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I.

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia specjalistycznego jest uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy teoretycznej

oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie taktyki gaszenia pożarów,
ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników
zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.
W trakcie szkolenia słuchacze doskonalą wiedzę i umiejętności pozwalające prowadzić
skuteczne i bezpieczne działania ratownicze podczas awarii i katastrof związanych z pożarem
oraz emisją substancji niebezpiecznych do atmosfery powodującą powstanie zagrożenia życia
lub zdrowia ludzi oraz środowiska.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie z ukończenia szkolenia
specjalistycznego.
II.

UCZESTNICY SZKOLENIA
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, którzy posiadają wiedzę teoretyczną oraz

praktyczną w zakresie stosowania sprzętu ochrony dróg oddechowych i skóry. Okres ważności
szkolenia zależny jest od uregulowań obowiązujących w macierzystym zakładzie.
III.

WARUNKI PRZYJĘCIA KANDYDATÓW NA SZKOLENIE
Kandydat na szkolenie powinien posiadać:

-

ważne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do użytkowania sprzętu
izolującego drogi oddechowe i skórę,

-

wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie stosowania sprzętu ochrony
dróg oddechowych i skóry,

-

zostać skierowanym na szkolenie przez właściwego przełożonego.

-

brak przeciwwskazań zdrowotnych do próby wysiłkowej i ćwiczeń na ścieżce treningowej
(komora dymowa),

-

posiadać ubranie ochronne oraz obuwie robocze obowiązujące na stanowisku pracy.

IV.

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI I POSTAWY
W wyniku realizacji szkolenia słuchacz powinien:
1.

-

znać:

podstawowe parametry fizykochemiczne charakteryzujące substancje niebezpieczne
omawiane podczas szkolenia,
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-

zasady prowadzenia działań ratowniczych z udziałem substancji niebezpiecznych,

-

zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas akcji ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń,

-

zasady praktycznej obsługi i zastosowania sprzętu izolującego drogi oddechowe i skórę,

-

zasady praktycznej obsługi i zastosowania sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z
wysokości,

-

zasady przeprowadzenia rozpoznania na miejscu zdarzenia,

-

zasady przeprowadzania ewakuacji osoby poszkodowanej z miejsc stwarzających
zagrożenie dla życia i zdrowia,

-

zasady przeprowadzania dekontaminacji wstępnej.

-

sposoby bezpiecznego zachowania podczas gaszenia pożarów wewnętrznych,

-

identyfikować zagrożenia występujące podczas gaszenia pożarów wewnętrznych,

2.
-

umieć:

składać meldunki o rozwoju zdarzeń i z przebiegu działań zgodnie z zasadami
obowiązującymi w KSRG,

-

zastosować podstawowe techniki prowadzania działań ratowniczych:
a) pompowanie substancji niebezpiecznej,
b) uszczelnianie,
c) neutralizacja,
d) dekontaminacja,

-

ewakuować osoby poza strefę zagrożenia,

-

prawidłowo odczytywać i interpretować wskazania przyrządów kontrolno pomiarowych,

-

stosować sprzęt ochrony dróg oddechowych i skóry,

-

stosować sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości,

-

wykonywać czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej,

-

stosować zasady i sposoby bezpiecznej pracy, w tym umiejętnie dobierać i używać środków
ochrony indywidualnej oraz innych ochron,

-

stosować środki i techniki gaśnicze w sposób bezpieczny i skuteczny podczas gaszenia
pożarów wewnętrznych,

3.

mieć ukształtowane postawy:

-

odpowiedzialności za życie ludzi,

-

odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego,
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-

współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i kolegów,

-

odpowiedzialności za stan techniczny sprzętu i urządzeń.
V.

REALIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO – ORGANIZACJA
SZKOLENIA

a) Szkolenie jest organizowane w formie kursu z oderwaniem od pracy na podstawie
niniejszego programu i uregulowań zawartych w wewnętrznych aktach prawnych
obowiązujących w Zakładach Grupy Azoty.
b) Szkolenie specjalistyczne jest szkoleniem cyklicznym. Każdy ratownik zobowiązany jest
w wyznaczonym terminie, jednak nie rzadziej niż co 5 lata zgłosić się na czterodniowe
szkolenie okresowe i uzyskać zaświadczenie z ukończenia takiego szkolenia.
c) Podstawową formą nauczania jest lekcja, której odpowiada jedna godzina
dydaktyczna. Dopuszcza się łączenie dwóch godzin dydaktycznych.
d) Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w ciągu czterech dni w układzie:
32 godzin dydaktycznych po 8 godzin dziennie.
e) Maksymalna liczba osób uczestniczących w szkoleniu nie może być większa niż 20-tu
słuchaczy.
f) Zajęcia teoretyczne prowadzone będą dla całej grupy słuchaczy.
g) Z uwagi na zwiększone ryzyko pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych i skóry oraz
w sprzęcie zabezpieczającym przed upadkiem z wysokości zajęcia praktyczne i ćwiczenia
będą prowadzone w równoległych grupach nie większych niż 10 osób na jednego
prowadzącego.
h) Sprzęt do ćwiczeń praktycznych (pompy, materiały uszczelniające, trenażery) oraz sprzęt
ochrony dróg oddechowych i skóry (ubrania gazoszczelne) zapewnia organizator
szkolenia.
i) Pracownik uczestniczący w szkoleniu powinien posiadać: ubranie koszarowe, ubranie
specjalne, butach bojowym, hełm, kominiarkę, rękawice robocze oraz rękawice bojowe.
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VI.

PLAN NAUCZANIA

Lp.

Temat

1.

BHP podczas działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń.

2.

Liczba godzin
dydaktycznych
T
P
0,5

-

Zasady ewakuacji osób poszkodowanych ze strefy zagrożenia.

-

1

3.

Środki ochrony dróg oddechowych – filtry, pochłaniacze, aparaty powietrzne.

1

1

4.

Środki ochrony skóry – ubrania gazoszczelne.

1

1

5.

Pompy do przetłaczania substancji niebezpiecznych (kwasów, zasad, ługów,
cieczy palnych, cieczy wysokiej lepkości).

-

1

6.

Metody i środki techniczne stosowane w usuwaniu nieszczelności.
Uszczelnianie mechaniczne, pneumatyczne i wysokociśnieniowe.

-

1

7.

Sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości – zajęcia praktyczne na
wysokości.

-

1

8.

Taktyka działań ratowniczych z udziałem kwasów, zasad i ługów.

1

-

9.

Promieniowanie jonizujące, zasady postępowania w przypadku zdarzeń z
udziałem materiałów promieniotwórczych.

1

-

10.

Zabezpieczenie środowiska po zakończeniu działań, dekontaminacja.

1

-

11.

Podstawowe właściwości i parametry fizykochemiczne charakteryzujące
substancje niebezpieczne. Piroliza, Backdraft.

1

1

12.

Taktyka działań ratowniczych z udziałem amoniaku i wody amoniakalnej.
Przetłaczanie amoniaku ciekłego z wykorzystaniem poduszki azotowej.

13.

Taktyka działań ratowniczej z udziałem cieczy łatwopalnych, prowadzenie
działań ratowniczych w atmosferze wybuchowej.

1

-

14.

Sprzęt kontrolno – pomiarowy wykorzystywany w działaniach ratowniczych.
Zasady wykonywania pomiarów, błędy pomiarowe.

1

-

15.

Taktyka działań gaśniczych. Piany gaśnicze.

16.
17.

Taktyka działań ratowniczych. Ćwiczenia praktyczna: symulator pożarów
wewnętrznych, ewakuacja z przestrzeni zamkniętych, gaszenie pożarów
gazów, wejście do pomieszczeń (drzwi).
Ćwiczenia i test w ścieżce treningowej.
Razem:

1

1
2

10

0,5

2

11

21

Oznaczenia użyte w tabeli:
T- zajęcia o charakterze teoretycznym
P- zajęcia o charakterze praktycznym (ćwiczenia).
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VII.

1.

PODZIAŁ MATERIAŁU NAUCZANIA
BHP podczas działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń.

