Załącznik nr 2 Zarządzenia nr 15/2018
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Ostródzie z dnia 3 kwietnia 2018 r.
w sprawie inspekcji gotowości operacyjnej
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
niewłączonych
do
Krajowego
Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego

METODYKA OCENY GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ OCHOTNICZYCH STRAŻY
POŻARNYCH POWIATU OSTRÓDZKIEGO NIEWŁĄCZONYCH DO KRAJOWEGO
SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO
1.

Ocena przebiegu alarmowania

Liczba punktów za zagadnienie – 0-10 punktów.
Ocenie alarmowania podlega 1 zastęp, bez względu na kategorię OSP (liczbę
posiadanych samochodów).
Dla zaalarmowanej OSP (jednego zastępu), należy przyjąć następujące kryteria
czasowe:

czas alarmowania do 5 min – 10 pkt;

każda kolejna minuta obniża ocenę o 1 pkt;

stwierdzenie braku możliwości wyjazdu zastępu ratowniczego w czasie 15
minut skutkuje wystawieniem oceny niedostatecznej z całej inspekcji,
niezależnie od ilości uzyskanych punktów z pozostałych ocenianych elementów
inspekcji.
Alarmowanie - czas dysponowania siłami i środkami, liczony od momentu ogłoszenia
alarmu w ochotniczej straży pożarnej do momentu wyjazdu zadysponowanych sił
i środków z miejsca ich stacjonowania przed garaż (miejsce postojowe samochodu),
przy równoczesnym spełnieniu następujących warunków:

założenie ubrań specjalnych i hełmów (oprócz kierowcy),

zajęcie miejsc w samochodzie pożarniczym,

zamknięcie drzwi przez załogę,

włączenie świateł mijania,

włączenie sygnałów alarmowych świetlnych i akustycznych,

zgłoszenie wyjazdu zadysponowanego zastępu/zastępów drogą radiową
do stanowiska kierowania.
W sytuacji braku spełnienia warunków dot. przebiegu alarmowania za każdy
niespełniony warunek niezależnie od liczby stwierdzonych przypadków odejmuje się
1 punkt.
Ogólną punktację za zagadnienie stanowi różnica punktów pomiędzy punktacją za
czas dysponowania i sumą punktów ujemnych wynikających z braku spełnienia
ww. warunków. Końcowa punktowa ocena zagadnienia nie może być liczbą ujemną.

2.

Ocena gotowości druhów OSP

Liczba punktów za zagadnienie – 0-10 punktów.
Ocenie punktowej podlega zastęp (zastępy), który przybył na alarm. W przypadku,
gdy liczba druhów osp przybyłych na alarm jest mniejsza niż 4 (w tym dowódca i
kierowca), nie przyznaje się punktów za gotowość druhów.
W przypadku stwierdzenia braku dowódców lub kierowców – zostaje przyznana
ocena niedostateczna z inspekcji, niezależnie od liczby punktów uzyskanych
z pozostałych elementów.
W przypadku braku jakichkolwiek uwag odnośnie stanu psychofizycznego druhów
osp, należy powyższe odnotować w protokole z inspekcji.
Jeżeli ze wstępnej oceny stanu psychofizycznego dokonanej przez Zespół wynika,
że druh/druhowie osp mogą być w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub
środków odurzających itp., ostateczne badanie winien przeprowadzić, na wniosek
przewodniczącego Zespołu, kierownik, naczelnik podmiotu inspekcjonowanego lub
osoba przez niego upoważniona. Stwierdzenie takiej sytuacji stanowi błąd krytyczny
inspekcji. Sprawdzanie pozostałych elementów może być kontynuowane (bez udziału
osób, u których stwierdzono obniżony stan psychofizyczny), jednakże uzyskane
punkty nie wpłyną na zmianę oceny.
Na ocenę zagadnienia składają się:
a)
b)






ocena stanu wyposażenia druhów OSP,
ocena posiadanych uprawnień w zakresie:
kwalifikacji ratowniczych,
uprawnień do obsługi sprzętu ratowniczego,
aktualności badań lekarskich,
kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy,
innych szkoleń (kursów).

