Informuję, że zgodnie z obowiązującymi „Zasadami organizacji szkoleń członków
Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”
zatwierdzonymi dnia 17.11.2015 r. przez Komendanta Głównego PSP ustalam poniżej sposób
organizacji szkoleń w roku 2018:
1.
Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (OSPP):
Na szkolenie zostanie zakwalifikowanych max. 80 osób wg kolejności zgłoszeń i kompletności nw.
dokumentów. Kandydaci na szkolenie lub UG zobowiązane są dostarczyć do tut. komendy do dnia
29 stycznia 2018 r. następujące dokumenty:
 oryginał poprawnie uzupełnionej karty skierowania wg wzoru określonego w zał. nr 3,
 kopię zaświadczenia lekarskiego orzekającego zdolność do bezpośredniego udziału
w działaniach ratowniczych ważnego do dnia zakończenia szkolenia,
 kopię ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków ważne na czas szkolenia,
 kopię karty szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 wydruk potwierdzający min. 80% realizacji materiału w wyniku samokształcenia
e-learningowego w oparciu o materiały szkoleniowe udostępnione na stronie:
www.platforma.wint.pl. Zakres obowiązującego materiału określono w zał. nr 2 do nn. pisma.
Złożenie niekompletnych dokumentów eliminuje kandydata z dalszego postępowania
kwalifikacyjnego.
Listy osób zakwalifikowanych wraz z podziałem na grupy zostaną zamieszczone w do 3 dni
od dnia zakończenia przyjmowania dokumentów na stronie internetowej komendy www.straz.lbl.pl
w zakładce „OSP-KSRG”.
Harmonogram zajęć szkoleniowych na kursach zawiera załącznik nr 1 do nn. pisma.
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 wg zał. nr 4 do nn. pisma,
- w tut. komendzie, a także wyjazdowych ćwiczeń w komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia KW
PSP w Lublinie; terminy określa zał. nr 1.
Transport kursantów do Lublina zapewnią jednostki OSP. Szczegółowy harmonogram wyjazdów
i podział na grupy zostanie ustalony w trakcie szkoleń.
2. Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym OSP (dowódców OSP) przeznaczone
dla druhów którzy posiadają min. 3-letni staż strażaka ratownika liczony od daty ukończenia
szkolenia podstawowego; termin i miejsce szkolenia określa zał. nr 1 do nn. pisma.
Liczebność grupy szkoleniowej: min 15 osób, max 20 osób; uczestników szkoleń obowiązuje
umundurowanie koszarowe, a podczas zajęć praktycznych – specjalne z uzbrojeniem.
Zasady naboru na szkolenie dowódców OSP:
 oryginał poprawnie uzupełnionej karty skierowania wg wzoru określonego w zał. nr 3,
 kopię zaświadczenia lekarskiego orzekającego zdolność do bezpośredniego udziału
w działaniach ratowniczych ważnego do dnia zakończenia szkolenia,
 kopię ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków ważnego na czas szkolenia,
 wiek - nie przekroczone 65 lat;
 minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału
w działaniach ratowniczych;
 potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg.
programu z 2015 roku lub spełnienie wymagań równorzędnych według „Systemu szkolenia
członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach
ratowniczych” z 2006 roku.
Poniżej przypominam główne zasady organizacji szkoleń członków OSP biorących bezpośredni
udział w działaniach ratowniczych.

