Zarządzenie Nr 5/2012
Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej StraŜy PoŜarnej
w Łodzi
z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń doskonalących w komorze rozgorzeniowej dla
członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.
Na podstawie art.12 ust.5 pkt 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej StraŜy
PoŜarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.) i art. 35 ust.1 ustawy
o ochronie przeciwpoŜarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz.1229
z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1
Celem przeprowadzenia ćwiczeń doskonalących w komorze rozgorzeniowej, zwanych
dalej ćwiczeniami w komorze rozgorzeniowej, dla członków OSP biorących
bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, zwanych dalej uczestnikami ćwiczeń
lub straŜakami ratownikami OSP, jest:
1. Przedstawienie i omówienie:
a) zjawisk fizykochemicznych występujących w szczególności podczas rozwoju
poŜarów wewnętrznych,
b) taktyki i techniki prowadzenia w warunkach, o których mowa w ppkt. a),
skutecznych i efektywnych działań ratowniczo-gaśniczych w tym z prawidłowymi
technikami operowania prądami wody.
2. Praktyczny
udział
uczestników
ćwiczeń,
w
prowadzeniu
działań
ratowniczo-gaśniczych, w szczególności podczas poŜarów wewnętrznych,
z wykorzystaniem komory rozgorzeniowej dającej moŜliwość prowadzenia ćwiczeń
w warunkach zbliŜonych do rzeczywistych warunków poŜarowych tj.; otwartego
ognia, zadymienia i oddziaływania promieniowania cieplnego z jednoczesnym
praktycznym prowadzeniem działań gaśniczych w tym rzeczywistym operowaniem
prądami wody.
§2
Ilekroć w niniejszym zarządzeniu mowa jest o komorze rozgorzeniowej, naleŜy przez to
rozumieć trenaŜery poŜarowe, stanowiące wyposaŜenie stanowisk poligonu poŜarniczego
zlokalizowanego na terenie KP PSP w Sieradzu, 98-200 Sieradz, ul. T. Grzesika
i R. Piwnika 1, umoŜliwiające realizację ćwiczeń polegających na praktycznym
prowadzeniu działań gaśniczych, w szczególności podczas poŜarów wewnętrznych,
z moŜliwością praktycznego operowania prądami wody, w warunkach symulacji
rzeczywistych warunków poŜarowych tj.: otwartego ognia, zadymienia i oddziaływania
promieniowania cieplnego, z jednoczesną moŜliwością monitorowania zarówno
parametrów poŜarowych jak i działań prowadzonych przez uczestników ćwiczeń.
§3
1. Członkowie OSP biorący bezpośredni udział w działaniach ratowniczych powinni być
poddawani ćwiczeniom w komorze rozgorzeniowej nie rzadziej niŜ raz na 5 lat,
zwłaszcza w sytuacji, gdy w okresie 5-ciu lat nie uczestniczyli w akcjach ratowniczogaśniczych polegających na gaszeniu poŜarów.

