
       Załącznik do pisma PR.1434.        .2014 z dnia 25.06.2014 roku 

 

Plan zajęć na szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP 
 

Data 
Wykładowca, 

instruktor 

Godziny 

od – do 

Liczba godz. 

Teoria+Praktyka 
Tematyka 

Uwagi 

(wyposażenie) 

Nr 

tematu 

11.07.2014 r. 

(piątek) 

 

 

Miejsce zajęć: 

JRG Andrychów 

mł. bryg.  

J. Kolber 
17:00-17:30 

Omówienie zagadnień organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem 

szkolenia kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP. 

Ubiór 

koszarowy 

 

Przybory 

 do pisania 

 

mł. bryg. 

J. Kolber 
17:40-18:25 1T + 0P 

Charakterystyka podstawowych samochodów pożarniczych.  

1. Podział pojazdów pożarniczych.  

2. Podstawowe dane techniczne i eksploatacyjne pojazdów pożarn. 

3. Oznakowanie i wyposażenie pojazdów (sprzęt gaśniczy, ratowni-   

    czy, apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, itp.).  

4. Dokumentacja pracy sprzętu silnikowego.  

2 

mł. bryg.  
J. Kolber +  
strażacy  
JRG Andrychów 
(zmiana 2) 

18:30-20:10 1T + 1P 
Łączność i alarmowanie. 

1. Eksploatacja rtlf, prowadzenie korespondencji radiowej. 
10 

12.07.2014 r. 

(sobota) 

 

Miejsce zajęć: 

JRG Andrychów 

Strażacy  
JRG Andrychów 
(zmiana 3) 

17:00-18:35 1T + 1P 

Zasady bezpieczeństwa prowadzenia i ustawiania samochodów 

pożarniczych. 

1. Zadania kierowcy po ogłoszeniu alarmu, zasady wyjazdu do  

    działań, zasady stosowania sygnałów świetlnych i dźwiękowych. 

2. Zasady bezpieczeństwa dotyczące dojazdu i miejsca ustawienia  

    pojazdu w czasie działań ratowniczo-gaśniczych. 

3. Oznakowanie pojazdu i terenu działań. 

4. Elementy zabezpieczenia terenu akcji ratowniczej. 

5. Ubiór i wyposażenie osobiste kierowcy pojazdu pożarniczego. 

Ubiór 

koszarowy 

 

Przybory  

do pisania  

 

Kompletny 

 ubiór specjalny 

GBA, GCBA  

z JRG 

 

Agregat 

prądotwórczy  

z każdej OSP 

3 

Strażacy  
JRG Andrychów 
(zmiana 3) 

18:40-20:15 1T + 1P 

Obsługa techniczna samochodów pożarniczych. 

1. Obsługa techniczna samochodów pożarniczych. 

2. Przygotowanie samochodu do ruchu drogowego. 

3. Podstawowe czynności techniczne,eksploatacyjne,konserwacyjne. 

5 

Strażacy  
JRG Andrychów 
(zmiana 3) 

20:25-22:00 1T + 1P 

Konserwacja i eksploatacja agregatów prądotwórczych i osprzętu. 

1. Rodzaje sprzętu oświetleniowego. 

2. Agregaty prądotwórcze – typy i przeznaczenie. 

3. Warunki eksploatacyjno-użytkowe (w tym m.in. zasady bhp). 

4. Obsługa agregatów prądotwórczych i masztów oświetleniowych –  

   ćwiczenia. 

6 

 

 



 2 

 

 

 

Data 
Wykładowca, 

instruktor 

Godziny 

od – do 

Liczba godz. 

Teoria/Praktyka 
Tematyka 

Uwagi 

(wyposażenie) 

Nr 

tematu 

13.07.2014 r. 

(niedziela) 

 

Miejsce zajęć: 

JRG Andrychów 

Strażacy  
JRG Andrychów 
(zmiana 1) 

15:30-21:10 2T + 4P 

Eksploatacja i konserwacja motopomp pożarniczych. 

