
ZARZĄDZENIE NR     1 /10
REKTORA - KOMENDANTA  SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ

z dnia 22 styczna 2010 r.

w sprawie kursów i szkoleń dla strażaków w służbie kandydackiej
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Na  podstawie  §  10  ust.  l  i  §  11  rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i 
Administracji z dnia 11 sierpnia  1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu 
przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 101, poz. 
638),  oraz  § 4 pkt. 1 Statutu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej wprowadzonego decyzją 
Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  15  stycznia  2007  r.  nr  DZKiOS-
II/VI-0123/1795/06  zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się kursy i szkolenia dla strażaków w służbie kandydackiej SGSP mające 
na celu ujednolicenie przygotowania kwalifikacyjnego przed podjęciem służby w 
jednostkach Państwowej Straży Pożarnej, zwane dalej szkoleniem podchorążych 
SGSP.

2. Szkolenie podchorążych SGSP realizowane jest w formie wykładów i ćwiczeń oraz 
zajęć fakultatywnych dla podchorążych Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa 
Pożarowego.

3. Wykaz kursów i szkoleń realizowanych w ramach szkolenia podchorążych SGSP 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Za organizację i nadzór nad realizacją, w tym opracowanie harmonogramu zajęć 
oraz szczegółowych planów zajęć,  a także dokumentację szkolenia podchorążych 
SGSP odpowiada Kierownik Zakładu Organizacji Szkolenia Zawodowego i 
Testowania Sprzętu Technicznego.

2. Podstawę prowadzenia  szkolenia podchorążych SGSP stanowi plan zajęć 
sporządzony przez Zakład Organizacji Szkolenia Zawodowego i Testowania Sprzętu 
Technicznego zatwierdzony przez Rektora – Komendanta SGSP.

3. Za przygotowanie szkolenia podchorążych SGSP oraz realizację w poszczególnych 
zagadnieniach tematycznych odpowiadają kierownicy szkolenia, wyznaczeni w 
wykazie kursów i szkoleń realizowanych w ramach szkolenia podchorążych SGSP.

4. Do zadań kierownika szkolenia należy:
a) dobór właściwej kadry do realizacji zagadnień merytorycznych i zadań 

praktycznych,



b) przygotowanie programu kursu/szkolenia w odniesieniu do tematyki i 
obowiązujących wymagań programowych zapewniając jego pełną korelację 
z realizowanymi programami studiów w SGSP,

c) organizacja przygotowania konspektów do zajęć,
d) zapewnienie realizacji zajęć w terminach określonych planem zajęć,
e) zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie 

zajęć,
f) zapewnienie niezbędnego wyposażenia i sprzętu do realizacji ćwiczeń,
g) organizacja rozliczenia zajęć oraz ewidencji wyników i wydania stosownych 

zaświadczeń – dokumentujących odbycie (ukończenie) danego szkolenia.

5. Szkolenia podchorążych SGSP prowadzi kadra dydaktyczna wyznaczona z pośród 
pracowników pionu naukowo-dydaktycznego i operacyjnego SGSP oraz osoby 
spoza Uczelni posiadające stosowne uprawnienia, kwalifikacje i przygotowanie, a 
także doświadczenie zawodowe.

§ 3.

Ukończenie szkolenia podchorążych SGSP potwierdza się wydaniem świadectwa lub 
zaświadczenia określonych wzorem zawartym w regulaminach szkoleń i kursów.

§ 4.

1. Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Dowódca JRG 
zapewnią udział kadry naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej w realizacji zajęć 
dodatkowych zgodnie z harmonogramem.

2. Dowódca JRG oraz Kanclerz SGSP zapewnią niezbędne wyposażenie konieczne 
do prawidłowej realizacji zajęć dodatkowych, uwzględniając wyposażenie 
techniczne, odzież ochronną oraz środki bezpieczeństwa.

§ 5.

