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Tery
do oceny konserwacji i stanu technicznego sprzptu

oraz operacyjnego wyposatenia strainic

[. Strainica OSP - rvyglad zewnptrzny (informacja TAK-NIE).
l. Drogi dojazdowe od stra2nicy do pobocza drogi gl6wnej (za drogg gl6wnq uwaza sig drogg poza posesj4

straznicy). Droga utwardzona: betonowa, asfaltowa, fielinka, ptyty jumbo - nie uszkodzonabezwytoiO*.

Teren wok6l stra2nicy. Teren uporzqdkowany, tereny zielone zadbane.

Elewacja strazricy.
a) Czysta, bez zaciek6w, obitych tynk6w (wptywaj4ce na wygl4d zewngrnry straaricy), szczelne drzrvi i

d) Tablica emaliowana lub estetyczry napis na tynku z nazwqOSP (nie uszkodzone).

4. OSwietlenie zewngtrzne sprawne umoZliwiaj4ce w nocy wykonanie crynno5ci przy czyszczeniu sprzgtu i
uzbrajaniu samochodu.

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

II. Strainica OSP - wyglQd wewnptrzny i wyposaienie (informacja TAK-NIE).
Budynek straZnicy posiada:

a) Pomieszczenie lub stanowisko warsztatowe
b) Pomieszczenie administracyjne.

CrystoSi pomieszczef.
a) Sciany czyste, bez odprysk6w tynku, gzyba, pleSni;
b) Porzqdek pod Scianami, stolami, w kanale rewizyjnym, szafach, w boksach garazowych;
c) Posadzka nie zniszczona, bez ubytk6w, pgknigi, crysta;
d) Na posadzce wymalowane pasy koloru bialego o szerokoSci 100 mm w odlegloSci 300 mm od

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

odlegloSci, na drzwiach powinna byi umieszczona tablica zakazt4qca wsiadania do samochodu wewnetrz
garuhJ.

Sprzgtpo?arniczy:
a) Regaty zprzegrodami, posiadaj4ce odpowiedni4pojemnoS6, wykonane estetyczrie;
b) Regaly na ubrania ochronne hezerwowel rornieszczone luZno, p6lka na obuwie, na normatywn4 ilosi

zgodnie z obsad4 samochod6w;
c) Rezerwowe w€Ze W-52 (minimum 5 szt.) orazW-75 (minimum 5 szt.).

Wywieszki i oztakowania wykonane z blachy lub trwalego tworzywa, czytelne, estetyczne, posiadajqce
moZliwo5C powieszenia na sprzgcie po I szt. naktzdy rodzaj:

a) Sprzgtbojowy,
b) Sprzgtrezerwowy,
c) Sprzgt Cwiczebny,
d) Brak wody,
e) Sprzgtniesprawny.

5. Posiadanie.minimum 12 kpl. umundurowania i uzbrojenia indywidualnego stra2ak6w (PUNKTY UJEMNE):
a) brak /zakaldy prrypadeW
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c) Odprowadzenia wody deszczowej, nie miszczone rynny,
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. buty specjalne

. hehn

. rgkawice specjalne

. kominiarka niepalna

. pas bojowy lub szelki bezpieczeristwa

6. Odzieznie zawilgocona, uzbrojenie czyste bez 5lad6w korozji na czg5ciach metalowych.

7. Stale elektrycme oSwietlenie w kazdym pomieszczeniu.

8. Sprawny podrgcmy sprzgt gaSniczy w boksie gara:Zowym (gaSnica).

9. Stala instalacja grzBwcza: wgglowa, olejowa, gazowa, elektryczna w stra2nicy (dla OSP posiadajqcych samoch6d
ze zbiornikiem na wodg).

| 0. O ntaczenia os6b fi rnkcyj nych na zaw o dy sportowo-p oz amicze ( I kp l. ).

11. Kamizelka odblaskowa "Kierujqcy dzialaniem ratowniczym" w kaZdym samochodzie pozarniczym.

2.

