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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Inspektor ochrony przeciwpożarowej 311214

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu
•
•

Inspektor PPOŻ.
Inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej.

1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD
W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:
•

3112 Civil engineering technicians.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):
•

Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
• analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
• wyników badań i analiz,
• analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu
Publicznych Służb Zatrudnienia,
• badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w maju 2018 r.,
• zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:
•
•
•

Adam Gajda – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Grzegorz Nieborak – „REKREO” – inspektor ochrony przeciwpożarowej, Modliborzyce.
Maciej Pracoń – „PM-SYSTEM” – inspektor ochrony przeciwpożarowej, Gdynia.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:
•
•

Wojciech Gostomski – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Joanna Gralak-Merchel – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.

Recenzenci:
•
•

Jakub Friedenberger – Lifeguard, Gdynia.
Paweł Przybyłowicz – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Gdynia.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:
•
•

Juliusz Łanczkowski – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Sopot.
Łukasz Płusa – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Gdańsk.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
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WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślania wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Inspektor ochrony przeciwpożarowej jest osobą pełniącą funkcje kontrolno-doradcze. Nadzoruje
przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej przez właścicieli budynków, obiektów
budowlanych lub terenów, a także inne podmioty – osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje lub
instytucje korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Inspektor ochrony przeciwpożarowej doradza właścicielom, zarządcom lub użytkownikom
budynków obiektów budowlanych12 lub terenów w zakresie zapewnienia prawidłowych warunków
ochrony przeciwpożarowej13 w tych obiektach. Podejmuje również czynności kontrolne w tym
zakresie. Może również opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego9 dla tych budynków lub
aktualizować istniejącą. Ustala przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się
pożarów na potrzeby profilaktyki w zakładzie pracy, uczestniczy w dochodzeniach dotyczących
przyczyn pożaru, przygotowuje analizy dotyczące ochrony przeciwpożarowej w zakładzie oraz
wnioskuje o usunięcie zagrożeń pożarowych22. Ponadto uczestniczy w odbiorach technicznych
nowych obiektów pod kątem ochrony przeciwpożarowej, prowadzi szkolenia z ochrony
przeciwpożarowej dla nowo przyjętych pracowników, jak i okresowe szkolenia, mające na celu
aktualizację wiadomości i umiejętności. Inspektor ochrony przeciwpożarowej kontroluje sprawność
działania instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie oraz zleca ich przeglądy, wyposaża
obiekt w wymagane gaśnice i oznakowuje obiekt znakami ewakuacyjnymi i przeciwpożarowymi.
Opracowuje także scenariusz i przygotowanie pozoracji ćwiczeń z zakresu próbnej ewakuacji, ocenia
jej przebieg, sporządza wnioski i zalecenia.
Sposoby wykonywania pracy
Praca inspektora ochrony przeciwpożarowej polega na wykonywaniu czynności kontrolnych oraz
doradczych w zakresie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych,
instalacyjnych i technologicznych17. Praca ta może mieć charakter biurowy – wtedy pracownik
sporządza: plany, wzory dokumentów, instrukcje. Ponadto inspektor ochrony przeciwpożarowej
współuczestniczy we wdrażaniu procedur związanych z ochroną przeciwpożarową i kontroluje ich
przestrzeganie. Kontaktuje się i współpracuje w szczególności z: właścicielami budynków,
dyrektorami firm, zarządcami, kierownikami administracyjnymi, strażakami. W tym zakresie powinien
być wystarczająco sprawny fizycznie, aby dotrzeć do miejsc o utrudnionym dostępie na terenie
obiektów przemysłowych.
Ponadto inspektor ochrony przeciwpożarowej w ramach wykonywania swojej pracy ma uprawnienia
do:
− kontroli poszczególnych komórek zakładu pracy, czy przestrzegane są w nich wymagania
w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