2. W ćwiczeniach w komorze rozgorzeniowej mogą wziąć udział członkowie OSP
biorący bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, którzy spełniają wymogi
określone w Karcie skierowania na ćwiczenia w komorze rozgorzeniowej, zwaną dalej
Kartą skierowania na ćwiczenia (…), której wzór stanowi zał. nr 1 do niniejszego
Zarządzenia.
3. Przez zaliczenie testu w komorze dymowej o którym mowa w wymogach określonych
w Karcie skierowania na ćwiczenia (…) rozumie się uzyskanie „Wyniku Końcowego
Testu” potwierdzonego w Zaświadczeniu potwierdzającym wynik końcowy testu
w komorze dymowej na poziomie minimum „Przeszedł ścieŜkę w komorze dymowej”.
4. Zaliczenie testu w komorze dymowej o którym mowa w wymogach określonych
w Karcie skierowania na ćwiczenia, moŜe nastąpić bezpośrednio przed przystąpieniem
do ćwiczeń w komorze rozgorzeniowej.
W takim przypadku, do udziału w ćwiczeniach w komorze rozgorzeniowej, uczestnik
ćwiczenia będzie kwalifikowany, przez przeprowadzającego ćwiczenia w komorze
rozgorzeniowej w miejscu przeprowadzania ćwiczeń, bezpośrednio przed ich
wykonaniem.
§4
Ćwiczenia w komorze rozgorzeniowej będą przeprowadzane przez Ośrodek Szkolenia
Komendy Wojewódzkiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Łodzi z/s w Sieradzu, określany
dalej w skrócie jako OSz KW PSP w Łodzi, przy współpracy z Komendą Powiatową
PSP w Sieradzu, na terenie poligonu poŜarniczego, mieszczących się na terenie KP PSP
w Sieradzu , 98-200Sieradz, ul. T. Grzesika i R. Piwnika 1.
§5
Ćwiczenia w komorze rozgorzeniowej będą realizowane zgodnie z opracowanym
scenariuszem ćwiczeń, zatwierdzonym przez Naczelnika OSz KW PSP w Łodzi.
§6
Warunkiem uczestnictwa straŜaków ratowników OSP w ćwiczeniach w komorze
rozgorzeniowej jest:
1. Stawienie się na ćwiczenia w pełnej dyspozycji fizycznej i psychicznej,
z umundurowaniem i sprzętem, które posiadają aktualne świadectwa dopuszczenia do
uŜytkowania w jednostkach ochrony przeciwpoŜarowej, są sprawne, spełniają
wymogi zgodne z wytycznymi producenta i posiadają aktualny czasookres
uŜytkowania na czas trwania szkolenia tj.;
1. ubranie specjalne,
2. rękawice specjalne,
3. kominiarka,
4. buty straŜackie,
5. hełm straŜacki.
2. Dostarczenie w dniu przeprowadzenia ćwiczeń, przez Lidera o którym mowa w §14
pkt 1, kompletu dokumentów uczestników ćwiczeń, wymienionych w §17 pkt 1.
§7
Obsługę organizacyjną przeprowadzanych ćwiczeń w komorze rozgorzeniowej, w tym
w szczególności: planowanie terminów przeprowadzania ćwiczeń oraz wydawanie
certyfikatów wg ustalonego wzoru stanowiącego zał. nr 4 do niniejszego Zarządzenia,
zapewni Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej StraŜy PoŜarnej
w Łodzi z/s w Sieradzu.

§8
Ćwiczenia w komorze rozgorzeniowej przeprowadzane będą zgodnie z harmonogramem
sporządzanym przez Ośrodek Szkolenia KW PSP w Łodzi z/s w Sieradzu, na podstawie
priorytetów wynikających z analiz operacyjnych oraz zgłaszanych potrzeb,
z uwzględnieniem moŜliwości organizacyjnych realizacji ćwiczeń.
§9
Jednorazowo do ćwiczeń w komorze rozgorzeniowej zgłaszane mogą być grupy
nominalnie liczące 20 straŜaków ratowników OSP.
§10
Na czas prowadzenia ćwiczeń w komorze rozgorzeniowej do dyspozycji uczestników
ćwiczeń zapewniony jest niŜej wymieniony sprzęt:
1. samochód gaśniczy z wyposaŜeniem,
2. nadciśnieniowe aparaty ochrony dróg oddechowych wraz z maską,
3. napełnione butle do aparatów.
§11
Komendant Powiatowy PSP w Sieradzu jest zobowiązany do zapewnienia:
1. Techniczne warunki korzystania z komory rozgorzeniowej, w tym osobę do obsługi
pulpitu sterowniczego komory.
2. Samochód gaśniczy z kierowcą.
§12
1. Koszty ćwiczeń w komorze rozgorzeniowej na dany rok kalendarzowy, określone
zostaną kaŜdorazowo na podstawie przedstawionego przez Komendanta Powiatowego
PSP w Sieradzu preliminarza, zatwierdzonego przez Łódzkiego Komendanta
Wojewódzkiego PSP.
2. Zmiana zatwierdzonego preliminarza kosztów ćwiczeń w komorze rozgorzeniowej
moŜe nastąpić w trakcie roku kalendarzowego, na wniosek Komendanta Powiatowego
PSP w Sieradzu w sytuacji zmian cen rynkowych pozycji zawartych w preliminarzu
lub odbiegających od ujętych w preliminarzu rzeczywistych kosztów
eksploatacyjnych.

