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Przedmowa
Modernizując System Wspomagania Decyzji – Systemy Teleinformatyczne (SWD-ST)
ujednolicono i zmieniono strukturę Katalogu Sił i Środków (KSIS). Niezbędne było dokonanie
zmian, które uproszczą pracę z bazą danych sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej.
Niniejszy dokument w formie instrukcji został opracowany w celu ułatwienia pracy
z SWD-ST, w szczególności z KSIS, jak również umożliwienia szybkiego wyszukiwania sił
i środków z poziomu powiatowego, wojewódzkiego i krajowego. Dotychczas działający KSIS nie
pozwalał jednoznacznie zakwalifikować sił i środków tylko i wyłącznie do jednej tzw. gałęzi
katalogowej. Opracowany w trakcie projektu modernizacji SWD-ST KSIS jest próbą
uporządkowania tego stanu i początkiem zmian jakie będą w trakcie pracy z systemem niezbędne
do wprowadzenia. Zmiany w KSIS będą możliwe do wprowadzenia w KG PSP na wniosek
użytkowników systemu. Zostanie opracowana i przesłana do poszczególnych komend informacja
o sposobie zgłaszania potrzeby modyfikacji w KSIS.
Wprowadzanie danych do KSIS powinno być poprzedzone zapoznaniem się z całym
dokumentem (podobnie jak w przypadku instrukcji obsługi). Pozwoli to na znalezienie wielu
odpowiedzi na pojawiające się zapytania w trakcie uzupełniania danych w KSIS.
Zaleca się uzupełnienie KSIS danymi z zakresu całego sprzętu będącego na wyposażeniu
danej jednostki, jednak należy rozpocząć prace od grupy pojazdów.
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1.

Zakres wprowadzanych danych oraz osoby odpowiedzialne za
wprowadzanie i poprawność danych
W zmodernizowanym KSIS dodano funkcję wyszukiwania sił i środków po wartości

parametru – niezbędne jest wypełnienie wszystkich pól parametrów w każdej pozycji katalogu.
Wszystkie parametry występujące w KSIS są wymagane zarówno w przypadku wprowadzania na
stan jednostki nowego sprzętu, jak i przepisywania sprzętu wprowadzonego w starej wersji systemu
do nowego katalogu sił i środków. Należy bezwzględnie wypełnić wszystkie parametry
przewidziane dla danego sprzętu.
Przypisywanie danych do KSIS powinno być realizowane na etapie przyjęcia sprzętu na stan
ewidencyjny danej jednostki organizacyjnej PSP przez osobę wskazaną decyzją kierownika
jednostki organizacyjnej jako odpowiedzialną za prawidłowość wprowadzania danych do
systemu.
Po wprowadzeniu danych przez ww. osoby parametry określone w niniejszym dokumencie
oraz dane dotyczące pojazdów, przyczep/naczep, kontenerów wskazane w ”danych szczegółowych
- karta expon” powinny być udostępnione tylko do odczytu dla innych użytkowników (brak
możliwości wprowadzania zmian). Osobą uprawnioną do wprowadzenia zmian w tym zakresie
jest wyłącznie wyznaczona osoba/y.
Wprowadzanie i modyfikacja danych do KSIS dotyczących sprzętu powinna odbywać się
przez komórki pionu logistycznego/kwatermistrzowskiego.
Wprowadzanie i modyfikacja danych do KSIS dotyczących osób powinna odbywać się przez
komórki pionu kadrowego.
Reasumując, zaleca się, aby wprowadzenie danych i ich aktualizacja były
przeprowadzane przez osoby z komórek odpowiedzialnych za te dane.
Aktualizacja danych dotyczących sprzętu powinna odbywać się na bieżąco od momentu
przyjęcia na stan ewidencyjny.
Wprowadzanie nowej gałęzi do Katalogu Sił i Środków lub jej rozszerzenie jest
zastrzeżone dla poziomu KG PSP, gdzie zostanie wyznaczona osoba, do której będą
kierowane wnioski o zmianę struktury katalogu.
Zmodernizowany KSIS nadaje automatyczne nazwy siłom i środkom w czasie
wprowadzania danych (należy zwrócić uwagę na powiązanie parametrów z tworzącą się na ich
podstawie nazwą).
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2.

Wprowadzanie sprzętu innego niż zdefiniowany w gałęziach
katalogu SIS.
W gałęziach KSIS występują podgałęzie z nazwą „Inne”. Do poszczególnych podgałęzi

„Inne” należy przyporządkowywać sprzęt nie kwalifikujący się do żadnej innej gałęzi KSIS.
Każdorazowe przyporządkowanie sprzętu do tej gałęzi powinno być konsultowane z komórką
odpowiedzialną za wprowadzanie danych na poziomie KW PSP – chyba że w danej KW PSP
zostanie podjęta decyzja o braku potrzeby takich konsultacji.
W nazwie użytkownika dla „Inne” należy wpisać dokładną nazwę sprzętu. Pozwoli to
w przyszłości na stworzenie, w razie potrzeby, gałęzi dla grup sił i środków najczęściej się
powtarzających. Po analizie danych nowa nazwa gałęzi zostanie dodana z poziomu KG PSP.
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3.

OSP – wymagane siły i środki do wprowadzenia w KSIS

Dla sił i środków będących na wyposażeniu jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP oraz
jednostek OSP w KSRG zakresem danych do wprowadzenia są wszystkie gałęzie i podgałęzie
KSIS. Dla pozostałych jednostek ochrony przeciwpożarowej wpisujemy dane do gałęzi
oznaczonych na poniższym spisie sił i środków kolorem czerwonym. Są to dane wymagane
(oczywiście można uzupełnić także wszystkie pozostałe pola i takie rozwiązanie jest sugerowane).
Zakres danych może w przyszłości ulec modyfikacji.
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4.

Rozwiązywanie problemów z kwalifikacją sprzętu.
W razie wystąpienia problemów z zaklasyfikowaniem sprzętu do danej gałęzi KSIS

w pierwszej kolejności należy poszukać informacji w niniejszym dokumencie.
Drugim krokiem powinien być kontakt z osobą wyznaczoną z jednostki nadrzędnej
(dla KP(M) PSP – KW PSP). W każdej KW PSP powinny zostać wyznaczone osoby, które będą
odpowiadały za prawidłowość wprowadzanych danych.
Ostatnim krokiem (w razie potrzeby) jest kontakt wyznaczonej osoby z KW PSP
z odpowiednią osobą w KG PSP. Dane osobowe funkcjonariusza z KG PSP zostaną przesłane
do podległych KW PSP osobnym pismem.
Ewentualne uwagi oraz sugestie w zakresie usprawnienia KSIS zostaną przeanalizowane
i w razie potrzeby wprowadzone w życie. Harmonogram wprowadzania zmian po sporządzeniu
zostanie rozesłany do poszczególnych KW PSP.
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I. Pojazdy pożarnicze.
Główne Parametry występujące w gałęziach katalogu:
Dopuszczalna masa całkowita (DMC) - największa, określona właściwymi warunkami
technicznymi, masa pojazdu, obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego
do poruszania się po drodze (wg Ustawy Prawo o ruchu drogowym).
Parametr dopuszczalnej masy całkowitej bierze udział w tworzeniu nazwy pojazdu.
Wg wielkości tego parametru samochody powinny być przyporządkowywane do klasy:
lekka („L”) – masa =< 7,5 t
średnia – 7,5 t < masa =< 14 t
(dla tego przedziału nie stosuje się oznaczenia literowego)
ciężka („C”) – masa > 14 t.
Uwaga: Dla potrzeb wewnętrznych kryteria podziału pojazdów oparto o DMC.
Rodzaj napędu – parametr określający sposób napędzania pojazdu.
Schemat oznaczania podstawowego rodzaju napędu:
[ilość kół jezdnych w pojeździe] x [ilość kół napędzanych], np. 4x4
Uwaga: w schemacie oznaczania podstawowego rodzaju napędu koła podwójne
(„bliźniacze”) należy traktować jako pojedyncze – dotyczy to tylko tego punktu.
Pojazd o napędzie terenowym (oznaczenie „T”) należy traktować pojazd, w którym bez względu
na ilość kół spełnione są poniższe kryteria:
 występuje skrzynia redukcyjna (tzw. biegi „terenowe”) oraz blokady wszystkich
mostów (osi) napędowych,
 napędzane są wszystkie koła,
 wszystkie koła występują w wersji „pojedynczej”.
Pojazd z napędem uterenowionym (oznaczenie „U”) należy traktować pojazd, w którym bez
względu na ilość kół:
 występuje skrzynia redukcyjna (biegi „terenowe”) oraz blokady wszystkich mostów
(osi) napędowych, ale nie są napędzane wszystkie koła lub
 w pojeździe występuje skrzynia redukcyjna (biegi „terenowe”) oraz blokady
wszystkich mostów (osi) napędowych, są napędzane wszystkie koła, ale część z nich
występuje w wersji „bliźniaczej”.
Pozostałe napędy w pojazdach należy traktować jako z napędem szosowym (kategoria
miejskie – bez oznaczenia literowego).
Oprócz parametrów należy uzupełnić wszystkie pola w zakładce Szczegóły:
1. W zakładce „Nazwa własna” należy podać markę samochodu, która bierze udział
w nadawaniu nazwy pojazdu.
2. W zakładce „Kryptonim” wpisać wartość kryptonimu pojazdu.
3. W zakładce „Numer operacyjny” wpisać numer operacyjny pojazdu.
4. W zakładce „Szczegóły” należy uzupełnić pola w obszarze „Dane operacyjno-techniczne
pojazdu”.
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Samochody.
1.1. Samochody ratowniczo – gaśnicze.
Samochody ratowniczo – gaśnicze zostały podzielone na:
 samochody ratowniczo gaśnicze z pompą,
 samochody ratowniczo – gaśnicze specjalne,
zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
27 kwietnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2010 Nr 85, poz. 553) do „samochodów
ratowniczo – gaśniczych z pompą” należy przyporządkowywać samochody posiadające zbiornik
wody i urządzenie do jej podawania.
Przyjęto następujące wymagania minimalne:
 dla samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej od 2 do 5 ton minimalna pojemność
zbiornika wodnego nie może być mniejsza niż 200 dm3 (klasyfikowane jako lekkie),
 dla samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5 ton do 7,5 tony minimalna
pojemność zbiornika wodnego nie może być mniejsza niż 750 dm3 (klasyfikowane jako lekkie),
 dla samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony do 14 ton minimalna
pojemność zbiornika wodnego nie może być mniejsza niż 2000 dm3 (klasyfikowane jako
średnie),
 dla samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 14 ton minimalna pojemność
zbiornika wodnego nie może być mniejsza niż 4000 dm3 (klasyfikowane jako ciężkie).
Uwaga: System przyjmuje każdą wartość parametru. Kwalifikacji samochodu do klas: lekkie,
średnie, ciężkie, dokonuje wprowadzający dane.

