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I. CELE I ZADANIA
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie jest jednostką ochrony przeciwpożarowej
działająca w ramach struktur KSRG, w której działa Zespół Ratowniczo - Gaśniczy (ZRG).
2. Do podstawowych zadań Zespołu Ratowniczo – Gaśniczego (ZRG) należy:
 podejmowanie działań ratowniczych w przypadku powstania pożaru, klęsk
żywiołowych, zagrożeń ekologicznych, katastrof oraz innych zdarzeń zagrażających
życiu, zdrowiu i mieniu oraz środowisku naturalnemu człowieka,
 rozpoznawanie zagrożeń i wykonywanie czynności zabezpieczających uprzedzających
zdarzenia lub ograniczających pośrednio ich skutki,
 utrzymanie w należytym stanie posiadanego zaplecza logistycznego niezbędnego do
działań ratowniczych,
 utrzymanie w sprawności i gotowości bojowej posiadanego sprzętu i wyposażenia do
działań ratowniczych i zabezpieczających,
 współdziałanie z innymi służbami i jednostkami ratowniczymi,
 prowadzenie szkolenia podstawowego i doskonalącego dla ratowników OSP oraz
szkolenia uzupełniającego dla obsługujących sprzęt specjalistyczny i ochronny,
 współdziałanie w rekrutacji i przygotowaniu nowych członków czynnych OSP do
społecznej służby ratowniczej,
 pomoc w realizacji innych zadań statutowych OSP.
3. Wymienione w punkcie 2 zadania ZRG wykonuje zgodnie ze standardami i procedurami
określonymi w odrębnych przepisach.
4. Koszty utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej ZRG OSP Jordanów
ponosi Gmina Miasto Jordanów. Ponadto, Gmina ma obowiązek bezpłatnego
umundurowania członków OSP oraz ubezpieczenia ich w instytucji ubezpieczeniowej (od
następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej).
II. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA
1. Siedzibą Zespołu Ratowniczo – Gaśniczego OSP Jordanów jest remiza usytuowana na
terenie Miasta Jordanowa przy ul. Mickiewicza 1.
2. Jednostka działa w ramach struktur Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.
3. Terenem działania jednostki jest teren gminy, teren powiatu suskiego, część terenu
powiatu myślenickiego (odcinek drogi krajowej nr 7) oraz pozostały teren w ramach
WOO.
4. ZRG kieruje jednoosobowo Naczelnik OSP przy pomocy Zastępcy naczelnika.
5. W czasie akcji ratowniczych Naczelnik dowodzi działaniami ZRG przy pomocy dowódców
OSP.
6. W czasie nieobecności Naczelnika ZRG kieruje Zastępca naczelnika.
7. W czasie nieobecności Naczelnika i jego Zastępcy ZRG kieruje wyznaczony przez
Naczelnika dowódca OSP.
8. Członkami Zespołu Ratowniczo – Gaśniczego są członkowie OSP powołani w jej skład
przez Zarząd OSP Jordanów na wniosek Naczelnika.
9. Członek OSP biorący udział w działaniu ratowniczym lub wykonujący inne zadania
związane z ochroną przeciwpożarową korzysta z ochrony przewidzianej w Kodeksie
karnym dla funkcjonariuszy publicznych. Ochrona tych osób polega na tym, iż w razie
naruszenia ich nietykalności cielesnej, czynnej napaści, bezprawnego wywierania wpływu
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na czynności urzędowe i służbowe lub znieważenia, sprawcy czynów podlegają surowszej
represji, a ich ściganiem z urzędu zajmuje się Policja i prokurator.
10.
Wykaz członków ZRG OSP Jordanów z przydziałem funkcji określa załącznik nr 1.
11.
Wykaz wyposażenia osobistego członków ZRG OSP Jordanów, które służy do ochrony
osobistej w czasie akcji ratowniczej określa załącznik nr 2.
III. OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOWÓDCÓW ZRG OSP JORDANÓW
1. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność Naczelnika OSP
Obowiązki:
a) kierowanie całokształtem działalności ZRG i nadzór nad jego gotowością bojową,
b) wnioskowanie do Zarządu OSP o powołanie członków czynnych do składu osobowego
ZRG,
c) dysponowanie siłami i środkami ZRG,
d) dowodzenie załogami ZRG w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających,
e) współdziałanie na przydzielonym odcinku działań z innymi służbami i jednostkami
ratowniczymi uczestniczącymi w akcji,
f) zapewnienie zgłoszenia do właściwego ośrodka dyspozycyjnego PSP każdego wyjazdu
i powrotu samochodu ZRG,
g) dopilnowanie sporządzenia wymaganej dokumentacji z udziału ZRG w akcjach
ratowniczych i zabezpieczających,
h) zapewnienie natychmiastowego zgłaszania do SKKP PSP Sucha Beskidzka niezdolności
do działań samochodu ZRG,
i) nadzorowanie sprawności oraz prawidłowej eksploatacji i konserwacji sprzętu
i wyposażenia ZRG zgodnie z wymogami określonymi w instrukcjach i innych
dokumentach,
j) planowanie szkolenia ZRG oraz nadzór nad realizacją planów i zajęć szkoleniowych,
udział bezpośredni w szkoleniu,
k) nadzór nad właściwym zabezpieczeniem sprzętu i wyposażenia ZRG przed kradzieżą,
l) utrzymywanie dyscypliny organizacyjnej oraz dbanie o właściwą atmosferę
i koleżeństwo,
m) nadzór nad przestrzeganiem bhp oraz badaniami lekarskimi ratowników OSP,
n) informowanie Zarządu OSP o problemach organizacyjnych i sprzętowych ZRG oraz
wnioskowanie sposobu ich usunięcia,
o) nadzór i kontrola nad elektronicznym systemem alarmowania ZRG (powiadomienia
sms o wyjazdach do akcji, zbiórkach podziału bojowego itp.)
p) informowanie Zarządu OSP o problemach związanych z dyscypliną w ZRG oraz
przypadkach rażącego zachowania członków ZRG,
q) traktowanie z należytym szacunkiem wszystkich członków ZRG,
r) dokumentowanie działalności ZRG w książce naczelnika OSP i innych wymaganych
dokumentach,
s) prowadzenie kart pracy członków ZRG OSP Jordanów (załącznik nr 3 do Regulaminu
ZRG OSP Jordanów)
Uprawnienia:
a) dysponowanie siłami i środkami ZRG,
b) kierowanie całokształtem działalności ZRG i nadzór nad jego gotowością bojową,
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c)
d)
e)
f)
g)

wnioskowanie do Zarządu o powołanie członków ZRG,
kierowanie (dowodzenie) jednoosobowo ZRG w formie poleceń i rozkazów,
przydzielanie funkcji członkom ZRG
wnioskowanie o udzielanie wyróżnień i kar statutowych członkom ZRG,
przekazanie części swoich obowiązków zastępcy oraz innym dowódcom OSP
funkcjonującym w strukturze ZRG,
h) ochrona prawna w czasie wykonywanie zadań i obowiązków Naczelnika OSP,
i) nadzorowanie i modyfikowanie listy członków ZRG w elektronicznym systemie
alarmowania lub wyznaczenie członka ZRG uprawnionego do w/w operacji,
j) inne uprawnienia wynikające z przepisów oraz statutu OSP.
Odpowiedzialność:
a) Naczelnik OSP ponosi odpowiedzialność statutową za przygotowanie do działań,
gotowość bojową i sprawność ZRG, a także zapewnienie na miarę posiadanych
możliwości bezpieczeństwa ratowników OSP,
b) Odpowiednio do powierzonych zadań i odpowiedzialności Naczelnik OSP powinien
dysponować niezbędnymi środkami wykonawczymi.
2. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność dowódcy OSP
Obowiązki:
a) wykonywanie rozkazów i poleceń Naczelnika OSP oraz jego zastępcy,
b) kierowanie podległym zastępem podczas działań ratowniczo – gaśniczych oraz ćwiczeń,
c) ustalanie obsad osobowych obsługujących przydzielony podległemu zastępowi sprzęt,
d) współdziałanie na przydzielonym odcinku działań z innymi służbami i jednostkami
ratowniczymi uczestniczącymi w akcji,
e) utrzymanie dyscypliny oraz dbanie o właściwą atmosferę i koleżeństwo w podległym
zastępie
a) informowanie Naczelnika OSP o brakach i niedociągnięciach w podległym zastępie,
f) sprawdzanie sprawności sprzętu i wyposażenia obsługiwanego przez zastęp,
g) zgłaszanie do ośrodka dyspozycyjnego wyjazdu zastępu do akcji oraz na ćwiczenia
i inne zajęcia,
h) nadzór nad bezpiecznym dojazdem zastępu i natychmiastowe powiadomienie ośrodka
dyspozycyjnego i Naczelnika OSP lub jego Zastępcy o zaistniałym wypadku lub innej
przeszkodzie w dotarciu na miejsce akcji,
i) zameldowanie kierującemu akcją przybycia zastępu z podaniem jej wyposażenia
sprzętowego,
j) dowodzenie zastępem na przydzielonym odcinku w sposób zapewniający wykonanie
powierzonego przez kierującego akcją zadania,
k) współdziałanie z innymi zastępami działającymi na odcinku bojowym,
l) utrzymywanie ustalonej łączności na miejscu akcji oraz z ośrodkiem dyspozycyjnym,
m) zapewnienie na miarę posiadanych możliwości bezpieczeństwa członkom zastępu
uczestniczącym w akcji,
n) zameldowanie nadrzędnemu dowódcy lub kierującemu akcją wykonania zadania i po
uzyskaniu zgody zapewnienie bezpiecznego powrotu zastępu do jednostki,
o) zameldowanie ośrodkowi dyspozycyjnemu o powrocie zastępu z akcji, ćwiczeń, itp.,
p) uzupełnienie lub wymiana użytego w działaniach ratowniczo – gaśniczych lub
ćwiczeniach sprzętu na nowy,
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q) wymiana zużytego lub uszkodzonego sprzętu na nowy, zgłoszenie tego faktu
Naczelnikowi OSP lub jego zastępcy,
r) dopilnowanie doprowadzenia do sprawności sprzętu i wyposażenia załogi oraz
zameldowanie o tym ośrodkowi dyspozycyjnemu, ewentualne uszkodzenia sprzętu
w czasie akcji wpisać w uwagi w ewidencji zdarzeń,
s) sporządzenie niezbędnej dokumentacji z udziału zastępu w akcji, ćwiczeniach itp.
działaniach,
t) traktowanie z należytym szacunkiem wszystkich członków ZRG.
Uprawnienia:
a) dowodzenie podległym zastępem poprzez wydawanie rozkazów i poleceń,
b) dysponowanie siłami i środkami ZRG,
c) kierowanie działalnością ZRG z upoważnienia Naczelnika OSP,
d) dowodzenie zastępem ZRG w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających,
e) ochrona prawna w czasie wykonywanie zadań i obowiązków dowódcy OSP,
f) inne uprawnienia wynikające z przepisów prawnych, statutu i regulaminów OSP.
Odpowiedzialność:
a) dowódca OSP odpowiada za sprawność i gotowość bojową zastępu oraz
przydzielonego mu sprzętu oraz maksymalnie sprawne wykonanie powierzonego
zadania,
b) odpowiada za zdyscyplinowanie podległego zastępu,
c) dowódca OSP ponosi odpowiedzialność statutową za wykonywanie powierzonych mu
zadań i obowiązków.
IV. OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ RATOWNIKÓW ZRG OSP
JORDANÓW
Obowiązki:
a) wykonywać rozkazy i polecenia dowódców oraz przestrzegać wymaganej dyscypliny,
b) przybyć niezwłocznie do wyznaczonego miejsca na zarządzony alarm lub inne
wezwanie,
c) sprawdzić sprzęt i wyposażenie przydzielone do obsługi, po akcji doprowadzić je do
możliwości ponownego użycia,
d) włożyć maksimum wysiłku i zaangażowania w wykonanie powierzonego zadania
bojowego,
e) uzyskać niezbędne wyszkolenie podstawowe i uzupełniające oraz doskonalić wiedzę
i umiejętności strażackie,
f) przestrzegać zasady i przepisy BHP,
g) poddać się badaniom lekarskim określającym przydatność do działań ratowniczo –
gaśniczych, ćwiczeń i zawodów,
h) dbać o powierzony sprzęt i wyposażenie oraz mienie OSP,
i) dbać o dobre imię OSP oraz wykazywać się koleżeństwem i zrozumieniem wobec
kolegów,
j) po powrocie do remizy z działań ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeń i szkoleń uzupełnić
używane środki (np. sorbent, środki opatrunkowe itp.) oraz sprzęt znajdujący się na
wyposażeniu samochodu do stanu jak przed wyjazdem,
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k) traktować z poszanowaniem powierzony sprzęt do działań,
l) traktować z należytym szacunkiem pozostałych członków ZRG.