Brak badań lekarskich, kwalifikacji ratowniczych u przynajmniej jednego druha OSP
skutkuje wystawieniem oceny niedostatecznej z całej inspekcji, niezależnie od liczby
uzyskanych punktów z pozostałych ocenianych elementów inspekcji.
Sprawdzeniu podlega wyposażenie w odzież specjalną, środki ochrony indywidualnej
i ekwipunek osobisty, zgodny z poniższym wykazem:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ubranie specjalne
Rękawice specjalne
Kominiarka
Buty strażackie
Hełm strażacki
Uzbrojenie osobiste (pas strażacki lub szelki bezpieczeństwa, zatrzaśnik,
toporek strażacki, podpinka)
Latarka
Maska do aparatu ODO
Sygnalizator bezruchu
2

Za każdy stwierdzony przypadek braku ww. elementów u przynajmniej jednego
z druhów osp, niezależnie od liczby stwierdzonych przypadków, należy odjąć 1 punkt
(maski do aparatów ODO, sygnalizatory bezruchu, latarki oraz elementy uzbrojenia
osobistego mogą stanowić wyposażenie samochodów pożarniczych; liczba masek
do aparatów ODO i sygnalizatorów bezruchu musi być zgodna z liczbą posiadanych
aparatów ODO; w przypadku braku pasów strażackich można dopuścić posiadanie 2
kompletów szelek bezpieczeństwa na zastęp).
Ocenie punktowej podlega wyposażenie druhów osp podlegających inspekcji.
Liczba uzyskanych punktów podlega zmniejszeniu o 1 pkt w przypadku
niespełnienia, któregoś z kryterium poniższego normatywu wyszkolenia i uprawnień:
Aktualne badania lekarskie
Szkolenie Podstawowe
Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym
Szkolenie naczelników OSP
Szkolenie kierowców-konserwatorów
Uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi

10
10
2
1
1
2

3.
Ocena gotowości do natychmiastowego użycia pojazdów, sprzętu
ratowniczego, sprzętu łączności
Liczba punktów za zagadnienie – 0-15 punktów.
Należy poddać inspekcji wszystkie pojazdy pożarnicze zgłoszone do podziału
bojowego (wpisane do SWD PSP). Sprawdzić ich uzbrojenie i wyposażenie w sprzęt
ze szczególnym uwzględnieniem jego sprawności, kompletności oraz spełnienia
wymogów bezpieczeństwa. Sprawdzić sprzęt, prawidłowość jego zamocowania,
możliwość uruchomienia i prawidłowość działania, konserwację, itp. Sprawdzić
również aktualność dokumentów pojazdów samochodowych. Ocenić wpływ
wycofania samochodu pożarniczego lub innego sprzętu z podziału bojowego na
skuteczność działań ochotniczej straży pożarnej. Sprawdzić stan oznakowania
operacyjnego.
Liczba uzyskanych punktów podlega zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia
następujących nieprawidłowości:
 przedłużające się wycofanie pojazdu (brak podjęcia działań zmierzających do
niezwłocznego wprowadzenia do podziału bojowego), sprzętu silnikowego lub
ratowniczego z eksploatacji – 3 pkt,
 brak aktualnych dopuszczeń UDT, dopuszczeń i atestów serwisów
producentów odnośnie stosownych badań sprzętu – 3 pkt,
 brak kompletności i sprawności sprzętu, niewłaściwe zamocowanie
i przewożenie w pojeździe – 3 pkt
 niewłaściwa konserwacja i obsługa techniczna – 1 pkt,
 brak właściwego oznakowania operacyjnego – 1 pkt.
 niesprawność sprzętu łączności lub brak wymaganej obsady kanałowej – 1 pkt.
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Punkty za każdą stwierdzoną nieprawidłowość naliczane są tylko raz niezależnie od
liczby stwierdzonych przypadków.
Brak aktualnych badań technicznych lub aktualnego ubezpieczenia OC pojazdu
w OSP posiadającej jeden samochód pożarniczy skutkuje wystawieniem oceny
niedostatecznej z całej inspekcji, niezależnie od liczby uzyskanych punktów
z pozostałych ocenianych elementów inspekcji. W przypadku osp posiadającej więcej
niż jeden samochód pożarniczy, brak aktualnych badań technicznych lub aktualnego
ubezpieczenia OC jednego z pojazdów skutkuje odjęciem 3 punktów za zagadnienie.
Ocenę zagadnienia stanowi różnica pomiędzy maksymalną liczbą punktów
i sumą punktów za stwierdzone nieprawidłowości. Końcowa punktowa ocena
zagadnienia nie może być liczbą ujemną.
4.

