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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Inspektor obrony cywilnej 325513

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu
•
•
•

Instruktor obrony cywilnej.
Pracownik obrony cywilnej.
Specjalista do spraw obrony cywilnej.

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

3257 Environmental and occupational health inspectors and associates.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):
•

Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne.

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,
• analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
• badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
• zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:
•
•
•

Aleksandra Bielecka – Urząd Gminy Kocmyrzów Luborzyca, Luborzyca.
Magdalena Mrozkowiak – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Sebastian Szubzda – Komenda Wojewódzka Policji, Olsztyn.

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

Sebastian Bieszke – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Joanna Gralak-Merchel – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Jolanta Religa – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Włodzimierz Walkusz – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:
•
•

Rafał Kozik – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących,
Kraków.
Beata Służalska – Społeczna Akademia Nauk, Wydział Zamiejscowy, Kielce.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:
•
•

Piotr Kurkiewicz – Urząd Miejski, Słomniki.
Marek Próchenko – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6, Siedlce.

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

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Głównym celem pracy inspektora obrony cywilnej jest planowanie ochrony ludności22, zakładów
pracy, urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury przed skutkami działań zbrojnych i klęsk
żywiołowych13. Aktywność zawodowa inspektora obrony cywilnej zależy od warunków, w jakich działa.
Jeżeli jest to stan pokoju, jego zadania mają charakter głównie szkoleniowo-planistyczny. Może
prowadzić również tajną kancelarię oraz magazyn obrony cywilnej14. W sytuacji kryzysowej (klęska
żywiołowa, stan wojny) do niego należy sprawne wprowadzenie przygotowanych wcześniej planów
obrony cywilnej24 i stała współpraca ze służbami działającymi w rejonie bezpośredniego zagrożenia.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Inspektor obrony cywilnej wykonuje prace związane z planowaniem, opracowaniem i wdrażaniem
w życie planów obrony cywilnej. Koordynuje przedsięwzięcia planistyczne27 i organizacyjne w zakresie
ewakuacji ludności5 na wypadek powstania masowego zagrożenia16 dla życia i zdrowia mieszkańców.
Planuje i organizuje szkolenia, ćwiczenia ludności i załóg zakładów pracy w zakresie powszechnej
samoobrony ludności26, działań przeciwpożarowych oraz postępowania w przypadku klęsk
żywiołowych, katastrof12 i napadu powietrznego20. Nadzoruje tworzenie formacji obrony cywilnej6,
aktualizację kart przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych11 do służby w formacjach obrony cywilnej,
jak również przydziela zadania w przypadku zaistnienia wymienionych zdarzeń. Zazwyczaj praca ta
wiąże się z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów z pracownikami innych instytucji
i zakładów pracy.
Inspektor obrony cywilnej jest odpowiedzialny za:
− organizowanie systemów wykrywania, alarmowania i wczesnego ostrzegania30 ludności,
− planowanie i koordynowanie ewakuacji ludności,
− organizowanie akcji ratunkowych,
− organizowanie pomocy medycznej,
− organizowanie i przygotowywanie doraźnych pomieszczeń dla ludności,
− zaopatrzenie poszkodowanej ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej,
− utrzymywanie porządku w strefach dotkniętych klęską,
− dbanie o ochronę żywności, wody, zwierząt,
− opracowywanie planu zabezpieczenia mienia materialnego, kulturalnego przed zniszczeniem,
− współpracowanie ze sztabami działania kryzysowego w celu niedopuszczenia do zniszczeń.
Sposoby wykonywania pracy
Inspektor obrony cywilnej wykonuje pracę polegającą m.in. na:
− tworzeniu planów obrony cywilnej, ewakuacji ludności, ochrony zabytków,
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planowaniu osiągnięcia wyższej gotowości organów obrony cywilnej7 i jej służb, zwiększenia składu
osobowego i rozszerzenia działalności organów wykonawczych obrony cywilnej23,
planowaniu ukrycia ludności w budowlach ochronnych,
planowaniu zaopatrzenia załóg zakładów pracy, szkół, szpitali i ludności w indywidualne środki
ochrony przed skażeniem,
planowaniu zabezpieczenia zakładów pracy, szkół, szpitali oraz ochrony dóbr materialnych
i kultury21 przed zniszczeniem,
organizowaniu i prowadzeniu szkoleń teoretycznych w zakresie obrony cywilnej dla kadry
kierowniczej i członków formacji obrony cywilnej,
planowaniu zabezpieczenia technicznego – transportu, materiałów pędnych17 i narzędzi,
wyposażenia, bazy żywieniowej2 dla różnych wariantów zagrożeń,
planowaniu i organizowaniu szkoleń, ćwiczeń i treningów ludności, załóg zakładów pracy
w zakresie ratownictwa i powszechnej samoobrony, działań przeciwpożarowych oraz
postępowania w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych,
organizowaniu i prowadzeniu ćwiczeń oddziałów obrony cywilnej z innymi służbami
w symulowanych warunkach zagrożeń,
sporządzaniu sprawozdań rocznych z planowania, szkolenia, ćwiczeń i treningów,
prowadzeniu kontroli jednostek podległych i nadzorowanych w zakresie przygotowania obrony
cywilnej,
opracowywaniu planów rozśrodkowania25 i ewakuacji ludności oraz zabezpieczeniu ich potrzeb
bytowych,
prowadzeniu magazynu obrony cywilnej, utrzymywaniu w sprawności i czystości sprzętu oraz jego
konserwowaniu,
nadzorowaniu tworzenia formacji obrony cywilnej, nakładaniu przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych, przydzielaniu im zadań,
przygotowywaniu zestawień prognozowanych skutków napadów powietrznych oraz ustalaniu
możliwości pracy zespołów ratowniczych w rejonach działania,
planowaniu udziału formacji samoobrony w działaniach ratunkowych (zapobieganie i likwidacja
skutków klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych).

