%ARZilDZENIE NR66/2012
Komendanta Szkoly AsPirantdw
Parlstwowei Strairy Poiamej
w Poznaniu
z dnia l0 gnrdnia 2012r.

w sprawiewprowadzeniaRegulaminuorganizacji lwrczefina stanowiskuratownictwa
chemicznegoSzkoly Aspirant6w PSPw Poznaniu
Na podstawie $ 12 ust. 3 pkt. 9 Statutu Szkoty Aspirant6w Pafstwowej StraZy
Po2amejw Poznania zanqdzanrco nastqpuje:

Wprowadzdmw Szkole Aspirant6nlt,*r*o*ri

Strazy PoZamejw Poananiu

do uZytku stuzbowego Regulamin organizacji iwiczeri na stanowisku ratownictwa
y zal4cnrik do niniejszego rarz4dzenia.
chemiczn€
Eo,stanowi4c

ratownictwa chemicznego czyrttg
Za organizacjg iwiczeri na u"i3*.*"
NaczelnikaWydzialuKsztalceniaodpowiedzialnym

z obslug4,serwisowaniemb4d2 rnpraw4
czynno$ci"*r**l:h
Z,a vtykonywanie
vrz4dzefina stanowiskuratownictwachemicmegoczynig odpowiedzialnymNaczelnika
WydzialuTechnicznego.

$4
Naczelnik6w wydzialow czyniq odpowiedzialnymi za zapoananie podlegtych
pracownik6w, bior4cych udzial w iwiczeniach na stanowisku ratownictwa chemicznego,
z postanowieniami Zaruqdzeniaoraz za nadzfirnad ich stosowaniern.
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organizacji dwiczerina stanowisku ratownictwa chemicznego
Szkoty Aspirant6w PSPw Poznaniu
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6, Regulaminjest zgodny z zasadamizawartymiw rozTotz4dzeniuMinistra Spraw Wewnqtrznych
i Administracji zdnia 16 wrze$nia 2008 r. w sprawie szczegilowych warunkdw bezpieczenstwa
i higieny stu2bystrazakdwParistwowejStraZyPozarnejDz. U. ff 180 Wz. 1115.
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Zasady olganizacji dwiczerfrna stanowisku ratownictwa chemigznego
1. Za przygotowanieorazprzebiegiwiczeri na stanowiskuodpowiadakierownik dwiczeri.
2. Do iwiczenna stanowiskumogq prrystepicosobyspelniajqcewymaganiaokre$lonew niniejszym
regululminie,dopuszczone pnez ki erownika iwi czeil.
3. Do obowiqzkdwkierownika iwiczefl naleayw szczegdlno$ci:
I)

przeprowadzenieinstnrktaZuBHP z uczestnikami6wiczef;

Z) zapewnienieniezbgdnegosprzgtudo przeprowadzeniai,wiczerina stanowiskuw tym pobranie
ubran 6wiczebnych (CUG i CUP), sprzQtu ODO, miernik6w, ip. z Dzialu Sprzgtu
PozamiczegoSzkoty;
3) sprawdzeniesprawnosci dzialania symulator6w i instalacji znajduj4cych sig na stanowisku
przedprzyst4pieniemdo iwiczefi;
4)

sprawdzenie kompletnoSci oraz stanu umundurowania/$rodk6w ochrony indywidualnej
uczestnikdwiwiczef,;

5) zapewnieniebezpieczeristwauczestnikom6wtczef;
6) dbanieo stan techniczny symulator6wi instalacjiznajdujqcychsig na stanowisku;
7) utrzymanieporz4dkuw trakcie i po zakoficzeniuiwiczeri;
8)

kazdoruzowoodwodnienie instalacji z pozostalo$ciwody symuluj4cejmedium niebezpiecare;

9) zglaszaniewszelkich usterekna stanowiskudo Wydzialu TeshniczrregoSzkoty;
l0) dokonywaniewpis6w w ksiryzcedwiczef u pracownikapoligonu.
iwiczenia dla kadet6w i sluchaczyszkoty realizowanes4 w oparciu o plany nauczaniai programy
ksztalcenia.
5. Cwiczenia dla os6b nieobjgtych procesem ksztalcenia w SA PSP w Poananiu mogQ byd
realizowanepo uprzednim uzgodnieniuz KomendantemSzkoly Aspirant6w PSPw Poznaniu.

4.

6. Kierownik iwiczeri nie dopuszczadoudzialu w iwiczeniach osdb,kt6re:
1) nie posiadajqwymaganychregulaminemdokument6w;
Z) nie posiadajqw danym dniu prowadzeniazajq( calkowitej zdolnoScipsychonrchowej;
3) nie posiad"jewymaganychSrodk6wochronyosobistej;
4) s4 pod wplywem alkoholu lub innych srodk6w odurzaj4cych.
7. podczas realizacji fwiczeri naleiry przestrzegadniZej wymienionej kolejno6ci wykonywania
czynnofui:
l)

prz€,prowadzenie
instnrktarzu BHP;

2) sprawdzenieprzygotowania symulator6wi instalacji;
3) sprawdzenieprzygotowania(wicz4cych do iwiczeri (sprzgtochrony osobistej,sprzqtochrony
dr6g oddechowych);
J

4) przeprowadzeniewlaSciwegoiwic zeria (zalo2enia);
5) odwodnieniesymulator6wi instalacji;
8. Kierownik iwiczefi dostosowujestopieritnrdno$ciiwiczeri do programu zaiq6.
9. ewiczenia na stanowiskuprowadzonesq w rotach,zastgpachoraz plutonachzgodnie z pmnefym
wcze$niejzalo2eniern.
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Wymagania BHP podczasrerlizacii drviczerf,

l. Przed przyst4pieniem do zajEt wszyscy twrcz4cy odbywaj4 instnrktaZ BHP obejrnuj4cy
zapoananiez:
I ) celemiwiczef;
2) budowq stanowiska;
3) symulatorami orazinstalacjami stanowiska;
4) organizacj4 i kolejno5ci4wykonywania iwiczeri;
5) zasadamiBHP podczasiwiczefi.
Z. Przed prz',st4pieniem do zajgi na stanowisku, obsluga sprawdza stan technicmy symulator6w
i instalacji a 6wtcz4cydokonuj4 kontroli posiadanegosprzEtuochrony osobistej.
3. przed rozpoczgciem zajgl na stanowisku obsluga ustala z 6wrcz4cymi zasady sygnalizowania
zagroircnt4omawia spos6bwykonania poszczegdlnych iwicaeri.
4. W przypadkg stwierdzenia faktu nieprawidlowego korzystania z instalacji lub symulator6w,
zaistnienia zagrozenia,niedostosowaniasig iwicz4cego do wskazan kierownika iwiczeri lub
wypadku, iwiczenia zostajq natychmiastprzerwane.
5. Zaberyieczeniemedyczne 6wicz4cychna stanowiskustanowizestawPSPR-l lub R-2.
jest zobowi4zany do natychmiastowego
6. W przypadku niedyspozycji zdrowotnej 6lvdircr4cy
zgloszeniatego fakfir kierownikowi dwiczeri.
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Postanowieniakofcowe

l. Wydzial Techniczny Szkoty zapewnia wanrnki techniczne do korzystania ze stanowiska
ratownictwa chemicznego.
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