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I.

CEL, ZASADY POWOŁANIA I FUNKCJONOWANIA JOT.

a) Celem Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP (zwanej dalej JOT) jest udział w akcjach
ratowniczych i zabezpieczających przeprowadzanych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych,
zagrożeń ekologicznych, katastrof i innych miejscowych zagrożeń, zagrażających życiu,
zdrowiu i mieniu oraz środowisku naturalnemu człowieka.
b) Wymienione w lit. a zadania JOT wykonuje zgodnie ze statutem OSP, przyjętymi
standardami i procedurami ustalonymi w odrębnych przepisach i normach, niniejszym
regulaminem oraz umowami.
c) Planowana kategoria JOT ustalana jest w gminnym i powiatowym planie ratowniczym w
oparciu o wytyczne Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP.
d) Zarząd OSP zabezpiecza JOT w niezbędne wyposażenie w oparciu o środki finansowe
uzyskane z budżetu gminy, ze środków własnych oraz z budżetu państwa.
e) Zarząd OSP na podstawie statutu powołuje JOT i wyznacza skład osobowy na wniosek
Naczelnika OSP

II.

ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA JOT.

1. Do podstawowych zadań JOT należy:
a) udział w akcjach ratowniczych prowadzonych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych,
zagrożeń ekologicznych, katastrof i innych zagrożeń miejscowych,
b) rozpoznawanie zagrożeń i wykonywanie czynności zabezpieczających uprzedzających
zdarzenia lub ograniczających pośrednio ich skutki,
c) utrzymanie w należytym stanie posiadanego zaplecza logistycznego niezbędnego do
działań ratowniczych,
d) utrzymanie w sprawności i gotowości bojowej posiadanego sprzętu oraz wyposażenia do
działań ratowniczych i zabezpieczających,
e) współdziałanie z innymi służbami, stowarzyszeniami i jednostkami ratowniczymi,
f) prowadzenie szkolenia podstawowego, specjalistycznego i doskonalącego dla ratowników
OSP oraz szkolenia uzupełniającego dla obsługujących sprzęt specjalistyczny i ochronny,
g) współdziałanie w przeglądach prewencyjnych organizowanych przez gminę,
h) współdziałanie w rekrutacji i przygotowaniu nowych członków czynnych OSP do społecznej
służby ratowniczej,
i) realizacja innych zadań statutowych OSP.

2. Siedziba JOT:
Siedzibą JOT jest strażnica OSP w Kętach przy ul. Mickiewicza 10 oraz inne obiekty
użytkowane przez OSP.
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3. Obszar ochroniony:
Terenem działania OSP jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowania swoich celów OSP może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

III.

KIEROWANIE JOT – OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

1. Kierowanie Jednostką Operacyjno-Techniczną
a) JOT kieruje jednoosobowo naczelnik OSP przy pomocy zastępcy naczelnika OSP oraz
dowódców niższego szczebla: wyznaczonych dowódców plutonu, dowódców sekcji.
b) W czasie nieobecności naczelnika jednostką kieruje zastępca naczelnika.
c) W czasie nieobecności naczelnika i jego zastępcy JOT kieruje wyznaczony przez naczelnika
dowódca plutonu, a następnie dowódca sekcji.

2. Kierowanie Działaniami Ratowniczymi
a) W czasie akcji ratowniczych naczelnik kieruje działaniami ratowniczymi JOT.
b) W czasie nieobecności naczelnika kierowanie działaniami obejmuje z-ca naczelnika lub
kolejni dowódcy obecni podczas działań zgodnie z kolejnością rozdziału III pkt 1.c.

IV.

Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelnika OSP

1. Obowiązki:
a) Kierowanie całokształtem działalności JOT i nadzór nad jej gotowością bojową,
b) Wyznaczenie spośród członków czynnych do składu osobowego JOT oraz wnioskowanie do
zarządu OSP o przyjęcie lub usunięcie ze składu JOT
c) Dysponowanie siłami i środkami JOT,
d) Dowodzenie zastępami JOT w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających,
e) Współdziałanie na przydzielonym odcinku działań z innymi służbami i jednostkami
ratowniczymi uczestniczącymi w akcji,
f) Zapewnienie możliwości zgłaszania do właściwego Stanowiska Kierowania Komendanta
Powiatowego każdego wyjazdu i powrotu pojazdu OSP lub zastępu JOT,
g) Dopilnowanie sporządzenia wymaganej dokumentacji z udziału JOT w akcjach ratowniczych i
zabezpieczających,
h) Zapewnienie natychmiastowego zgłaszania do właściwego Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego/Miejskiego niezdolności do działań danego sprzętu lub zastępów
JOT,
i) Nadzorowanie sprawności oraz prawidłowej eksploatacji, konserwacji sprzętu i wyposażenia
JOT zgodnie z wymogami określonymi w instrukcjach i innych dokumentach,
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j) Nadzorowanie sprawności systemów alarmowania ratowników,
k) Planowanie szkolenia JOT oraz nadzór nad realizacją planów i zajęć szkoleniowych; udział
bezpośredni w szkoleniu,
l) Nadzór nad właściwym zabezpieczeniem sprzętu i wyposażenia JOT przed kradzieżą,
m) Utrzymywanie dyscypliny organizacyjnej oraz dbanie o właściwą atmosferę i koleżeństwo,
n) Nadzór nad przestrzeganiem zasad oraz przepisów BHP,
o) Nadzór nad badaniami lekarskimi ratowników OSP,
p) Informowanie Zarządu OSP o problemach organizacyjnych i sprzętowych JOT oraz
wnioskowanie sposobu ich usunięcia,
q) Posiadanie odpowiedniego wyszkolenia,
r) Powiadamianie zarządu OSP o dokonanych zmianach organizacyjnych w JOT

2. Uprawnienia:
a) Dysponowanie siłami i środkami JOT,
b) Kierowanie (dowodzenie) JOT w formie poleceń i rozkazów,
c) Wyznaczanie dowódców pododdziałów (plutonu, sekcji),
d) Reprezentowanie JOT w strukturach ratowniczych każdego szczebla,
e) Podejmowanie współpracy z innymi podmiotami ratowniczymi,
f) Udzielanie wyróżnień i kar ratownikom JOT,
g) Powierzanie obowiązków zastępcy naczelnika, dowódcom i ratownikom
h) Pełnienie innych funkcji OSP określonych według statutu OSP,
i) Inne uprawnienia wynikające z przepisów oraz statutu OSP i statutu Związku OSP,
j) Nadanie funkcji ratownikom OSP,
k) Sprawdzanie gotowości bojowej, wiedzy i umiejętności ratowniczych podległych ratowników,
l) Wyznaczenie strażaków do obsługi, opieki lub konserwacji wyposażenia JOT,
m) Odwołanie ratownika z funkcji lub zawieszenie w strukturze JOT, za nieprzestrzeganie zasad
organizacji JOT oraz niniejszego regulaminu,
n) Zwoływanie zebrań ogólnych ratowników JOT

3. Odpowiedzialność:
Naczelnik OSP ponosi odpowiedzialność statutową za przygotowanie do działań, gotowość
bojową i sprawność JOT, a także zapewnienie na miarę posiadanych możliwości
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bezpieczeństwa ratowników OSP. Odpowiednio do powierzonych zadań i
odpowiedzialności naczelnik OSP powinien dysponować niezbędnymi środkami
wykonawczymi.

V.

Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność zastępcy naczelnika OSP

a) Do pomocy w realizacji zadań naczelnika OSP, zarząd OSP wybiera zastępcę naczelnika,
spośród uprawnionych dowódców sekcji,
b) Zastępca naczelnika zastępuje naczelnika podczas jego nieobecności w kierowaniu
(dowodzeniu) załogami JOT w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających przejmując
wszystkie obowiązki i uprawnienia,
c) Zastępca naczelnika wykonuje inne zadania organizacyjne i operacyjno-techniczne powierzone
przez naczelnika OSP lub zarząd OSP,
d) Zastępca naczelnika ponosi odpowiedzialność statutową za wykonywanie powierzonych zadań,
e) Odpowiednio do powierzonych zadań i odpowiedzialności z-ca naczelnika powinien uzyskać
niezbędne uprawnienia i środki wykonawcze,
f) Zastępca naczelnika na bieżąco informuje o prowadzonych działaniach, pracach lub innych
przedsięwzięciach statutowych,
g) Zastępca naczelnika może podejmować jednoosobowo decyzje mające wagę utrzymania
gotowości bojowej JOT, stanowiące o bezpieczeństwie lub rażącego przekroczenia niniejszego
regulaminu przez strażaków. Następnie takie decyzje niezwłocznie przekazuje naczelnikowi.