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3 i 3.4.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Na co dzień miejscem pracy inspektora obrony cywilnej są:
− pomieszczenia biurowe,
− magazyny sprzętu obrony cywilnej.
Ponadto wykonuje zadania poza miejscem pracy w czasie szkoleń lub ćwiczeń oraz w czasie kontroli
podległych mu instytucji. Praca wykonywana jest zazwyczaj w budynku w pozycji siedzącej, przy
sztucznym oświetleniu.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Inspektor obrony cywilnej w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
− telefon komórkowy,
− komputer z dostępem do internetu,
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mechaniczną maszynę do pisania (w przypadku sporządzania dokumentacji niejawnej),
drukarkę, skaner, kserokopiarkę, laminator, rzutnik, gilotynę, niszczarkę,
radiotelefon, telefon stacjonarny, faks,
sprzęt obrony cywilnej (odzież ochronna, maski gazowe15, indywidualne pakiety chemiczne8,
indywidualne pakiety medyczne9, dozymetry4, nadciśnieniowe aparaty powietrzne19 i inne),
− sprzęt specjalistyczny obrony cywilnej (pojazdy, agregaty prądotwórcze1, mierniki
promieniowania18, torby ratownicze typu R-131, defibrylatory3 i inne).
Organizacja pracy
Inspektor obrony cywilnej współpracuje z inspektorami obrony cywilnej Wydziałów Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego innych urzędów lub instytucjami w zakresie wymiany informacji
i opracowywania wspólnych planów działania. Wiąże się to przede wszystkim z kontaktami z ludźmi,
a ich częstotliwość zależy od zakładu pracy, w którym pracownik jest zatrudniony.
W warunkach pełnej stabilizacji (brak bezpośredniego zagrożenia), w zależności od wielkości miejsca
pracy, inspektor obrony cywilnej pracuje w wymiarze pełnego etatu lub 1/2 etatu w systemie
jednozmianowym, w stałych godzinach pracy.
W zależności od miejsca pracy i wykonywanych zadań zawodowych, pracuje indywidualnie (np. przy
opracowywaniu planów) lub zespołowo (kontaktując się z innymi pracownikami). Stanowisko pracy
łączone jest często z innymi stanowiskami, np. inspektora do spraw obronnych, ochrony
przeciwpożarowej, pełnomocnika do spraw informacji niejawnych10.
W warunkach zagrożenia inspektora obrony cywilnej obowiązuje nienormowany czas pracy. Może być
osobą inicjującą bądź koordynującą działania obrony cywilnej.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Inspektor obrony cywilnej jest narażony na zagrożenia typowe dla pracowników biurowych:
− prąd elektryczny – pracownik może zostać porażony prądem zasilającym urządzenia,
− powierzchnie, na których możliwy jest upadek pracownika (np. uszkodzone podłogi i wykładziny,
progi, zawilgocone posadzki z terakoty, układanie i zdejmowanie materiałów z wysokich regałów
i półek), dlatego mogą spowodować uszkodzenie ciała,
− przemieszczanie ciężkich przedmiotów (np. komputerów, kopiarek, mebli biurowych), mogące
spowodować uszkodzenie układu kostnego lub zgniecenia kończyn dolnych,
− temperatura, wilgotność i ruch powietrza w pomieszczeniach pracy (np. brak wentylacji naturalnej,
ogrzewania zapewniającego właściwą temperaturę), powodujące szybsze zmęczenie lub ryzyko
przeziębienia,
− oświetlenie w pomieszczeniach pracy (np. brak oświetlenia dziennego, niewłaściwe natężenie
oświetlenia sztucznego), prowadzące do uszkodzenia układu wzrokowego,
− hałas w miejscu pracy (np. hałas pochodzący ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych, urządzeń
biurowych, instalacji oraz urządzeń wentylacyjnych), powodujący uszkodzenie układu słuchowego,
− obciążenia fizyczne spowodowane m.in. niestosowaniem zasad ergonomii w organizacji
i wyposażeniu stanowisk pracy,
− obciążenia nerwowo-psychiczne (nadmierne obciążenie umysłu, obciążenia emocjonalne).
Inspektor obrony cywilnej może być również narażony na zagrożenia podczas zwalczaniu klęsk
żywiołowych lub stanu wojny, mogą to być m.in.:
− substancje chemiczne powstające podczas pożaru (możliwość ostrego zatrucia),
− różne związki chemiczne, na które może być narażony podczas katastrof chemicznych (możliwość
ostrych zatruć, poparzeń, zapaleń skóry),
− niebezpieczne związki chemiczne, np. cyjanowodór, dwutlenek siarki, tlenki azotu (uwolnione do
atmosfery podczas przypadkowego pożaru lub wybuchu),
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każdy możliwy czynnik biologiczny wywołujący choroby zakaźne, którego źródłem mogą być
ratowane osoby lub zwierzęta,
niekontrolowane reakcje chemiczne (możliwość poparzeń i urazów na skutek eksplozji
i pożaru),
żrące substancje chemiczne podczas awarii cystern (możliwość poparzeń chemicznych),
łatwopalne gazy, ciecze i ciała stałe (możliwość poparzeń i urazów na skutek pożaru i eksplozji),
wiele różnych substancji chemicznych (praktycznie wszystkie znane czynniki chemiczne lub ich
połączenie), w tym substancje żrące, drażniące, toksyczne, neurotoksyczne, duszące, uczulające,
rakotwórcze, mutagenne, teratogenne, radioaktywne itd. (możliwość różnych skutków
zdrowotnych, zatruć, alergii skórnych, pokarmowych),
mikroorganizmy chorobotwórcze, praktycznie wszystkie znane czynniki biologiczne, w tym wirusy,
bakterie, grzyby, pasożyty itd. (możliwość zakażenia chorobami zakaźnymi na drodze oddechowej,
pokarmowej, kontaktowej, czy też drogą przerwania ciągłości tkanek),
niska temperatura podczas prowadzenia akcji ratowniczych w okresie zimowym, szczególnie
podczas akcji ratownictwa wodnego (możliwość odmrożenia, zapalenia oskrzeli i płuc).