Wymagania bezpieczeństwa i higieny podczas ćwiczeń i szkoleń. Bhp podczas szkoleń na
wysokości i poniżej poziomu gruntu. Wymagania bezpieczeństwa i higieny podczas
prowadzenia akcji ratowniczych w obrębie zagrożenia substancjami chemicznymi. Tryb i
zasady wyjścia ze strefy niebezpiecznej poza rozkazem dowódcy. Tryb i zasady
postępowania w stanie wyższej konieczności oraz odstąpienie od zasad powszechnie
uznanych za bezpieczne. Fizjologia reakcji organizmu człowieka podczas pracy w gorącym
środowisku.
Cele szczegółowe.
W wyniku realizacji tematu słuchacz powinien umieć:
-

umieć prowadzić działania ratownicze zgodnie z wymogami bhp.

-

znać obowiązki i uprawnienia kierującego akcją ratowniczą,

-

znać zasady wyjścia ze strefy niebezpiecznej poza rozkazem dowódcy,

2.

Zasady ewakuacji, zasady udzielania pierwszej pomocy, ewakuacja osób

poszkodowanych z instalacji technologicznych.
Zasad przeprowadzenia ewakuacji osób poszkodowanych ze strefy zagrożenia. Procedura
stabilizacji i unieruchamiania poszkodowanego na desce ortopedycznej. Ocena stanu
poszkodowanego. Zabezpieczenie poszkodowanego w czasie oczekiwania na przybycie
karetki pogotowia. Transport poszkodowanego na noszach po klatce schodowej. Zasady
prowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Zasady obsługi noszy głównych, noszy
podbierakowych i noszy pomocniczych będących na wyposażeniu ambulansów
medycznych.
Cele szczegółowe:
W wyniku realizacji tematu słuchacz powinien umieć:
 wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową,
 wykonywać stabilizację i unieruchamianie poszkodowanego na desce ortopedycznej i
noszach transportowych,
 przeprowadzić ewakuację poszkodowanego poza strefę niebezpieczną,
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3.

Środki ochrony dróg oddechowych – filtry, pochłaniacze, aparaty powietrzne.

Sprzęt ochrony dróg oddechowych – aparaty powietrzne: podział, ogólna budowa, zasada
działania, zastosowanie, warunki bezpiecznej pracy. Klasyfikacja pochłaniaczy z
uwzględnieniem norm europejskich. Zasady korzystania z masek i pochłaniaczy. Rodzaj i
budowa aparatów powietrznych z linią wężową. Zasady

asekuracji i zabezpieczenia

ratownika pracującego w aparacie powietrznym. Środki bezpieczeństwa podczas
użytkowania butli powietrznych stalowych i kompozytowych. Zasady postępowania ze
sprzętem ochrony dróg oddechowych po zakończeniu działań ratowniczych.
Cele szczegółowe.
W wyniku realizacji tematu słuchacz powinien:
- znać zasadę działania pochłaniacza i filtra,
- znać oznaczenia pochłaniaczy zgodnie z normą EN,
- znać czas ochronnego działania pochłaniaczy w zależności od klasy,
- wykazać się znajomością obsługi i użytkowania masek pgaz. i pochłaniaczy,
- znać okoliczności i miejsca w jakich stosowanie maski z pochłaniaczem jest
niedozwolone,
- znać różnice w budowie między aparatem pod, a nadciśnieniowym,
- znać i umieć zastosować w praktyce zasady przygotowania do pracy aparatów
powietrznych butlowych,
- znać i umieć zastosować w praktyce zasady zakładania i pracy w aparacie powietrznym
pod i nadciśnieniowym,
- znać i umieć zastosować w praktyce czynności przygotowawcze, zakładanie oraz pracę
w aparacie powietrznym z linią wężową,
- znać i umieć zastosować w praktyce zasady obsługi i użytkowania ucieczkowych
aparatów powietrznych,
- umieć wymienić butlę w aparacie powietrznym oraz aparacie powietrznym z linią
wężową.
4.

Środki ochrony skóry – ubrania gazoszczelne.