VI.

Obowiązki, uprawnienia oraz odpowiedzialność dowódcy plutonu i
dowódcy sekcji

1. Obowiązki
a) Wykonywanie rozkazów i poleceń naczelnika OSP i jego zastępcy,
b) Kierowanie podległymi ratownikami w trakcie bieżącej działalności,
c) Nadzór nad bezpiecznym poruszaniem się pojazdami przez załogi oraz zgłaszanie do
właściwego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego/Miejskiego każdego wyjazdu,
powrotu lub awarii pojazdu OSP lub zastępu JOT,
d) Kierowanie Działaniami Ratowniczymi w czasie zdarzeń i działań zabezpieczających wg
obowiązujących procedur i wytycznych,
e) Współdziałanie na przydzielonym odcinku działań z innymi służbami i jednostkami
ratowniczymi uczestniczącymi w akcji,
f) Utrzymywanie ustalonej łączności na miejscu akcji,
g) Prowadzenie szkolenia w podległym pododdziale zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami i
poleceniami naczelnika OSP,
h) Nadzorowanie sprawności oraz prawidłowej eksploatacji i konserwacji sprzętu i wyposażenia,
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i) Utrzymanie dyscypliny oraz dbanie o przestrzeganie zasad BHP, właściwą atmosferę i
koleżeństwo,
j) Informowanie naczelnika OSP o brakach i niedociągnięciach w podległym pododdziale
(plutonie, sekcji) i wnioskowanie sposobu ich usunięcia,
k) Nadzorowanie i utrzymanie porządku i czystości na terenie i w obiektach jednostki,
l) Nadzorowanie i utrzymanie porządku i czystości podczas ćwiczeń, manewrów i szkoleń
wyjazdowych, w obiektach i terenach udostępnionych ratownikom,
m) Sporządzanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji ustalonej przez naczelnika OSP,
n) Posiadanie odpowiedniego wyszkolenia (minimalne szkolenie dowódców sekcji OSP lub
wyższe),
o) Systematyczne podnoszenie wiedzy ratowniczej i dowódczej.

2. Uprawnienia:
a) Dowodzenie załogami JOT w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających,
b) Kierowanie działalnością JOT z upoważnienia naczelnika OSP,
c) Wnioskowanie do naczelnika OSP o udzielanie wyróżnień i kar ratownikom OSP wchodzącym w
skład podległego pododdziału,
d) Inne uprawnienia wynikające z przepisów prawnych oraz statutu OSP i statutu Związku OSP RP,

3. Odpowiedzialność:
Dowódca plutonu i dowódca sekcji ponoszą odpowiedzialność statutową za wykonywanie
powierzonych im zadań i obowiązków oraz za ratowników i sprzęt podczas działań, ćwiczeń
lub szkoleń, którymi kierują.

VII.

OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ RATOWNIKÓW OSP
WCHODZĄCYCH W SKŁAD JOT

1. 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 doprowadzić je do ponownego
użycia,
d) Włożyć maksimum wysiłku i zaangażowania w bezpieczne wykonanie powierzonego zadania
bojowego,
e) Uzyskać niezbędne wyszkolenie podstawowe i uzupełniające oraz nieustannie doskonalić
wiedzę i umiejętności strażackie,
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f) Przestrzegać zasady i przepisy BHP,
g) Poddać się badaniom lekarskim określającym przydatność do działań ratowniczych, ćwiczeń,
szkoleń oraz zawodów,
h) Solidarnie dbać o cały sprzęt, wyposażenie oraz mienie OSP,
i) Dbać o dobre imię OSP oraz wykazywać się koleżeństwem i zrozumieniem wobec kolegów.

2. Uprawnienia:
a) Bezpłatne badani lekarskie dopuszczające do działań ratowniczych, ćwiczeń, szkoleń oraz
zawodów,
b) Zapewnienie niezbędnych środków ochrony osobistej,
c) Wypłacenie ustalonego ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach i ćwiczeniach na
ustalonych zasadach,
d) Ochrona prawna w czasie wykonywanie zadań i obowiązków ratownika OSP,
e) Świadczenie odszkodowawcze z tytułu wypadku w czasie działań ratowniczych i ćwiczeń,
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 i statutu Związku OSP RP.