1. Rodzaje, przeznaczenie i budowa różnych typów 

motopomp pożarniczych (typowe, szlamowe, pływające, 

wysokiej wydajności, elektryczne zanurzeniowe).  

2. Dane taktyczno-techniczne motopomp pożarniczych. 

3. Przygotowanie stanowiska wodnego oraz przygotowanie 

motopomp do pracy.  

4. Uruchamianie motopomp. 

5. Pobór wody ze zbiorn. zewn., z innych pomp, z hydrantu. 

6. Podawanie wody, podawanie piany gaśniczej. 

7. Konserwacja i obsługa techniczna różnych typów 

motopomp pożarniczych. 

Ubiór koszarowy 

 

Przybory do pisania 

  

Kompletny ubiór 

specjalny 

 

Motopompy:  

typowa, szlamowa, 

pływająca, 

elektryczna 

zanurzeniowa z 

OSP (po 1 szt.  

z każdego rodzaju) 

4 

14.07.2014 r. 

(poniedziałek) 

 

Miejsce zajęć: 

JRG Andrychów 

Funkcjonariusz 
WRD KP Policji 

17:00-18:40 2T + 0P 

Prawa i obowiązki kierowcy samochodu pożarniczego. 

1. Postanowienie kodeksu drogowego w odniesieniu do 

samochodów      uprzywilejowanych. 

2. Zasady jazdy w kolumnie samochodowej. 

3. Uprawnienia kierowcy pojazdu uprzywilejowanego. 

Ubiór koszarowy 

 

Przybory 

 do pisania 

1 

Strażacy  
JRG Andrychów 

(zmiana 3) 
18:45-21:55 2T + 2P 

Konserwacja i eksploatacja hydraulicznych urządzeń 

ratowniczych.  

1. Rodzaje, przeznaczenie oraz budowa hydraulicznych 

urządzeń ratowniczych. 

2. Przygotowanie urządzeń do pracy. 

3. Podstawowe warunki oraz czynności eksploatacyjne  

hydraulicznych urządzeń ratowniczych. 

4. Bieżąca konserwacja urządzeń hydraulicznych. 

5. Terminy przeglądów technicznych urządzeń 

hydraulicznych,  wymagana dokumentacja. 

6. Zasady bhp obowiązujące podczas eksploatacji urządzeń. 

Ubiór koszarowy 

Przybory  

do pisania  

 

Kompletny ubiór 

specjalny 

 

Zestaw 

hydrauliczny  

z OSP (2 kpl.) 

7 
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Data 
Wykładowca, 

instruktor 

Godziny 

od – do 

Liczba godz. 

Teoria/Praktyka 
Tematyka 

Uwagi 

(wyposażenie) 

Nr 

tematu 

17.07.2014 r. 

(czwartek) 

 

Miejsce zajęć: 

JRG Andrychów 

Strażacy 

JRG Andrychów 
(zmiana 2) 

między 
17:00-22:00 

Termin rezerwowy na wypadek zakłócenia harmonogramu zajęć szkoleniowych,  

np. wskutek udziału strażaków PSP w działaniach ratowniczych 
Uwaga.  

Starosta kursu wyznaczony przez kierownika szkolenia jest odpowiedzialny za kontakt w dn. 14.07.2014 r. (poniedz.)  

z dowódcą 2 zmiany JRG Andrychów w celu ustalenia szczegółów szkolenia w dniu 17.07.2014 r. (czwartek) 

18.07.2014 r. 

(piątek) 

 

Miejsce zajęć: 

JRG Andrychów 

Strażacy 

JRG Andrychów 
(zmiana 3) 

między 
17:00-22:00 

Termin rezerwowy na wypadek zakłócenia harmonogramu zajęć szkoleniowych,  

np. wskutek udziału strażaków PSP w działaniach ratowniczych 
Uwaga.  