Uprawnienia:
a) uprawnienie do badań lekarskich dopuszczających do działań ratowniczo – gaśniczych,
ćwiczeń i zawodów,
b) zapewnienie niezbędnych środków ochrony osobistej,
c) wypłacenie na wniosek ratownika ustalonego ekwiwalentu pieniężnego za udział
w akcjach,
d) świadczenie odszkodowawcze z tytułu wypadku w czasie działań ratowniczych
i ćwiczeń,
e) ochrona prawna w czasie wykonywanie zadań i obowiązków ratownika OSP,
f) ubezpieczenie od wypadków zaistniałych w czasie wykonywania zadań statutowych,
g) zapewnienie umundurowania i dystynkcji związanych z pełnioną funkcją,
h) inne uprawnienia wynikające z przepisów prawnych oraz statutu OSP.
Odpowiedzialność:
a) ratownik OSP ponosi odpowiedzialność statutową za wykonywanie powierzonych
zadań i obowiązków oraz przestrzeganie dyscypliny organizacyjnej i postanowień
niniejszego regulaminu,
V. OBOWIĄZKI KIEROWCÓW – OPERATORÓW SPRZĘTU ZRG OSP JORDANÓW
1. Dbanie o sprawność techniczną powierzonego samochodu i pozostałego sprzętu.
2. Zachowanie niezbędnej ostrożności w czasie jazdy do akcji oraz podczas innych wyjazdów.
3. Obsługa w czasie akcji środka transportu i zainstalowanych w nim urządzeń w sposób
zapewniający sprawne wykonanie zadania oraz bezpieczeństwo ratowników.
4. Wydawanie sprzętu w czasie akcji.
5. Kierowanie pojazdem uprzywilejowanym zgodnie z posiadanym uprawnieniem.
6. Podczas jazdy alarmowej do działań ratowniczych:
a) włączyć jednocześnie dźwiękowe i świetlne sygnały alarmowe,
b) zachować szczególną ostrożność,
c) prowadzić pojazd z prędkością bezpieczną,
d) w razie udziału w wypadku lub kolizji drogowej natychmiast powiadomić o tym fakcie
PSK oraz Naczelnika OSP lub jego Zastępcę.
7. Wykonywać rozkazy lub polecenia:
a) Naczelnika OSP, jego Zastępcy,
b) dowódcy zastępu,
c) innego strażaka wyznaczonego przez Naczelnika OSP,
d) kierującego działaniem ratowniczym wyższego szczebla.
8. Po powrocie do remizy wspólnie z załogą doprowadzić pojazd i sprzęt znajdujący się na
wyposażeniu samochodu do stanu jak przed wyjazdem,
9. Wpisać pracę pojazdu i sprzętu silnikowego w kartę drogową i karty pracy sprzętu.
Ewentualne uszkodzenia w sprzęcie silnikowym wpisać w uwagach w ewidencji zdarzeń.
10.
Traktowanie z poszanowaniem powierzonego środka transportu i utrzymanie go w
należytej czystości i konserwacji.
11.
Traktowanie z należytym szacunkiem pozostałych członków ZRG.
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VI. OBOWIĄZKI GOSPODARZA REMIZY I KONSERWATORA SPRZĘTU
1. Utrzymanie powierzonych do opieki środków transportu oraz pozostałego sprzętu
w należytej sprawności, czystości i konserwacji.
2. Zgłaszanie Naczelnikowi OSP lub jego Zastępcy upływu terminu ważności dokumentów
dopuszczających sprzęt do użytkowania.
3. Zgłaszanie Naczelnikowi OSP lub jego Zastępcy o koniecznych naprawach sprzętu.
4. Utrzymanie porządku w pomieszczeniach remizy (stanowisko kierowania, szatnia,
ubikacje, garaż).