1) Samochody ratowniczo – gaśnicze z pompą.
Należy przyporządkowywać samochody ratowniczo – gaśnicze z pompą, tj. samochody używane
głównie do celów gaśniczych, przystosowane do podawania wody i roztworów wodnych środków
pianotwórczych, wyposażone w pompę wodną napędzaną od silnika samochodu lub z własnym
napędem, z wbudowanym zbiornikiem wodnym lub korzystających z zewnętrznych źródeł wody,
wyposażone w dodatkowy sprzęt ratowniczy stosowany głównie podczas działań gaśniczych.
Parametry dla wszystkich gałęzi „Samochody ratowniczo – gaśnicze z pompą”:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.
Uwaga: wpisanie masy nie powoduje automatycznego przyporządkowania do grupy lekkich,
średnich lub ciężkich.
2) Pojemność zbiornika wodnego – [dm3]
Jeżeli pojazd posiada zbiornik wody należy wpisać jego pojemność w dm3 (litrach)
Jeżeli zbiornik nie występuje należy wpisać „0”.
3) Wydajność autopompy (wydajność nominalna) – [dm3/min]
Jeżeli pojazd jest wyposażony w autopompę należy wpisać jej wydajność w dm3/min przy
niskim ciśnieniu nominalnym.
Jeżeli autopompa nie występuje należy wpisać „0”.
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4) Wydajność motopompy (wydajność nominalna) – [dm3/min]
Jeżeli pojazd jest wyposażony w motopompę należy wpisać jej wydajność w dm3/min.
Jeżeli motopompa nie występuje należy wpisać „0”.
5) Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy – [dm3]
Jeżeli w pojeździe występuje zbiornik środka pianotwórczego należy wpisać jego pojemność
w dm3. Jeżeli nie występuje zbiornik środka pianotwórczego należy wpisać „0”.
6) Rodzaj napędu samochodu: 4x2, 4x4, 4x4U, 4x4T, 6x2, 6x4U, 6x6, 6x6U, 6x6T, 8x2, 8x4,
8x4U, 8x8, 8x8U, 8x8T
Należy dokonać wyboru rodzaju napędu zgodnie z definicją na początku rozdziału.
7) Wydajność autopompy na wysokim ciśnieniu – [dm3/min]
Jeżeli pojazd jest wyposażony w autopompę ze stopniem wysokiego ciśnienia należy wpisać jej
wydajność w dm3/min., jeżeli wysokie ciśnienie w autopompie nie występuje należy wpisać
wartość „0”.
UWAGA: Nie należy kwalifikować samochodów wielofunkcyjnych, wyposażonych w drabinę
lub podnośnik hydrauliczny.

2) Samochody ratowniczo – gaśnicze specjalne
Należy przyporządkowywać samochody ratowniczo – gaśnicze specjalne, tj. wszystkie samochody
gaśnicze ze zbiornikiem/ami (także proszku gaśniczego lub CO2), posiadające dodatkowe
wyposażenie pozwalające na realizację innych działań ratowniczych niż tylko gaśnicze, zgodnie z
opisem dla parametru 7 – Funkcja dodatkowa.
Według poniższego kryterium należy przyporządkować samochody do odpowiedniej gałęzi
katalogu: lekkie, średnie ciężkie.
A. lekki („L”) – masa =< 7,5 t
B. średni – 7,5 t < masa =< 14 t
C. ciężki („C”) – masa > 14 t.
Parametry dla wszystkich gałęzi „Samochody ratowniczo – gaśnicze specjalne”:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.
2) Pojemność zbiornika wodnego – [dm3]
Jeżeli pojazd posiada zbiornik wody należy wpisać jego pojemność w dm3 (litrach)
Jeżeli zbiornik nie występuje należy wpisać „0”.
3) Wydajność autopompy – wydajność nominalna – [dm3/min]
Jeżeli pojazd jest wyposażony w autopompę należy wpisać jej wydajność w dm3/min.
Jeżeli autopompa nie występuje należy wpisać „0”.
4) Wydajność motopompy – wydajność nominalna – [dm3/min]
Jeżeli pojazd jest wyposażony w motopompę należy wpisać jej wydajność w dm3/min.
Jeżeli motopompa nie występuje należy wpisać „0”.
5) Funkcja dodatkowa
Dla funkcji dodatkowej chemicznej wybrać wartość: chemiczna
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Za funkcję chemiczną uważa się wyposażenie samochodu w sprzęt pozwalający na
prowadzenie samodzielnych działań ratownictwa chemicznego w zakresie podstawowym.
Dla funkcji dodatkowej ekologicznej wybrać wartość: ekologiczna
Za funkcję ekologiczną uważa się wyposażenie samochodu w sprzęt pozwalający na
prowadzenie samodzielnych działań ratownictwa ekologicznego w zakresie podstawowym.
Dla funkcji dodatkowej gaszenia dwutlenkiem węgla lub proszkiem należy wybrać wartość:
gaszenie dwutlenkiem węgla lub proszkiem.
Dla funkcji dodatkowej technicznej wybrać wartość: techniczna
Za funkcję techniczną uważa się wyposażenie samochodu w sprzęt pozwalający na
prowadzenie samodzielnych działań ratownictwa technicznego w zakresie podstawowym
Dla funkcji dodatkowej innej niż wymienione powyżej wybrać wartość: inna
Za funkcję inną uważa się wyposażenie samochodu w sprzęt pozwalający na prowadzenie
samodzielnych działań ratownictwa innego niż powyższe w zakresie podstawowym.
6) Rodzaj napędu: 4x2, 4x4, 4x4U, 4x4T, 6x2, 6x4U, 6x6, 6x6U, 6x6T, 8x2, 8x4, 8x4U, 8x8,
8x8U, 8x8T
Należy dokonać wyboru rodzaju napędu zgodnie z definicją na początku rozdziału.
7) Ilość innego środka gaśniczego – [kg]
Należy wpisać maksymalną ilość w kilogramach.
Uwaga: Dla samochodów proszkowych należy zaznaczyć funkcję gaszenia proszkiem i podać w
parametrach ilość innego środka gaśniczego – maksymalną ilość proszku w kilogramach.
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1.2. Samochody specjalne
1) Samochody z drabiną mechaniczną
Należy przyporządkować drabiny mechaniczne, tj. samochody wyposażone w pożarniczą drabinę
mechaniczną. Należy również zakwalifikować samochody wielofunkcyjne z drabiną mechaniczną.
Wymagane parametry:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.
2) Wysokość ratownicza – [m]
Należy wpisać podaną przez producenta wysokość ratowniczą w metrach (wysokość, wyrażona
w metrach, mierzona w pionie między poziomym podłożem, na którym ustawiono drabinę
a górną powierzchnią podłogi kosza ratowniczego bez obciążenia. Dla drabin obrotowych bez
kosza jest to wysokość najwyżej położonego szczebla).
3) Wysięg – jest to maksymalny wysięg boczny – [m]
Należy wpisać podany przez producenta maksymalny wysięg boczny w metrach.
Za wysięg boczny rozumie się odległość wyrażoną w metrach, między zewnętrzną krawędzią
pojazdu a pionem opuszczonym z zewnętrznej krawędzi kosza ratowniczego lub platformy
roboczej, względnie odległość między zewnętrzną krawędzią pojazdu, a pionem opuszczonym
z najwyżej usytuowanego szczebla.
UWAGA:W przypadku gdy podpory wystają poza maksymalną szerokość pojazdu, odległość
mierzona jest od zewnętrznej krawędzi maksymalnie wysuniętej podpory.
4) Dolna granica pola pracy – [m]
Należy wpisać maksymalną podaną przez producenta głębokość na jaką możliwe jest
opuszczenie kosza poniżej poziomu podłoża w metrach (maksymalna głębokość mierzona
od podłoża do podłogi kosza). Jeżeli pojazd nie ma możliwości pracy poniżej poziomu podłoża
należy wpisać "0".
5) Wyposażenie dodatkowe - kosz, winda,
Jeśli występuje kosz należy wybrać wartość: kosz
Jeśli występuje winda należy wybrać wartość: winda
Jeśli nie występuje ani kosz ani winda należy wybrać wartość: brak
6) Dodatkowa funkcja: autopompa, zbiornik, inna, brak
Jeśli istnieje i autopompa i zbiornik należy wybrać wartość: zbiornik.
W przypadku wystąpienia dodatkowej funkcji „inna” użytkownik może zdefiniować ją w
nazwie własnej drabiny, po marce samochodu i po myślniku wpisać inną funkcję.

