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Tery
do oceny konserwacji i stanu technicznego sprzptu

oraz operacyjnego wyposaienia strainic OSp
dla powiatu nyskiego

I. strainica osP - wyglqd zewnptrzny (informacja TAGNTE).
l. Drogi dojazdowe od strahricy do pobocza drogi gt6wnej (za drogg gl6wnq uwdiz sig drogg poza posesj4

straznicy). Droga utwardzona: betonowa, asfaltowa, trelinka, ptyty jumbo - nie uszkodzooub"r*VUijO*.'

Teren wok6l straZnicy. Teren uporz4dkowany, tereny zielone zadbane.

Elewacja stra2nicy.
a) Czysta, bez zaciek6w, obitych tynk6w (wptywajace na wyglqd zewngtrzry sffahricy), szczelne drz-ni
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c) Odprowadzeniawody deszczowej, nie ntiszczone rymny,
d) Tablica emaliowana lub estetyczry napis na tynku z nazw4 OSP (nie uszkodzone).

4' OSwietlenie zewnqtrzre sprawne umoZliwiaj4ce w nocy wykonanie crynno6ci prry czyszczeniu sprzgtu i
uzbrajaniu samochodu.

5. Maszt flagowy (wskazane, aby byl odpowiednio pomalowany - spirala bialo-czerwona).

II. Stra2nica OSP - wyglqd wewnetrzny i wyposa2enie (informacja TAK-NIE).
l. Budynek strazricy poriudut

a) Pomieszczenie lub stanowisko warsztatowe
b) Pomieszczenie administracyjne.

2. Czystofit pomieszczef.
a) Sciany czyste, bez odprysk6w qmku, gzyba, ple5ni;
b) Porzqdek pod Scianami, stolami, w kanale rewi4rjnym, szafach,w boksach garcZowych;
c) Posadzkanie zriszczona, bezubytk6w, pEknigC, czysta;
d) Na posadzce wymalowane pasy koloru bialego o szerokoSci 100 mm w odlegloSci 300 mm od

zewngtrznych opon do wewnqtrz krawgdzi pasa;
e) OdlegloSd od Sciany boczrej do boku pojazdu nie mniejsza niz I m lub w przypadku braku odpowiedniej

odlegloSci, na drzwiach powinna byd umieszczona tablica zakanrjqca wsiadania do samochodu wewn4tri
gaxaz?J.

3. Sprzgt po?amiczy:
a) Regaly z przegrodarni, posiadaj4ce odpowiedni4 pojemno5d, wykonane estetyczrie;
b) Regaly na ubrania ochronne lrezerwowel romieszczone lulno, p6lka na obuwie, na normatyvm4 ilo6d

zgodnie z obsad4 samochod6w;
c) Rezerwowe wg2e W-52 (minimum 5 srt.) orazW-75 (minimum 5 szt.).

4. Wywieszki i ozrakowania wykonane z blachy lub trwalego tworzywa, czytelne, estetyczne, posiadaj4ce
mo2liwoSi powieszenia na sprzgcie po 1 szt. nakahdy rodzaj:

a) Sprzgtbojowy,
b) Sprzgt rezerwowy,
c) Sprzgt fwiczebny,
d) Brak wody,
e) Sprzgtniesprawny.

5. Kompletnie umundurowanie i uzbrojenia dla normatyv*nej iloSci ludzi.

6. Odzie? nie zawilgocona, uzbrojenie czyste bez 5lad6w korozji na czqsciach metalowych.

7. Stale elekhyczre oSwietlenie w kazdym pomieszczeniu.
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8.

9.

Sprawny podrqczry sprzqt gaSniczy w boksie garazowym (gaSnica).

Stala instalacj a gruewcza: wqglowa, olejowa, gazowa, elektryczra w stra2nicy (dla OSP posiadaj4cych samoch6d

ze zbiornikiem na wodg).

| 0. Omaczenia o s6b funkcyj nych na zaw o dy sportowo-poz arnicze ( I kpl. ).

11. Kamizelka odblaskowa "Kieruj4cy dzialaniem ratowniczym" w kaZdlnn samochodzie polamicrym.

3.

4.