Do występujących w zawodzie chorób można zaliczyć:
− choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa, narządów ruchu, żylaki,
− nerwice i depresje,
− zespół stresu pourazowego,
− choroby oczu,
− syndrom chronicznego zmęczenia,
− bóle głowy i migreny,
− syndrom wypalenia zawodowego29.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód inspektor obrony cywilnej ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
− ogólna wydolność fizyczna,
− sprawność narządu wzroku,
− sprawność narządu słuchu,
− sprawność narządów równowagi,
− sprawność zmysłu dotyku;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
− koordynacja wzrokowo-ruchowa,
− ostrość słuchu,
− ostrość wzroku,
− czucie dotykowe,
− szybki refleks,
− zmysł równowagi,
− spostrzegawczość,
− zręczność rąk i palców;
w kategorii sprawności i zdolności
− zdolność analizowania sytuacji i podejmowania ryzyka,
− rozumowanie logiczne,
− zdolność koncentracji uwagi,
− podzielność uwagi,
− uzdolnienia kierownicze i organizacyjne,
7
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− zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
− współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
− zdolność skutecznego przekonywania,
− zdolność skutecznego negocjowania,
− przywództwo,
− zdolność pracy pod presją czasu;
w kategorii cech osobowościowych
− gotowość do pracy w szybkim tempie,
− gotowość do współdziałania,
− komunikatywność,
− wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny,
− wytrzymałość na długotrwały wysiłek psychiczny,
− odporność emocjonalna,
− odporność na działanie pod presją czasu,
− odpowiedzialność za innych,
− wychodzenie z własną inicjatywą,
− wytrwałość i cierpliwość,
− rzetelność i dokładność.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.5. Kompetencje społeczne; 3.6. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Aktywność i wydatek energetyczny osoby pracującej w zawodzie inspektor obrony cywilnej zależy od
warunków, w jakich działa. W stanie pokoju, praca ma charakter głównie szkoleniowo-planistyczny
i nie wiąże się ze szczególnymi wymaganiami zdrowotnymi. W sytuacji kryzysowej (klęska żywiołowa,
stan wojny) inspektor działa w warunkach dużego obciążenia umysłowego związanego
z analizowaniem sytuacji, koniecznością podejmowania szybkich decyzji, często wiążących się
z ryzykiem. Dlatego w zawodzie wymagane są:
− wysoka sprawność fizyczna,
− radzenie sobie z negatywnymi skutkami stresu w warunkach zagrożenia i pracy pod presją czasu.
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu inspektor obrony cywilnej są:
− niepełnosprawność ruchowa uniemożliwiająca przemieszczanie się, zarówno podczas
wykonywanych inspekcji w jednostkach nadzorowanych w zakresie przygotowania obrony
cywilnej, jak i w przypadku sytuacji zagrożeń,
− choroby układu krążenia i układu nerwowego utrudniające funkcjonowanie w warunkach ciągłego
stresu.
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.
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2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Do podjęcia pracy w zawodzie inspektor obrony cywilnej preferowane jest minimum wykształcenie
średnie. Pracodawcy chętnie zatrudniają absolwentów techników kształcących w zawodach
pokrewnych, takich jak: technik ochrony środowiska lub technik bezpieczeństwa i higieny pracy.
Z analizy oczekiwań pracodawców wynika jednak, że na większość stanowisk poszukuje się osób
z wykształceniem wyższym, które ukończyły kierunek bezpieczeństwo narodowe lub pokrewne, albo
inny kierunek studiów uzupełniony o studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa narodowego.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2018 r.) nie ma możliwości uzyskania tytułu zawodowego inspektor obrony cywilnej w toku
edukacji formalnej. Do podjęcia pracy w zawodzie nie jest wymagane posiadanie specyficznych
kwalifikacji, uprawnień zawodowych.
Przy zatrudnianiu w tym zawodzie preferowane są przez pracodawców osoby legitymujące się:
− dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (pełne) w zawodzie szkolnym pokrewnym
technik ochrony środowiska lub świadectwami potwierdzającymi kwalifikacje wyodrębnione dla
zawodu technik ochrony środowiska (cząstkowe): RL.08 Ocena stanu środowiska, RL.09
Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska,
− dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (pełne) w zawodzie szkolnym pokrewnym
technik bezpieczeństwa i higieny pracy: MS.12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.
Wymienione wyżej kwalifikacje potwierdzane są przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
WAŻNE:
Do wykonywania zawodu inspektor obrony cywilnej niezbędna jest znajomość aktualnych przepisów prawa,
między innymi z zakresu: powszechnego obowiązku obrony RP, ochrony informacji niejawnych, zarządzania
kryzysowego, w tym w stanie klęski żywiołowej, postępowania administracyjnego.
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
W zawodzie inspektor obrony cywilnej brak jest jednej ustalonej ścieżki awansu zawodowego.
Posiadając kilkuletnie doświadczenie pracownik może awansować na stanowisko kierownicze, np.
kierownika wydziału lub referatu, w którym wykonywał wcześniej swoje obowiązki. Niektóre
instytucje, aby mianować na ww. stanowiska, oprócz wieloletniego doświadczenia zawodowego mogą
wymagać uzupełnienia wykształcenia do minimum I stopnia studiów wyższych.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie inspektor obrony cywilnej nie ma możliwości potwierdzania
kompetencji zawodowych w systemie edukacji formalnej.
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzenia kwalifikacji pełnych
w pokrewnych zawodach szkolnych (technik ochrony środowiska i technik bezpieczeństwa i higieny
pracy) oraz kwalifikacji cząstkowych:
− dla zawodu technik ochrony środowiska: RL.08 Ocena stanu środowiska, RL.09 Planowanie
i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska,
9
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−

dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy: MS.12 Zarządzanie bezpieczeństwem
w środowisku pracy.