Starosta kursu wyznaczony przez kierownika szkolenia jest odpowiedzialny za kontakt w dn. 15.07.2014 r. (wtorek)  

z dowódcą 3 zmiany JRG Andrychów w celu ustalenia szczegółów szkolenia w dniu 18.07.2014 r. (piątek) 

19.07.2014 r. 

(sobota) 

 

Miejsce zajęć: 

JRG Andrychów 

Strażacy  
JRG Andrychów 

(zmiana 1) 
16:00-17:35 1T + 1P 

Eksploatacja i eksploatacja autopomp pożarniczych. 

1. Rodzaje, przeznaczenie i budowa autopomp pożarniczych 

(jedno- i dwuzakresowych). 

2. Dane taktyczno-techniczne autopomp pożarniczych. 

3. Zasada działania i bud. ukł. wod-pian. w pojeździe pożarn. 

3. Przygotowanie autopompy do pracy i  jej uruchamianie. 

5. Pobór wody ze zbiornika zewnętrznego, z innych pomp,  

     z hydrantu, uzupełnianie zbiornika wodnego w pojeździe. 

6. Podawanie wody, podawanie piany gaśniczej. 

7. Konserwacja i obsługa techniczna autopomp pożarniczych. 

Ubiór koszarowy 

 

Przybory do pisania 

  

Kompletny ubiór 

specjalny 

 

2 x GBA (GCBA) 

z OSP 

4 

Strażacy  
JRG Andrychów 

(zmiana 1) 
17:45-21:10 2T + 2P 

Konserw. i eksploatacja spalinowych pił do drewna i do stali i 

betonu 

1. Rodzaje, przeznaczenie oraz budowa pił. 

2. Przygotowanie pił do pracy. 

3. Podst. czynności obsługi i eksploatacji pił do drewna oraz pił 

do stali/betonu. 

4. Konserwacja i obsługa techniczna pił. 

5. Zasady bhp obowiązujące podczas eksploatacji i obsługi pił. 

Ubiór koszarowy 
 

Przybory do pisania  
 

Kompletny ubiór  

specjalny 
 

Piła do drewna  

(po 1 szt. z każdej 

OSP)                                    

8 
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Data 
Wykładowca, 

instruktor 

Godziny 

Od – do 

Liczba godz. 

Teoria/Praktyka 
Tematyka 

Uwagi 

(wyposażenie) 

Nr 

tematu 

25.07.2014 r. 

(piątek) 

 

Miejsce zajęć: 

JRG Andrychów 

Strażacy 

JRG Andrychów 
(zmiana 1) 

między 
17:00-22:00 

Termin rezerwowy na wypadek zakłócenia harmonogramu zajęć szkoleniowych,  

np. wskutek udziału strażaków PSP w działaniach ratowniczych 
Uwaga.  

Starosta kursu wyznaczony przez kierownika szkolenia jest odpowiedzialny za kontakt w dn. 22.07.2014 r. (wt.) 

z dowódcą 1 zmiany JRG Andrychów w celu ustalenia szczegółów szkolenia w dniu 25.08.2014 r. (piątek) 

26.07.2014 r. 

(sobota) 

 

Miejsce zajęć: 

JRG Andrychów  

Strażacy 

JRG Andrychów 

(zmiana 2) 

19:30-21:55 3P 

Eksploatacja i eksploatacja motopomp i  autopomp 

pożarniczych. 

1. Przygotowanie motopomp i autopomp do pracy, 

uruchamianie. 

2. Pobór wody ze zbiornika zewnętrznego, z innych pomp,  

z hydrantu, uzupełnianie zbiornika wodnego w pojeździe. 

3. Podawanie wody, podawanie piany gaśniczej. 

4. Konserwacja i obsługa techniczna motopomp i autopomp 

pożarniczych. 

Ubiór koszarowy 
 

Przybory do pisania  
 

Kompletny ubiór 

specjalny 
 

Motopompy:  

typowa, szlamowa, 

pływająca, 

elektryczna 

zanurzeniowa  

(po 1 szt. z każdego 

rodzaju z OSP) 
 

2 x GBA (GCBA)  

z  OSP 

4 

Strażacy  
JRG Andrychów 

(zmiana 2) 
16:00-19:25 2T + 2P 

Zasady eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych. 