− występowania do osób kierujących pracownikami z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych
nieprawidłowości,
− wnioskowania do pracodawcy o ukaranie karą porządkową pracowników, którzy swoim
zachowaniem stwarzają zagrożenie pożarowe w zakładzie pracy.
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WAŻNE
Inspektor ochrony przeciwpożarowej wykonuje pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Dlatego
powinien na bieżąco uzupełniać swoją wiedzę z tego zakresu.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. i 3.3.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Inspektor ochrony przeciwpożarowej wykonuje swoją pracę:
− na zewnątrz i wewnątrz budynków,
− przy różnym natężeniu oświetlenia,
− przy różnej temperaturze i wilgotności powietrza.
Możliwa jest praca na wysokości powyżej 1 m.
Pracę wykonuje w biurze w przypadku czynności wynikających z obowiązków administracyjno-biurowych oraz poruszając się po terenie zakładu pracy i wykonując czynności kontrolne, pomiary itp.
Przemieszcza się po różnych częściach zakładu pracy (obiektach budowlanych, terenach przyległych
do zakładu pracy).
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Inspektor ochrony przeciwpożarowej wykorzystuje w trakcie pracy:
− komputer ze specjalnym programem do opracowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
z planami ewakuacji14,
− dalmierz laserowy3,
− urządzenia biurowe (kserokopiarka, laminarka itp.).
Organizacja pracy
Inspektor ochrony przeciwpożarowej najczęściej wykonuje swoje zadania indywidualnie jako
pracownik zatrudniany do konkretnych prac (zleceń) lub na etacie z określonym wymiarem godzin,
w zakładach pracy o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Może również
współpracować w określonym zespole. Może współpracować np.: ze strażakami w celu ustalenia
warunków ewakuacji5 oraz ochrony przeciwpożarowej obiektu, może również współpracować
z innymi inspektorami ochrony przeciwpożarowej, podejmując czynności kontrolne określające stan
bezpieczeństwa pożarowego2 w danym obiekcie, pełni funkcję doradczą w zakresie: doboru sprzętu
ppoż., planów ewakuacji, znakowania budynku, przeprowadzania próbnych ewakuacji, szkoleń
pracowników z zakresu ppoż. i innych.
WAŻNE:
Przez zwiększone ryzyko rozumie się posiadanie, wykorzystywanie lub produkcję substancji niebezpiecznych,
których wykaz został zamieszczony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu
do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Informacja ta odnosi
się jedynie do określonych zakładów pracy.
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Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Inspektor ochrony przeciwpożarowej narażony jest na:
− obciążenie psychofizyczne wynikające ze świadomości zagrożeń i zdarzeń oraz ich skutków, jakie
mogą wystąpić oraz odpowiedzialności,
− potknięcie, poślizgnięcie, upadek w trakcie wykonywania pracy w różnych miejscach (budynki,
budowle, teren przyległy do zakładu pracy – możliwe jest przemieszczanie się na nawierzchniach
nierównych i śliskich),
− uderzenie o ostre i wystające części nieruchomych przedmiotów podczas przemieszczania się
pomiędzy różnymi stanowiskami pracy, maszynami, urządzeniami, elementami wyposażenia
danego zakładu pracy,
− przeciążenie układu ruchu (mięśniowo-szkieletowego) – praca w pozycji stojącej,
− zapylenie,
− hałas,
− zmienne warunki środowiska pracy (temperatura, wilgotność),
− agresję wynikającą z kontaktu z ludźmi w trakcie czynności kontrolnych i wdrażania wymagań
wynikających z przepisów przeciwpożarowych,
− przebywanie w strefach zagrożonych wybuchem.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód inspektor ochrony przeciwpożarowej ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
− sprawność układu mięśniowo-szkieletowego,
− sprawność zmysłu węchu,
− sprawność zmysłu dotyku,
− sprawność układu oddechowego;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
− koordynacja słuchowo-wzrokowa,
− rozróżnianie barw,
− spostrzegawczość,
− zmysł równowagi,
− ostrość słuchu,
− ostrość wzroku,
− predyspozycje do pracy na wysokości;
w kategorii sprawności i zdolności
− zdolności techniczne i organizacyjne,
− zdolność analizowania i poszukiwania rozwiązań,
− rozumowanie logiczne,
− podzielność uwagi,
− koncentracja,
− dobra pamięć,
− wyobraźnia przestrzenna,
− zdolność negocjacji i przekonywania;
w kategorii cech osobowościowych
− dokładność i dbałość o jakość pracy,
− samodzielność i samokontrola,
− skuteczność,
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