2) Samochody z podnośnikiem hydraulicznym.
Należy przyporządkowywać podnośniki hydrauliczne, tj. samochody wyposażone w podnośnik
hydrauliczny. Należy również zakwalifikować samochody wielofunkcyjne z podnośnikiem
hydraulicznym.
Wymagane parametry:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
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Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.
2) Wysokość ratownicza – [m]
Należy wpisać podaną przez producenta wysokość ratowniczą w metrach (wysokość
ratownicza mierzona jest od podłoża do podłogi kosza ratowniczego przy ramieniu/ramionach
całkowicie wysuniętym i ustawionym pod maksymalnym kątem do podłoża).
UWAGA: nie mylić z podawaną przez producenta wysokością roboczą (wysokość robocza jest
to wysokość ratownicza + 2 m. - przyjęty zasięg ręki ratownika stojącego w koszu).
3) Wysięg – jest to maksymalny wysięg boczny – [m]
Należy wpisać maksymalny wysięg podany przez producenta w metrach (maksymalny wysięg
boczny mierzony jest od pionowej osi obrotu ramienia głównego do najbardziej wysuniętego
elementu kosza przy ramieniu ustawionym poziomo do podłoża).
4) Dolna granica pola pracy – [m]
Należy wpisać maksymalną podaną przez producenta głębokość na jaką możliwe jest
opuszczenie kosza poniżej poziomu podłoża w metrach (maksymalna głębokość mierzona
od podłoża do podłogi kosza). Jeżeli podnośnik nie ma możliwości pracy poniżej poziomu
podłoża należy wpisać "0".
5) Udźwig kosza – [kg]
6) Produkcja Bumar: tak, nie
Należy zaznaczyć jeśli pojazd został wyprodukowany przez firmę Bumar.

3) Samochody ratownictwa medycznego.
Należy przyporządkowywać pojazdy samochodowe przeznaczone do opieki nad pacjentami
i transportu pacjentów. Mogą być wyposażony w inne urządzenia związane ze specyficznymi
warunkami działania straży pożarnej.
Wymagane parametry:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.
2) Kategoria ambulansu: A1, A2, B, C
Powyższe kategorie oznaczają:
Typ A: ambulans do transportu pacjentów - ambulans drogowy skonstruowany i wyposażony
do transportu pacjentów , co do których nie przewiduje się, że zostaną pacjentami w stanie
nagłego zagrożenia zdrowotnego. Istnieją dwa typy ambulansów do transportu pacjentów:
 typ A1: odpowiedni do transportu jednego pacjenta;
 typ A2: odpowiedni do transportu jednego pacjenta lub kilku pacjentów (na noszach
i/lub w fotelu (-ach),
Typ B: ambulans ratunkowy - ambulans drogowy skonstruowany i wyposażony do transportu,
podstawowego leczenia i monitorowania pacjentów,
Typ C: ruchoma jednostka intensywnej opieki ambulans ratunkowy - ambulans drogowy
skonstruowany i wyposażony do transportu, zaawansowanego leczenia i monitorowania
pacjentów.
Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Zdrowia należy przyjąć, że ambulans ratunkowy (typ B)
jest przeznaczony dla podstawowego zespołu ratownictwa medycznego, natomiast ambulans
ratunkowy (Typ C) jest przeznaczony dla specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego.
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3) Ilość przewożonych pacjentów – [szt.]
Należy podać ilość możliwych do transportu pacjentów w sztukach.

4) Samochody ratownictwa chemicznego
Należy przyporządkowywać samochody wyposażone w specjalistyczny sprzęt pozwalający
na przeprowadzenie rozpoznania i podjęcie działań z zakresu ratownictwa chemicznego.
Parametr:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.

5) Samochody ratownictwa ekologicznego
Należy przyporządkowywać samochody wyposażone w sprzęt pozwalający na organizację
i prowadzenie zabezpieczeń niezbędnych do ratowania środowiska oraz stosowania środków
neutralizujących ograniczających lub eliminujących powstałe skażenie.
Parametr:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.

6) Samochody rozpoznania chemicznego
Należy przyporządkowywać samochody wyposażone w sprzęt pozwalający na przeprowadzenie
rozpoznania z zakresu ratownictwa chemicznego lecz nie dysponujące sprzętem umożliwiającym
likwidację zagrożenia i podjęcie działań ratowniczych w pełnym zakresie.
Parametr:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.

7) Samochody ratownictwa technicznego.
A. Samochody ratownictwa technicznego.
Należy przyporządkowywać samochody przeznaczone do działań z zakresu ratownictwa
technicznego.
Parametry:
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1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.
2) Żuraw przewoźny – maksymalny udźwig [t]
Maksymalny udźwig - jest to największa masa ładunku, jaka może być podnoszona przez
żuraw w czasie jego pracy z zachowaniem wszystkich warunków wytrzymałościowych,
stateczności i bezpieczeństwa pracy. Udźwig stanowi wartość zmienną, zależną od
zmieniającego się wysięgu żurawia.
Należy wpisać maksymalny podany przez producenta urządzenia udźwig wyrażony w tonach
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli samochód nie jest wyposażony w żuraw
wpisujemy "0".
3) Żuraw przewoźny - maksymalny udźwig dla maksymalnego wysuwu – [t]
Maksymalny udźwig - jest to największa masa ładunku, jaka może być podnoszona przez
żuraw przy maksymalnym wysuwie z zachowaniem wszystkich warunków
wytrzymałościowych, stateczności i bezpieczeństwa pracy. Należy wpisać maksymalny podany
przez producenta urządzenia udźwig wyrażony w tonach.
Jeżeli samochód nie jest wyposażony w żuraw wpisujemy "0".
4) Żuraw przewoźny - maksymalny wysięg boczny – [m]
Maksymalny wysięg żurawia - jest to odległość od osi obrotu żurawia do pionowej osi haka
nośnego. Należy wpisać maksymalny podany przez producenta urządzenia wysięg wyrażony
w metrach. Jeżeli samochód nie jest wyposażony w żuraw wpisujemy "0".
5) Maksymalna siła uciągu wciągarki – [kN]
Należy podać maksymalną siłę uciągu wciągarki.
Jeżeli samochód nie jest wyposażony we wciągarkę należy wybrać „0”.