1.

2.

3.

4.

§13
Koszty przeprowadzanych ćwiczeń w komorze rozgorzeniowej wynikające
z zatwierdzonego preliminarza określonego w §12 oraz ilości uczestników ćwiczeń,
ponosi na bieŜąco Komendant Powiatowy PSP w Sieradzu.
Koszty o których mowa w pkt. 1, zostaną zrefundowane w trakcie roku, poprzez
zwiększenie dotacji dla KP PSP w Sieradzu z kwoty nierozdysponowanej w ustawie
budŜetowej na dany rok budŜetowy, przeznaczonej dla Komend M/P PSP woj.
łódzkiego.
Koszty o których mowa w pkt. 1, zostaną zrefundowane na podstawie informacji
przekazanej przez KP PSP w Sieradzu, w wysokości wynikającej z przemnoŜenia
ilości uczestników ćwiczeń w komorze rozgorzeniowej w danym okresie
rozliczeniowym, określanym zgodnie z pkt. 4 oraz kosztów udziału
w ćwiczeniach jednego uczestnika, wynikających z preliminarza określonego w §12.
Koszty o których mowa w pkt. 1, rozliczane będą w okresach określanych przez
Wydział Finansów KW PSP w Łodzi.

§14
Komendanci M/P PSP kierujący na ćwiczenia w komorze rozgorzeniowej straŜaków
ratowników OSP mają obowiązek:
1. zapewnić kierowanej grupie opiekę Lidera wyznaczonego z podległych
funkcjonariuszy PSP,
2. we własnym zakresie, przeprowadzić rekrutację kandydatów i weryfikację
wymaganych kwalifikacji uprawniających do uczestnictwa w ćwiczeniach,
potwierdzonych odpowiednimi dokumentami, zgodnie z wymogami zawartymi
w Karcie skierowania na ćwiczenia (…),
3. dokonać weryfikacji i sprawdzenia wymaganego od uczestników ćwiczeń
umundurowania i sprzętu zgodnie z odnośnymi wymaganiami,
4. uzgodnienia z kierowanymi na ćwiczenia w komorze rozgorzeniowej, sposobu
dojazdu uczestników do miejsca przeprowadzania ćwiczeń.
§15
1. Dokumentację
ćwiczeń w komorze rozgorzeniowej przechowywaną zgodnie
z zasadami archiwizacji, w Komendzie M/P PSP kierującej na ćwiczenia, stanowią
niŜej wymienione dokumenty lub ich kserokopie poświadczone za zgodność
z oryginałem:
− Karty skierowań na ćwiczenia (…), której wzór stanowi zał. nr 1 do niniejszego
zarządzenia,
− Zbiorcza lista skierowanych na ćwiczenia w komorze rozgorzeniowej, której wzór
stanowi zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia,
− dokumenty potwierdzające prawo do uczestnictwa w ćwiczeniach, wymienione
w Karcie skierowania na ćwiczenia (…),
− Zbiorcza lista wyników uczestników ćwiczeń, , sporządzona wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, którą po przeprowadzeniu ćwiczeń, OSz
KW PSP w Łodzi przekazuje Liderowi.
− Certyfikaty potwierdzające
ukończenie ćwiczeń w komorze rozgorzeniowej,
wystawione przez OSz KW PSP w Łodzi, wg wzoru stanowiącego zał. nr 4 do
niniejszego zarządzenia, które po przeprowadzeniu ćwiczeń, OSz KW PSP w Łodzi
przekazuje Liderowi,
2. W przypadku kierowania członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach
ratowniczych na ćwiczenia w komorze rozgorzeniowej i test w komorze dymowej,
przeprowadzane w tym samym dniu, dokumentacja ich realizacji powinna być
prowadzona oddzielnie dla kaŜdego z tych szkoleń.
§16
1. Wypełnioną Zbiorczą listę kierowanych na ćwiczenia, wg wzoru stanowiącego
zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia, Komendanci M/P PSP kierujący straŜaków
ratowników OSP na ćwiczenia w komorze rozgorzeniowej, mają obowiązek przesłać
(tylko drogą elektroniczną, w formie edytowalnej, z zachowaniem oczekiwanych
formatów wpisów), na trzy dni przed datą ćwiczeń, do OSz KW PSP w Łodzi, na
adres szkolenia@straz.lodz.pl lub inny wskazany indywidualnie przez OSz KW PSP
w Łodzi.
2. Oryginał Zbiorczej listy kierowanych na ćwiczenia Lider ma obowiązek dostarczyć,
wraz z oryginałami Kart skierowań na ćwiczenia OSz KW PSP w Łodzi, w dniu
przeprowadzania ćwiczeń w komorze rozgorzeniowej.
§17
Do obowiązków Lidera o którym mowa w §14 pkt 1 naleŜy w szczególności:
1. Dostarczenie do siedziby OSz KW PSP w Łodzi, w dniu przeprowadzania ćwiczeń
niŜej wymienionych dokumentów:

− oryginałów Kart skierowań na ćwiczenia (…) wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do
niniejszego zarządzenia,
− oryginału Zbiorczej listy kierowanych na ćwiczenia wg wzoru stanowiącego
zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Opieka nad uczestnikami ćwiczeń i zapewnienie dyscypliny.
3. Pomoc w przeprowadzeniu ćwiczeń, zgodnie ze wskazaniami funkcjonariusza
OSz KW PSP w Łodzi, odpowiedzialnego za przeprowadzenie ćwiczeń w komorze
rozgorzeniowej, polegająca w szczególności na:
a) nadzorze przy kompletowaniu, montowaniu i zakładaniu nadciśnieniowych
aparatów ODO, przez uczestników ćwiczeń,
b) nadzorowaniu prawidłowego zabezpieczenia się uczestników ćwiczeń,
z wykorzystaniem indywidualnych środków ochrony, przed oddziaływaniem
otwartego ognia i promieniowania cieplnego.
4. Pobranie z OSz KW PSP w Łodzi (po zakończeniu ćwiczeń), Zbiorczej listy wyników
uczestników ćwiczeń i Certyfikatów potwierdzających udział w ćwiczeniach
w komorze rozgorzeniowej i przekazanie ich, właściwemu Komendantowi M/P PSP
w celu dołączenia do dokumentacji przeprowadzonych ćwiczeń w komorze
rozgorzeniowej, przechowywanej w Komendach M/P PSP.
§18
Naczelnika OSz KW PSP w Łodzi upowaŜniam do:
1. Wyznaczania spośród funkcjonariuszy i pracowników OSz KW PSP w Łodzi
niezbędnej obsady kadrowej, dla prawidłowego przeprowadzenia ćwiczeń w komorze
rozgorzeniowej.
2. Umieszczenia wzorów załączników do niniejszego zarządzenia w wersji
elektronicznej na stronie internetowej KW PSP w Łodzi z zakładce – Ośrodek
Szkolenia >> Dokumenty do pobrania, w celu umoŜliwienia ich pobrania kierującym
na ćwiczenia w komorze rozgorzeniowej, dla właściwego przygotowania wymaganej
dokumentacji przeprowadzanych ćwiczeń.
§19
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 26 stycznia 2012 roku.

W oryginale podpisał
Łódzki Komendant Wojewódzki
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Łodzi
nadbryg. Andrzej Witkowski

Załączniki:
1. Zał. nr 1 - Karta skierowania na ćwiczenia (…)
2. Zał. nr 2 - Zbiorcza lista skierowanych na ćwiczenia
3. Zał. nr 3 - Zbiorcza lista wyników uczestników ćwiczeń (…)
4. Zał. nr 4 – Certyfikat potwierdzający ukończenie ćwiczeń

