Zarządzenie Nr 4/2012
Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej StraŜy PoŜarnej
w Łodzi
z dnia 26 stycznia 2012 roku
w sprawie przeprowadzania testu w komorze dymowej dla członków OSP
biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Cel przeprowadzania testu w komorze dymowej, zwanego dalej testem, dla członków
OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, zwanych dalej
uczestnikami testu lub straŜakami ratownikami OSP z uŜyciem aparatów ochrony dróg
oddechowych zwanych dalej aparatami ODO:
Test jest jednym z elementów przygotowujących do skutecznego i efektywnego
prowadzenia działań ratowniczych, przez strażaków ratowników OSP, w warunkach
wymagających izolacji dróg oddechowych od środowiska zewnętrznego. Test stanowi
jednocześnie weryfikację i ocenę umiejętności i możliwości prowadzenia praktycznych
działań w aparatach ODO, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych warunków
pożarowych.

Na podstawie art. 12 ust.5 pkt 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
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
Członkowie OSP biorący bezpośredni udział w działaniach ratowniczych,
z jednostek OSP które posiadają na swoim wyposaŜeniu aparaty ochrony dróg
oddechowych, powinni być poddawani testowi w komorze dymowej, nie rzadziej
niŜ raz na 5 lat.
§2
Test przeprowadzany będzie w komorze dymowej mieszczącej się w siedzibie
KP PSP w Sieradzu ul. T. Grzesika i R. Piwnika 1, przez Ośrodek Szkolenia
Komendy Wojewódzkiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Łodzi z/s w Sieradzu,
zwany dalej w skrócie OSz KW PSP w Łodzi, przy współpracy z Komendą
Powiatową PSP w Sieradzu.
§3
Test przeprowadzany będzie zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi
w regulaminie przeprowadzania ćwiczeń w komorze dymowej, z zastrzeŜeniem
uregulowań dotyczących straŜaków ratowników OSP, zawartych w niniejszym
zarządzeniu.
Test obejmuje:
1. Ogólne badanie lekarskie bezpośrednio dopuszczające do testu.

2. Ćwiczenia w nadciśnieniowych aparatach ODO przygotowujące do przejścia
ścieŜki w komorze dymowej zgodnie ze wskazaniami przeprowadzającego
test.
3. Sprawdzian fizyczny.
4. Przejście ścieŜki (toru przeszkód) w komorze dymowej.
§4
Kryteria oceny, warunki i sposób przeprowadzania testu w komorze dymowej.
1. Do testu mogą przystąpić tylko skierowani na test straŜacy ratownicy OSP,
którzy zostaną dopuszczeni do testu przez lekarza medycyny, po
przeprowadzonym w dniu wykonywania testu, ogólnym badaniu lekarskim.
2. Sprawdzian fizyczny i przejście ścieŜki w komorze dymowej, uczestnik testu
wykonuje w nadciśnieniowym aparacie ODO (poj. butli 6 litrów, ciśnienie
początkowe powietrza w butli 300 bar) oraz
w środkach ochrony
indywidualnej tj.: ubraniu specjalnym, rękawicach specjalnych, kominiarce,
butach straŜackich i hełmie straŜackim.
3. Sprawdzian fizyczny składa się z prób wysiłkowych wykonywanych na trzech
przyrządach: ergonometrze taśmowym, drabinie bez końca oraz z uŜyciem
młota uderzeniowego.
4. Próby wysiłkowe z wykorzystaniem ergonometru taśmowego, młota
uderzeniowego i drabiny bez końca, wykonuje się bezpośrednio przed
pokonaniem ścieŜki w komorze dymowej. Po przejściu ścieŜki w komorze
dymowej ponownie wykonuje się próbę wysiłkową z uŜyciem młota
uderzeniowego.
5. Sprawdzian fizyczny oceniany jest z podziałem uczestników testu na 3 grupy
wiekowe z przyporządkowanymi im, minimalnymi, wymaganymi do
osiągnięcia, parametrami prób wysiłkowych na poszczególnych przyrządach
(patrz zał. nr 3 do niniejszego zarządzenia).
6. Próbę wysiłkową na kaŜdym z trzech przyrządów uznaje się za zaliczoną po
osiągnięciu minimalnych wyników określonych dla danej grupy wiekowej.
7. Sprawdzian fizyczny uznaje się za zaliczony pod warunkiem zaliczenia próby
wysiłkowej na kaŜdym z przyrządów (niezaliczenie próby nawet na jednym
z przyrządów skutkuje niezaliczeniem sprawdzianu fizycznego jako całości).
8. Przejście ścieŜki w komorze dymowej oceniane jest bez podziału uczestników
testu na grupy wiekowe i limitowane jest długością ścieŜki i czasem jej
przejścia – długość ścieŜki 70 m, maksymalny czas przejścia 6 minut,
z zastrzeŜeniem uregulowań zawartych w pkt. 10.
9. Za zaliczenie przejścia ścieŜki w komorze dymowej, uznaje się przejście jej:
a) w pierwszej próbie, z zapasem powietrza pozostającym w butli po
zaliczonym sprawdzianie fizycznym,
b) w drugiej próbie (w przypadku określonym w pkt. 11) po wymianie butli na
pełną.
10. Przejście ścieŜki w komorze dymowej przerywa się w przypadku gdy:
a) z przyczyn technicznych uczestnik testu nie moŜe kontynuować próby,
b) kontynuowanie próby zagraŜałoby zdrowiu lub bezpieczeństwu uczestnika
testu,