Kompetencje zdobywane lub rozwijane w toku edukacji pozaformalnej i uczenia się nieformalnego,
potwierdzają różnego rodzaju certyfikaty, zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniach.
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 obrony cywilnej może rozszerzać swoje kompetencje
zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
Inspektor ochrony radiologicznej
Inspektor ochrony środowiska
S
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
S
Technik ochrony środowiska

Kod zawodu
325502
325503
325504
325509
325511

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie inspektor obrony cywilnej wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7

Przygotowywanie planów obrony cywilnej.
Przygotowywanie planów zaopatrzenia ludności w środki niezbędne do przetrwania.
Przygotowywanie planów ewakuacji ludności.
Przygotowywanie szkoleń w zakresie obrony cywilnej.
Przeprowadzanie ćwiczeń i treningów w zakresie obrony cywilnej.
Koordynowanie działań ratunkowych w czasie pokoju.
Koordynowanie działań ratunkowych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie
wojny.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Opracowywanie planów obrony cywilnej, zaopatrywania
i ewakuacji ludności
Kompetencja zawodowa Kz1: Opracowywanie planów obrony cywilnej, zaopatrywania i ewakuacji
ludności obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są
odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Przygotowywanie planów obrony cywilnej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•

Stany wyższej gotowości organów obrony
cywilnej i jej służb;
Sposoby i formy ukrycia ludności w budowlach
ochronnych;
Rodzaje i wartość dóbr materialnych i kultury;
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Dokonywać analizy systemu wykrywania,
ostrzegania i alarmowania, budownictwa
ochronnego, wyposażenia, bazy magazynowej,
sprzętu obrony cywilnej, punktów do likwidacji
skażeń, planowania, ochrony ujęć i urządzeń
wodnych;
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•
•

•

Sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa obywateli
kraju;
Specyfikę funkcjonowania organizacji formacji
obronnych.

•

•
•
•

Dokonywać analizy finansowania zadań
i szkoleń oraz sprawowania nadzoru nad realizacją
zadań obrony cywilnej w zależności od stanu
gotowości obronnej państwa;
Opracowywać plan ukrycia ludności w budowlach
ochronnych przed skutkami katastrof, nalotów
powietrznych oraz użycia broni masowego
rażenia;
Opracowywać plan ochrony dóbr materialnych
i kultury przed zniszczeniem;
Pozyskiwać informacje o zagrożeniach
bezpieczeństwa obywateli kraju;
Planować pracę organizacji formacji obronnych.

Z2 Przygotowywanie planów zaopatrzenia ludności w środki niezbędne do przetrwania
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•

•
•
•

Stan i liczbę osób oraz zakładów pracy (w tym
stan załogi) na danym terenie;
Indywidualne środki ochrony przed skażeniem;
Zestawienia prognozowanych skutków klęsk
żywiołowych, katastrof naturalnych i napadów
powietrznych;
Zasady pracy zespołów ratowniczych w rejonach
działania;
Potrzeby utrzymywania magazynu obrony
cywilnej;
Sposób i formę kontroli jednostek obrony
cywilnej.

•
•
•
•
•

Pozyskiwać informacje o liczbie osób oraz liczbie
zakładów pracy i stanie ich załóg;
Charakteryzować i dostosowywać środki ochrony
do rodzaju skażenia;
Planować i dostosowywać ochronę do rodzaju
klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej
i napadu powietrznego;
Planować i uzgadniać formę pracy zespołów
ratowniczych;
Planować i pozyskiwać środki do wyposażenia
magazynu obrony cywilnej;
Planować i przeprowadzać kontrolę jednostek
obrony cywilnej.

Z3 Przygotowywanie planów ewakuacji ludności
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•
•
•

Systemy Wykrywania, Alarmowania i Wczesnego
Ostrzegania;
Metody i formy rozśrodkowania ludności;
Sposoby zaplanowania ewakuacji ludności;
Sposoby planowania zabezpieczenia zakładów
pracy;
Sposoby planowania zabezpieczenia
technicznego.

•

•
•
•

Oceniać stopień zagrożenia i sposób
informowania o nim ludności;
Planować i rozśrodkowywać ludność
w poszczególnych obiektach, schronach
i ukryciach;
Planować siły i środki niezbędne do ewakuacji
ludności i opracowywać harmonogram czynności;
Planować zabezpieczenia zakładów pracy;
Planować zabezpieczenie techniczne.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony
cywilnej
Kompetencja zawodowa Kz2: Organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej obejmuje
zestaw zadań zawodowych Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
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Z4 Przygotowywanie szkoleń w zakresie obrony cywilnej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•
•

•

Zakres i metody ochrony ludności w przypadku
klęsk żywiołowych, ataków terrorystycznych
oraz działań wojennych;
Metody i formy szkolenia kadry kierowniczej
i członków formacji obrony cywilnej
w symulowanych warunkach zagrożeń;
Sposoby sporządzania sprawozdań
z przeprowadzonych szkoleń;
Treści programowe oraz zagadnienia
merytoryczne wymagane do przeprowadzenia
szkolenia;
Przepisy prawa związane z prawami autorskimi
w kontekście tworzenia konspektu lub
prezentacji.

•
•
•
•

Charakteryzować działania związane z ochroną
ludności w przypadku klęsk żywiołowych, ataków
terrorystycznych oraz działań wojennych;
Dokonywać wyboru najbardziej efektywnych
metod i form szkolenia;
Sporządzać sprawozdania z przeprowadzonych
szkoleń;
Organizować szkolenia zgodnie z treściami
programowymi oraz zagadnieniami
merytorycznymi;
Przestrzegać obowiązujących przepisów prawa
w kontekście praw autorskich.

Z5 Przeprowadzanie ćwiczeń i treningów w zakresie obrony cywilnej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•

Potrzeby ćwiczeń praktycznych, treningów kadry
kierowniczej i członków formacji obrony cywilnej
w utrwalaniu wiedzy teoretycznej;
Formy praktycznego sprawdzenia prawidłowości
w wykonywaniu obowiązków służbowych
związanych z zakresem obrony cywilnej;
Sposoby dokumentowania ćwiczeń i treningów.