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

Samoch6d otrzyma 60 okt ujemnvch w nrzypadku braku:
. wainego dowodu rejestracyjnego orazubezpieczenia pojazdu
. sprawnych Swiatel i sygnal6w uprzywilejowania
. sprawnego technicznie podstawowego i pomocniczego hamulca
. wycofanie samochodu z gotowoSci bojowej.

1. Wygl4d samochodu:
a) Nadwozie brudne, niekonserwowane, widoczre Slady korozji, brak klamek
b) Niesprawne punkty Swietlne lub sypaty dzrviqkowe

Stan technicmy samochddu.
a) CzystoS6 i sprawnoSC prrryrzqdfw /wskaznik6d kontrolek wycieraczek,

spryskiwaczy itp. / za ku2dy pr ryp adeU
b) Nieprawidlowe ciSnienie w ogumieiu lub brak opisu ciSnienia w MPa

Brudne i niekonserwowane przedzialy zalogii skrytki na sprzgt

Narzgdzia i akcesoria:4.
a) Brak gaSnicy, liny holowniczej /holu sztywnego/, apteczki, tr6jkqta ostrzegawczego, podnoSnika

g#.p=9*y,i*:.S"9",Rff H;-K{$-:"r.q..(*g-*hfl la-h.oJ* (Rfatudv P:r?,-p$9:k /

5. Niekonserwowane i nieoznakowane akumulatory (m operacyjny)

6. Brak lub nieaktualne wpisy w dokumentach samochodu (karta drogowa)

7. Nieuruchomienie silnika w czasie do I minuty

8. Brak Srodk6w do odmraZania zawor6w llampa lutownicza, palnik gazowy, pochodnia/

9. Sprzgt polarniczy stanowi4cy wyposaZenie samochodu niesprawny, niekonserwowany
lub niewlaSciw ie zab eryieczony

Sprzet ratowniczy- minimum I komplet w jednostce OSP (punktv ujemne gdy brak lub niekompletny):

10. Zestaw medyczny PSP Rl (kompletny)

I l. Agregat pr4dotw6rczy wraz z osprzQtem do oSwietlenia terenu

l2.Pilalafcuchowa do drewna i minimum 2 osoby przeszkolone w zakresie obslugi

13. Pompa szlamowa
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IV.Motopompa (punkty uj emne) :

14. Aparaly ochrony dr6g oddecholvych - 4 kpl. nadciSnieniowe

15. Zestaw wzqdzefi hydrauliczrych do ratownictwa techniczrego

l. Ka2da jednostka posiada minimum jednemotopompg do wody czystej
(nie dotyczy pomp montowanych na stale w pojazdach gaSniczych np. GBM oraz plywaj4cych):

a) Brak
b) Nieuruchomienie silnika pompy
c) Niewla6ciwa konserwacja /uklad chlodzenia, uszczelnienie pompy, miszczony lakier,

zaolejenie, zabrudzpnie/ lub brak w zbiorniku paliwa (minimum 3/4 pojemnoSci)

Y[.LqcznoSd i alarmowanie (punkty ujemne)

l. Tablica alarmowo-informacyjna. Prawidlowo oSwietlona, czylelne napisy, prawidlowo wypehriona.
a) Brak tablicy lub inny spos6b wykonania

2. Niesprawna syrena alarmowa

3. Brak wyLqcntka syreny nazewnqtrz straZnicy

4. Wyl4czrik syreny nieoznakowany, niewlaSciwie zamontowany

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

6. Brak lub nieprawny system selektyv',nego wywolywania OSP

Vll.Dokumentacja OSP (prrnkty ujemne lub stan):

l. OSP posiada i prowadzi "Ksi42kg pracy OSP" i "Ksi4Zkg naczelnika OSP":
a) Brak ksiqzki lzakathdy przypadeV
b) Brak aktualnych wpis6w lzakrtdy prrypadeV

-5pkt

-5pkt

- l0 pkt
-5pkt

-1do5pkt.

V.Bezpieczefistwo Higiena Pracy (informacja TAK-NIE lub punkty ujemne)

l. Stra2nica wyposazona jest w apteczkg w Srodki opatrunkowe, dezynfekcyjne, przeciwopa'zeniowe.