Ocena dokumentacji

Liczba punktów za zagadnienie – 0-5 punktów.
Sprawdzeniu podlegają następujące elementy:
1
2
3
4
5

Dokumentacja potwierdzająca wyszkolenie (lub aktualny wykaz osób posiadających
szkolenia)
Dokumentacja potwierdzająca badania lekarskie (lub aktualny wykaz osób
posiadających badania)
Dane radiowe
Mapa obszaru chronionego
Pozostała dokumentacja*

Wszystkie wymienione elementy (oprócz dokumentacji potwierdzającej wyszkolenie
i badania lekarskie) powinny znajdować się na wyposażeniu samochodu
pożarniczego. Za każdy niespełniony element należy odjąć 1 punkt. W przypadku
braku wszystkich elementów dokumentacji operacyjnej należy za Ocenę
Dokumentacji przyznać 0 pkt.
*Należy opisać pozostałą posiadaną dokumentację – nie jest to kryterium punktowe.
5.

Ocena praktycznego wykorzystania sprzętu

Liczba punktów za zagadnienie – 0-20 punktów.
Należy sprawdzić wiedzę i umiejętności korzystania ze sprzętu ratowniczego według
poniższych kryteriów:
L.p. Oceniane elementy
1
2
3

Właściwy dobór sprzętu ratowniczego
Optymalne wykorzystanie sprzętu ratowniczego
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

Zakres
punktowy
0-5
0-5
0-10

Za każdy z ocenianych elementów przyznaje się punkty zgodnie z powyższą tabelą.
Suma uzyskanych punktów stanowi ocenę ćwiczenia.
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W sytuacji stwierdzenia działania zagrażającego bezpieczeństwu druhów ćwiczenie
należy natychmiast przerwać, nie przyznając punktów za ćwiczenie.
6.
Ocena stanu technicznego infrastruktury strażnicy, mającego wpływ na
obniżenie gotowości operacyjnej ochotniczej straży pożarnej
Zagadnienie nie podlega ocenie punktowej – ocena opisowa.
Elementy podlegające sprawdzeniu:




7.

stan techniczny strażnicy,
ilość boksów garażowych,
ogrzewanie,
zaplecze socjalne (sala szkoleniowa, sanitariaty, natryski, szatnie, kuchnie).
Ocena z inspekcji

Ogólną punktową ocenę inspekcji stanowi suma punktów uzyskanych podczas oceny
poszczególnych działów.
1
2
3
4
6

Alarmowanie OSP
Gotowość druhów OSP
Gotowość do natychmiastowego
ratowniczego, sprzętu łączności
Dokumentacja
Praktyczne wykorzystanie sprzętu

0-10 pkt
0-10 pkt
użycia

pojazdów,

sprzętu

0-15 pkt

0-5 pkt
0-20 pkt
RAZEM: 0-60 pkt

Ocena końcowa inspekcji ustalana jest po uwzględnieniu korekty, na podstawie
uzyskanych punktów wg poniższej tabeli:
Liczba punktów

Ocena

58 ÷ 60 pkt

6

celujący

53 ÷ 57 pkt

5

bardzo dobry

48 ÷ 52 pkt

4

dobry

40 ÷ 47 pkt

3

dostateczny

30 ÷ 39 pkt

2

dopuszczający

0 ÷ 29 pkt

1

niedostateczny

5