•
•

Organizować ćwiczenia i treningi zgodne z treścią
programową;
Prowadzić ćwiczenia i treningi w zakresie obrony
cywilnej;
Opracowywać dokumentację z przeprowadzonych
ćwiczeń i treningów.

3.4. Kompetencja zawodowa Kz3: Koordynowanie działań w zakresie ochrony ludności
Kompetencja zawodowa Kz3: Koordynowanie działań w zakresie ochrony ludności obejmuje zestaw
zadań zawodowych Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z6 Koordynowanie działań ratunkowych w czasie pokoju
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•
•

•
•

•

Skutki klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych
oraz awarii technicznych;
Sposoby ostrzegania i alarmowania ludności
w sytuacji zagrożenia;
Sposób przygotowania schronów i ukryć dla
ludności oraz utrzymywania ich w gotowości do
użycia;
Rodzaj specjalistycznego sprzętu ratowniczego,
przyrządy i aparaturę do wykrywania różnego
rodzaju zagrożeń.

•
•
•
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Dokonywać analizy zagrożeń;
Dostosowywać formy, metody ostrzegania
i alarmowania ludności do rodzaju zagrożenia;
Organizować i nadzorować sposób
przygotowywania schronów i ukryć dla ludności;
Opracowywać wykaz i weryfikować wyposażenie
formacji obrony cywilnej w specjalistyczny sprzęt
ratowniczy;
Współdziałać w zwalczaniu klęsk żywiołowych
i zagrożeń środowiska oraz usuwać ich skutki.
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Z7 Koordynowanie działań ratunkowych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa
i w czasie wojny
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•
•

•
•
•

Rodzaje i skutki działań zbrojnych przeciwko
ludności, zakładom pracy, urządzeniom
użyteczności publicznej oraz dobrom kultury;
Formy ataków: powietrzny, chemiczny,
biologiczny oraz z użyciem broni masowego
rażenia;
Zagrożenia i warunki do ostrzegania
oraz alarmowania ludności;
Sposoby gromadzenia i przechowywania
indywidualnych środków ochronnych dla formacji
obrony cywilnej i ludności;
Sposoby zaciemniania i wygaszania oświetlenia;
Sposoby i miejsca ukrycia ludności w przypadku
agresji zbrojnej;
Metody przywracania i utrzymywania porządku
w strefach dotkniętych klęskami.

•
•
•
•
•
•
•

Organizować i prowadzić akcje ratunkowe oraz
pomoc medyczną poszkodowanym;
Prowadzić likwidację skażeń i zakażeń;
Ostrzegać i alarmować ludność przed rodzajem
zagrożenia;
Zaopatrywać ludność w sprzęt i środki ochrony
indywidualnej;
Pomagać w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć
wody pitnej, ratowaniu żywności i innych dóbr
niezbędnych do przetrwania;
Dostosowywać zaciemnianie i wygaszanie
oświetlenia do rodzaju zagrożenia;
Organizować miejsca ukryć i zaopatrzenie
żywnościowe dla poszkodowanej ludności;
Pomagać w przywracaniu i utrzymywaniu
porządku w strefach dotkniętych klęskami.

3.5. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie inspektor obrony cywilnej powinien posiadać kompetencje społeczne
niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:
•
•
•
•
•
•
•
•

Przestrzegania ogólnie przyjętych zachowań etycznych, zasad uczciwości, rzetelności oraz
poufności.
Ponoszenia odpowiedzialności za realizowane działania w zakresie obrony cywilnej, w tym za
bezpieczeństwo ludzi.
Dokonywania samooceny i weryfikowania działań w zakresie realizowania zadań zawodowych
dotyczących obrony cywilnej.
Współpracy z zespołem wewnętrznym i zewnętrznym, budowania atmosfery współpracy i dążenia
do celu, uczestniczenia w wypracowaniu konstruktywnych i efektywnych rozwiązań
w zakresie obrony cywilnej.
Komunikowania się z pracownikami instytucji zajmujących się obroną cywilną i obronnością.
Planowania działań, zarządzania czasem, przewidywania skutków podejmowanych działań
w obszarze obrony cywilnej.
Radzenia sobie ze stresem (np. w relacjach z przełożonymi, zleceniodawcami, pracownikami
monitorowanych instytucji, współpracownikami).
Rozwijania kompetencji osobistych i zawodowych, w tym ustawicznego aktualizowania wiedzy
i podwyższania umiejętności w zakresie obrony narodowej.

3.6. 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 obrony cywilnej.
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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
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Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu inspektor obrony cywilnej

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu
Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