kreatywność,
gotowość do uczenia się i dzielenia się wiedzą,
otwartość na zmiany,
wyobraźnia i przewidywalność zagrożeń,
samodyscyplina i terminowość,
punktualność,
gotowość do pracy w różnych warunkach,
zdolność pracy w zespole,
ciekawość i dociekliwość,
zdolność nawiązywania kontaktów z ludźmi.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne, 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Ze względu na charakter i zakres obowiązków, praca w zawodzie inspektor ochrony
przeciwpożarowej, która związana jest z przemieszczaniem (biuro, kontrolowane budynki, hale
produkcyjne, pomieszczenia magazynowe i inne.), wymaga dobrego ogólnego stanu zdrowia.
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu inspektor nadzoru budowlanego są m.in.: wady
narządów ruchu, zaburzenia równowagi, lęk wysokości, nadpobudliwość.
WAŻNE
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Pracę w zawodzie inspektor ochrony przeciwpożarowej może wykonywać osoba z wykształceniem
co najmniej średnim.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Do wykonywania zawodu inspektor ochrony przeciwpożarowej konieczne jest zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej.
Preferowane są kwalifikacje w zakresie wykonywania zawodów pokrewnych.
Ze względu na przemieszczanie się w terenie wskazane jest posiadanie prawa jazdy kat. B.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Obowiązujące przepisy nie przewidują awansu w zawodzie inspektor ochrony przeciwpożarowej.
Rozwój zawodowy możliwy jest poprzez odbywanie szkoleń aktualizujących lub poszerzających
uprawnienia, np. rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, które umożliwiają
wydawanie prawnie obowiązujących opinii np. do projektów budowlanych. Szkolenia prowadzone są
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w formie stacjonarnej lub zaocznej. Szkolenia prowadzone są przez szkoły, ośrodki szkolenia oraz
instytuty badawcze Państwowej Straży Pożarnej.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Potwierdzenie kompetencji w zawodzie następuje poprzez uzyskanie zaświadczenia o odbyciu
szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Szkolenia te organizowane są wyłącznie przez
Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie oraz Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej.
WAŻNE:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami okres ważności uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej wynosi
5 lat. Po tym okresie należy odbyć kurs/szkolenie aktualizujące wiedzę w tym zakresie, które przedłuża
uprawnienia o kolejne 5 lat.
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie inspektor ochrony przeciwpożarowej może rozszerzać swoje
kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Inżynier pożarnictwa
Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
S
Technik pożarnictwa

Kod zawodu
214910
229103
229106
311919

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie inspektor ochrony przeciwpożarowej wykonuje różnorodne zadania, do
których należą w szczególności:
Z1 Kontrolowanie i doradzanie pracodawcy w zakresie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań
techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych.
Z2 Doradzanie pracodawcy w zakresie wyposażenia obiektu budowlanego lub terenu19 w wymagane
urządzenia przeciwpożarowe20 i gaśnice6.
Z3 Zapewnianie właściwych terminów konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych
i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.
Z4 Doradzanie pracodawcy w zakresie zapewniania osobom przebywającym w obiekcie
budowlanym lub na terenie zakładu pracy bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji.
Z5 Doradzanie pracodawcy w zakresie przygotowania obiektu budowlanego lub terenu zakładu
pracy do prowadzenia akcji ratowniczej1 przez jednostki straży pożarnej.
Z6 Zapoznawanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi poprzez prowadzenie szkoleń.
Z7 Ustalanie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru16, klęski żywiołowej11 lub
innego miejscowego zagrożenia.
Z8 Kontrolowanie poszczególnych komórek zakładu pracy pod względem przestrzegania wymagań
w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

8
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3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie czynności z zakresu ochrony
przeciwpożarowej
Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej
obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są
odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Kontrolowanie i doradzanie pracodawcy w zakresie przestrzegania przeciwpożarowych
wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•

Przepisy i normy w zakresie wymagań
techniczno-budowlanych;
Zasady wyposażania obiektów w instalacje
elektryczne, odgromowe, telefoniczne, wodno-kanalizacyjne, gazowe;
Sposoby zapewniania i przestrzegania okresów
przeglądów instalacji użytkowych przez
uprawnione osoby, czyszczenie przewodów
dymowych i wentylacyjnych.

•
•

•

Stosować obowiązujące przepisy i normy
w zakresie wymagań techniczno-budowlanych;
Określać rodzaj instalacji elektrycznych,
odgromowych, telefonicznych, wodno-kanalizacyjnych;
Określać okresy przeglądów i konserwacji
instalacji użytkowych oraz ustalać uprawnienia
osób dokonujących przeglądów;
Dobierać odpowiednie środki gaśnicze do
konkretnego stanowiska pracy bądź zagrożenia.

Z2 Doradzanie pracodawcy w zakresie wyposażenia obiektu budowlanego lub terenu
w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•
•

Zasady wyposażania obiektów budowlanych,
terenów w wymagane urządzenia
przeciwpożarowe;
Zasady wyposażania budynków, obiektów
budowlanych, terenów w gaśnice;
Zasady oznakowania oraz lokalizacji urządzeń
przeciwpożarowych oraz gaśnic;
Terminy wykonywania przeglądów technicznych
urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic przez
uprawnione osoby.