Stan techniczry samochodu.
a) CzystoSd i sprawnoS6 prryrzqd6w /wskamik6d kontrolek wycieraczek,

spryskiwacry itp. I za kuzdy pr ryp adekl
b) Nieprawidlowe ciSnienie w ogumieiu lub brak opisu ciSnienia w MPa

Brudne i niekonserwowane pnedzialy zalogii skrytki na sprzgt

Narzgdzia i akcesoria:
a) Brak gaSnicy, liny holowniczej lholn sztywnego/, apteczki, tr6jk4ta ostrzegawczego, podnoSnika

Brak lub nieaktualne wpisy w dokumentach samochodu (karta drogowa) - 5 pkt

-10 pktNieuruchomienie silnika w czasie do I minuty

Brak Srodk6w do odmraZania zawor6w llarrrya lutownicza, palnik gazowy, pochodnia/ - 3 pkt

Sprzgtpolamiczy stanowi4cy wyposazenie samochodu niesprawny, niekonserwowany
lub niewlaSciwie zabezpieczony - l0 pkt

', 
ffiffi

Niekonserwowane i nieozrakowane akumulatory (nr operadny) - 2 pkt

-3pkt
-5pkt

-lpkt
-2pl,i-

-2pkt

5 pkt

-5pkt

-5pkt

-5pkt

III. Samoch6d po2arniczy i sprzgt ratowniczo-gaSniczy (punkty uj emne) :

Samoch6d otr4vma 60 pkt uiemnych w przypadku braku:
. waixrego dowodu rejestracyjnego oraz ubezpieczenia pojazdu
. sprawnych Swiatel i sygnal6w uprzywilejowania
. sprawnego techniczrie podstawowego i pomocniczego hamulca
. wycofanie samochodu z gotowoSci bojowej.

l. Wygl4d samochodu:
a) Nadwozie brudne, niekonserwowane, widoczre Slady korozji, brak klamek
b) Niesprawne punkty Swietlne lub sygnaty dzrvigkowe

5.

6.

7.

8.

9.

Sprzet ratowniczy- minimum I komnlet w jednostce OSP (punktv ujemne edy brak lub niekompletly):

l0.Medyczry zestaw ratownicry OSP
(zestaw sprzQtu do udzielania podstawowej pomocy medycznej przechowywany w torbie
umoZliwiaj4cej transport w rgku, na ramieniu lub na plecach)

I 1. Agregat prqdotw6rczy wraz z osprzqtem do oSwietlenia terenu

l2.Pila laricuchowa do drewna i minimum 2 osoby przeszkolone w zakresie obstrugi

13. Pompa szlamowa

IV.Motopompa (punkty uj emne) :

l. KaZda jednostka posiada minimum jednemotopompe do wody czystej
(nie dotyczy pomp montowanych na stale w pojazdach ga5niczych np. GBM oraz plywaj4cych):

a) Brak - l0 pkt
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b) Nieuruchomienie silnika pompy - 5 pkt
c) NiewlaSciwa konserwacja /uklad chlodzenia, uszczelnienie pompy, zniszczony lakier,

zaolejenie, zabrudzenie/lub brak w zbiomiku paliwa (minimum 3/4 pojemnoSci) - I do 5 pkt.

V.Bezpieczefstwo Higiena Pracy (informacja TAK-NrE lub punkty ujemne)

l. Strazrica wyposaZona jest w apteczkg w Srodki opatrunkowe, dezynfekcylne, przeciwopa2eniowe,

2. Straimica posiada sanitariaty.

3. Nieuszkodzonenarzgdziapracy/mlotki,pily,siekiery,lopaty,imadtaitpl.

4. Stan techniczry instalacji elektrycznej bez zastrzehefi.

5. Czlonkowie crynni posiadajq ub ezpieczenie /potwierdzenie z urzgdu/ .

6. Pomieszczenia ganhowe posiadaj4 system usuwania spalin.

7. Kierowcy posiadajq Swiadectwa kwalifikacji lub zaSwiadczenie pracodawcy /zakakdy prrypade7 -10 pkt

8. Brak badan lekarskich czlonk6w crynnych - minimum l0 os6b przebadanych
(waZnosd badan maksymalnie na 2latalub wg Rozporzqdzenia Ministra zdrowia
z dnia30.ll.2009 r. na 3 lata lzakazdy przypadekl - 5 pkt.