Przeznaczenie ubrań ochronnych stosowanych w ratownictwie chemicznym. Podział,
ogólna budowa ubrań gazoszczelnych (CUG). Fizjologia pracy w CUG. Zasady doboru
urządzeń współpracujących z ubraniami gazoszczelnymi. Zasady pracy w ubraniach
gazoszczelnych. Postępowanie z ubraniami gazoszczelnymi po zakończeniu działań
ratowniczych.
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Cele szczegółowe.
W wyniku realizacji tematu słuchacz powinien:
- znać zakres ochrony zapewnianej przez ubrania gazoszczelne,
- znać budowę ubrania gazoszczelnego,
- umieć w sposób prawidłowy dobrać urządzenia oraz sprzęt współpracujący z ubraniami
gazoszczelnymi,
- znać zasady pracy w ubraniach gazoszczelnych przeznaczonych do działań w
ratownictwa chemicznego,
- umieć wykonywać czynności przygotowawcze przed zakładaniem ubrania oraz
prawidłowo zakładać ubrania gazoszczelne,
- wykazać się umiejętnością współpracy z innymi ratownikami podczas zakładania ubrania
gazoszczelnego,
- wykazać się umiejętnością pracy w ubraniu gazoszczelnym.
5.

Pompy do przetłaczania substancji niebezpiecznych (kwasów, zasad, ługów, cieczy

palnych, cieczy wysokiej lepkości).
Typy i rodzaje pomp wykorzystywanych do pompowania substancji niebezpiecznych.
Zasady doboru pomp chemicznych – tabela odporności chemicznej. Pompowanie cieczy
wysokiej lepkości. Armatura dodatkowa (węże chemiczne, zawory, przyłącza, redukcje,
zbiornik

podciśnieniowy

itd.)

wykorzystywana

podczas

pompowania

substancji

niebezpiecznych.
Cele szczegółowe.
W wyniku realizacji tematu słuchacz powinien:
- znać przeznaczenie i budowę pomp chemicznych będących na wyposażeniu jednostek
ochrony przeciwpożarowej,
- umieć posługiwać się tabelą odporności pomp chemicznych,
- znać zasady i procedury pompowania: cieczy palnych, kwasów, zasad, ługów, cieczy
wysokiej lepkości,
- umieć budować zestawy do pompowania substancji niebezpiecznych.
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6.

Metody i środki techniczne stosowane w usuwaniu nieszczelności. Uszczelnianie

mechaniczne, pneumatyczne i wysokociśnieniowe.
Sposoby ograniczania rozprzestrzeniania się wycieków i emisji. Metody ograniczające
wyciek substancji niebezpiecznych: mechaniczne, pneumatyczne i hydrauliczne. Tabela
odporności chemicznej materiałów uszczelniających. Uszczelnianie zastępcze, procedury
postępowania. System uszczelnień wysokociśnieniowych – zastosowanie, technologia
uszczelniania, przyrządy i narzędzia wykorzystywane podczas uszczelniania. Zasady bhp
podczas wykonywania prac uszczelniających.
Cele szczegółowe.
W wyniku realizacji tematu słuchacz powinien:
- znać sprzęt i narzędzia wykorzystywane podczas uszczelnienia mechanicznego,
pneumatycznego i hydraulicznego,
- umieć ograniczyć wyciek substancji niebezpiecznej podczas uszczelnienia zastępczego,
- znać i umieć wykonywać prace uszczelniające zgodnie z przepisami bhp.
7.

Sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości, zajęcia praktyczne na

wysokości.
Typy i rodzaje sprzętu zabezpieczającego wykorzystywanego przy pracach na wysokości.
Bhp przy pracach na wysokości. Zasady i tryb wycofania z użytkowania sprzętu
zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości. Samoewakuacja ratownika z wysokości z
wykorzystaniem sprzętu linowego.
Cele szczegółowe.
W wyniku realizacji tematu słuchacz powinien:
 znać typy i rodzaje sprzętu używanego przy pracy na wysokości,
 umieć posługiwać się sprzętem asekuracyjny,
 znać zasady i okoliczności wycofania z użytkowania sprzętu zabezpieczającego przy
pracach na wysokości,
 umieć przeprowadzać kontrolę bieżącą sprzętu asekuracyjnego,
 umieć wykonać samoewakuacje z wysokości.
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8.

Taktyka działań ratowniczych z udziałem kwasów, zasad i ługów.

Analiza właściwości kwasów, zasad i ługów. Reakcje kwasów z zasadami, reakcja
zobojętniania, neutralizacja – charakterystyka procesu. Zasady wykonywania neutralizacji
kwasów, zasad i ługów w warunkach polowych. Wyrażanie stężeń w roztworach. Pomiar
pH roztworu, wskaźniki pH.
Cele szczegółowe.
W wyniku realizacji tematu słuchacz powinien:
-

znać zasady prowadzenia działań ratowniczych zgodnie z przyjętymi procedurami,

-

umieć przeprowadzić pomiar pH oraz prawidłowo zinterpretować wynik pomiaru,

-

znać charakterystykę procesu reakcji neutralizacji,

-

umieć przeprowadzić neutralizację kwasu i zasady w warunkach polowych,

9.