B. Samochody ratownictwa drogowego typu MEGA-CITY.
Parametry:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.
2) Żuraw przewoźny – maksymalny udźwig [t]
Maksymalny udźwig - jest to największa masa ładunku, jaka może być podnoszona przez
żuraw w czasie jego pracy z zachowaniem wszystkich warunków wytrzymałościowych,
stateczności i bezpieczeństwa pracy. Udźwig stanowi wartość zmienną, zależną od
zmieniającego się wysięgu żurawia.
Należy wpisać maksymalny podany przez producenta urządzenia udźwig wyrażony w tonach
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Żuraw przewoźny - maksymalny udźwig dla maksymalnego wysuwu – [t]
Maksymalny udźwig - jest to największa masa ładunku, jaka może być podnoszona przez
żuraw przy maksymalnym wysuwie z zachowaniem wszystkich warunków
wytrzymałościowych, stateczności i bezpieczeństwa pracy. Należy wpisać maksymalny podany
przez producenta urządzenia udźwig wyrażony w tonach.
4) Żuraw przewoźny - maksymalny wysięg boczny – [m]
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Maksymalny wysięg żurawia - jest to odległość od osi obrotu żurawia do pionowej osi haka
nośnego. Należy wpisać maksymalny podany przez producenta urządzenia wysięg wyrażony
w metrach.
5) Maksymalna siła uciągu wciągarki głównej– [kN]
Należy podać maksymalną siłę uciągu wciągarki.

8) Samochody grup poszukiwawczo – ratowniczych.
Należy przyporządkować samochody dla grup poszukiwawczo – ratowniczych.
Parametr:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.

9) Żurawie samochodowe.
Należy przyporządkować żurawie samochodowe, tj. pojazdy które nie są przeznaczone do
przewozu ładunków, wyposażone w urządzenie dźwigowe (żuraw) o momencie podnoszenia co
najmniej 400 kNm, skonstruowane na podwoziu samochodu ciężarowego lub specjalnie
skonstruowanym podwoziu samojezdnym.
Parametry:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.
2) Maksymalny udźwig – [t]
Maksymalny udźwig - jest to największa masa ładunku, jaka może być podnoszona przez
żuraw w czasie jego pracy z zachowaniem wszystkich warunków wytrzymałościowych,
stateczności i bezpieczeństwa pracy. Udźwig stanowi wartość zmienną, zależną
od zmieniającego się wysięgu żurawia.
Należy wpisać maksymalny podany przez producenta urządzenia udźwig wyrażony w tonach.
3) Maksymalny udźwig dla maksymalnego wysięgu – [t]
Maksymalny udźwig dla maksymalnego wysięgu żurawia należy wpisać podany przez
producenta wyrażony w tonach.

10) Samochody dowodzenia i łączności.
Należy przyporządkować samochody wyposażone na stałe w sprzęt łączności i inny do kierowania
akcją, umożliwiające pracę co najmniej jednego operatora sprzętu łączności i dwóch członków
sztabu.
Parametry:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
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Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.
2) Rodzaj napędu: 4x2, 4x4, 4x4U, 4x4T, 6x2, 6x4U, 6x6, 6x6U, 6x6T, 8x2, 8x4, 8x4U, 8x8,
8x8U, 8x8T
Należy dokonać wyboru rodzaju napędu zgodnie z definicją na początku rozdziału.

11) Samochody operacyjne.
Parametry:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.
2) Przeznaczenie: operacyjny, rozpoznania ratowniczego, dowódczo-sztabowy.
Do samochodów operacyjnych należy przyporządkowywać samochody osobowe przeznaczone
na potrzeby dowódcy podczas realizowania działań operacyjnych.
Do samochodów rozpoznania ratowniczego należy przyporządkować samochody posiadające
wyposażenie do przeprowadzenia czynności rozpoznawczych oraz umożliwiające podjęcie
czynności ratowniczych w ramach prowadzonego rozpoznania.
Do
samochodów
dowódczo-sztabowych
należy
przyporządkować
samochody
nieskwalifikowane według powyższego podziału.
3) Rodzaj napędu: 4x2, 4x4, 4x4U, 4x4T, 6x2, 6x4U, 6x6, 6x6U, 6x6T, 8x2, 8x4, 8x4U, 8x8,
8x8U, 8x8T
Należy dokonać wyboru rodzaju napędu zgodnie z definicją na początku rozdziału.
4) Oznakowany: tak, nie
Należy zaznaczyć jeśli pojazd jest oznakowany.

12) Samochody do przewozu osób.
Należy przyporządkować autobusy i mikrobusy.
Jako mikrobusy należy kwalifikować pojazdy do przewozu osób, gdzie łączna ilość miejsc
(z kierowcą) nie przekracza 9. Dla 10 osób i więcej KSIS nada nazwę: autobus.
Parametry:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.
2) Oznakowany: tak, nie.
3) Ilość przewożonych osób poza obsadą samochodu – [szt.]
Obsada to kierowcy (jeden lub więcej).

13) Samochody wężowe.
Parametry:
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1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.
2) Łączna długość węży tłocznych W 110 – [m]
3) Łączna długość węży tłocznych W 75 – [m]

14) Samochody oświetleniowe.
Parametry:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.
2) Nominalna moc agregatu prądotwórczego – [kW]
Należy podać moc agregatu przy napięciu 230 V, w przypadku braku możliwości uzyskania
napięcia 230 V należy wpisać "0"
3) Łączna moc oświetlenia – [kW]
Należy podać moc oświetlenia w kW najaśnic osadzonych na stałe na maszcie / masztach
oświetleniowych samochodu.

15) Samochody ze sprzętem ochrony dróg oddechowych.
Parametr:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.
2) Ilość aparatów ochrony oddechowej – [szt.]
Należy podać ilość kompletnych aparatów ochrony dróg oddechowych będących na
wyposażeniu pojazdu.
3) Ilość butli – [szt.]
Należy podać ilość butli będących na wyposażeniu pojazdu, poza kompletnymi aparatami.
4) Sprzęt do napełniania butli
Zaznaczyć jeśli na wyposażeniu pojazdu znajduje się sprzęt do napełniania butli.

16) Samochody ratownictwa wysokościowego.
Parametr:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.
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17) Samochody ratownictwa wodnego.
Parametr:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.
2) Żuraw przewoźny – maksymalny udźwig – [t]
Maksymalny udźwig - jest to największa masa ładunku, jaka może być podnoszona przez
żuraw w czasie jego pracy z zachowaniem wszystkich warunków wytrzymałościowych,
stateczności i bezpieczeństwa pracy. Udźwig stanowi wartość zmienną, zależną od
zmieniającego się wysięgu żurawia.
Należy wpisać maksymalny podany przez producenta urządzenia udźwig wyrażony w tonach
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jeśli pojazd nie jest wyposażony w żuraw przenośny – należy wpisać wartość „0”.

18) Samochody – nośniki kontenerowe.
Należy przyporządkować samochody przeznaczone do przewożenia kontenerów.
Parametry:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.
2) Maksymalna masa przewożonego kontenera – [kg]
3) System hakowy KG: tak, nie
System hakowy KG współpracuje z kontenerem wykonanym na ramie nośnej wykonanej
w oparciu o normę DIN 14505 z elementem zaczepowym zgodnie z normą DIN 30722.

19) Samochody – ciągniki siodłowe.
Należy przyporządkować pojazdy samochodowy wyposażone w siodło do sprzęgania z naczepą.
Parametry:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.
2) Dopuszczalna masa całkowita zestawu (masa ciągnika i naczepy) – [kg]
Zestaw to ciągnik i naczepa.

20) Samochody kwatermistrzowskie.
Parametry:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.
2) Ładowność – [t]
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Wartość odczytana w dowodzie rejestracyjnym wyrażona w tonach.
3) Typ zabudowy: otwarty, oplandeczony, furgon, izoterma, chłodnia, inna
4) Samowyładowczy – zaznaczyć dla tak
5) Oznakowany – zaznaczyć dla tak
6) Rodzaj napędu: 4x2, 4x4, 4x4U, 4x4T, 6x2, 6x4U, 6x6, 6x6U, 6x6T, 8x2, 8x4, 8x4U, 8x8,
8x8U, 8x8T
Należy dokonać wyboru rodzaju napędu zgodnie z definicją na początku rozdziału.