2. Strainica posiada sanitariaty.

3 . Nie uszkodzone narzgdzia ptacy / mlotki, pily, siekiery , lopaty, imadla itp/ .

4. Stan techniczry instalacji elektryczrej bez zastrze2efi.

5. Czlonkowie czynni posiadaj 4 ubezpieczenie /potwierdzeni e z wzgdul .

6. Pomieszczenia garu2owe posiadajq system usuwania spalin.

7. Kierowcy posiadaj4 Swiadectwa kwalifikacji lub zaSwiadczenie pracodawcy lzakahdy przypade$

8. Brak badari lekarskich czJonk6w czynnych - minimum 20 os6b przebadanych
(wa2nos6 badari maksymalnie na 2latalub wg RozporzQdzenia Ministra zdrowia
z dnia 30.11.2009 r.na3lata lzakahdy prrypadek/

-10 pkt

- 5 pkt.

-5pkt

-10 pkt

-5pkt

-3pkt

- l0 pkt
-5pkt

- l0 pkt.

-5pkt
- 2pkJ'

2. Teczka operacyjna w samochodzie: mapa samochodowa lub atlas Polski, druki: "Potwierdzenie udzialu
w zdarzeniti', "Postanowienie o przekazaniu miejsca objgtego dzialaniemratowniczlrm",
"Wykaz jednostek interwencyjnych powiatu nyskiego", notatnik /brulion, notes/:

a) Brak jednej zww.porycjizakthdy przypadek
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3. W czasie przeglqdu obowigek majquczestniczyi:
Kierowca mechanik /przynajmniejjeden/ oraz Naczelnik OSP lub jego zastepca.

a) Nieobecno6d jednej z wymienionych os6b -2pkt

,-

(tqcmie ze strzrhakarni wyszkolonymi przed 2006 r., k6rzy zachowali nabyte uprawnienia po odbyciu
dodatkowych szkoleri: zzaktesu rat. technicztego, obslugi sprzQtu ODO oraz BHP)

5. IloSd stra2ak6w PSP bpdqcych czlonkami danego OSP i bior4cych bezpoSredni udzial w dzialaniach
ratowniczych (z wylqczeniem emerytowanych funkcj onariuszy).

Vlll.DzialalnoSd operacyj no-szkoleniowa (punkty uj emne) :

l. Brak tdzialu sekcji czlonk6w czynnych (senior6w) w zawodach sportowo-po2arniczych
szczebla gminnego - 10 pkt

l. 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) -10 pkt

2. Pompaplywajqca -2Pkt
3. Udzial MDP w gminnych (lub wyzszej rangi) zawodach sportowo-poZarniczych OSP

laminu CTIF
$ wyzszej ransit

rozsrywanych wedlue reeulaminu CTIF - l0 pkt

4;$tF#mrip*4qffi"iEsu wvzszei'*-klfflffiHffiffi;'#;ffis" W "S' ft 
' rF\*T;

ffi.lffi'lffi#:*n,J -5pK
5. Posiadanie automatyczlych system6w indywidualnego alarmowania stra2ak6w (terminali GSM

wsp6lpracujqcych z systemem selektywnego alarmowania lub pejd2er6w - minimum 6 szt.) - 2 pkt
6. Sygnalizator bezruchu - minimum 4 szt. - 2 pkt
7. Ubranie ochronne przeciw owadom blonkoslazydtym ftombinezon) - 2 pkt
8. Srodki do neutralizacji i usuwania substancji ropopochodnych w iloSci: - 2 pkt

a) 100 kg sorbentu (typu compact)
b) l0 I neutralizatora (typu sintan)

USTALENIA KONCOWE.

1. O kolejnoSci miejsc decyduje najmniejsza iloSd punkt6w ujemnych.

Prry jednakowej iloSci punkt6w ujemnych o kclejnoSci miejsc decyduj4uzyskane punkty preferencyjne.

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

Do pigciu odpowiedzi negatywnych (NIE) - brak punkt6w karnych, zakrtdqnastgpn4 odpowiedZ negatywn4 NIE)
zostanie przymany jeden punkt ujemny (-l pkt).

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

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