3. Odpowiedzialność ratowników:
a) Ratownik JOT ponosi odpowiedzialność statutową za wykonywanie powierzonych zadań i
obowiązków oraz przestrzeganie dyscypliny organizacyjnej i postanowień niniejszego
regulaminu, statutu OSP oraz innych przepisów,
b) Za nieprzestrzeganie wyżej wymienionych aktów prawnych, zasad oraz niniejszego regulaminu
naczelnik OSP ma prawo wnioskować do zarządu o odwołanie ratownika ze składu JOT.

4. Odpowiedzialność ratowników-kierowców:
a) Ratownik OSP będący zarazem kierowcą samochodu pożarniczego lub uprawnionym do
prowadzenia innego środka transportu jest odpowiedzialny za:
 sprawność powierzonego mu środka transportu,
 zachowanie niezbędnej ostrożności w czasie jazdy do akcji oraz podczas innych wyjazdów,
 obsługę w czasie akcji środka transportu i zainstalowanych w nim urządzeń w sposób
zapewniający sprawne wykonanie zadania oraz bezpieczeństwo ratowników,
 doprowadzenie środka transportu i jego urządzeń po powrocie z akcji do ponownej
sprawności (w tym bieżąca kontrola stanu paliw i innych płynów eksploatacyjnych
pojazdów i urządzeń),
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 utrzymanie powierzonego środka transportu w należytej czystości i konserwacji,
 zgłoszenie naczelnikowi OSP upływu terminu ważności dokumentów dopuszczających
sprzęt do użytkowania.
 wykonanie odpowiedniej dokumentacji związanej z użytkowaniem sprzętu silnikowego

VIII.

OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSERWATORÓW
SPRZĘTU

1. Odpowiedzialność:
a) Konserwator sprzętu odpowiada za powierzony mu sprzęt wg warunków zawartych w umowie,
b) W przypadku nie zawarcia umowy z konserwatorem, odpowiada za powierzony mu sprzęt na
zasadach określonych przez naczelnika OSP,

2. Obowiązki:
a) Konserwator obowiązany jest do przeprowadzania regularnych obsług technicznych zgodnie z
zaleceniami producentów,
b) Znać zastosowanie, obsługę i parametry użytkowe powierzonego mu sprzętu,
c) Prowadzić odpowiednią dokumentację związaną z obsługą (karty pracy, karty obsługi),
d) Informować naczelnika lub zastępcę o nieprawidłowościach w działaniu sprzętu, awarii lub
czynnościach serwisowych,

3. Uprawnienia:
a) Wyposażenie w odpowiedni sprzęt i narzędzia do celów konserwacyjnych lub naprawczych,
b) Wyposażenie w środki ochrony osobistej do celów konserwacyjnych lub naprawczych,

IX.

FUNKCJE W JOT

1. Zasady nadania funkcji:
a) Funkcje, które pełnią strażacy JOT nadaje naczelnik OSP,
b) Zmiany funkcji podejmuje naczelnik w porozumieniu z zastępcą naczelnika oraz ratownikiem,
którego zmiana ma dotyczyć,

2. Warunki nadania funkcji :
a) Posiadanego wyszkolenia,
b) Stażu działalności w JOT,
c) Stopnia umiejętności wykorzystania wyszkolenia w pełnieniu zadań JOT,
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d) Dopuszcza się nadanie funkcji niezgodnie z powyższą kolejnością ze względu na tok szkoleń i
potrzeby jednostki,

3. Wyróżnia się następujące funkcje (stopnie) w JOT:
a) Strażak,
b) Starszy strażak,
c) Przodownik roty,
d) Ratownik
e) Dowódca sekcji,
f) Dowódca plutonu,
g) Z-ca dowódcy Jednostki Operacyjno-Technicznej,
h) Dowódca Jednostki Operacyjno-Technicznej,