c) ciśnienie powietrza w butli osiągnęło wartość ciśnienia rezerwy,
d) przekroczony został maksymalny czas przejścia ścieŜki.
11. W przypadku gdy po zaliczeniu sprawdzianu fizycznego, w trakcie
pokonywania ścieŜki w komorze dymowej, próba zostanie przerwana na
skutek osiągnięcia w butli ciśnienia rezerwy, uczestnik testu ma prawo
przystąpić do drugiej próby przejścia ścieŜki w komorze dymowej, po przerwie
i wymianie butli uŜywanej, na butlę z pełnym zapasem powietrza, bez
ponownego zaliczania sprawdzianu fizycznego.
12. W przypadku niezaliczenia sprawdzianu fizycznego uczestnik testu moŜe
przystąpić do przejścia ścieŜki w komorze dymowej jedynie na własną
prośbę.
W takim przypadku przejście ścieŜki w komorze dymowej wykonywane jest
po wypoczynku, z uŜyciem butli z pełnym zapasem powietrza.
13. Ocenę wykonania testu stanowi „ Ocena opisowa testu w komorze dymowej”
o której mowa w § 5.
§5
Ocena opisowa testu w komorze dymowej.
W zaleŜności od osiągniętego poziomu wykonania prób podczas testu, uczestnik
testu otrzymuje jedną z niŜej wymienionych ocen uszeregowanych w kolejności od
najwyŜszej do najniŜszej:
1. Zaliczył test w komorze dymowej uŜywając 1 butlę 6 litrową z zapasem
powietrza pod ciśnieniem 300 bar (sprawdzian fizyczny i przejście ścieŜki
w komorze dymowej w pierwszej próbie).
2. Zaliczył test w komorze dymowej uŜywając 2 butle 6 litrowe z zapasem
powietrza pod ciśnieniem 300 bar kaŜda (sprawdzian fizyczny i przejście
ścieŜki w komorze dymowej w drugiej próbie).
3. Przeszedł ścieŜkę w komorze dymowej bez zaliczenia sprawdzianu
fizycznego.
4. Nie przeszedł ścieŜki w komorze dymowej po zaliczeniu sprawdzianu
fizycznego.
5. Nie przeszedł ścieŜki w komorze dymowej i nie zaliczył sprawdzianu
fizycznego.
6. Nie został dopuszczony do testu przez lekarza medycyny.
§6
Obsługę organizacyjną przeprowadzanych testów, w tym w szczególności:
planowanie terminów przeprowadzania testów oraz wydawanie zaświadczeń wg
wzoru , zapewni OSz KW PSP w Łodzi.
§7
Testy, przeprowadzane będą zgodnie z harmonogramem sporządzanym przez
OSz KW PSP w Łodzi, na podstawie priorytetów wynikających z analiz
operacyjnych oraz
zgłaszanych potrzeb, z uwzględnieniem moŜliwości
organizacyjnych.
Jednorazowo do testu zgłaszane mogą być grupy liczące 20 straŜaków
ratowników OSP.

Nadciśnieniowe aparaty ochrony dróg oddechowych (maska, noszak wraz
z automatem oddechowym, butle na spręŜone powietrze) niezbędne do
przeprowadzenia testu zapewnia przeprowadzający test.
§8
Komendant Powiatowy PSP w Sieradzu jest zobowiązany do zapewnienia:
1. Techniczne warunki korzystania z komory dymowej w tym w uzgodnieniu
z Naczelnikiem Ośrodka Szkolenia, osobę do obsługi pulpitu sterowniczego
komory.
2. Zabezpieczenie przeprowadzania testu przez lekarza medycyny.

1.

2.

3.

4.