Promieniowanie jonizujące, zasady postępowania w przypadku zdarzeń z

udziałem materiałów promieniotwórczych.
Właściwości promieniowania jonizującego. Zasady postępowania w miejscu występowania
izotopowych źródeł promieniowania jonizującego. Zasady wyznaczania strefy bezpiecznej
w zdarzeniach z materiałami promieniotwórczymi.
Cele szczegółowe.
W wyniku realizacji tematu słuchacz powinien:
- znać zasady prowadzenia działań ratowniczych zgodnie z przyjętymi procedurami,
- umieć wyznaczyć strefę bezpieczną podczas zdarzeń z materiałami promieniotwórczymi,
- umieć prowadzić działania ratownicze w strefie występowania źródeł promieniowania
jonizującego,
10. Zabezpieczenie środowiska po zakończeniu działań, dekontaminacja.
Zasady przeprowadzania odkażania i dekontaminacji wstępnej na miejscu akcji ratowniczej.
Pionowa stateczność powietrza jej wpływ na rozprzestrzenianie zagrożeń. Sorbenty,
dyspergenty – przeznaczenie i zasady użycia na miejscu zdarzenia. Magazynowanie
odpadów chemicznych, zasady doboru opakowań zastępczych. Zasady postępowania
podczas mieszania odpadów chemicznych. Remediacja gruntu, metody usuwania
zanieczyszczeń z gruntu.
Program szkolenia specjalistycznego dla pracowników jednostek ochrony ppoż.

Strona 9

Cele szczegółowe.
W wyniku realizacji tematu słuchacz powinien:
- znać zasady prowadzenia dekontaminacji wstępnej ludzi i sprzętu na miejscu zdarzenia,
- znać zasady prowadzenia dekontaminacji właściwej sprzętu po zakończeniu działań
ratowniczych,
- znać właściwy sposób postępowania z ubiorami skażonymi,
- znać zastosowanie dyspergentów i sorbentów,
- znać wpływ warunków meteorologicznych na prowadzenie działań ratowniczych.
11. Podstawowe

właściwości

i

parametry

fizykochemiczne

charakteryzujące

substancje niebezpieczne.
Zapoznać słuchaczy z charakterystyką najważniejszych substancji niebezpiecznych
występujących w Zakładach. W laboratorium dydaktycznym wyposażonym w dygestorium,
odczynniki chemiczne oraz sprzęt laboratoryjny zaprezentować przebieg wybranych reakcji
chemicznych oraz zapoznać słuchaczy z właściwościami fizykochemicznymi substancji
niebezpiecznych. Pokazać oraz omówić w sposób prosty i zrozumiały dla każdego słuchacza
zachodzące zjawiska fizyczne i chemiczne.
Celem nauczania przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa jest
pokazanie przebiegu reakcji kwasów, zasad, ługów, oceny wysokości temperatury zapłonu
substancji łatwopalnych. Wykorzystując elektroniczne przyrządy pomiarowe słuchacz
powinien samodzielnie odczytać wynik pomiaru, ocenić stężenie oraz koncentrację par i
gazów w badanej przestrzeni, a tym samym podnieść świadomość zagrożeń narażenia na
działanie substancji niebezpiecznych w miejscu pracy.
Podczas pokazu przeprowadzić testy zachowania się wybranego sprzętu ochrony
indywidualnej w kontakcie z substancją niebezpieczną, np. rękawic, ubrań gazoszczelnych,
butów itp. Słuchacz powinien mieć możliwość samodzielnie ocenić jakość ochron
indywidualnych i tym samym znacznie podnieść poczucie bezpieczeństwa podczas działań
ratowniczych.
Słuchacz powinien znać pojęcia: oddziaływanie szkodliwe, drażniące, mutagenne,
trucizna. Podstawowe definicje: NDS NDSCH, LC50, LD50, DGW, GGW itp. Drogi
wnikania do organizmu substancji niebezpiecznych. Czynniki, od których zależy
oddziaływanie materiału niebezpiecznego na organizmy żywe i środowisko. Parametry
fizykochemiczne: prężność par, temperatura wrzenia, temperatura zapłonu, stan skupienia,
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gęstość par względem powietrza - ich wpływ na właściwości substancji niebezpiecznych.
Zjawisko pirolizy oraz backdraft – opis procesów spalania.
Cele szczegółowe:
W wyniku realizacji tematu słuchacz powinien:
-