•
•

Przyporządkowywać odpowiedni rodzaj
urządzeń przeciwpożarowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami;
Przyporządkowywać do obiektu budowlanego
lub terenu odpowiedni rodzaj gaśnic zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami;
Stosować polskie normy w oznakowaniu
lokalizacji urządzeń przeciwpożarowych oraz
gaśnic.

Z3 Zapewnianie właściwych terminów konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych
i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•

•

Terminy wykonywania przeglądów technicznych
oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych oraz
gaśnic;
Rodzaj uprawnień posiadanych przez osoby
dokonujące okresowych przeglądów
technicznych i napraw;
Konstrukcję oraz zasady poprawnego działania
urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic.

•

•

9

Określać okresy przeglądów i napraw urządzeń
przeciwpożarowych oraz gaśnic;
Weryfikować obowiązujące uprawnienia
posiadane przez osoby, dokonujące okresowych
przeglądów technicznych i napraw;
Określać rodzaje uszkodzeń urządzeń
przeciwpożarowych oraz gaśnic.
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Z4 Doradzanie pracodawcy w zakresie zapewniania osobom przebywającym w obiekcie
budowlanym lub na terenie zakładu pracy bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•
•

•

•

•
•
•
•

•

•

Zasady wyznaczenia dróg pożarowych;
Zasady zachowania właściwych warunków
ewakuacji osób z budynków, w tym zapewnienia
dostatecznej liczby, wysokości i szerokości wyjść
ewakuacyjnych oraz zachowania dopuszczalnej
długości, wysokości i szerokości przejść oraz
dojść ewakuacyjnych;
Zasady wyposażania obiektów budowlanych
w oświetlenie awaryjne (zapasowe
i ewakuacyjne);
Zasady oznakowania dróg i wyjść ewakuacyjnych
zgodnie z Polskimi Normami;
Zasady obudowy i wydzielania dróg
ewakuacyjnych oraz pomieszczeń;
Zasady wyposażania dróg ewakuacyjnych
w urządzenia zapobiegające zadymianiu;
Zasady zachowania odpowiedniej szerokości
dróg pożarowych, dróg ewakuacyjnych
z wyjściami, zapewnienie ciągłego porządku
i drożności dróg i wyjść ewakuacyjnych
i możliwości otwarcia wyjść ewakuacyjnych;
Przepisy i normy dotyczące tworzenia instrukcji
bezpieczeństwa pożarowego i planów
ewakuacyjnych;
Zasady prowadzenia ćwiczeń w zakresie
bezpiecznej i prawidłowej ewakuacji.

•

•

•
•
•
•

•
•
•

Określać długości i szerokości dróg i dojść
pożarowych;
Stosować obowiązujące przepisy w celu
zachowania przez właściciela, zarządcę lub
użytkownika prawidłowych warunków
ewakuacji osób z budynku;
Stosować obowiązujące przepisy w celu
zasadności zastosowania oświetlenia
awaryjnego w obiekcie budowlanym;
4
Znakować drogi ewakuacyjne i wyjścia
21
ewakuacyjne zgodnie z polskimi normami;
Określać sposób wydzielenia dróg
ewakuacyjnych;
Kontrolować drożność dróg pożarowych,
ewakuacyjnych z ich wyjściami;
Opracowywać instrukcję bezpieczeństwa
15
pożarowego wraz z planem sytuacyjnym
i ewakuacyjnym zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
Wykonywać scenariusz postępowania na
wypadek różnych zagrożeń połączony
z przeprowadzeniem ewakuacji ludzi z obiektu;
Określać sposoby wydzielenia stref pożarowych;
Organizować i przeprowadzać praktyczne
ćwiczenia w zakresie bezpiecznej i prawidłowej
ewakuacji ludzi z budynku.

Z5 Doradzanie pracodawcy w zakresie przygotowania obiektu budowlanego lub terenu zakładu
pracy do prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki straży pożarnej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•
•
•
•

Przepisy i zasady zapewnienia dróg dojazdowych
(pożarowych), bram wjazdowych na teren
zakładu pracy;
Przepisy i zasady stosowania sieci wodociągowej
przeciwpożarowej z hydrantami nadziemnymi
i podziemnymi, zewnętrznymi i wewnętrznymi;
Przepisy i normy dotyczące zbiorników wodnych
przeciwpożarowych;
Przepisy dotyczące zasad wyposażania obiektów
w przeciwpożarowe wyłączniki prądu;
Wymóg wyposażania obiektów w stałe
18
10
urządzenia gaśnicze , klapy dymowe ;
Zasadność prowadzenia ćwiczeń z udziałem
jednostek ochrony przeciwpożarowej.