3.7. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie inspektor obrony cywilnej 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
Inspektor obrony cywilnej może być zatrudniony w administracji rządowej, samorządowej, urzędach
wojewódzkich, powiatowych oraz miast i gmin, gdzie nadzór nad jego pracą sprawuje wojewoda,
starosta, burmistrz, wójt lub prezydent miasta. Pełnią oni również funkcję Szefów Obrony Cywilnej.
W czasie pokoju i przy braku zagrożeń klęskami żywiołowymi miejscem pracy inspektora są również
większe zakłady pracy, takie m.in. jak szpital, zakład użyteczności publicznej (np. wodociągi,
komunikacja, zakłady gazownicze).
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
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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: 31.10.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
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
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 prowadzi się kształcenia
w zawodzie inspektor obrony cywilnej w formach szkolnych.
Szkoły średnie techniczne oferują kształcenie w zawodach pokrewnych z obszaru ochrony środowiska,
takich jak: technik ochrony środowiska oraz technik bezpieczeństwa i higieny pracy.
Preferowane przez pracodawców wykształcenie wyższe inspektor obrony cywilnej może zdobyć na
kierunkach bezpieczeństwo narodowe lub innych pokrewnych funkcjonujących w ramach
uniwersyteckich i wyższych szkół zawodowych na wydziałach nauk politycznych, społecznych lub
humanistycznych.
Szkolenie
Inspektor obrony cywilnej może rozwijać i doskonalić kompetencje zawodowe poprzez udział
w kursach, specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez wyższe uczelnie, instytucje
szkoleniowe, ośrodki naukowo-dydaktyczne krajowe i zagraniczne. Szkolenia z zakresu obrony cywilnej
są realizowane na szczeblu centralnym oraz terenowym (wojewódzkim, powiatowym, gminnym)
i w zakładach pracy.
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Organizatorami szkoleń są:
− na szczeblu centralnym Szef Obrony Cywilnej Kraju28,
− na szczeblu wojewódzkim szef obrony cywilnej województwa,
− na szczeblu powiatowym szef obrony cywilnej powiatu,
− na szczeblu gminnym szef obrony cywilnej gminy,
− w zakładzie pracy kierownik zakładu pracy.
Najczęściej są to szkolenia z tematyki paramilitarnej, paramedycznej, pożarniczej.
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: 31.10.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
https://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
Wynagrodzenie (2018 r.) osób pracujących w zawodzie inspektor obrony cywilnej wynosi najczęściej
od 2850 zł do 4050 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat.
Osoby nowo zatrudnione, o mniejszym doświadczeniu, mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości od
2850 zł do 3300 zł brutto miesięcznie. Osoby z wyższym wykształceniem i większym doświadczeniem
mogą liczyć na wynagrodzenie od 3100 zł do 4050 zł brutto miesięcznie.
Na wysokość wynagrodzenia mają wpływ następujące czynniki:
− rodzaj instytucji i jej wielkość (ew. kapitał firmy),
− poziom i kierunek wykształcenia,
− staż pracy,
− region zatrudnienia,
− zakres obowiązków,
− miejsce zatrudnienia.
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: 31.10.2018]:
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
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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
W zawodzie inspektor obrony cywilnej możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier, dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
− z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O), w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
− z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do
skorygowania za pomocą implantów lub aparatów słuchowych.
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
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: 31.10.2018 r.
•
•
•

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 412,
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, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1897).
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, z późn. zm.).
Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1257, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U.
poz. 1663).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
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 Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu
realizacji edukacji dla bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 139, poz. 1131, z późn. zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie stanowisk uznawanych za
równorzędne z odbywaniem służby w obronie cywilnej (Dz. U. Nr 60, poz. 519).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 r. w sprawie
odbywania służby w obronie cywilnej (Dz. U. Nr 169, poz. 1391, z późn. zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96,
poz. 850).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony
ludności (Dz. U. Nr 91, poz. 421).
Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 5 października 2017 r. roku do działalności
w dziedzinie obrony cywilnej w 2018 r.
Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji
i sposobu szkoleń z zakresu OC.

Literatura branżowa:
•
•
•
•
•
•
•

Gierszewski J.: Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu. Difin, Warszawa 2013.
Gierszewski J.: Pozamilitarne ogniwa ochronne państwa i ich miejsce w systemie obronnym,
w: Chrabkowski M., Tatarczuk C., Tomaszewski J. (red.): Bezpieczeństwo w administracji
i biznesie we współczesnym świecie. Część 1. WSAiB, Gdynia 2011.
Jobda W.: Obrona cywilna w systemie obronnym państwa. Wyższa Szkoła Oficerska Sił
Powietrznych, Dęblin 2013.
Kalinowski R.: Obrona cywilna w Polsce. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce 2011.
Kalinowski R.: Obrona cywilna w sytuacjach zagrożeń kryzysowych społeczeństwa. Przegląd
Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, Siedlce 2012.
Kitler W., Skrabacz A.: Bezpieczeństwo ludności cywilnej. Towarzystwo Wiedzy Obronnej,
Warszawa 2010.
Krynojewski F.: Obrona cywilna Rzeczpospolitej Polskiej. Difin, Warszawa 2012.
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Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów szkoleń:
ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Informatory o egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe: https://cke.gov.pl/egzaminzawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/informatory/informatory-2
Obrona Cywilna: http://www.obronacywilna.org
Obrona Cywilna: http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/455/obrona_cywilna.html
Obrona Cywilna Kraju. Serwis informacyjny: https://www.ock.gov.pl
Opis zawodu: https://www.jobs.pl/stanowisko/inspektor-ds-obrony-cywilnej
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Praca.pl:https://www.praca.pl/poradniki/lista-stanowisk/administracja-publiczna-sluzbacywilna/inspektor-ds-obrony-cywilnej_pr-980.html
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego:
https://mkuliczkowski.pl/static/pdf/slownik.pdf
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

Agregat prądotwórczy

Źródło zasilania energią elektryczną z możliwym
bardzo długim czasem podtrzymania (nawet do
kilku dni). Generator lub prądnica napędzana
najczęściej silnikiem spalinowym wysokoprężnym
lub turbiną gazową.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Krynojewski F.: Obrona cywilna
Rzeczpospolitej Polskiej. Difin,
Warszawa 2012

2

Baza żywieniowa

Planowanie wyżywienia ewakuowanej ludności.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Krynojewski F.: Obrona cywilna
Rzeczpospolitej Polskiej. Difin,
Warszawa 2012
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3

Defibrylator

Urządzenia medyczne analizujące pracę serca. Za
pomocą elektrod defibrylacyjnych dostarcza do
serca określoną energię elektryczną. W sytuacji
nieprawidłowego rytmu serca poprzez defibrylację
doprowadzamy do stabilizacji jego pracy jako
pompy. Defibrylatory serca poprzez specjalny
program prowadzą ratującego przez cały proces
ratunkowy.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Krynojewski F.: Obrona cywilna
Rzeczpospolitej Polskiej. Difin,
Warszawa 2012

4

Dozymetr

Przyrząd do pomiarów dawek promieniowania
jonizującego i aktywności promieniotwórczej
preparatów, a także przyrząd do pomiarów
indywidualnej dawki napromieniowania gamma
otrzymanej przez człowieka w czasie pobytu
w rejonie skażonym środkami promieniotwórczymi.
Za pomocą detektorów możemy wykrywać
promieniowanie jonizujące i mierzyć jego natężenie
(aktywność, natężenie strumienia cząstek przez
powierzchnię, moc dawki) lub ilość (dawkę).

www.if.pw.edu.pl/~pluta/pl/dy
d/mfj/zal03/zamajtys/Dozymetr
ia.doc
[dostęp: 31.10.2018]

5

Ewakuacja ludności

Zorganizowane przemieszczenie ludności, często
wraz z dobytkiem z miejsca zagrożenia na obszar
bezpieczny.