znać i rozumieć definicje pojęć: NDS NDSCH, LC50, LD50, DGW, GGW,

-

znać wpływ materiałów niebezpiecznych na organizm ludzki i środowisko,

-

znać drogi wnikania substancji szkodliwych do organizmu,

-

znać czynniki oraz ich wpływ na oddziaływanie substancji szkodliwych na organizm
żywy,

-

znać i umieć wyjaśnić wpływ parametrów fizykochemicznych takich jak: prężność par,
temperatura wrzenia, temperatura zapłonu, stan skupienia, gęstość par względem
powietrza na wielkość i charakter zagrożenia.

-

znać przebieg oraz rozwój procesu piroliozy,

-

znać warunki powstania zjawiska backdraft.

12. Taktyka działań ratowniczych z udziałem amoniaku i wody amoniakalnej.
Przetłaczanie amoniaku ciekłego z wykorzystaniem poduszki azotowej.
Analiza właściwości fizykochemicznych amoniaku i wody amoniakalnej. Właściwości
termodynamiczne amoniaku, zależność prężności par amoniaku ciekłego od temperatury.
Utylizacja termiczna amoniaku. Prognozowanie zagrożeń oraz stref zagrożenia w przypadku
awarii. Typy i rodzaje cystern wykorzystywanych w transporcie amoniaku ciekłego i wody
amoniakalnej. Przetłaczanie amoniaku ciekłego, dobór sprzętu, środki bezpieczeństwa,
technologia przetłaczania.
Cele szczegółowe.
W wyniku realizacji tematu słuchacz powinien:
- znać zasady prowadzenia działań ratowniczych zgodnie z przyjętymi procedurami,
- znać właściwości fizykochemicznych amoniaku i wody amoniakalnej,
- znać typy i rodzaje cystern przeznaczonych do transportu ciekłego amoniaku i wody
amoniakalnej,
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- umieć odczytać wykresu zależności prężności par amoniaku od temperatury, praktyczne
zastosowanie odczytanych danych.
13. Taktyka działań ratowniczej z udziałem cieczy łatwopalnych, prowadzenie działań
ratowniczych w atmosferze wybuchowej.
Zasady postępowania w obszarze zagrożenia wybuchem. Klasyfikacja stref zagrożenia
wybuchem. Zasady pracy w środowisku zagrożenia wybuchem: narzędzia nieiskrzące,
obuwie i odzież w wykonaniu antystatycznym, sprzęt w wykonaniu Ex. Elektryczność
statyczna.
Cele szczegółowe.
W wyniku realizacji tematu słuchacz powinien:
- znać zasady prowadzenia działań ratowniczych zgodnie z przyjętymi procedurami,
- znać klasyfikacje stref zagrożenia wybuchem,
- znać oznaczenie sprzętu w wykonaniu Ex,
- znać źródła i przyczyny powstawania elektryczności statycznej,
- przeprowadzić zabezpieczenie miejsca zdarzenia w strefie zagrożenia wybuchem,
- umieć przeprowadzić rozpoznanie: terenu zdarzenia, zagrożenia ludzi i środowiska,
- znać wymagania jakie są stawiane w stosunku do sprzętu służącego do pracy w strefie
zagrożenia wybuchem.
14. Sprzęt kontrolno – pomiarowy wykorzystywany w działaniach ratowniczych.
Zasady wykonywania pomiarów, błędy pomiarowe.
Przeznaczenie sprzętu kontrolno – pomiarowego wykorzystywanego w jednostkach ochrony
przeciwpożarowej. Zasady i sposób korzystania z urządzeń kontrolno – pomiarowych.
Jednostki pomiarowe wykorzystywane w urządzeniach kontrolno-pomiarowych: %obj.,
ppm, %DGW, mg/m3, Sv. Przedrostki jednostek fizycznych układu SI – mili, mikro, nano.
Przeliczanie stężeń związków chemicznych. Zasady wyznaczania strefy bezpiecznej przy
pomocy sprzętu kontrolno – pomiarowego. Błędy pomiarowe i ich wpływ na wynik
pomiaru.
Cele szczegółowe.
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W wyniku realizacji tematu słuchacz powinien:
- znać przeznaczenie sprzętu kontrolno – pomiarowego wykorzystywanego w jednostkach
ochrony przeciwpożarowej,
- znać zasady wykonywania pomiarów na instalacjach technologicznych oraz podczas
działań ratowniczych,
- umieć przeliczyć stężenia związków chemicznych np. z ppm na mg/m3,
- umieć prawidłowo odczytywać wskazania przyrządów kontrolno pomiarowych,
15. Taktyka działań ratowniczych
Ćwiczenia praktyczne z gaszenia pożarów wewnętrznych z udziałem trenażera pożarów
wewnętrznych. Trenażer umożliwia doskonalenie prowadzenia działań gaśniczych
wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, piwnic czy pustostanów w warunkach zbliżonych
do rzeczywistych takich jak:


pożar schodów,



pożar nieszczelnego licznika gazu,



zjawisko rozgorzenia.



Gaszenie pożarów gazów

Przed zajęciami praktycznymi zostaną zaprezentowane technik operowania prądami wody,
zasady gaszenia pożarów oraz zasady BHP podczas akcji gaśniczych.
Przeprowadzenie praktycznych zajęć z gaszenia pożarów z wykorzystaniem trenażerów
(możliwe różne symulacje), które obejmować będą instruktaż i omówienie ćwiczenia,
praktyczne ćwiczenia z linią gaśniczą z wykorzystaniem trenażera, gaszenie pożarów gazów
pod ciśnieniem, omówienie ćwiczenia oraz wskazanie ewentualnych błędów, powtórne
ćwiczenie z uwzględnieniem wskazanych uwag.
Przeprowadzenie praktycznych zajęć z udziałem trenażera przystosowanego do nauki
ewakuacji osób poszkodowanych z przestrzeni zamkniętych: zbiorniki, kanały, studzienki.
Cele szczegółowe.
W wyniku realizacji zagadnienia słuchacz powinien:
 umieć omówić zagrożenia występujące podczas gaszenia pożarów wewnętrznych,
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 znać sposoby bezpiecznego zachowania podczas gaszenia pożarów wewnętrznych,
 identyfikować zagrożenia występujące podczas gaszenia pożarów wewnętrznych,
 stosować zasady i sposoby bezpiecznej pracy, w tym umiejętnie dobierać i używać
środków ochrony indywidualnej oraz innych ochron,
 stosować środki i techniki gaśnicze w sposób bezpieczny i skuteczny podczas gaszenia
pożarów wewnętrznych,
 znać zasady bezpiecznej pracy w pomieszczeniach (dobór oraz wykorzystanie sprzętu
ochronnego),
 znać zasady poruszania się w pomieszczeniach opanowanych przez pożar z dużym
ograniczeniem widoczności,
 zwracać uwagę na możliwość przebywania w pomieszczeniu osób poszkodowanych,
 umieć zapewnić sobie, jak również ewentualnym poszkodowanym możliwość
ewakuacji w przypadku nieprzewidzianego rozwoju pożaru,
 umieć wybrać priorytety gaszonych obiektów,
 umieć dobrać sposób gaszenia, jak również posiadać umiejętność operowania różnymi
prądami wodnymi zapewniającymi skuteczność gaszenia w zależności od rodzaju
pożaru,
 znać zasady zachowania się w sytuacji zagrożenia.
16. Ćwiczenia i test w ścieżce treningowej.
Zapoznanie z Regulaminem testów i ćwiczeń doskonalących prowadzonych w ścieżce
treningowej. Test składa się z próby wysiłkowej oraz ścieżki treningowej. Obsługa ścieżki
treningowej ustala z uczestnikami testu zasady sygnalizowania zagrożenia (np. w postaci
znaków gestowych) zaistniałego w trakcie testu (złe samopoczucie, kontuzję itp.). Obsługa
ścieżki treningowej przeprowadza instruktaż wstępny obejmujący między innymi zapoznanie
z organizacją, przebiegiem oraz zasadami BHP podczas testu w ścieżce treningowej.
Uczestnicy testu na ścieżce treningowej muszą posiadać włączony sygnalizator bezruchu.
W komorze dymowej sprawdza się odporność strażaków na obciążenia psychofizyczne w
warunkach zbliżonych do rzeczywistości. Zaliczenie testu jest warunkiem wydania
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Uczestników testu natychmiast przerywają ćwiczenia i zgłaszają ten fakt obsłudze ścieżki
treningowej w przypadku wystąpienia niedyspozycji zdrowotnej w postaci:
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a) bólu w klatce piersiowej,
b) uczucia duszności,
c) uczucia pieczenia za mostkiem,
d) bólu brzucha,
e) bólów promieniujących do szyi, barków, kończyny górnej, pleców,
f) mroczków przed oczami i/lub zaburzeń widzenia,
g) bólów głowy, zawrotów, nudności i wymiotów.
Przebieg testu w ścieżce treningowej i jego ocena.
1) Próba wysiłkowa realizowana jest w ubraniu specjalnym, hełmie, rękawicach
specjalnych oraz w obuwiu strażackim specjalnym (aparat powietrzny znajduje się na
plecach, natomiast maska pozostaje zdjęta i odłożona).
2) Po wykonaniu każdego z elementów próby wysiłkowej stosuje się dwuminutową
przerwę.
3) Warunkiem zaliczenia próby wysiłkowej jest prawidłowe, zgodne z określonymi
poniżej wymaganiami, wykonanie wszystkich jej elementów.
4) Próba wysiłkowa składa się z następujących elementów:
-