21) Samochody ze zbiornikiem (cysterny).
Należy przyporządkowywać samochody posiadające zbiornik do transportu określonego medium.
Parametry:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.
2) Pojemność zbiornika – [dm3]
3) Rodzaj przewożonego medium: środek pianotwórczy, paliwo, woda pitna, woda
zanieczyszczona, inny
W przypadku innego medium nazwę medium należy podać w zakładce Szczegóły w polu
„Dodatkowy opis”.
UWAGA: Nie należy kwalifikować do tej grupy samochodów ze zbiornikiem i urządzeniem do
podawania wody.

22) Samochody warsztatowe.
Parametr:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.

23) Samochody specjalne inne.
W polu „Nazwa własna” należy wpisać przeznaczenie pojazdu.
Parametr:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.
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2.

Przyczepy (naczepy).

Uwaga. W przypadku naczep w polu „Nazwa własna” należy koniecznie wpisać: „naczepa”. W
nazwie będzie widoczny zapis Przyczepa naczepa i jest on prawidłowy.
Sprzęt przewożony na przyczepach/naczepach, należy kwalifikować osobno w odpowiednich
gałęziach katalogu (również, ten który jest z przyczepami konstrukcyjnie związany). Przykładowo:
przyczepa z zespołem pompowym zawiera jedynie informacje o przeznaczeniu przyczepy, a zespół
pompowy kwalifikujemy do pomp przewoźnych zaznaczając rodzaj nośnika - przyczepa.

1) Przyczepy/naczepy towarowe.
Parametry:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.
2) Ładowność – [t]
3) Typ: otwarta, oplandeczona, niskopodwoziowa, dłużyca,
4) Samowyładowcza – zaznaczyć dla tak

2) Przyczepy/naczepy cysterny.
Parametry:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.
2) Pojemność zbiornika – [dm3]
3) Rodzaj przewożonego medium: środek pianotwórczy, paliwo, woda pitna, woda
zanieczyszczona
Dla innego medium w zakładce Szczegóły w polu „Dodatkowy opis” wpisać nazwę medium.

3) Przyczepy/naczepy gaśnicze.
Przyczepa/naczepa gaśnicza musi posiadać urządzenie/a i/lub sprzęt do podawania środka/ów
gaśniczego/ych.
Parametry:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.
2) Przewożone środki gaśnicze: proszek, CO2, sprzętowa, woda, inne
Dla innego środka w zakładce Szczegóły w polu „Dodatkowy opis” wpisać nazwę środka.
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3) Ilość przewożonego środka – [kg]
Należy kwalifikować naczepy gaśnicze (cysterny) związane z ciągnikiem siodłowym wpisując
w nazwie własnej: „z SCs plus wartość kryptonimu ciągnika siodłowego” np. SCS 317W86

4) Przyczepy/naczepy ratownictwa technicznego.
Parametr:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.

5) Przyczepy/naczepy ratownictwa chemicznego.
Parametr:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.

6) Przyczepy/naczepy ratownictwa ekologicznego.
Parametr:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.

7) Przyczepy/naczepy dekontaminacyjne.
Parametr:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.

8) Przyczepy/naczepy – zapora przeciwolejowa.
Przyczepa przeznaczona do przewozu zapór
Parametr:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.
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9) Przyczepy/naczepy – separator olejowy.
Należy przyporządkowywać przyczepy/naczepy, w których separator olejowy umieszczony jest
na stałe.
Parametr:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.

10) Przyczepy/naczepy oświetleniowe.
Parametr:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.

11) Przyczepy/naczepy oddymiające.
Parametr:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.

12) Przyczepy/naczepy wężowe.
Parametry:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.
2) Łączna długość węży tłocznych W 110 – [m]
3) Łączna długość węży tłocznych W 75 – [m]

13) Przyczepy/naczepy ratownictwa wodnego.
Parametr:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.
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14) Przyczepy/naczepy do przewozu łodzi.
Parametr:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.

15) Przyczepy/naczepy do przewozu pontonu.
Parametr:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.

16) Przyczepy/naczepy ratownictwa wysokościowego.
Przyczepy, na których znajduje się sprzęt do ratownictwa wysokościowego
Parametr:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.

17) Przyczepy/naczepy do przewozu skokochronu.
Należy przyporządkowywać przyczepy/naczepy dedykowane jedynie do przewozu skokochronu
Parametr:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.

18) Przyczepy/naczepy podnośniki.
Parametry:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.
2) Wysokość ratownicza - [m ]
W nazwie własnej należy wpisać podaną przez producenta wysokość ratowniczą w metrach
(wysokość ratownicza mierzona jest od podłoża do podłogi kosza ratowniczego przy
ramieniu/ramionach całkowicie wysuniętym i ustawionym pod maksymalnym kątem do
podłoża).
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19) Przyczepy/naczepy z zespołem prądotwórczym.
Do grupy tej należy przyporządkowywać jedynie przyczepy/naczepy które stanowią integralną
część urządzenia (z agregatem prądotwórczym).
Parametr:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.

20) Przyczepy/naczepy z zespołem pompowym.
Do grupy tej należy przyporządkowywać jedynie przyczepy/naczepy, w których pompa stanowi
integralną część przyczepy/naczepy. Pompy kwalifikujemy do pomp przewoźnych, zaznaczając
rodzaj nośnika - przyczepa.
Parametr:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.

21) Przyczepy/naczepy – nośniki kontenerowe.
Parametry:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.
2) System hakowy KG – zaznaczyć dla tak

22) Przyczepy/naczepy ze sprzętem ochrony dróg oddechowych.
Parametr:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.
2) Ilość aparatów ochrony oddechowej – [szt.]
Należy podać ilość kompletnych aparatów na wyposażeniu przyczepy/naczepy.
3) Ilość butli – [szt.]
Należy podać ilość butli poza kompletnymi aparatami na wyposażeniu przyczepy/naczepy.
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23) Przyczepy/naczepy z APL.
Parametr:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.

24) Przyczepy/naczepy inne.
Parametr:
1) Dopuszczalna masa całkowita – [kg]
Należy podać wartość dopuszczalnej masy całkowitej odczytaną z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Wartość podawana w kilogramach.
W nazwie własnej wpisać nazwę przyczepy/naczepy funkcjonującą w danej jednostce.
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3.

Kontenery

Sprzęt przewożony w kontenerach należy kwalifikować osobno w odpowiednich gałęziach katalogu
(również ten który jest z kontenerami konstrukcyjnie związany). Przykładowo: kontener z zespołem
pompowym zawiera jedynie informacje o przeznaczeniu kontenera, a zespół pompowy
kwalifikujemy do pomp przewoźnych, zaznaczając rodzaj nośnika - kontener.

3.1. Kontenery gaśnicze
Należy przyporządkować kontenery gaśnicze wodne i wodno – pianowe.
Kontener gaśniczy musi posiadać urządzenie/a do podawania środka/ów gaśniczego
Kontenery gaśnicze zostały podzielone na poniższe grupy:
- kontenery gaśnicze,
- kontenery gaśnicze specjalne.
Uwaga: W przypadku, gdy w kontenerze występuje więcej niż jeden środek gaśniczy
o zaszeregowaniu danego kontenera do odpowiedniej grupy decydującym parametrem jest rodzaj
środka gaśniczego którego masa jest największa. W przypadku równych mas środków gaśniczych
za kryterium przydziału do grupy należy przyjąć masę wody. Rodzaj dodatkowego środka
gaśniczego należy wpisać w polu „Nazwa własna”.

1) Kontenery – zbiorniki na wodę
Parametry:
1) System hakowy KG – zaznaczyć dla tak
2) Pojemność zbiornika – [dm3]

2) Kontenery do przewozu środka pianotwórczego
Parametry:
1) System hakowy KG – zaznaczyć dla tak
2) Pojemność zbiornika – [dm3]

3) Kontenery proszkowe
Parametr:
1) System hakowy KG – zaznaczyć dla tak
2) Ilość przewożonego środka – [kg]
Należy wpisać maksymalną ilość proszku gaśniczego w kontenerze w kilogramach.
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3.2. Kontenery specjalne
1) Kontenery dowodzenia i łączności
Do kontenerów dowodzenia i łączności należy przyporządkowywać kontenery wyposażone na stałe
w sprzęt łączności i inny do kierowania akcją, umożliwiający pracę co najmniej jednego operatora
sprzętu łączności i dwóch członków sztabu.
Parametr:
1) System hakowy KG – zaznaczyć dla tak
2) Ilość stanowisk dyspozytorskich – [szt.]
Należy podać maksymalną ilość stanowisk dyspozytorskich w jakie wyposażony jest kontener.