•
•

•

•
•

10

Określać szerokość i długość dróg i dojść
pożarowych, bram wjazdowych na teren
zakładu;
Określać wymagania techniczne instalacji
7
hydrantowej zewnętrznej ;
Określać zasadność wykonania zbiornika
wodnego przeciwpożarowego wraz
z wyliczeniem ilości wody do zewnętrznego
gaszenia pożaru;
Określać, kiedy i gdzie występuje obowiązek
zastosowania przeciwpożarowego wyłącznika
prądu;
Określać, kiedy i gdzie występuje obowiązek
zastosowania stałych urządzeń gaśniczych, np.:
8
instalacji zraszaczowych czy też klap dymowych;
Określać, kiedy i gdzie występuje obowiązek
przeprowadzania ćwiczeń z udziałem jednostek
ochrony przeciwpożarowej.
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3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Organizowanie ochrony przeciwpożarowej w zakładzie
pracy
Kompetencja zawodowa Kz2: Organizowanie ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy
obejmuje zestaw zadań zawodowych Z6, Z7, Z8, do realizacji których wymagane są odpowiednie
zbiory wiedzy i umiejętności.
Z6 Zapoznawanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi poprzez prowadzenie szkoleń
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•
•

•
•
•

Zasady, metody i formy prowadzenia szkoleń
w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
Zagadnienia zawarte w programie szkolenia
w zakresie ochrony przeciwpożarowej
pracowników zakładu pracy;
Zasady postępowania podczas powstania pożaru
lub miejscowych zagrożeń;
Wymagania dotyczące dokumentacji
szkoleniowej.

•
•

•

Stosować odpowiednie metody i formy szkoleń;
Obsługiwać urządzenia przeciwpożarowe
w obiekcie i przekazywać tę wiedzę
pracownikom podczas szkoleń;
Postępować podczas powstania pożaru lub
miejscowych zagrożeń, podczas prowadzenia
działań gaśniczych, używania sprzętu;
Przestrzegać przepisów w związku
z użytkowaniem instalacji elektrycznych,
piorunochronnych, dymowych, wentylacyjnych,
technologicznych;
Opracowywać wymaganą dokumentację
szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej
(protokół, rejestr, program szczegółowy
szkolenia, zaświadczenie z programem
ramowym).

Z7 Ustalanie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub
innego miejscowego zagrożenia
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•

•

Przepisy i normy z zakresu ochrony
przeciwpożarowej dotyczące wymagań
poszczególnych rodzajów zakładów pracy;
Charakter zakładu pracy, a w szczególności
występujące w nim zagrożenia pożarowe
związane z produkcją, magazynowaniem
i transportem;
Techniki i metody prowadzenia kontroli
budynków i terenów.

•
•

•

Sporządzać instrukcję bezpieczeństwa
pożarowego dostosowaną treścią do danego
zakładu pracy;
Określać sposoby postępowania w razie
wystąpienia pożarów na obszarach leśnych;
Sporządzać zgodnie z wytycznymi raporty
bezpieczeństwa dla zakładów pracy
zwiększonego lub dużego ryzyka powstania
awarii;
Sporządzać instrukcje postępowania
w przypadku powstania pożaru dla
poszczególnych obiektów i instalacji
technologicznych.

Z8 Kontrolowanie poszczególnych komórek zakładu pracy pod względem przestrzegania
wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•

Przepisy i normy z zakresu ochrony
przeciwpożarowej, dotyczące wymagań
poszczególnych rodzajów zakładów pracy;
Charakter zakładu pracy, a w szczególności

11

Opracowywać listy kontrolne stanu ochrony
przeciwpożarowej zakładu pracy w celu
uzyskania informacji o uchybieniach oraz
sformułowania wniosków pokontrolnych;
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•

występujące w nim zagrożenia pożarowe
związane z produkcją, magazynowaniem
i transportem;
Techniki i metody prowadzenia kontroli pod
kątem specyficznego charakteru działania
danego zakładu pracy.

•
•

Kontrolować drożność dróg pożarowych i wyjść
ewakuacyjnych;
Stosować metody i techniki prowadzenia
kontroli ukierunkowane na specyficzny
charakter danego zakładu pracy.

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie inspektor ochrony przeciwpożarowej powinien mieć kompetencje społeczne
niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:
• Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań (bezpieczeństwo i zdrowie ludzi)
oraz za powierzone narzędzia, wykorzystywane na stanowisku pracy.
• Podejmowania działania i współdziałania podczas realizacji procesu ochrony przeciwpożarowej
w zakładzie pracy.
• Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.
• Podnoszenia kompetencji zawodowych własnych oraz pracowników w zakresie zmian
w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz nowych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych, właściwych dla danego zakładu pracy, podnoszących poziom bezpieczeństwa
pożarowego.
• Funkcjonowania w zespole pracowniczym w różnych miejscach i z pracownikami na różnych
stanowiskach pracy, właściwych dla danego zakładu pracy.
• Oceniania zagrożenia pożarowego mającego bezpośredni wpływ na zdrowie oraz życie ludzi
i podejmowania działań adekwatnych do stopnia zagrożenia.