Ergometr taśmowy – ćwiczenie polega na poruszaniu się z zadaną prędkością w czasie 6
minut.

-

Ergometr rowerowy – ćwiczenie polega na jeździe na rowerze stacjonarnym przy zadanym
obciążeniu w czasie 1 minut

-

Młot podciągowy – ćwiczenie polega na wykonaniu zadanej liczby podciągnięć i opuszczeń
ciężaru w określonym czasie.

-

Drabina bez końca – ćwiczenie polega na pokonaniu określonej wysokości z zadaną
prędkością.
do 30 lat
Lp.

31-41 lat

41-50 lat

ponad 50 lat

Rodzaj ćwiczenia
ilość

czas

ilość

czas

ilość

czas

ilość

czas

1

Młot podciągowy

20 ud

3 min

20 ud

3 min

15 ud

-

10 ud

-

2

Drabina bez końca

20 m

2 min

20 m

2 min

10 m

-

10 m

-

3

Ergometr taśmowy

9 km/h

6 min

8 km/h

6 min

8 km/h

6 min

7 km/h

6 min

4

Ergometr rowerowy

200 W

1 min

200 W

1 min

100 W

1 min

100 W

1 min
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Tabela nr 1. Ćwiczenia wydolnościowe w aparacie powietrznym.
Zaliczenie próby wysiłkowej jest warunkiem dopuszczenia do ćwiczenia na ścieżce
treningowej.
Ścieżka treningowa pokonywana jest w ubraniu specjalnym, hełmie, obuwiu specjalnym,
rękawicach specjalnych, kominiarce i w sprzęcie ochrony układu oddechowego. Maska jest
podłączona do aparatu powietrznego i założona na twarz.
Warunkiem zaliczenia ścieżki treningowej jest jej pokonanie przy użyciu jednego aparatu
powietrznego. Wykorzystanie całego zapasu butli przed opuszczeniem ścieżki treningowej
stanowi podstawę do jej nie zaliczenia.
Ścieżkę treningową w aparacie powietrznym można przejść pojedynczo lub w zespole
dwuosobowym.
W przypadku nie zaliczenia testu, termin poprawkowy wyznaczany na następny dzień
szkolenia.
Cel szczegółowy.
Test w ścieżce treningowej ma na celu sprawdzenie oraz doskonalenie umiejętności i nawyków
w zakresie:
a) technik pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego oraz w ubraniach specjalnych,
b) pracy przy dużym obciążeniu psychofizycznym (zaciemnienie, zadymienie, ograniczona
przestrzeń, podwyższona temperatura, hałas),
c) poruszania się w nieznanym i złożonym przestrzennie układzie komunikacji poziomej i
pionowej.
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