ZASADY NABORU
na Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (OSPP):
Na szkolenie zostanie zakwalifikowanych max. 80 osób (dwie grupy po 40 os. każda)
wg kolejności zgłoszeń i kompletności nw. dokumentów. Kandydaci powinni w dniu rozpoczęcia
szkolenia mieć ukończone 18 lat i nie przekroczony 65 rok życia, ponadto przed rozpoczęciem
szkolenia zobowiązani są dostarczyć do tut. komendy do dnia 21 stycznia 2019 r. następujące
dokumenty:
 oryginał poprawnie uzupełnionej karty skierowania wg wzoru określonego na stronie
internetowej komendy www.straz.lbl.pl w zakładce „OSP-KSRG”.
 wydruk potwierdzający min. 80% realizacji materiału w wyniku samokształcenia
e-learningowego w oparciu o materiały szkoleniowe udostępnione na stronie:
www.platforma.wint.pl.
Złożenie niekompletnych lub nieprawidłowo wypełnionych dokumentów eliminuje kandydata
z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
Listy osób zakwalifikowanych na ww. szkolenie zostaną zamieszczone do 3 dni od dnia zakończenia
przyjmowania dokumentów na stronie internetowej komendy www.straz.lbl.pl w zakładce „OSPKSRG”. Na liście będzie umieszczony numer identyfikacyjny przydzielony osobie w dniu złożenia
ww. dokumentów.

Planowany termin szkolenia:

Lp.

Kod literowy
szkolenia/kursu

Data rozpoczęcia –
zakończenia zajęć w
jednostkach OSP
prowadzonych przez
osoby funkcyjne z OSP

1.

OSPP I Grupa

28.01.- 02.02.2019 r.

04.02.-08.02.2019 r.

14.03.2019 r.

2.

OSPP II Grupa

28.01.- 02.02.2019 r.

11.02.-15.02.2019 r.

15.03.2019 r.

Data rozpoczęcia –
zakończenia zajęć w KP
PSP w Biłgoraju

Data egzaminu

Harmonogram zajęć szkoleniowych zostanie zamieszczony w dniu rozpoczęcia szkolenia.
Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (OSPP) będzie składało się z zajęć:
- w wybranej jednostce OSP na terenie gminy prowadzonych przez funkcyjnych Związku OSP RP,
których celem jest nabycie przez kursantów praktycznych umiejętności posługiwania się sprzętem
ratowniczym.
- w tut. komendzie, a także wyjazdowych ćwiczeń w komorze dymowej
w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Lublinie – terminy zostaną ustalone w harmonogramie zajęć.
Transport kursantów do Lublina zapewnią jednostki OSP. Szczegółowy harmonogram wyjazdów
i podział na grupy zostanie ustalony w trakcie szkoleń.
Ukończenie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP (OSPP) uwarunkowane jest
m.in zaliczeniem ćwiczenia w komorze dymowej będącej na wyposażeniu Ośrodka Szkolenia
KW PSP w Lublinie zgodnie z jej regulaminem.
Sprawę prowadzi wydział operacyjno-szkoleniowy, tel. 84 6880028, e-mail:operacyjny@straz.lbl.pl.