3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do
rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały
one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu
inspektor ochrony przeciwpożarowej.
Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania Internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów

0

1

2

3

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu inspektor ochrony przeciwpożarowej
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Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu
Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie inspektor ochrony przeciwpożarowej nawiązują do
opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
− Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
− Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Zatrudnienie dla inspektora ochrony przeciwpożarowej oferują zarówno firmy sektora prywatnego,
jak i instytucje publiczne, takie jak: kina, teatry, szpitale, szkoły, domy opieki społecznej, hale
sportowe i stadiony itp. Miejscem wykonywania pracy mogą być także:
− przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem towarami niebezpiecznymi,
− przedsiębiorstwa produkcyjne zaliczane do zakładów zwiększonego24 lub dużego ryzyka
powstania awarii23,
− przedsiębiorcy realizujący usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Osoba wykonująca zawód inspektor ochrony przeciwpożarowej może prowadzić działalność
gospodarczą, której zakres obejmuje wykonywanie usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-inadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
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Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się
inspektorów ochrony przeciwpożarowej.
Szkolenie
Szkolenia dotyczące uzyskania uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej oraz podwyższania
kwalifikacji przeprowadzają szkoły Państwowej Straży Pożarnej (PSP), ośrodki szkolenia PSP,
Komendy Wojewódzkie PSP oraz instytuty badawcze PSP, w szczególności:
 Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie,
 Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://www.zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) średnie miesięczne wynagrodzenie osób wykonujących ten zawód wynosi 3700 zł
brutto. Co drugi inspektor ochrony przeciwpożarowej otrzymuje pensję od 3000 zł do 4800 zł brutto.
25% najniżej wynagradzanych inspektorów ochrony przeciwpożarowej zarabia mniej niż 3000 zł
brutto. Na zarobki powyżej 4800 zł brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych inspektorów
ochrony przeciwpożarowej.
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Poziom wynagrodzeń osób wykonujących zawód inspektor ochrony przeciwpożarowej uzależniony
jest od:
− wyksztalcenia i doświadczenia zawodowego oraz zakresu wykonywanych zadań,
− sytuacji na lokalnym rynku pracy,
− rodzaju pracodawcy (prywatny, publiczny),
− wielkości aglomeracji i regionu Polski,
− koniunktury na rynku pracy.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
Zawód mogą wykonywać osoby z następującymi rodzajami niepełnosprawności – pod warunkiem
odpowiedniego dostosowania środowiska pracy (pod względem technicznym i organizacyjnym) do
rodzaju niepełnosprawności:
− z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza pracy przy komputerze;
wymagane jest wówczas dostosowanie sprzętu komputerowego,
− z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), wymagane jest wówczas wyposażenie stanowiska
w uchwyty, poręcze, regulowaną wysokość krzesła, podnóżka i inne udogodnienia,
− z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O) w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi.
WAŻNE
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
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Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 30.06.2018 r.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265 i 1149).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości
znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do
zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. poz.
138).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń
inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1964).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 227).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109,
poz. 719).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych
zasad przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
1422, z późn. zm.).
PN-EN 2:1998/A1:2005 (U) Podział pożarów (Zmiana A1 z czerwca 2005) N 2:1992.
PN-N-01256-4:1997/Az1:2003 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.

Literatura branżowa:
•
•
•
•

Frankowski W., Zaleski B.: Skrypt Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej. Ośrodek Techniki
Pożarniczej, Warszawa 2017.
Kociołek K.: Poradnik Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej. Tarbonus, Kraków 2015.
Kurzępa B.: Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z komentarzem. Tarbonus, Kraków 2010.
Ochrona przeciwpożarowa a bezpieczeństwo państwa. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy, Józefów 2014.
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Zasoby internetowe [dostęp: 10.07.2018]:
•
•
•
•
•
•
•

Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej: http://www.straz.gov.pl
Przegląd Pożarniczy: https://www.ppoz.pl/index.php/aktualnosci
Polski Komitet Normalizacyjny: https://www.pkn.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