2) Kontenery inżynieryjno – techniczne
Należy przyporządkowywać kontenery inżynieryjno – techniczne
Parametr:
1) System hakowy KG – zaznaczyć dla tak

3) Kontenery do przewozu cieczy agresywnych
Należy przyporządkować kontenery do przewozu/magazynowania substancji niebezpiecznych
(agresywnych, palnych itp.)
Parametr:
1) System hakowy KG – zaznaczyć dla tak
2) Rodzaj medium: ropopochodne, żrące, uniwersalne
3) Pojemność zbiornika – [dm3]

4) Kontenery wężowe
Parametr:
1) System hakowy KG – zaznaczyć dla tak
2) Łączna ilość węży 110
3) Łączna ilość węży 75

5) Kontenery medyczne
Należy przyporządkować kontenery na wyposażeniu których znajduje się sprzęt przeznaczony
do działań z zakresu ratownictwa medycznego.
Parametr:
1) System hakowy KG – zaznaczyć dla tak

6) Kontenery ratownictwa chemicznego
Parametr:
1) System hakowy KG– zaznaczyć dla tak
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7) Kontenery ratownictwa ekologicznego.
A. Kontenery ratownictwa ekologicznego do działań na wodzie
Należy przyporządkować kontenery wyposażone w specjalistyczny sprzęt pozwalający na
prowadzenie działań z zakresu ratownictwa ekologicznego na wodzie.
Parametr:
1) System hakowy KG – zaznaczyć dla tak
B. Kontenery ratownictwa ekologicznego do działań na lądzie
Należy przyporządkować kontenery wyposażone w specjalistyczny sprzęt pozwalający na
prowadzenie działań z zakresu ratownictwa ekologicznego na lądzie.
Parametr:
1) System hakowy KG – zaznaczyć dla tak

8) Kontenery ratownictwa wodnego
Parametr:
1) System hakowy KG – zaznaczyć dla tak

9) Kontenery ratownictwa wysokościowego
Kontenery na których znajduje się sprzęt do ratownictwa wysokościowego
Parametr:
1) System hakowy KG – zaznaczyć dla tak

10) Kontenery pompowe
Należy przyporządkować kontenery przeznaczone do przewozu pomp przenośnych.
Parametr:
1) System hakowy KG – zaznaczyć dla tak

11) Kontenery przeciwpowodziowe.
A. Kontenery przeciwpowodziowe z łodziami.
Parametr:
1) System hakowy KG – zaznaczyć dla tak

B. Kontenery przeciwpowodziowe z zaporami.
Parametr:
1) System hakowy KG – zaznaczyć dla tak

C. Kontenery przeciwpowodziowe pompowe.
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Należy przyporządkowywać jedynie kontenery w których znajduje się zespół pompowy stanowiący
integralną część kontenera.
Parametr:
1) System hakowy KG – zaznaczyć dla tak

12) Kontenery ze sprzętem ochrony dróg oddechowych
Parametr:
1) System hakowy KG – zaznaczyć dla tak
2) Ilość aparatów ochrony oddechowej – [szt.]
3) Ilość butli – [szt.]

13) Kontenery dekontaminacyjne
Parametr:
1) System hakowy KG – zaznaczyć dla tak

14) Kontenery dla grup ratowniczych
Do grupy tej należy przyporządkowywać kontenery na których znajduje specjalistyczny sprzęt do
realizacji działań grup specjalistycznych.
Parametr:
1) System hakowy KG – zaznaczyć dla tak
W nazwie własnej należy podać nazwę specjalności grupy rozpoczynając od myślnika.

15) Kontenery logistyczne
A. Kontenery transportowe
Do grupy tej należy przyporządkowywać kontenery przeznaczone do przewozu różnych
materiałów.
Parametr:
1) System hakowy KG – zaznaczyć dla tak

B. Kontenery do wody pitnej
Do grupy tej należy przyporządkowywać kontenery przeznaczone do przewozu wody pitnej –
wymagany jest stosowny atest.
Parametry:
1) System hakowy KG – zaznaczyć dla tak
2) Pojemność zbiornika - dm3
C. Kontenery do przewozu paliw
Do grupy tej należy przyporządkowywać kontenery przeznaczone do przewozu paliw.
Parametry:
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1) System hakowy KG – zaznaczyć dla tak
2) Pojemność zbiornika - dm3
D. Kontenery kwaterunkowe
Do grupy tej należy przyporządkowywać kontenery na których znajduje się sprzęt przeznaczony
do zakwaterowania (namioty, łóżka).
Parametr:
1) System hakowy KG – zaznaczyć dla tak
2) Ilość osób do zakwaterowania – [szt.]
Należy podać maksymalną ilość osób jaka może być zakwaterowana za pomocą wyposażenia
kontenera.
E. Kontenery sanitarne
Do grupy tej należy przyporządkowywać kontenery na których znajduje się sprzęt zaplecza
sanitarne (umywalki, prysznice, toalety).
Parametr:
1) System hakowy KG – zaznaczyć dla tak
2) Ilość umywalek – [szt.]
3) Ilość prysznicy – [szt.]
4) Ilość toalet –[szt.]
F. Kontenery – kuchnia
Parametr:
1) System hakowy KG – zaznaczyć dla tak

16) Kontenery inne
W nazwie użytkownika należy wpisać przeznaczenie kontenera – np. kontener na śmieci.
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4.

Śmigłowce

4.1. Śmigłowce gaśnicze
4.2. Śmigłowce patrolowe
4.3. Śmigłowce sanitarne
4.4. Śmigłowce transportowe
4.5. Inne śmigłowce
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5.

Samoloty

5.1. Samoloty gaśnicze
5.2. Samoloty patrolowe
5.3. Samoloty sanitarne
5.4. Samoloty transportowe
5.5. Inne samoloty

55

6.

Łodzie

Łodzie, które nie posiadają silnika stacjonarnego (wbudowanego konstrukcyjnie) należy
kwalifikować w parametrze napęd jako „wiosłowy”.

Parametry:
1) Napęd: wiosłowy, śrubowy, strumieniowy
2) Łódź płaskodenna – zaznaczyć dla tak
3) Ilość przewożonych osób poza obsadą – [szt.]
4) Ilość osób obsady –[szt.]
5) Masa własna – [kg]
6) Hybrydowa – zaznaczyć dla tak
Uwaga: w przypadku łodzi konstrukcyjnie dostosowanych do napędu silnikiem zaburtowym
w polu „Nazwa użytkownika” należy wpisać „motorowa”

7.

Pontony

Parametry:
1) Napęd: wiosłowy, śrubowy, strumieniowy
2) Ilość przewożonych osób poza obsadą – [szt.]
3) Ilość osób obsady – [szt.]
Uwaga: w przypadku pontonów konstrukcyjnie dostosowanych do napędu silnikiem
zaburtowym w polu „Nazwa użytkownika” należy wpisać „motorowy”

8.

Silniki zaburtowe

Do silników zaburtowych należy zakwalifikować wszystkie silniki, które nie są silnikami
stacjonarnymi (wbudowanymi konstrukcyjnie) w łodziach i pontonach, przede wszystkim silniki
sterowane za pomocą rumpla.
Parametry:
1) Moc – [kW]
2) Strumieniowy – zaznaczyć dla tak

9.

Amfibie

Parametry:
1) Ilość przewożonych osób poza obsadą – [szt.]
2) Ilość osób obsady – [szt.]
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10. Statki pożarnicze
Parametry:
1) Ilość przewożonych osób poza obsadą – [szt.]
2) Ilość osób obsady – [szt.]

11. Kutry pożarnicze
Parametry:
1) Ilość przewożonych osób poza obsadą – [szt.]
2) Ilość osób obsady – [szt.]

12. Poduszkowce
Parametry:
1) Ilość przewożonych osób poza obsadą – [szt.]
2) Ilość osób obsady – [szt.]

13. Pojazdy podwodne
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14. Maszyny inżynieryjne
W nazwie użytkownika należy podać producenta i model np.” ciągnik rolniczy – URSUS C360”

14.1. Koparki
14.2. Ładowarki
14.3. Spychacze
14.4. Ładowarko- koparki
14.5. Koparko-spycharki
14.6. Ciągniki gąsienicowe
14.7. Wózki widłowe
14.8. Ciągniki rolnicze

15. Pojazdy jednośladowe
W nazwie użytkownika należy kolejno podać: rodzaj pojazdu, producenta i model – np. rower
Romet Wigry 3

16. Quady
17. Skutery śnieżne
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II. Sprzęt ratowniczo – gaśniczy
1.

Sprzęt gaśniczy

1.1. Pompy pożarnicze
Przenośne – należy kwalifikować pompy pożarnicze o maksymalnej masie rzeczywistej do
200 kg i wydajności nominalnej mniejszej niż 3200 dm3/min.
Nie należy kwalifikować pomp przenośnych wbudowanych w układ wodno-pianowy
samochodów i biorących udział w tworzeniu nazwy samochodu (np. GBM)
Przewoźne – należy kwalifikować pompy pożarnicze o maksymalnej masie rzeczywistej
powyżej 200 kg lub wydajności nominalnej nie mniejszej niż 3200 dm3/min związane
konstrukcyjnie lub funkcjonalnie z przyczepą/naczepą lub kontenerem.
W polu „Miejsce składowania” należy wpisać nazwę nośnika wraz z jego numerem operacyjnym.