 Wyróżnia się trzy poziomy szkoleń członków OSP:
- podstawowy, do których zalicza się szkolenie podstawowe strażaków ratowników (126 godz.),
w tym tematyka z zakresu obsługi sprzętu ratownictwa technicznego, działań podczas powodzi,
kierowania ruchem drogowym, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz szkolenie kierowcówkonserwatorów sprzętu ratown. (28 godz.); organizatorem tych szkoleń są KP PSP; dodatkowo może
być realizowane szkolenie podstawowe cz. II (tzw. uzupełniające) wg zasad z 2006 r.,
- specjalistyczny, do których zalicza się szkolenia w zakresie: ratownictwa technicznego,
ratownictwa chemicznego i ekologicznego, ratownictwa wodnego, ratownictwa wysokościowego,
działań poszukiwawczo-ratowniczych; organizatorem tych szkoleń są Ośrodki Szkolenia Komend
Wojewódzkich PSP,
- dowódczy, do których zalicza się szkolenia: dowódców, naczelników i komendantów gminnych
OSP; organizatorem tych szkoleń są Ośrodki Szkolenia Komend Wojewódzkich PSP lub na mocy
decyzji właściwego komendanta wojewódzkiego PSP – komendy powiatowe PSP.
 Wszystkie nabyte przez członków OSP (zarówno przed 2006 r., jak i po 2006 r.) kwalifikacje
i uprawnienia uznaje się za ważne, pod warunkiem okazania dokumentów potwierdzających
nabycie kwalifikacji i uprawnień w ramach szkoleń strażaków ratowników OSP lub szkoleń
w ramach ochrony przeciwpożarowej.
 Kandydat na szkolenie powinien posiadać / spełniać warunki:
- kartę skierowania wystawioną przez przedstawiciela UG lub naczelnika OSP zawierającą zapis,
że kierowany posiada ważne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do bezpośredniego udziału
w działaniach ratowniczych, ubezpieczenie NNW oraz ukończył szkolenie wstępne z zakresu BHP
i lub dodatkowe dokumenty lub ich kopie wskazane przez organizatora szkolenia.
- ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,
- dodatkowo na szkolenie ratownictwa technicznego: ukończone szkolenie podstawowe
jednoetapowe (OSPJ) lub uzupełniające (OSPII),
- dodatkowo na szkolenie dowódców: min. 3-letni staż strażaka ratownika liczony od daty
ukończenia szkolenia podstawowego.
 Egzaminy końcowe na każdym szkoleniu przeprowadzane są przez zespoły egzaminacyjne
wyznaczane przez Komendanta Wojewódzkiego PSP. Przystąpienie do egzaminu kończącego
szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (OSPP) uwarunkowane jest posiadaniem
wydruku raportu z platformy e-learningowej z zaliczeniem 80% wskazanego materiału
edukacyjnego z platformy oraz zaliczeniem ćwiczenia w komorze dymowej wraz z testem
wydolnościowym będącej na wyposażeniu Ośrodka Szkolenia KW PSP w Lublinie zgodnie
z jej regulaminem.
Niniejsze oraz inne przydatne informacje (m.in. wzory dokumentów) w zakresie organizacji szkoleń
OSP są zamieszczane na stronie internetowej komendy www.straz.lbl.pl w zakładce „OSP-KSRG”.
Sprawę prowadzi wydział operacyjno-szkoleniowy, tel. 84 6880028, e-mail:operacyjny@straz.lbl.pl.
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Harmonogram zajęć

Podstawowe (OSPP)

Rodzaj
szkol.

Gr.

Terminy zajęć

I i II

29 stycznia –
03 lutego 2018 r.

I

5-9
lutego 2018 r.
20 lub 21
lutego 2018 r.
26.02.2018 r.

II

12 – 16
lutego 2018 r.
22 lub 23
lutego 2018 r.

Godz.
rozp.

Opis

-

zajęcia szkoleniowe w wybranej jednostce OSP na terenie
gminy prowadzone przez funkcyjnych OSP

8:30
8:30
-

realizacja zajęć szkoleniowych w KP PSP w Biłgoraju
zajęcia w komorze dymowej w KW PSP w Lublinie
(20 os. dziennie)
zajęcia w komorze dymowej w KW PSP w Lublinie
(termin poprawkowy)
realizacja zajęć szkoleniowych w KP PSP w Biłgoraju
zajęcia w komorze dymowej w KW PSP w Lublinie
(20 os. dziennie)
zajęcia w komorze dymowej w KW PSP w Lublinie
(termin poprawkowy)

27.02.2018 r.

-

I

16.03.2018 r.

8:30

egzamin końcowy kursu w KP PSP w Biłgoraju

II

19.03.2018 r.

8:30

egzamin końcowy kursu w KP PSP w Biłgoraju

Dowódców
(OSPD)

20 – 26
marca 2018 r.

