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W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Poddziałanie 6.1.3. „AKTYWNI”, Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu zaprasza do współpracy 

przy organizacji i realizacji szkolenia pn. „Szkolenie podstawowe w zawodzie strażak”. 

  

Szkolenie winno być zorganizowane i zrealizowane zgodnie z „Programem szkolenia 

podstawowego w zawodzie strażak” z dn. 06.02.2013r., zatwierdzonego przez 

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. 

 

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu strażaka 

w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. 

Szkolenie winno być realizowane w dwóch blokach, a ich celami będzie: 

1. blok podstawowy – przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej: 

a) ujednolicenie wiedzy i umiejętności, uzyskanych przez słuchacza przed 

przyjęciem na szkolenie, 

b) przygotowanie do funkcjonowania w strukturze Państwowej Straży Pożarnej, 

2. blok zasadniczy: 

a) pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności zdobytych podczas szkolenia 

na poziomie podstawowym, 

b) zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań 

ratowniczych w tym gaśniczych, właściwych dla zastępu. 

 

Planowany termin realizacji szkolenia: 
Czerwiec 2013r. – Listopad 2013r. 

 

Przewidziana liczba godzin: 

Szkolenie winno obejmować nie mniej niż 95 dni szkoleniowych i 685 godzin dydaktycznych 

szkolenia. Plan nauczania winien być zgodny z „Programem szkolenia podstawowego  

w zawodzie strażaka” z dnia 06.02.2013r., zatwierdzonego przez Komendanta Głównego 

Państwowej Straży Pożarnej. 

 

Zakres szkolenia:  

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

2. Służba w Państwowej Straży Pożarnej. 

3. Psychologiczne aspekty działań ratowniczych. 

4. Zjawiska fizykochemiczne i środki gaśnicze. 

5. Bezpieczeństwo pożarowe budynków. 

6. Sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych. 

7. Taktyka zwalczania pożarów. 

8. Taktyka działań ratowniczych. 

9. Wychowanie fizyczne. 

 

Realizacja procesu kształcenia w zawodzie strażaka winna spełniać wymogi określone  

w 5 części ww. „Programu szkolenia podstawowego w zawodzie strażaka” z dn. 06.02.2013r., 

zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. 



  

  

 
 

 

Planowana liczba osób do przeszkolenia: 2 osoby bezrobotne. 

 

Wymagania dot. wykładowców i instruktorów: 

Wykładowcy i instruktorzy winni spełniać wymagania zawarte w 6 części „Programu 

szkolenia podstawowego w zawodzie strażaka”, o którym mowa wyżej. 

 

Sylwetka zawodowa obsolwenta szkolenia 

Absolwent szkolenia będzie posiadał kwalifikacje w zawodzie strażak i będzie uprawniony  

do pracy na stanowiskach przewidzianych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, 

zgodnie z wymaganiami określonymi w „Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dn. 20.03.2009r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach 

organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej” (Dz. U. z 2009r. Nr 54, poz. 448). 

 

Rodzaj dokumentu potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji: 

Wykonawca zobowiązany jest do wydania dwóch dokumentów świadczących ukońćzenie 

szkolenia. Pierwszy z nich winien być zgodny z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dn 11.01.2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych 

(Dz. U. poz. 186), zawierającego niezbędne logotypy wg wytycznych dotyczących 

oznaczania projektu w ramach POKL.   

Drugim dokumentem jest zaświadczenie i świadectwo wystawione zgodne z 8 częścią  

ww. „Programu szkolenia podstawowego w zawodzie strażaka”. 

 

Miejsce realizacji zajęć: 

Zgodnie z „Programem szkolenia podstawowego w zawodzie strażaka” kształcenie winno być 

zorganizowane w szkole Państwowej Straży Pożarnej, w systemie skoszarowanym.  

 

Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie i opisanej w następujący sposób: 

„Oferta szkoleniowa do szkolenia pn. „Szkolenie podstawowe w zawodzie strażak”  

w ramach POKL „AKTYWNI”. Nie otwierać przed 04.06.2013r.” 

 

Sposób i termin składania ofert: 

Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu,  

ul. Armii Krajowej 32 lub przesłać na adres e - mail: szkolenia@pup.brzeg.pl w terminie  

do dnia 04.06.2012 r. do godz. 10:00. 

 

W przypadku przesłania oferty na adres e-mail, należy ją złożyć również w formie 

papierowej, w terminie 7 dni od dnia przesłania drogą elektroniczną.   

 

Więcej informacji nt. niniejszego zaproszenia udziela:  

Pan Bartosz Banasiuk, tel. 77/444-13-90 do 92 wew. 159.  

 

Z poważaniem 

 

Z up. Starosty 

Zastępca Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu 

 

Jolanta Markiewicz 
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