1) Motopompy pływające
Parametr:
1) Wydajność przy ciśnieniu nominalnym - dm3/min
Nie kwalifikować pomp do wody zanieczyszczonej.

2) Motopompy pływające do wody zanieczyszczonej
Parametr:
1) Wydajność przy ciśnieniu nominalnym - dm3/min

3) Motopompy przenośne
Parametr:
1) Wydajność przy ciśnieniu nominalnym - dm3/min
Nie kwalifikować pomp do wody zanieczyszczonej.

4) Motopompy przewoźne
Parametry:
1) Wydajność przy ciśnieniu nominalnym - dm3/min
2) Rodzaj nośnika: samochód, przyczepa, kontener
Nie kwalifikować pomp do wody zanieczyszczonej.

5) Motopompy do wody zanieczyszczonej przenośne
Parametr:
1) Wydajność przy ciśnieniu nominalnym - dm3/min
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6) Motopompy do wody zanieczyszczonej przewoźne
Parametry:
1) Wydajność przy ciśnieniu nominalnym - dm3/min
2) Rodzaj nośnika: samochód, przyczepa, kontener

7) Pompy turbinowe
Parametr:
1) Wydajność przy ciśnieniu nominalnym - dm3/min
Nie kwalifikować pomp do wody zanieczyszczonej.

8) Pompy turbinowe do wody zanieczyszczonej
Parametr:
1) Wydajność przy ciśnieniu nominalnym - dm3/min

9) Pompy inne
Należy wpisać nazwę pompy z grup niewymienionych powyżej np. pompy zanurzeniowe
1) Wydajność przy ciśnieniu nominalnym - dm3/min
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1.2. Agregaty
1) Agregaty oddymiające
Parametry:
1) Wydajność agregatu oddymiającego – [m3/min]
2) Napęd agregatu oddymiającego: spalinowy, elektryczny, turbinowy
3) Możliwość podawania środka gaśniczego: mgła wodna, piana, brak
4) Rodzaj pracy: nawiewowy, wyciągowy, łączony
5) Rodzaj nośnika: samochód, przyczepa, kontener
W przypadku sprzętu nie znajdującego się na stałym wyposażeniu żadnego pojazdu (sprzęt
„w magazynie”) w parametrze 5 należy wpisać nośnik, jaki jest dla danego sprzętu
przewidywany

2) Agregaty prądotwórcze
A. Agregaty prądotwórcze przenośne
Należy przyporządkowywać agregaty prądotwórcze nie związane konstrukcyjnie, funkcjonalnie z
samochodami, przyczepami/naczepami, kontenerami i nie uczestniczące w tworzeniu nazwy tego
sprzętu.
Parametry:
1) Moc całkowita – [kW]
2) Napięcie znamionowe: 230V, 400V, 230/400V
3) Niskie napięcie: 12, 24 ,48, brak
4) Stabilizowany: tak, nie
B. Agregaty prądotwórcze przewoźne
Należy kwalifikować agregaty prądotwórcze o maksymalnej masie rzeczywistej powyżej 200 kg
nie związane konstrukcyjnie lub funkcjonalnie z samochodem, przyczepą/naczepą lub kontenerem i
nie kwalifikujące się jako stacjonarne.
Parametry:
1) Moc całkowita – [kW]
2) Napięcie znamionowe: 230V, 400V, 230/400V
3) Niskie napięcie: 12, 24 ,48, brak
4) Stabilizowany: tak, nie
5) Rodzaj nośnika: samochód, przyczepa, kontener
C. Agregaty prądotwórcze stacjonarne
Należy przyporządkowywać agregaty prądotwórcze na stałe związane z obiektem/ami.
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Parametry:
1) Moc całkowita – [kW]
2) Napięcie znamionowe: 230V, 400V, 230/400V
3) Niskie napięcie: 12, 24 ,48, brak
4) Stabilizowany: tak, nie

3) Agregaty sprężarkowe
A. Agregaty sprężarkowe przenośne
Parametry:
1) Ciśnienie robocze – [MPa]
- w większości przypadków ciśnienie będzie wynosić 20 lub 30 MPa
- w parametrach charakterystycznych w zakładce Szczegóły dodać czy istnieje możliwość
uzyskania ciśnienia roboczego 20 i 30 MPa
2) Napęd: elektryczny, spalinowy
3) Wydajność sprężarki –[dm3/min]
B. Agregaty sprężarkowe przewoźne
Parametry:
1) Ciśnienie robocze – MPa
2) Napęd sprężarki: elektryczny, spalinowy
3) Wydajność – [dm3/min]
4) Rodzaj nośnika: samochód, przyczepa, kontener
C. Agregaty sprężarkowe stacjonarne
Należy przyporządkować agregaty prądotwórcze na stałe związane z obiektami.
Parametry:
1) Ciśnienie robocze powietrza – MPa
2) Napęd: elektryczny, spalinowy
3) Wydajność - dm3/min
Agregaty sprężarkowe stacjonarne
Należy przyporządkowywać agregaty prądotwórcze na stałe związane z obiektem/ami.

4) Agregaty wysokociśnieniowe gaśnicze
A. Agregaty wysokociśnieniowe gaśnicze wodne
B. Agregaty wysokociśnieniowe gaśnicze wodno-pianowe
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C. Agregaty wysokociśnieniowe gaśnicze specjalne

5) Agregaty piany lekkiej (APL)
Parametry:
1) Wydatek piany – m3/min
2) Maksymalna liczba spienienia
3) Rodzaj nośnika: samochód, przyczepa

6) Agregaty inne
W nazwie własnej należy wpisać nazwę agregatu.
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1.3. Sprzęt do podawania wody i piany
1) Węże pożarnicze
A. Węże tłoczne
W zależności od średnicy węża powinny zostać one przyporządkowane do odpowiedniej gałęzi
katalogu sił i środków:







W-25
W-42
W-52
W-75
W-110
W-inny – w nazwie własnej wpisać oznaczenie liczbowe

B. Węże ssawne
Należy przyporządkowywać pożarnicze węże ssawne.
W nazewnictwie katalogu sił i środków przyjęto oznaczenie „Ws”.
W zależności od średnicy węża powinny zostać one przyporządkowane do gałęzi katalogu sił
i środków:







Ws-52
Ws-75
Ws-110
Ws-125
Ws-150
Ws-inny – w nazwie własnej wpisać oznaczenie liczbowe

2) Noszaki do węży
Należy przyporządkowywać noszaki do węży.

3) Prądownice i wytwornice
A. Prądownice wodne (PW)


Prądownice wodne proste

Parametry:
1) Średnica łącznika: 25, 42, 52, 75
2) Wydajność wodna – [dm3/min]


Prądownice wodne pistoletowe

Parametry:
1) Średnica łącznika: 25, 42, 52, 75
2) Wydajność wodna – [dm3/min]
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Prądownice wodne wysokociśnieniowe

Parametr:
1) Średnica łącznika: 25, 42, 52, 75
- dla większości prądownic wysokociśnieniowych średnica łącznika wynosi: 25, w przypadku
prądownic zamontowanych na stałe należy także podać wartość: 25
2) Wydajność wodna – [dm3/min]


Prądownice wodne typu TURBO (PWT)

Parametry:
1) Średnica łącznika: 25, 42, 52, 75
2) Wydajność wodna – [dm3/min]


Lance gaśnicze

Parametry:
1) Średnica łącznika: 25, 42, 52, 75
2) Wydajność wodna – [dm3/min]


Prądownice inne

Parametry:
1) Średnica łącznika: 25, 42, 52, 75
2) Wydajność wodna – [dm3/min]
B. Głowice mgłowe
Parametr:
1) Ilość otworów głowicy mgłowej: 16, 32,

C. Prądownice wodno-pianowe


Prądownice wodno-pianowe zwykłe (PWP)

Parametry:
1) Średnica łącznika: 52, 75
2) Wydajność wodna – [dm3/min]


Prądownice wodno-pianowe typu TURBO (PWPT)

Parametry:
1) Średnica łącznika: 52, 75
2) Wydajność wodna – [dm3/min]
D. Prądownice pianowe
Parametry:
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1) Średnica łącznika: 52, 75
2) Wydajność wodna – [dm3/min]
3) Liczba spienienia
E. Prądownico-wytwornice
Należy przyporządkowywać urządzenia umożliwiające na podawanie zarówno piany ciężkiej jak
i średniej.
F. Wytwornice piany średniej
Parametry:
1) Średnica łącznika: 52, 75
2) Wydajność wodna – [dm3/min]
3) Maksymalna liczba spienienia
G. Pianowe rury wylewowe
H. Maszty pianowe
I. Prądownice i wytwornice inne
W nazwie własnej należy wpisać nazwę sprzętu.