7. SŁOWNIK POJĘĆ
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
Nazwa pojęcia

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy
oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie
wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień –
awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany
pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika,
powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności
zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji
celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu
oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego w ramach programów, które
prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie
(zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja
pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania
kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach
edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiająca porównanie
kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji
opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi
układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji, w tym do PRK.
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Kody
niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba
niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie
i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:
01-U upośledzenie umysłowe,
02-P choroby psychiczne,
03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
04-O choroby narządu wzroku,
05-R upośledzenie narządu ruchu,
06-E epilepsja,
07-S choroby układu oddechowego i krążenia,
08-T choroby układu pokarmowego,
09-M choroby układu moczowo-płciowego,
10-N choroby neurologiczne,
11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje
społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz
autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym,
z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje
kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) integracji
społecznej i zatrudnienia potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia
aktywnym obywatelem. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono
9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych
wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − Projekt PIAAC
prowadzonym cyklicznie przez OECD.
Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania,
w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kompetencja
zawodowa

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne,
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało
sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot
certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne,
cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim
poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach ujętych w kategoriach wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie
kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji
zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten
prowadzi do certyfikacji − wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,
„certyfikatu”.

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych
Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności
sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku,
powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg,
koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji,
w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego
wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych
w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności
potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy,
lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas
gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach
i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz,
w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.
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Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania
problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia
zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp
jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego
wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się
nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną
i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od
sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby,
osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie
uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym charakteryzowany na
podstawie:
− poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne,
wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
− profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek
i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy,
wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji
(wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie
standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do
kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich
ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy
certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.
Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym ewidencjonujący kwalifikacje
włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Akcja ratownicza

Organizowane czynności mające na celu ratowanie
zagrożonych ludzi oraz mienia w razie wypadku,
pożaru, awarii lub katastrofy.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

2

Bezpieczeństwo
pożarowe

Stan eliminujący zagrożenie dla życia albo zdrowia
ludzi i mienia, uzyskiwany poprzez zastosowanie
norm prawnych oraz technicznych środków
zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

3

Dalmierz laserowy

Urządzenie służące do wyznaczania odległości oraz
powierzchni i kubatury.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

4

Drogi ewakuacyjne

Drogi komunikacji odpowiednio oznaczone oraz
mające zapewnić jak najszybszą oraz najbardziej
bezpieczną ewakuację ludzi z obszaru zagrożenia.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

5

Ewakuacja

Przemieszczenie ludzi, czasem wraz z dobytkiem,
z miejsca, w którym występuje zagrożenie, na obszar
bezpieczny.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki
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6

Gaśnica

Urządzenie (najczęściej przenośne) służące do
gaszenia pożarów. Mniejsze gaśnice stosuje się
w samochodach, większe w obiektach publicznych
i przemysłowych. Istnieją także agregaty gaśnicze
złożone z jednej lub większej liczby dużych gaśnic
zaopatrzonych we wspólną dyszę i umieszczonych na
dwukołowym podwoziu.

www.pl.wikipedia.org/wiki/Ga
%C5%9Bnica
[dostęp: 10.07.2018]

7

Instalacja hydrantowa
zewnętrzna

Stanowi zewnętrzne źródło wody do celów
przeciwpożarowych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

8

Instalacje zraszaczowe

Urządzenia zraszające montowane na rurociągach
rozprowadzających wodę, nieposiadające
zamknięcia, co powoduje, że woda podawana jest
jednocześnie we wszystkie miejsca chronionego
obszaru.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

9

Instrukcja
bezpieczeństwa
pożarowego

Opracowanie, którego celem jest ustalenie wymagań
ochrony przeciwpożarowej w zakresie
organizacyjnym, technicznym i porządkowym, jakie
należy uwzględnić podczas eksploatacji konkretnego
budynku.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

10

Klapy dymowe

Pokrywa umieszczona na otworze dachu albo
stropodachu, otwierana w celu usunięcia drogą
wentylacji naturalnej nagromadzonych w budynkach
gorących gazów pożarowych i dymów pożarowych.

www.definicja.org/SzkoleniaBHP/klapa-dymowa.php
[dostęp: 10.07.2018]

11

Klęska żywiołowa

Katastrofa naturalna lub awaria techniczna, której
skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób,
mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na
znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być
skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu
nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu
różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych
służb i formacji działających pod jednolitym
kierownictwem.

www.ekologia.pl/wiedza/slow
niki/slownik-terminowprawnych/kleska-zywiolowa
[dostęp: 10.07.2018]