8:30

realizacja zajęć szkoleniowych w KP PSP w Biłgoraju
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Informacje szczegółowe w zakresie dostępu do materiałów szkoleniowych zamieszczonych
na stronie www.platforma.wint.pl
Aby kandydat na szkolenie podstawowe strażaka-ratownika OSP mógł skorzystać z materiałów
szkoleniowych zamieszczonych na stronie www.platforma.wint.pl konieczne jest pozyskanie kodu
dostępu właściwego jego jednostce OSP.
W tym celu przedstawiciel Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP:
1. loguje się na stronie www.osp.org.pl (jest to ta sama strona internetowa, na której co roku ZOG
wypełnia sprawozdania) i klika zakładkę po lewej stronie „Kody do platformy e-learningowej”,
na ekranie pojawiają się kody (ośmiocyfrowy ciąg liczb) potrzebne do zalogowania (przypisane
dla każdej jednostki OSP z terenu gminy),
2. tak otrzymany, właściwy kod dostępu przekazuje kandydatowi na szkolenie podstawowe
zgłoszonemu/skierowanemu na szkolenie z danej jednostki OSP.
Dalsze postępowanie w zakresie dostępu do materiałów szkoleniowych realizuje kandydat
na szkolenie, który:
1. na komputerze z dostępem do Internetu uruchamia dowolną przeglądarkę internetową i w pasku
adresowym wpisuje adres: www.platforma.wint.pl; po pojawieniu się ekranu startowego
platformy, po prawej stronie, w oknie „Zaloguj się”, w okienku „Kod” wpisuje kod swojej OSP
(uzyskany od przedstawiciela Zarządu Oddziału Gminnego) i klika „Wejdź”, następnie wybiera
prawy panel „platforma edukacyjna dla jednostek OSP/PSP”,
2. otwiera się nowe okno „Zaloguj się”, klika odnośnik „Rejestracja”,
3. wypełnia wyświetlony formularz „Moje konto” uzupełniając wszystkie pola własnymi
prawdziwymi danymi, zatwierdza je klikając na „Rejestruj”; ponownie wybiera prawy panel
„platforma edukacyjna dla jednostek OSP/PSP” i już ma dostęp do materiałów szkoleniowych.
Wpisane hasło i login należy zachować, bowiem będą one każdorazowo wymagane podczas
korzystania z platformy edukacyjnej. Wypełnienie konta własnymi danymi jest niezbędne aby móc
wydrukować raport z platformy edukacyjnej.
Kandydat na szkolenie podstawowe zobowiązany jest zrealizować min. 80% materiału
szkoleniowego w poniższym zakresie::
Część I – Ochrona ludności
Część II – Ratownictwo
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Szkolenie podstawowe cz. I
Szkolenie podstawowe cz. II
Ratownictwo techniczne
Szkolenie przeciwpowodziowe i ratownictwo wodne dla OSP
Wymagany zakres wiedzy teoretycznej od kandydata na szkolenie podstawowe obejmuje:
 tematy nr 1, 2, 3, 4 i 10 ujęte w „pierwszej pomocy przedmedycznej”,
 wszystkie tematy ujęte w „szkoleniu podstawowym cz. I” i „ratownictwo techniczne”,
 pięć pierwszych tematów ujętych w „szkoleniu podstawowym cz. II” tj. organizacja ochrony
ludności, rozwój pożaru, taktyka gaszenia pożarów, sprzęt ochrony dróg oddechowych
oraz ratowniczy sprzęt mechaniczny,
 dwa pierwsze tematy ujęte w „szkoleniu przeciwpowodziowym i ratownictwa wodnego
dla strażaków OSP” tj. konstrukcja budowli ochronnych i przyczyny awarii oraz działania
ratownicze i zabezpieczające.
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………………………………………………………………
(pieczątka nagłówkowa jednostki zgłaszającej)

…………………………..…………..……..……. , dnia
(miejscowość)

…………………..…….
(dzień-miesiąc-rok)

KARTA SKIEROWANIA
na szkolenie………………………………….…………………………………………………………
(nazwa szkolenia)

organizowane w …………………………..………………………………….…………………………
(nazwa jednostki organizującej szkolenie, adres)

………………………………………………………… w terminie ……………………………………
Dane słuchacza:
1. Imię (imiona) i NAZWISKO ..……..……………………………………..……………………….…
2. Data i miejsce urodzenia ………………………………..……………………………………………
3. Numer PESEL ……………………………………………… Imię ojca .……………………………
4. Jednostka ochrony ppoż. ………..………………………...…………………………………....…….
powiat ……………………………………………, gmina ……….……...……………………………..
5. Ukończone szkolenia pożarnicze ………………………………………………………….…………
……………………………………………..………….…………………………………………………
6. Adres zamieszkania ……………………………………………………………..……..………….…
……………………………………………………..………województwo ………….…………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez:
organizatora szkolenia tj. KP PSP w Biłgoraju, 23-400 Biłgoraj, ul. Gen. H. Dąbrowskiego 10, NIP:
918-17-14-439; REGON: 950371577 oraz Komendę Wojewódzką PSP w Lublinie, 20-012 Lublin,
ul. Strażacka 7, NIP: 712-01-05-142; REGON: 000173580; Komendę Główną PSP w Warszawie,
00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38, NIP: 521-04-13-024, REGON: 173404.
Urząd Gminy w ……………………………………, NIP: ………….……… REGON: …………..……
Jednostkę OSP w …………………….……………., NIP: …………………. REGON: ……………….
w zakresie związanym z organizacją, prowadzeniem i nadzorem nad ww. szkoleniem zgodnie
z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 922)
……………………………
(miejscowość, data)

……..…………………………………
(czytelny podpis kierowanego na szkolenie)