5. Terminowe dokonywanie okresowych badań technicznych samochodu i sprzętu.
6. Tankowanie paliwa.
7. Wykonywanie rozkazów i poleceń Naczelnika OSP lub jego Zastępcy.
8. Wszystkie inne czynności wynikające z podpisanej Umowy z OSP Jordanów.
VII. POZOSTAŁE OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZRG OSP
JORDANÓW
Obowiązki:
a) swoim zachowaniem wobec innych w szczególności dbać o dobre imię OSP, jak również
o dobrą atmosferę wśród podziału bojowego ZRG,
b) o wszelkich problemach, rażącym zachowaniu innych członków ZRG informować
natychmiast Naczelnika OSP lub jego Zastępcę,
c) Naczelnik lub jego zastępca informuje niezwłocznie Zarząd OSP Jordanów o zaistniałych
w/w problemach,
d) brać czynny udział w obowiązkowych ćwiczeniach oraz pozostałych pracach na rzecz
OSP Jordanów zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd OSP planem ćwiczeń, szkoleń
i pozostałych prac (udział w minimum 50% zaplanowanego czasu ćwiczeń, szkoleń
i prac), udział ewidencjonowany jest w karcie pracy każdego członka ZRG,
e) aktywnie uczestniczyć w ćwiczeniach doskonalących i szkoleniach co najmniej 1 raz na
kwartał,
f) członkowie ZRG uczestniczący w działaniach ratowniczo – gaśniczych zobowiązani są
do założenia kompletnego umundurowania będącego na wyposażenia ZRG OSP
Jordanów
g) znać dane taktyczno – techniczne oraz sprzęt będący na wyposażeniu OSP,
h) dbać o należyty porządek i czystość powierzonego wyposażenia osobistego, jak
również miejsca jego składowania w szatni ZRG,
i) o jakichkolwiek uszkodzeniach oraz dewastacji sprzętu powiadomić Naczelnika OSP lub
jego Zastępcę,
Uprawnienia:
a) każdy członek ZRG OSP Jordanów po uprzednim wypełnieniu odpowiedniego wniosku
(formularz w załączeniu do regulaminu) ma prawo wypożyczyć nieodpłatnie do
własnych celów nie związanych z pracą zarobkową sprzęt będący na wyposażeniu ZRG
(bez środków takich jak sorbent, paliwo), a nie wykorzystywany podczas działań
ratowniczo – gaśniczych, użytkowany sprzęt należy zdać sprawny w takim samym
stanie jak przed wypożyczeniem,
b) sprzęt, o którym jest mowa w wyżej wymienionym punkcie nie może być wypożyczony
osobom trzecim,
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c) członek OSP Jordanów wypożyczający sprzęt, o którym mowa w punkcie a określa na
wniosku czas wypożyczenia i przewidywany termin zwrotu,
d) każdy członek ZRG OSP Jordanów po uprzednim uzyskaniu zgody Naczelnika OSP lub
jego Zastępcy może wykorzystać kanał remontowy do niezarobkowych celów
prywatnych, przy czym do naprawy może używać tylko swoich narzędzi, po
wykorzystaniu kanał należy pozostawić w stanie takim samym jak przed użyczeniem,
odbioru dokonuje osobiście konserwator sprzętu OSP lub wyznaczony przez niego
zastępca,
e) członek ZRG OSP Jordanów ma prawo uczestniczyć w kursie dowódców, poprzedzonym
udokumentowanymi wcześniejszymi szkoleniami oraz aktywnością w OSP przez co
najmniej 4 lata działalności w ZRG oraz wiedzą teoretyczną z zakresu sprzętu
znajdującego się na wyposażeniu ZRG OSP Jordanów.
VIII. INNE USTALENIA
1. W pomieszczeniach ZRG OSP Jordanów (stanowisko kierowania, szatnia, ubikacje, sala
szkoleniowa, garaż) obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
2. W pomieszczeniach ZRG OSP Jordanów (stanowisko kierowania, szatnia, garaż)
obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
3. W garażu ZRG OSP Jordanów obowiązuje zakaz przechowywania pojazdów prywatnych
(samochody, przyczepy, motocykle, motorowery, quady). W wyjątkowych przypadkach
decyzję o przechowaniu prywatnego pojazdu w garażu ZRG OSP Jordanów może podjąć
Naczelnik OSP lub jego Zastępca.
4. Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia do budynku i pomieszczeń ZRG bez osoby
uprawnionej przez Zarząd OSP (posiadanie kodu i klucza do szatni).
5. W razie uruchomienia alarmu należy powiadomić Naczelnika lub jego Zastępcę i pozostać
na miejscu do czasu przybycia osoby uprawnionej do rozkodowania systemu alarmowego.
6. Za rzeczy prywatne pozostawione w pomieszczeniach ZRG OSP Jordanów Naczelnik OSP
nie ponosi odpowiedzialności.