6

Formacja obrony
cywilnej

Podstawowa jednostka organizacyjna przeznaczona
do wykonywania zadań obrony cywilnej, którą tworzą
w drodze rozporządzenia ministrowie, a w drodze
zarządzenia wojewodowie, starostowie, wójtowie lub
burmistrzowie (prezydenci miast), uwzględniając
w szczególności skalę występujących zagrożeń, rodzaj
formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy
i organizację wewnętrzną. Mogą ją tworzyć także
pracodawcy.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Krynojewski F.: Obrona cywilna
Rzeczpospolitej Polskiej. Difin,
Warszawa 2012
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Krynojewski F.: Obrona cywilna
Rzeczpospolitej Polskiej. Difin,
Warszawa 2012

7

Gotowość organów
obrony cywilnej

Przygotowanie przedstawicieli obrony cywilnej do
realizacji zadań ustawowych.

8

Indywidualny pakiet
chemiczny

Zestaw substancji chemicznych służący do
odkażania niewielkich powierzchni ciała
stosowanych do dezaktywacji bojowych środków
trujących.

9

Indywidualny pakiet
medyczny

Wyposażenie medyczne przeznaczone do ochrony
życia i zdrowia w warunkach zagrożenia. Pakiet
umożliwia udzielenie samopomocy. Wyposażenie
dobrane w taki sposób, żeby ranny, ale przytomny,
udzielił sam sobie pomocy w oczekiwaniu na
ratownika.

10

Informacja niejawna

Informacja, której nieuprawnione ujawnienie
spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody
dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby
niekorzystne z punktu widzenia jej interesów.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf
/DocDetails.xsp?id=WDU20180
000412
[dostęp: 31.10.2018]

11

Karta przydziału
organizacyjno-mobilizacyjnego

Dokument przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego do pełnienia służby na
określonych stanowiskach wydawany osobie
przeznaczonej do służby w formacjach obrony
cywilnej.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:,
Krynojewski F.: Obrona cywilna
Rzeczpospolitej Polskiej. Difin,
Warszawa 2012

12

Katastrofa

Wydarzenie nagłe, tragiczne w skutkach powodujące
straty materialne oraz ciężkie urazy lub śmierć ludzi.

https://mkuliczkowski.pl/static/
pdf/slownik.pdf
[dostęp: 31.10.2018]
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Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Krynojewski F.: Obrona cywilna
Rzeczpospolitej Polskiej. Difin,
Warszawa 2012
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Krynojewski F.: Obrona cywilna
Rzeczpospolitej Polskiej. Difin,
Warszawa 2012
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Krynojewski F.: Obrona cywilna
Rzeczpospolitej Polskiej. Difin,
Warszawa 2012
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13

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.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf
/DocDetails.xsp?id=WDU20020
620558
[dostęp: 31.10.2018]

14

Magazyn obrony
cywilnej

Pomieszczenia do przechowywania sprzętu
stanowiącego wyposażenie formacji obrony cywilnej
(m.in. maski przeciwgazowe, koce, łóżka polowe,
megafony itp.).

15

Maska gazowa

Podstawowe urządzenie służące do ochrony dróg
oddechowych, twarzy i oczu przed działaniem
substancji szkodliwych dla zdrowia.

16

Masowe zagrożenie

Sytuacja wywołana działaniem sił natury, awariami
technicznymi bądź innymi zdarzeniami, która stwarza
potencjalną możliwość utraty zdrowia, życia ludzkiego
lub wystąpienia szkody w mieniu albo środowisku,
charakteryzująca się dużym obszarem objętym
zagrożeniem lub dużą liczbą zagrożonych osób.

17

Materiały pędne

Paliwa do silników spalinowych.

18

Miernik
promieniowania

Urządzenie umożliwiające uzyskanie informacji
o rodzaju i ilości promieniowania.

19

Nadciśnieniowy aparat
powietrzny

Środek ochrony osobistej stosowany w przypadku
zagrożenia powietrznego środowiska pracy.
Autonomiczny aparat ochrony dróg oddechowych
o otwartym obwodzie z rezerwą sprężonego
powietrza. Pozwala użytkownikowi korzystać ze
zdatnego do oddychania powietrza pochodzącego
z butli umieszczonych na stelażu. Może być
stosowany w warunkach niedoboru tlenu
w otaczającej atmosferze oraz przy
zanieczyszczeniach powietrza substancjami
toksycznymi niezależnie od charakteru i stężenia
powietrza. Stosowany przeważnie w akcjach
ratowniczych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Krynojewski F.: Obrona cywilna
Rzeczpospolitej Polskiej. Difin,
Warszawa 2012
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Krynojewski F.: Obrona cywilna
Rzeczpospolitej Polskiej. Difin,
Warszawa 2012
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Kalinowski R.: Obrona cywilna
w sytuacjach zagrożeń
kryzysowych społeczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla
Bezpieczeństwa, Siedlce 2012
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Krynojewski F.: Obrona cywilna
Rzeczpospolitej Polskiej. Difin,
Warszawa 2012
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Krynojewski F.: Obrona cywilna
Rzeczpospolitej Polskiej. Difin,
Warszawa 2012
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Krynojewski F.: Obrona cywilna
Rzeczpospolitej Polskiej. Difin,
Warszawa 2012

20

Napad powietrzny

Atak, nalot środków transportu lotniczego z użyciem
środków rażenia celem wykonania określonego
zadania.