Oświadczam, że kierowany/-a nie posiada przeciwwskazań do bezpośredniego udziału
w działaniach ratowniczych, został/a wyposażony/a w umundurowanie i sprzęt, które posiadają
aktualne świadectwa dopuszczenia do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej,
są sprawne, spełniają wymogi zgodne z wytycznymi producenta i posiadają aktualny czasookres
użytkowania na czas trwania szkolenia oraz potwierdzam posiadanie przez kierowanego/-ą nw.
dokumentów:
 zaświadczenie lekarskie orzekające zdolność do bezpośredniego udziału w działaniach
ratowniczych ważne do dnia ……………………….,
 ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ważne na czas szkolenia,
 karty szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

……………………….…
(miejscowość, data)

……….…………………….…………….……….
(imię i nazwisko, pieczęć przedstawiciela urzędu gminy / Naczelnika OSP)
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Wymagany zakres umiejętności praktycznych
W wyniku realizacji zajęć praktycznych w jednostce OSP kursant powinien umieć:
1. Służba wewnętrzna; musztra
• wykonać komendy zgodnie z regulaminem musztry,
• wykonać zwroty w miejscu i w marszu oraz zatrzymać się,
• oddać honory w różnych okolicznościach,
• zmienić miejsce, wystąpić z szyku.
2. Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy:
• rozróżniać i nazywać sprzęt hydrauliczny, burzący, tnący,
• wymienić i scharakteryzować podręczny sprzęt gaśniczy,
• zastosować poszczególne rodzaje gaśnic,
• zastosować pozostały sprzęt wchodzący w skład podręcznego sprzętu gaśniczego.
3. Sprzęt i armatura do podawania wody i piany:
• rozwijać, łączyć ze sobą, zwijać, odwadniać węże pożarnicze,
• połączyć węże z armaturą wodna i pianową, z nasadami pomp i hydrantów,
• stosować mostki przejazdowe, siodełka, podpinki,
• sprawiać linię ssawną do motopompy/autopompy.
4. Drabiny pożarnicze
• wymienić rodzaje drabin przenośnych oraz ich przeznaczenie,
• sprawić każdą drabinę pożarniczą,
• właściwie wejść i zejść po drabinie oraz zabezpieczyć się podczas podawania prądów gaśniczych,
• zastosować zasady bhp podczas sprawiania i pracy na drabinach.
5. Ratowniczy sprzęt mechaniczny
• posługiwać się pilarkami do drewna i piłami do betonu i stali zgodnie z wymaganiami bhp,
• wykonywać podstawowe czynności konserwacyjne mechanicznego sprzętu tnącego.
6. Sprzęt ochrony dróg oddechowych
• omówić proces zapotrzebowania i zużycia powietrza oraz skutki niedotlenienia,
• omówić rodzaje i ogólną budowę aparatów powietrznych,
• wykonać czynności sprawdzające aparat ODO i bezpiecznie pracować w nim.
7. Rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych
• budować linie wężowe: po klatce schodowej, drabinie, przez tory kolejowe, jezdnię, plot,
• budować linie gaśnicze do podawania piany z użyciem zasysacza liniowego, z samochodu,
• zająć bezpieczne i skuteczne stanowisko gaśnicze.
8. Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze
• wykorzystywać różne rodzaje wodnych prądów gaśniczych,
• dobierać rodzaj środka gaśniczego do materiału palnego.
9. Taktyka gaszenia pożarów
• ugasić pożar zewnętrzny,
• stosować techniki oddymiania pomieszczeń,
• zastosować zasady bhp podczas prowadzenia działań gaśniczych w obecności zbiorników
zamkniętych z cieczami palnymi i gazami.
10. Ratownictwo i ewakuacja podczas pożarów
• postępować z osobami ewakuowanymi,
• przeprowadzić ewakuację zwierząt i mienia.
11. Ratownicze zestawy hydrauliczne
• omówić przeznaczenie narzędzi i osprzętu wchodzącego w skład zestawów hydraulicznych,
• przygotować zestaw hydrauliczny do pracy i operować narzędziami,
• znać zasady bhp w czasie pracy sprzętem hydraulicznym.
12. Łączność bezprzewodowa i alarmowanie
• włączyć syrenę alarmową w jednostce OSP
• obsługiwać sprzęt łączności bezprzewodowej,
• prowadzić korespondencję przy pomocy radiotelefonów przewoźnych i przenośnych zgodnie z
obowiązującymi zasadami.

13. Pierwsza pomoc przedmedyczna
• stosować materiały opatrunkowe,
• wykonać doraźne zatamowanie krwotoku,
• oceniać stan poszkodowanego (ocena przytomności, oddychania, krążenia),
• udrażniać drogi oddechowe,
• ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej,
• zapewnić komfort cieplny, wsparcie psychiczne.