7. W przypadku długotrwałej nieobecności lub braku aktywności członka ZRG OSP Jordanów
(okres 2 lat), braku badań itp. Zarząd OSP powołuje komisję, która po uprzednim
pisemnym powiadomieniu nieobecnego członka jest zobowiązana do otwarcia
i opróżnienia jego szafki, znajdującej się w szatni ZRG OSP Jordanów.
8. Każdy członek ZRG OSP Jordanów, który bierze udział w działaniach ratowniczo –
gaśniczych i/lub ćwiczeniach musi posiadać do tego odpowiednie uprawnienia i aktualne
badania.
9. Członek ZRG OSP Jordanów biorący udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych i/lub
ćwiczeniach nie może być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
10.
Sprzęt do ćwiczeń OSP Jordanów związany z zawodami sportowo – pożarniczymi
znajduje się w magazynie Zespołu Szkół im. Bł. Ks. Piotra Dańkowskiego i dysponuje nim
Naczelnik ZRG OSP Jordanów.
11.
Obowiązuje całkowity zakaz trzymania i przechowywania jakichkolwiek elementów
wyposażenia osobistego uzbrojenia (ubranie specjalne, hełm, ubranie koszarowe, buty,
rękawice), a będącego własnością OSP Jordanów poza remizą i szatnią OSP.
12.
Sprzęt i wyposażenie osobiste członka ZRG powinno znajdować się w wyznaczonym
do tego miejscu tj. szafka, wieszak szatni OSP.
13.
Każdy członek ZRG ma przydzielony numer sprzętu, który powinien się znajdować na
każdym elemencie wyposażenia osobistego w/w członka.
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14.
W przypadku ujawnienia kradzieży, umyślnej dewastacji czy też rabunku wyposażenia
i sprzętu ZRG OSP Jordanów, osoba której zostanie to udowodnione zostaje w trybie
natychmiastowym usunięta z ZRG oraz OSP Jordanów zgodnie ze Statutem OSP.
15.
Jeżeli członek ZRG swoim zachowaniem w rażący sposób szarga dobre imię OSP
Jordanów zostaje w trybie natychmiastowym usunięty z ZRG oraz OSP Jordanów zgodnie
ze Statutem OSP.
16.
Umundurowanie i wyposażenie osobiste służy do wykonywania działań statutowych
związanych z działalnością OSP Jordanów, zabrania się wykorzystywania w/w
wyposażenia do innych celów prywatnych, związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej lub umową o pracę.
17.
Podczas działań ratowniczo – gaśniczych zabrania się namawiać lub sugerować
uczestnikom zdarzenia jakichkolwiek usług związanych z wykonywanymi działaniami.
18.
Strażak nie powołany do ZRG zobowiązany jest do zdania szafki w ciągu 1 miesiąca.
W innym przypadku patrz rozdział VIII pkt. 7.
IX. WYMAGANIA STAWIANE RATOWNIKOM OSP POWOŁANYM DO ZRG
1. Wiek 18 - 65 lat.
2. Wykształcenie, co najmniej pełne podstawowe.
3. Dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o zdolności do wykonywania
funkcji ratownika i kierowcy - operatora OSP.
4. Aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (zapewnia Zarząd OSP
i Naczelnik)
5. Zapłacona roczna składka członkowska OSP Jordanów
6. Umundurowanie zgodne z wytycznymi ZRG
7. Cechy osobiste:
a) odporność na stres - opanowanie i spokój w sytuacjach trudnych,
b) zdyscyplinowanie i zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności,
c) zdolność podejmowania szybkich decyzji,
d) stanowczość i konsekwencja w realizacji powierzonego zadania,
e) koleżeństwo i kultura osobista oraz wrażliwość na nieszczęście ludzkie.
8. Wyszkolenie pożarnicze:
a) co najmniej szkolenie jednoetapowe strażaka OSP lub jednoetapowe w zawodzie
strażak lub ukończenie szkoły PSP (wszyscy powołani do ZRG)
b) szkolenie bhp (wszyscy powołani do ZRG)
c) uzupełniające (odpowiednie do pełnionej funkcji lub obsługi specjalistycznego sprzętu):
 operatorów sprzętu
 dowódców
 naczelników
 ratowników przedmedycznych
 innych kursów specjalistycznych
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