1. Rodzaje, przeznaczenie oraz budowa hydraulicznych 

sprzętu  

    ochrony dróg oddechowych (ODO). 

2. Przygotowanie sprzętu ODO do pracy. 

3. Podstawowe czynności eksploatacyjne sprzętu ODO. 

4. Terminy przeglądów technicznych sprzętu ODO, 

wymagana  

     legalizacja oraz dokumentacja. 

5. Próby szczelności masek, napełnianie butli powietrznych. 

6. Zasady bhp obowiązujące podczas eksploatacji urządzeń. 

Ubiór koszarowy 
 

Przybory  

do pisania  
 

Kompletny ubiór 

specjalny 
 

Aparaty powietrzne  

z OSP (razem 12 szt.) 

9 
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Data 
Wykładowca, 

instruktor 

Godziny 

Od – do 

Liczba godz. 

Teoria/Praktyka 
Tematyka 

Uwagi 

(wyposażenie) 

Nr 

tematu 

27.07.2014 r. 

(niedziela) 

 

Miejsce zajęć: 

JRG Andrychów 

Strażacy 

JRG Andrychów 
(zmiana 3) 

między 
17:00-22:00 

Termin rezerwowy na wypadek zakłócenia harmonogramu zajęć szkoleniowych,  

np. wskutek udziału strażaków PSP w działaniach ratowniczych 
Uwaga.  

Starosta kursu wyznaczony przez kierownika szkolenia jest odpowiedzialny za kontakt RANO w dn.27.07.2014 r. (nd.) 

z dowódcą 3 zmiany JRG Andrychów w celu ustalenia szczegółów szkolenia w dniu 27.07.2014 r. (niedziela) 

30.07.2014 r. 

(środa) 

 

Miejsce zajęć: 

JRG Andrychów 

Strażacy 

JRG Andrychów 
(zmiana 3) 

między 
17:00-22:00 

Termin rezerwowy na wypadek zakłócenia harmonogramu zajęć szkoleniowych,  

np. wskutek udziału strażaków PSP w działaniach ratowniczych 
Uwaga.  

Starosta kursu wyznaczony przez kierownika szkolenia jest odpowiedzialny za kontakt RANO w dn.30.07.2014 r. (śr.) 

z dowódcą 3 zmiany JRG Andrychów w celu ustalenia szczegółów szkolenia w dniu 30.07.2014 r. (środa) 

31.07.2014 r. 
(czwartek) 

 
Miejsce zajęć: 

JRG Andrychów 
 

Komisja 
egzaminacyjna  
+  
strażacy  
JRG Andrychów 
(zmiana 1) 

16:15-17:50 2T + 0P 
Egzamin teoretyczny. 
Test wiedzy z zakresu poznanego materiału 

szkoleniowego. 

Ubiór koszarowy  

Przybory do pisania 

11 

17:55-21:50 0T + 5P 

 
 
Egzamin praktyczny.  
Wykonanie przez strażaków, którzy 

pozytywnie zaliczyli egzamin teoretyczny 

zadań praktycznych – podział na grupy. 

 
 

Kompletny ubiór specjalny. 

 

2 x GBA (lub GCBA) z OSP 

 

Motopompy z OSP: 

- PO 5 – 1 szt. 

- pływająca – 1 szt. 

- szlamowa – 1 szt. 

- zanurzeniowa – 1 szt. 

 

Piły z OSP: 

- do drewna – 1 szt. 

- do stali i betonu – 1 szt. 

 

Aparaty powietrzne z OSP: 4 kpl. 

Agregat prądotwórczy z OSP: 1 szt. 

Zestaw hydrauliczny z OSP: 1 kpl. 

21:55  Zakończenie szkolenia – ogłoszenie wyników egzaminów.  

 

 

 