4. Szczegółowe kryteria nadania funkcji:
a) Strażak – strażak JOT posiadający aktualne badania lekarskie, szkolenie podstawowe i ukończył
18 lat,
b) Starszy strażak - strażak JOT posiadający aktualne badania lekarskie, szkolenie podstawowe i
rok stażu w JOT,
c) Przodownik roty - strażak JOT posiadający aktualne badania lekarskie, szkolenie podstawowe,
co najmniej jedno szkolenie specjalistyczne oraz co najmniej 2 lata stażu w JOT,
d) Ratownik - strażak JOT posiadający aktualne badania lekarskie, szkolenie podstawowe, co
najmniej dwa szkolenia specjalistyczne w tym Kwalifikowaną Pierwszą Pomoc oraz co najmniej
3 lat stażu w JOT,
e) Dowódca sekcji - strażak JOT posiadający aktualne badania lekarskie, szkolenie dowódców
sekcji (lub równorzędne) oraz co najmniej 3 lata stażu w JOT,
f) Dowódca plutonu - strażak JOT posiadający aktualne badania lekarskie, szkolenie naczelników
OSP (nie pełniąc funkcji naczelnika) lub dowódca sekcji i co najmniej 5 lat stażu w JOT,
g) Z-ca dowódcy Jednostki Operacyjno-Technicznej – zastępca naczelnika OSP, wg zasad
określonych w statucie OSP,
h) Dowódca Jednostki Operacyjno-Technicznej – naczelnik OSP, wg zasad określonych w statucie
OSP
i) Wyszkolenie pożarnicze:
 Podstawowe
 Specjalistycznie
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 Dowódcze
 Uzupełniające w związku z pełnioną funkcją lub obsługą specjalistycznego sprzętu
 Samokształcenie doskonalące – obowiązkowe dla wszystkich strażaków we wszystkich
pełnionych funkcjach.

5. Wzory oznaczeń funkcji i sposób noszenia:
Wzory dystynkcji oraz sposób noszenia oznaczeń funkcji określają odrębne regulaminy.

X.

WYMAGANIA STAWIANE RATOWNIKOM OSP POWOŁANYM DO JOT.

a) Wiek 18 – 65 lat,
b) Wykształcenie, co najmniej pełne podstawowe,
c) Dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o dopuszczeniu do społecznej
służby ratowniczej,
d) Znać i przestrzegać wszystkie akty prawne obejmujące działalność JOT (to jest m.in. statut OSP,
niniejszy regulamin, itd.),
e) Cechy osobiste:
 odporność na stres – opanowanie i spokój w sytuacjach trudnych,
 zdyscyplinowanie i zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności,
 zdolność podejmowania szybkich decyzji,
 stanowczość i konsekwencja w realizacji powierzonego zadania,
 koleżeństwo i kultura osobista oraz wrażliwość na nieszczęście ludzkie.
 Zaangażowanie w życie jednostki

XI.

PRZYJĘCIE DO JOT

a) Do składu JOT mogą wchodzić członkowie czynni OSP Kęty spełniający wymagania według
rozdziału X.
b) Członek chcący wstąpić do JOT składa do Naczelnika podanie w formie pisemnej lub ustnej
c) Naczelnik weryfikuje predyspozycje członka i przedstawia kandydaturę Zarządowi
d) Po spełnieniu wymagań członek wstępuje do JOT zgodnie z uchwałą Zarządu

XII.

O regulaminie

a) Niniejszy regulamin wynika z postanowień statutu OSP, który jest aktem nadrzędnym,
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b) Za opracowanie, nowelizacje i uchwalanie odpowiedzialny jest Zarząd OSP na wnioski
naczelnika OSP,
c) Zarząd ma prawo do nowelizacji regulaminu w każdej chwili, po uprzednich konsultacjach z
ratownikami po czym podaje do wiadomości znowelizowany regulamin,
d) Za zaznajomienie regulaminem wszystkich ratowników odpowiedzialny jest naczelnik OSP oraz
zastępca naczelnika OSP,
e) Należy sporządzić listę osób zaznajomionych z regulaminem,
f) Za stosowanie się do regulaminu odpowiedzialny jest bezpośrednio prezes OSP, naczelnik OSP
i zastępca naczelnika OSP, a pośrednio poszczególni dowódcy oraz członkowie Zarządu,
g) Regulamin jest uchwałą Zarządu wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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