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ANKIETA 

dotycząca efektywności szkolenia 

podstawowego w zawodzie strażak – blok podstawowy 

Celem ankiety jest ocena stopnia przygotowania strażaka do odbywania praktyk w JRG  

w ramach szkolenia podstawowego w zawodzie strażak. Prosimy o jej rzetelne wypełnienie, 

co pozwoli na ocenę i doskonalenie programu i prowadzonych szkoleń. Przed rozpoczęciem 

wypełniania ankiety zaleca się zapoznanie z treściami kształcenia bloku podstawowego 

„Programu szkolenia podstawowego w zawodzie strażak” 

1. Jak ocenia Pan przygotowanie strażaka w zakresie znajomości zasad pełnienia służby 

wewnętrznej? (w skali od 1 do 5 – gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 – najwyższą): 

1      2      3      4      5 

W przypadku wystawienia oceny od 1 do 3 (włącznie), proszę o podanie poniżej 

przyczyny takiej oceny: 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

2. Jak ocenia Pan przygotowanie strażaka w zakresie znajomości (rozróżniania i obsługi) 

sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych? (w skali od 1 do 3 – gdzie 1 oznacza, że strażak nie 

znał danego rodzaju sprzętu, 2 – znał go częściowo, 3 – znał dany rodzaj sprzętu) 

a) podręczny sprzęt gaśniczy     1      2      3 

b) sprzęt i armatura wodna     1      2      3 

c) sprzęt do wytwarzania i podawania piany   1      2      3 

d) drabiny pożarnicze przenośne    1      2      3 

e) sprzęt ewakuacyjny      1      2      3 

f) ratownicze zestawy hydrauliczne    1      2      3 



g) ratownicze zestawy pneumatyczne   1      2      3 

h) ratowniczy sprzęt mechaniczny    1      2      3 

i) sprzęt burzący      1      2      3 

j) pojazdy pożarnicze      1      2      3 

k) ubrania ochronne      1      2      3 

l) ekwipunek osobisty      1      2      3 

m) sprzęt ochrony układu oddechowego   1      2      3 

n) sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny   1      2      3 

o) sprzęt do stabilizacji      1      2      3 

W przypadku wystawienia oceny 1 lub 2 przy którymkolwiek z powyższych rodzajów 

sprzętu, proszę o podanie poniżej przyczyny takiej oceny, wskazując w jakim zakresie 

strażak miał braki: 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

3. Jak ocenia Pan przygotowanie strażaka w zakresie taktyki zwalczania pożarów? (w skali 

od 1 do 3 – gdzie 1 oznacza, że strażak nie potrafił właściwie wykonać poniższych zadań, 2 – potrafił 

częściowo, 3 – potrafił w pełni wykonać poniższe zadania) 

a) zachowanie po ogłoszeniu alarmu bojowego, w tym: korzystanie 

z ześlizgu, zakładanie ubrania specjalnego 

i sprzętu OUO, zajmowanie miejsca w samochodzie 1      2      3 

b) budowa i prowadzenie linii wężowych w poziomie 

oraz pionie        1      2      3 

c) budowa stanowisk gaśniczych    1      2      3 

d) przyjmowanie pozycji prądownika    1      2      3 

e) obsługa rozdzielacza     1      2      3 

f) podawanie pian gaśniczych    1      2      3 

g) przeprowadzanie rozpoznania    1      2      3 



h) operowanie prądami gaśniczymi    1      2      3 

i) wchodzenie do pomieszczeń objętych pożarem  1      2      3 

j) współpraca w rocie      1      2      3 

k) znajomość znaków gestowych    1      2      3 

l) obsługa radiotelefonów     1      2      3 

m) zabezpieczanie poszkodowanego i ratownika 

podczas schodzenia po drabinie    1      2      3 

n) ewakuacja poszkodowanych ze strefy zagrożenia 1      2      3 

o) zachowanie zasad bezpieczeństwa   1      2      3 

W przypadku wystawienia oceny 1 lub 2 przy którymkolwiek z powyższych zagadnień, 

proszę o podanie poniżej przyczyny takiej oceny, wskazując w jakim zakresie strażak 

miał braki: 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

4. Jak ocenia Pan przygotowanie strażaka w zakresie taktyki działań ratowniczych? (w skali 

od 1 do 3 – gdzie 1 oznacza, że strażak nie potrafił właściwie wykonać poniższych zadań, 2 – potrafił 

częściowo, 3 – potrafił w pełni wykonać poniższe zadania) 

a) zabezpieczenie miejsca zdarzenia    1      2      3 

b) odłączanie systemów zasilania w pojazdach  1      2      3 

c) oznakowanie i zabezpieczenie terenu akcji  1      2      3 

d) stabilizacja pojazdu osobowego    1      2      3 

e) wykonywanie cięć, rozpierania i odginania elementów 

konstrukcyjnych w pojazdach    1      2      3 

f) uwalnianie i ewakuacja osoby poszkodowanej  1      2      3 

g) podawanie sygnałów i poleceń podczas kierowania 

ruchem drogowym      1      2      3 

h) kierowanie ruchem wahadłowym    1      2      3 

i) zachowanie zasad bezpieczeństwa   1      2      3 



W przypadku wystawienia oceny 1 lub 2 przy którymkolwiek z powyższych zagadnień, 

proszę o podanie poniżej przyczyny takiej oceny, wskazując w jakim zakresie strażak 

miał braki: 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

5. Czy Pana zdaniem wiedza i umiejętności z zakresu gaszenia pożarów oraz ratownictwa 

technicznego, które posiada strażak rozpoczynający praktykę, są wystarczające do 

prawidłowego wykonywania powierzanych mu zadań w trakcie działań ratowniczo-

gaśniczych prowadzonych przez jednostkę? 

a) Tak. 

b) Nie. 

Jeżeli nie, to o jakie zagadnienia należałoby rozszerzyć część podstawową szkolenia, 

żeby strażak był w pełni przygotowany do odbywania praktyk? 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

6. Czy Pana zdaniem praktyka (jej zakres, sposób organizacji, czas trwania) pozwala na 

ocenę strażaka, pod kątem jego przydatności do służby w Państwowej Straży Pożarnej? 

a) Tak. 

b) Nie. 

Jeżeli nie, to z jakiego powodu? (Proszę podać przyczyny) 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
 

Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety! 


