuje i przeprowadza czynności ratownicze przy użyciu sprzętu ratowniczo-
gaśniczego. Wykonuje prace w jednostkach organizacyjnych państwowej straży pożarnej.

Prowadzi akcje ratownicze.

Kontroluje stan techniczny i wyposażenie jednostek ratowniczo-gaśniczych.

Organizuje i dowodzi jednostkami ratowniczo-gaśniczymi straży pożarnej.

Rozpoznaje zagrożenia pożarowe.

Nadzoruje przestrzeganie przez załogę bezpieczeństwa pracy i przepisów ppoż.

Prowadzi szkolenia i ćwiczenia dla załóg.

Ocenia przyczyny powstania i rozprzestrzenienia się pożaru.

Sporządza dokumentację działań ratowniczo-gaśniczych.

2 Kompetencje i kwalifikacje

Na stanowisko technika pożarnictwa pracodawcy zatrudniają absolwentów szkoły policealnej, którzy
uzyskali pozytywny wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Istnieje też możliwość
kształcenia w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Osoby z pozytywnym wynikiem egzaminu
maturalnego mogą kontynuować kształcenie w szkole wyższej, np. na kierunku z zakresu inżynierii
bezpieczeństwa pożarowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego.

Od technika pożarnictwa wymaga się znajomości regulaminów służbowych, zasad etyki. Konieczna
jest  umiejętność  obsługi  pojazdów  kategorii  C,  znajomość  zadań  i  organizacji  ochrony  ppoż.,
prowadzenia dokumentacji przebiegu służby. Technik pożarnictwa powinien wykazywać się wiedzą na
temat planowania i prowadzenia zajęć i szkoleń doskonalących sprawność fizyczną i techniczną. Na
tym  stanowisku  niezbędna  jest  znajomość  sprzętu  ratowniczo-gaśniczego,  środków  i  pojazdów
ratowniczo-gaśniczych. W tym zawodzie jest wymagana umiejętność udzielenia pierwszej pomocy.
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Technik pożarnictwa powinien umieć użytkować sprzęty, urządzenia i pojazdy ratowniczo-gaśnicze,
układy wodno-pianowe, sprzęt ochrony dróg oddechowych, linie wężowe i systemy łączności radiowej
i ruchowej. Na tym stanowisku istotna jest też wiedza na temat rodzajów i faz pożarów, czynników
rozprzestrzeniania  się  pożarów,  konstrukcji  budowlanych,  wentylacji  pożarowej,  zasad  ewakuacji,
metod zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów i  obszarów.  W zawodzie  technika pożarnictwa
istotna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym.

Technik  pożarnictwa  powinien  mieć  dobrze  rozwinięte  umiejętności  komunikacyjne  i  współpracy
w zespole. Niezbędne w tym zawodzie są: sprawność i dobra kondycja fizyczna, wytrzymałość na
długotrwały wysiłek, zdolność koncentracji, podzielność uwagi, szybkość reagowania i umiejętność
szybkiego i trafnego podejmowania decyzji.

3 Środowisko i charakter pracy

Technik pożarnictwa pracuje w zespole na otwartej przestrzeni i w budynkach. Jego działania mogą być
prowadzone w trudnych warunkach atmosferycznych.  Technik  pożarnictwa jest  narażony na ryzyko
poparzenia,  urazów.  Czynności  tego  zawodu  są  wykonywane  w  niebezpiecznych  warunkach
zagrażających życiu i zdrowiu. Praca ma charakter wykonawczy i organizacyjny, wymaga mobilności.
Czas pracy jest normowany, zmianowy, obejmujący dni wolne ustawowo i godziny nocne. Praca wymaga
obsługiwania  narzędzi  i  pojazdów,  noszenia  odzieży  ochronnej,  a  także  doskonalenia  wiedzy
i  umiejętności.