23

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Krynojewski F.: Obrona cywilna
Rzeczpospolitej Polskiej. Difin,
Warszawa 2012
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Zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zniszczeniem,
grabieżą w czasie konfliktu zbrojnego lub klęski
żywiołowej przedmiotów ruchomych lub
nieruchomych, dawnych lub współczesnych
mających znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju
kulturowego ze względu na wartość historyczną lub
artystyczną. Polega na ich ukryciu i zabezpieczeniu
przed zniszczeniem w budowlach lub innych
obiektach, ewakuacji zasobów do wytypowanych
ukryć na terenie kraju, ewakuacji najcenniejszych
zasobów za granicę.
Jedno z zadań obrony cywilnej obejmujące
przedsięwzięcia umożliwiające przetrwanie ludzi
w czasie kataklizmu i na wypadek wojny.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Krynojewski F.: Obrona cywilna
Rzeczpospolitej Polskiej. Difin,
Warszawa 2012

21

Ochrona dóbr
materialnych i kultury

22

Ochrona ludności

23

Organy wykonawcze
obrony cywilnej

Centralnym organem administracji rządowej
w sprawach obrony cywilnej jest Szef Obrony Cywilnej
Kraju, którego powołuje Prezes Rady Ministrów na
wniosek ministra właściwego do spraw
wewnętrznych. Szef Obrony Cywilnej Kraju podlega
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
Terenowymi organami są: wojewodowie,
starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci
miast).

24

Plan obrony cywilnej

Dokument z zakresu obrony cywilnej w Polsce
opracowywany w celu ustalenia i przygotowania
przedsięwzięć organizacyjnych i rzeczowych obrony
cywilnej na okres zagrożenia bezpieczeństwa
państwa i wojny, sporządzany przez organy
administracji rządowej i samorządowej, jednostki
organizacyjne, instytucje oraz podmioty
gospodarcze, które są zobligowane do
przygotowania i realizacji zadań z zakresu obrony
cywilnej.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Krynojewski F.: Obrona cywilna
Rzeczpospolitej Polskiej. Difin,
Warszawa 2012

25

Plany rozśrodkowania

Plany wywiezienia ludności i mienia poza teren
zagrożenia do wcześniej ustalonych i przygotowanych
miejsc w danym mieście przez wyznaczone osoby
własnymi lub przydzielonymi środkami transportu.

26

Powszechna
samoobrona ludności

Forma realizacji przez obywateli ustawowego
obowiązku w zakresie obrony cywilnej. Jej celem jest
przygotowanie ludności do samoobrony przed
środkami masowego rażenia oraz innymi działaniami
nieprzyjaciela.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Krynojewski F.: Obrona cywilna
Rzeczpospolitej Polskiej. Difin,
Warszawa 2012
https://mkuliczkowski.pl/static/
pdf/slownik.pdf
[dostęp: 31.10.2018]

27

Przedsięwzięcia
planistyczne

Całokształt przedsięwzięć organizacyjnych
polegających na opracowywaniu planów w zakresie
zapobiegania, przygotowania, reagowania
i odbudowy zapewniających osiągnięcie właściwego
stanu gotowości cywilnej i zarządzania kryzysowego
na każdym stopniu podziału terytorialnego
państwa.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Krynojewski F.: Obrona cywilna
Rzeczpospolitej Polskiej. Difin,
Warszawa 2012
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Szef Obrony Cywilnej
Kraju

Centralny organ właściwy w sprawach obrony
cywilnej powoływany na wniosek Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji przez Prezesa Rady
Ministrów.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Krynojewski F.: Obrona cywilna
Rzeczpospolitej Polskiej. Difin,
Warszawa 2012
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https://mkuliczkowski.pl/static/
pdf/slownik.pdf
[dostęp: 31.10.2018]
https://www.ock.gov.pl/obrona
_cywilna_kraju/obrona_cywilna
_obecnie
[dostęp: 31.10.2018]
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Syndrom wypalenia
zawodowego

Stan fizycznego i psychicznego wyczerpania pracą
zawodową. Powstaje w wyniku działania
długotrwałych negatywnych uczuć rozwijających się
w związku z obciążeniami zawodowymi. Wśród
przyczyn wypalenia istotne są cechy charakteru,
sposób przeżywania swojej pracy i uświadomione lub
nieuświadomione oczekiwania, także o charakterze
psychologicznym związane z wykonywanym
zawodem. Zespół wypalenia jest wynikiem
długotrwałej frustracji, w której powstaniu odgrywają
rolę także czynniki osobiste i osobowościowe. Jest
głębokim rozminięciem się w oczekiwaniach i utratą
sensu wykonywanej pracy.

http://online.synapsis.pl/Slowni
czek/Zespol-wypaleniazawodowego.html
[dostęp: 31.10.2018]
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Systemy Wykrywania,
Alarmowania
i Wczesnego
Ostrzegania

Jedno z zadań obrony cywilnej mające na celu
ochronę ludności, zakładów pracy, urządzeń
użyteczności publicznej i dóbr kultury, ratowanie
i udzielanie pomocy poszkodowanym, ostrzeganie
i alarmowanie. Polega ono na instalowaniu systemów
alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed
grożącym niebezpieczeństwem z powietrza lub
skażeniem promieniotwórczym i chemicznym w celu
umożliwienia ukrycia się.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Krynojewski F.: Obrona cywilna
Rzeczpospolitej Polskiej. Difin,
Warszawa 2012
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Torba ratownicza typu
R1

Zestaw do ratownictwa medycznego dla straży
pożarnej umożliwiający strażakom udzielanie
pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym na
miejscu zdarzenia według procedur ratowniczych
polegających na: zabezpieczaniu dróg
oddechowych, prowadzeniu oddechu
kontrolowanego lub wspomaganego,
unieruchamianiu złamań oraz podejrzeń złamań lub
zwichnięć, zapewnianie komfortu termicznego,
tamowaniu krwotoków, opatrywanie ran i oparzeń.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Krynojewski F.: Obrona cywilna
Rzeczpospolitej Polskiej. Difin,
Warszawa 2012
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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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