12

Obiekt budowlany

Mała architektura jak i budowla wraz z urządzeniami
i instalacjami. Obiektem budowlanym są też budynki
razem z przynależnymi do nich instalacjami
i urządzeniami technicznymi.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1202, 1276.)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf
/download.xsp/WDU19940890
414/U/D19940414Lj.pdf
[dostęp: 10.07.2018]

13

Ochrona
przeciwpożarowa

Realizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę
życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed
pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym
zagrożeniem poprzez: 1) zapobieganie powstawaniu
i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub
innego miejscowego zagrożenia; 2) zapewnienie sił
i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej
lub innego miejscowego zagrożenia; 3) prowadzenie
działań ratowniczych.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf
/download.xsp/WDU19910810
351/U/D19910351Lj.pdf
[dostęp: 10.07.2018]

14

Plan ewakuacji

Szereg przedsięwzięć związanych z zorganizowanym
przemieszczaniem ludności, zwierząt i niezbędnego
mienia z rejonów zagrożonych do bezpieczniejszych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

15

Plan sytuacyjny

Plan przedstawiający położenie różnych obiektów
względem siebie.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

16

Pożar

Niekontrolowany proces spalania, zachodzący poza
miejscem do tego celu przeznaczonym, przynoszący
straty materialne.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki
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17

Przeciwpożarowe
wymagania techniczno-budowlane,
instalacyjne
i technologiczne

Stosowanie systemu norm prawnych i technicznych
środków zabezpieczenia przeciwpożarowego
i prowadzonych działań zapobiegania przed
powstaniem pożaru wynikające wyłącznie
z wytrzymałości konstrukcji obiektu na bezpośrednie
działanie ognia, oraz związane z nim dogodne
warunki ewakuacji.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

18

Stałe urządzenia
gaśnicze

Urządzenia na stałe związane z obiektem,
zawierające własny zapas środka gaśniczego,
wyposażone w układ przechowywania i podawania
środka gaśniczego, uruchamiane automatycznie we
wczesnej fazie rozwoju pożaru.

Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz. U. Nr 109,
poz. 719)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf
/download.xsp/WDU20101090
719/O/D20100719.pdf
[dostęp: 10.07.2018]

19

Teren

Każdy dowolnie określony fragment powierzchni
lądowej.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

20

Urządzenia
przeciwpożarowe

Urządzenia uruchamiane ręcznie lub samoczynnie
służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania,
zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków.

Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz. U. Nr 109,
poz. 719)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf
/download.xsp/WDU20101090
719/O/D20100719.pdf
[dostęp: 10.07.2018]

21

Wyjście ewakuacyjne

Miejsce (otwór) umożliwiające wydostanie się
z obiektu, przygotowane i przystosowane na
wypadek niebezpieczeństwa.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

22

Zagrożenie pożarowe

Zespół czynników mających wpływ na sposobność
stworzenia i rozprzestrzeniania się pożarów.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

23

Zakład dużego ryzyka
powstania awarii

Zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej, w którym występuje jedna lub więcej
substancji niebezpiecznych w ilości równej lub
większej niż określona w załączniku do
rozporządzenia.

Rozporządzenie Ministra
Rozwoju z dnia 29 stycznia
2016 r. w sprawie rodzajów
i ilości znajdujących się
w zakładzie substancji
niebezpiecznych, decydujących
o zaliczeniu zakładu do zakładu
o zwiększonym lub dużym
ryzyku wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej (Dz. U.
poz. 138)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf
/download.xsp/WDU20160000
138/O/D20160138.pdf
[dostęp: 10.07.2018]
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24

Zakład zwiększonego
ryzyka powstania
awarii

Zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej, w którym występuje jedna lub
więcej substancji niebezpiecznych w ilości równej lub
większej niż określone w załączniku do
rozporządzenia.

22

Rozporządzenie Ministra
Rozwoju z dnia 29 stycznia
2016 r. w sprawie rodzajów i
ilości znajdujących się w
zakładzie substancji
niebezpiecznych, decydujących
o zaliczeniu zakładu do zakładu
o zwiększonym lub dużym
ryzyku wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej (Dz. U.
poz. 138)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf
/download.xsp/WDU20160000
138/O/D20160138.pdf
[dostęp: 10.07.2018]

www.psz.praca.gov.pl

ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu,
pracy/zatrudnienia,
• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji zawodowych,
• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do
potrzeb rynku pracy.

Wsparcie dla różnych grup interesariuszy w zakresie:
•
•
•
•
•

poradnictwa i doradztwa zawodowego,
tworzenia i aktualizacji ofert szkoleniowych dla rynku pracy,
dostosowania oferty kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy,
tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk pracy,
przygotowania lub aktualizacji opisu kwalifikacji rynkowych wprowadzanych
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
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