Nadzór nad organizacją i realizacją szkolenia podchorążych SGSP powierzam 
Prorektorowi - Zastępcy Komendanta ds. Operacyjnych.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR-KOMENDANT

(-)
 nadbryg. Ryszard DĄBROWA



Załącznik nr 1 do

Zarządzenia Rektora – Komendanta SGSP

z dnia      stycznia 2010 roku w sprawie

 kursów i szkoleń dla strażaków – podchorążych SGSP

WYKAZ KURSÓW i SZKOLEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH 

SZKOLENIA PODCHORĄŻYCH SGSP

1. Kurs kierowanie ruchem drogowym 
Kierownik kursu: funkcjonariusz Policji
Miejsce zajęć:
– sala dydaktyczna: zajęcia teoretyczne
-  skrzyżowanie ul. Potockiej i Urzędniczej lub inne wyznaczone przez kierownika kursu: 
zajęcia praktyczne
Ilość godzin: 18
wg programu KGP

2. Kurs napełniania zbiorników ciśnieniowych
Kierownik szkolenia:  Grzegorz Orankiewicz
Miejsce zajęć:
– sala dydaktyczna: zajęcia teoretyczne
-  sprężarkownia: zajęcia praktyczne
Ilość godzin: 12
Zajęcia odbywają się w zakresie przygotowania teoretycznego oraz praktycznego do 
egzaminu kwalifikacyjnego UDT

3. Kurs wstępny -  Ratownictwo wysokościowe 
Kierownik kursu:  Marian  Sochacki
Miejsce zajęć:
– sala wykładowa : zajęcia teoretyczne
-  wspinalnia i zajęcia wyjazdowe: zajęcia praktyczne
Ilość godzin: 64
wg programu KG PSP

4. Ratownictwo wodne powierzchniowe i lodowe  
Kierownik szkolenia:  Grzegorz Orankiewicz
Szkolenie oparte na programie autorskim (docelowo zatwierdzonym przez BS KG PSP)
Miejsce zajęć:
– sala wykładowa- : zajęcia teoretyczne
-  wspinalnia i zajęcia wyjazdowe: zajęcia praktyczne
Ilość godzin: 4 wykład 12 ćwiczeń 
Termin zajęć -  piątki każdego tygodnia  - termin wykładu  1 piątek stycznia 2010 r.
Zajęcia praktyczne wyjazdowe – 2 kolejne tygodnie po wykładzie dla kolejnych grup 
uczestników zajęć

5. Ratownictwo chemiczno - ekologiczne
Kierownik kursu: Zdzisław Salamonowicz
Miejsce prowadzenia zajęć: JRG  SGSP



Ilość godzin: 80
Zajęcia prowadzone dla grup wymiennie z kursem ratownictwa wodnego powierzchniowego i 
lodowego.
wg programu KG PSP

6. Szkolenie z obsługi geofonu 
Kierownik szkolenia: Andrzej Marciniak,
Kadra  Tomasz Baran, Maciej Maczkowski
Miejsce prowadzenia zajęć: JRG SGSP
wg  wytycznych KG PSP

7. Taktyka działań ratowniczo-gaśniczych 
Kierownik szkolenia Aleksander Adamski oraz wykładowcy spoza SGSP
Miejsce wykładu: Sala wykładowa   
– aula lub wyznaczona sala
Zajęcia fakultatywne

8. Kurs wykorzystania Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD) 
Kierownik kursu: Robert  Mazur
Miejsce zajęć:
– pracownia CEBP bud. F: zajęcia teoretyczne i praktyczne
wg odrębnego programu. CENTRUM EDUKACJI BEZPIECZEŃSTWA 
POWSZECHNEGO 

9. Przygotowanie do recertyfikacji w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy / Kurs 
kwalifikowanej pierwszej pomocy
Kierownik szkolenia: Andrzej Marciniak
Miejsce zajęć: Zakład Ratownictwa Technicznego i Medycznego
Zajęcia przygotowujące do egzaminu recertyfikującego
Ilość godzin - 66
Wg programu Ministra Zdrowia (zał nr 1 do Rozporządzenia Ministra zdrowia z 19 marca 
2007 w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy)

10. Ratownictwo Techniczne
Kierownik szkolenia: Zdzisław Budziński
Miejsce zajęć: Teren JRG oraz wyznaczone miejsca ćwiczeń
Zajęcia uzupełniające przygotowujące do specjalistycznych zajęć ratownictwa technicznego 
w ramach ciężkiego ratownictwa drogowego.

11.  Kurs przyjęcia śmigłowca
Kierownik kursu – Marian Sochacki
Zajęcia teoretyczne i praktyczne w miejscu wyznaczonym na zapasowe lądowisko dla 
śmigłowca

12. Kurs sędziów sportu pożarniczego
Kierownik kursu – Leszek Filipowicz
Zajęcia wg  programów kursów dla sędziów CTIF oraz ZG OSP RP