YI.LqcznoSd i alarmowanie (punkty ujemne)

1. Tablica alarmowo-informacyjna. Prawidlowo oSwietlona, czytelne napisy, prawidlowo wypehiona.
a) Brak tablicy lub inny spos6b wykonania - 5 pkt

2. Niesprawna syrena alarmowa -10 pkt

- 3. Brak wytqcntka syreny.na zewnqtrz stra2nicy - 5 pkt

4. Wyl4czrik syreny nieozrakowany, niewlaSciwie zamontowany - 3 pkt

5. Radiotelefony samochodowe i nasobne:
a) Brak lub niesprawny rtf samochodowy na ka2dym samochodzie - l0 pkt
b) Brak lub niesprawny radiotelefon nasobny na kazdym samochodzie - 5 pkt

6. Brak lub nieprawny system selektywnego wywotywania OSP - l0 pkt.

Vll.Dokumentacja OSP (punkty ujemne lub stan):

1. OSP posiada i prowadzi "Ksiqikg pracy OSP" i "Ksi47kE naczelnika OSP":
a) Brakksi4zki lzakahdyprzypadeV -5pkt
b) Brakaktualnychwpis6w lzakuzdyprzypadeV -2pkt

2. Teczka operacyjna w samochodzie: mapa samochodowa lub atlas Polski, druk "Potwierdzenie udzialu
w zdatzeniu", "Wykaz jednostek interwencyjnych powiatu nyskiego", notatnik /brulion, notes/:

a) Brakjednej zww. pozycjizakahdy prrypadek -2pkt

3. W czasie przeglqdu obowi4pek maj4uczestniczyd:
Kierowca mechanik /prrynajmniejjeden/ oraz Naczelnik OSP lub jego zastgpca.

a) NieobecnoSC jednej z wymienionych os6b -2pkL

4. Ilo$i wyszkolonych stra2ak6w po nastEpujqcych kursach (orazpotrzeby szkoleniowe):. "Szkolenie stra2ak6w ratownik6w OSP"
' "Szkolenie z zakresu ratov*nictwa technicznego dla stra2ak6w ratownik6w OSP". "Szkqlenie kierowc6w-konserwator6w sprzgtu ratowniczego OSp',
' "Szkolenie stra:Zak6w ratownik6w OSP z zakresu dzialafippow. i ratownictwa na wodach". "Szkolenie dow6dc6w OSP". "Szkolenie naczelnik6w OSP"

(tqcmie ze struhakarni wyszkolonymi przed 2006 r., ktbrzy zachowali nabyte uprawnienia po odbyciu
dodatkowych szkolef: z zakresu rat. techniczrego, obslugi sprzgtu ODO oraz BHp)



5. DzialalnoS6 operacyjno-szkoleniowa (puntty ujemne):

VIII. Dzialalno5d o peracyj n o-szko leniowa (puttkty uj emne) :

l. Brak udziatu sekcji czlonk6w czynnych (senior6w) w zawodach sportowo-poZarniczych
szczebla gminnego

1 . Sprzgt ratownictwa technicznego lzestaw: pompa + trzqdzenie typu nozyce, rozpieracz itp./

Pity spalinowe lub elektryczne do cigcia betonu i stali o minimalnej Srednicy tarcz 170 mm
(w zestawie minimum po jednej tarczy do betonu oraz do stali)

Sprzgt dodatkowy do udzielania pomocy medycmej:
a) posiadanie zestawu do tlenoterapii i minimum 2 osoby przeszkolone (ratownik medycmy)
b) posiadanie noszy lub deski ortopedyczrej
c) posiadanie kompletnego zestawu sryn usztywniaj4cych (np. Kramera)

Pompa ptywaj4ca

Udzial MDP w gminnych (lub wyzszej rangi) zawodach sportowo-polarniczych OSP
rozgrywanych wedlug regulaminu CTIF

J.

l0 pkt

-10 pkt

-5pkt
-2pkt
-2pkt

-2pl<l-

- l0 pkt

5.

6.

8. Posiadanie automatycmych system6w indywidualnego alarmowania stra2ak6w (terminali GSM
wsp6lpracuj4cych z systemem selektywnego alarmowania lub pejdzer6w - minimum 6 szt.) -2pkt

USTALENIA KONCOWE.

l. O kolejnoSci miejsc decyduje najmniejsza iloSd punkt6w ujemnych.

2. Przy jednakowej iloSci punkt6w ujemnych o kolejnoSci miejsc decyduj4uzyskane punkty preferencyjne.

3. Przy jednakowej iloSci punkt6w ujemnych i punkt6w preferencyjnych o kolejnoSci miejsc decyduje mniejsza iloSd
odpowiedzi negatywnych (NIE).

Do pipciu odpowiedzi negatywnych (NIE) - brak punkt6w karnych, zakahdqnastgpn4 odpowiedZ negatywnq NIE)
zostanie przyznany jeden punkt ujemny Cl pk).

Punkty preferencyjne i ujemne s4 bilansowane w nastgpuj4cy spos6b: dwa punkty preferencyjne niweluj4 jeden
punkt ujemny.

Przegl4d6w OSP dokonuje komisja powolana przez Komendanta Powiatowego PSP w Nysie.

4.

5.
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