§9
Koszty przeprowadzanych testów obejmujące wynagrodzenie lekarza
medycyny oraz koszty eksploatacyjne komory, serwisowanie i naprawy
aparatów ODO oraz sprzętu pozostającego na wyposaŜeniu komory dymowej,
ponosi bezpośrednio 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 testu w danym okresie rozliczeniowym,
określanym zgodnie z pkt. 4 oraz kosztów udziału jednego uczestnika
w teście, wynikających z preliminarza określonego w §10.
Koszty o których mowa w pkt. 1, rozliczane będą w okresach określanych
przez Wydział Finansów KW PSP w Łodzi.

§10
1. Koszty testu określone zostaną na podstawie przedstawionego przez
Komendanta Powiatowego PSP w Sieradzu preliminarza, zatwierdzonego
przez Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi.
2. Zmiana zatwierdzonego preliminarza kosztów testu moŜe nastąpić 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.
§11
Komendanci M/P PSP kierujący na test 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 teście,
potwierdzonych odpowiednimi dokumentami, zgodnie z wymogami zawartymi
w
Karcie skierowania na test stanowiącej zał. nr 1 do niniejszego
zarządzenia.

3. Dokonać weryfikacji i sprawdzenia wymaganego od uczestników ćwiczeń
umundurowania i sprzętu zgodnie z odnośnymi wymaganiami.
4. Uzgodnienia z kierowanymi na test, sposobu dojazdu uczestników do miejsca
przeprowadzania testu.
§12
Dokumentację testu przechowywaną w Komendzie M/P PSP kierującej na test,
zgodnie z zasadami archiwizacji, stanowią kserokopie, potwierdzone za
zgodność z oryginałem, niŜej wymienionych dokumentów:
− kart skierowań,
− zbiorczej listy skierowanych na test, stanowiącej zał. nr 2 do niniejszego
zarządzenia,
− dokumentów potwierdzających prawo do uczestnictwa w teście, wymienionych
w karcie skierowania,
− zaświadczeń potwierdzających wyniki testu, wg wzoru stanowiącego
zał. nr 3 do niniejszego zarządzenia ( Zaświadczenia wystawia i przekazuje po
przeprowadzeniu testu, właściwemu KM/P OSz KW PSP w Łodzi),
− listy zbiorczej wyników testu, straŜaków ratowników OSP, którzy przystąpili do
testu (przekazanej przez ośrodek szkolenia).
§13
Komendanci M/P PSP kierujący na test straŜaków ratowników OSP, na trzy dni
przed datą testu, mają obowiązek przesłać do OSz KW PSP w Łodzi (tylko drogą
elektroniczną) zbiorczą listę kierowanych na test, wg wzoru stanowiącego
zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§14.
Do obowiązków Lidera o którym mowa w §11 pkt 1 naleŜy w szczególności:
1. Dostarczenie do siedziby OSz KW PSP w Łodzi, w dniu przeprowadzania
testu niŜej wymienionych dokumentów:
− oryginałów Kart skierowań na test wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do
niniejszego zarządzenia,
− oryginału Listy zbiorczej kierowanych na test wg wzoru stanowiącego
zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Opieka nad uczestnikami test i zapewnienie dyscypliny.
3. Pomoc w przeprowadzeniu ćwiczeń, zgodnie ze wskazaniami funkcjonariusza
OSz KW PSP w Łodzi, odpowiedzialnego za przeprowadzenie testu,
polegającą w szczególności na nadzorze przy kompletowaniu, montowaniu
i zakładaniu nadciśnieniowych aparatów ODO, przez uczestników testu.
4. Pobranie z OSz KW PSP w Łodzi (po zakończeniu testu), Listy zbiorczej
wyników końcowych uczestników testu oraz zaświadczeń potwierdzających
wyniki testu i przekazanie ich, właściwemu Komendantowi M/P PSP w celu
dołączenia do dokumentacji przeprowadzanych testów, przechowywanej
w Komendach M/P PSP.
§15
Naczelnika Ośrodka Szkolenia upowaŜniam do wyznaczania niezbędnej obsady
kadrowej spośród funkcjonariuszy i pracowników OSz KW PSP w Łodzi, dla
prawidłowego przeprowadzenia testów.

§16
Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie
Nr 1Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi z dnia 14 stycznia
2010 roku, w sprawie przeprowadzania testu w komorze dymowej, zwanego
dalej testem, dla członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach
ratowniczych, weryfikującego umiejętności pracy w aparatach ochrony dróg
oddechowych zwanych dalej aparatami ODO.
§17
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 26.01.2012 roku.

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

Załączniki:
1. Karta skierowania na test – Zał. nr 1
2. Lista zbiorcza skierowanych na test – Zał. nr 2
3. Lista zbiorcza wyników końcowych uczestników testu - Zał. nr 3
4. Zaświadczenie potwierdzające wynik końcowy testu – Zał. nr 4