4) Szybkie natarcie
A. Szybkie natarcie wodne
Parametry:
1) Długość linii – [m]
2) Wysokie ciśnienie – zaznaczyć dla tak
B. Szybkie natarcie wodno-pianowe
Parametry:
1) Długość linii – [m]
2) Wysokie ciśnienie – zaznaczyć dla tak
C. Szybkie natarcie specjalne
Parametry:
1) Długość linii – [m]
2) Wysokie ciśnienie – zaznaczyć dla tak

5) Działka pożarnicze
Do przewoźnych zaliczamy działka powiązane konstrukcyjnie (działko połączone z nośnikiem
na stałe) lub powiązane funkcjonalnie (działko przenośne funkcjonalnie połączone do nośnika
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lub układu wodno pianowego nośnika; w razie konieczności istnieje możliwość odłączenia od
nośnika i działania niezależnego).
Przenośne – oznacza działka nie związane z nośnikiem konstrukcyjnie lub funkcjonalnie
i przeznaczone do działania samodzielnego.
W polu „Miejsce składowania” należy wpisać nazwę pojazdu wraz z jego numerem operacyjnym.
A. Działka pożarnicze wodne DW


Działka pożarnicze wodne DW przenośne

Parametry:
1) Nominalna wydajność – [dm3/min]
2) Regulacja wydajności: 0-brak,1-płynna, 2,3,4- wielostopniowa (liczba określa ilość stopni)
3) Oscylacyjne – zaznaczyć dla tak


Działka pożarnicze wodne DW przewoźne

Parametry:
1) Nominalna wydajność – [dm3/min]
2) Regulacja wydajności: 0-brak,1-płynna, 2,3,4- wielostopniowa (liczba określa ilość stopni)
3) Rodzaj nośnika: samochód, przyczepa, kontener
4) Oscylacyjne – zaznaczyć dla tak
B. Działka pożarnicze wodno-pianowe DWP


Działka pożarnicze wodno-pianowe DWP przenośne

Parametry:
1) Nominalna wydajność – [dm3/min]
2) Regulacja wydajności: 0-brak,1-płynna, 2,3,4- wielostopniowa (liczba określa ilość stopni)
3) Maksymalna liczba spienienia
4) Oscylacyjne – zaznaczyć dla tak


Działka pożarnicze wodno-pianowe DWP przewoźne

Parametry:
1) Nominalna wydajność – [dm3/min]
2) Regulacja wydajności: 0-brak,1-płynna, 2,3,4- wielostopniowa (liczba określa ilość stopni)
3) Maksymalna liczba spienienia
4) Rodzaj nośnika: samochód, przyczepa, kontener
5) Oscylacyjne – zaznaczyć dla tak
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C. Działka pożarnicze pianowe DP


Działka pożarnicze pianowe DP przenośne

Parametry:
1) Nominalna wydajność – [dm3/min]
2) Regulacja wydajności: 0-brak,1-płynna, 2,3,4- wielostopniowa (liczba określa ilość stopni)
3) Maksymalna liczba spienienia
4) Oscylacyjne– zaznaczyć dla tak


Działka pożarnicze pianowe DP przewoźne

Parametry:
1) Nominalna wydajność – [dm3/min]
2) Regulacja wydajności: 0-brak,1-płynna, 2,3,4- wielostopniowa (liczba określa ilość stopni)
3) Maksymalna liczba spienienia
4) Rodzaj nośnika: samochód, przyczepa, kontener
5) Oscylacyjne – zaznaczyć dla tak

6) Generatory piany lekkiej (GPL)
Parametry:
1) Wydatek piany – [m3/min]
2) Maksymalna liczba spienienia

7) Zasysacze liniowe
Parametry:
1) Średnica łącznika: 52, 75
2) Nominalny przepływ wody – [dm3/min]
3) Regulacja stężenia – zaznaczyć dla tak
4) Minimalne stężenie roztworu pianotwórczego - %
5) Maksymalne stężenie roztworu pianotwórczego - %

8) Zasłony wodne (kurtyny)
Parametry:
1) Średnica łącznika: 52, 75
2) Nominalna wydajność wodna – [dm3/min]
3) Regulowana– zaznaczyć dla tak
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9) Smoki ssawne
Parametry:
1) Średnica łącznika: 52, 75, 110, 125, 150
2) Rodzaj smoka: Skośny, Prosty

10) Pływaki
11) Kosze do smoka ssawnego
12) Rozdzielacze
Parametry:
1) Średnica łącznika wejściowego: 52, 75
2) Ilość nasad wyjściowych: 2, 3

13) Zbieracze
Parametry:
1) Średnica łączników wejściowych: 52, 75, 110, 125
2) Średnica łącznika wyjściowego: 75, 110, 125, 150

14) Myjki do węży
15) Łączniki kątowe
Parametr:
1) Średnica łącznika: 52, 75

16) Przełączniki
A. Przełączniki 52/25
B. Przełączniki 75/52
C. Przełączniki 110/75

17) Klucze
A. Klucze do hydrantu podziemnego
B. Klucze do hydrantu naziemnego
C. Klucze inne – w nazwie własnej podać nazwę klucza
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18) Stojaki hydrantowe
Parametr:
1) Typ stojak hydrantowego: Płytki, Głęboki

19) Wysysacze głębinowe
20) Opaski wężowe
Parametr:
1) Średnica węża: 42, 52, 75, 110

21) Mostki przejazdowe
22) Siodełka wężowe
23) Zbiorniki przenośne na wodę
Parametr:
1) Pojemność – [m3]
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1.4. Sprzęt gaśniczy specjalny
1) Podręczny sprzęt gaśniczy
A. Gaśnice
Należy przypisywać tylko gaśnice przenośne przeznaczone do działań gaśniczych.
1) Rodzaj środka gaśniczego: wodna, pianowa, proszkowa, śniegowa, inna
W nazwie własnej dla inna wpisać nazwę środka.
2) Ilość środka gaśniczego - [kg]
B. Hydronetki
C. Koce gaśnicze
D. Sita kominowe
E. Tłumice

2) Szybkie natarcie proszkowe
Parametry:
1) Wydatek środka – kg/s
2)

Długość linii - m

3) Działko proszkowe
Parametr:
1) Wydatek środka – kg/s
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2.

Sprzęt ratowniczy

2.1. Sprzęt do ratownictwa technicznego
W przypadku gdy do sprzętu dołączony jest dodatkowy osprzęt, należy go opisać w parametrach
charakterystycznych w zakładce Szczegóły.
W nazwie własnej należy wpisać typ i nazwę jego producenta.

1) Narzędzia hydrauliczne
A. Rozpieracze ramieniowe
Parametry:
1) Minimalna siła rozpierająca – [kN]
2) Maksymalna siła ciągnąca – [kN]
3) Maksymalne rozwarcie ramion – [mm]
4) Osprzęt dodatkowy – zaznaczyć dla tak
B. Nożyce hydrauliczne
Parametry:
1) Maksymalna siła cięcia – [kN]
2) Maksymalne rozwarcie – [mm]
3) Zdolność cięcia pręta – [mm]
Zdolność cięcia określana jest przez określenie max średnicy ciętego pręta.
C. Nożyco – rozpieracze
Należy przyporządkowywać narzędzia typu kombi.
Parametry:
1) Maksymalna siła rozpierająca – [kN]
2) Maksymalna siła cięcia – [kN]
3) Maksymalne rozwarcie ramion – [mm]
4) Osprzęt dodatkowy – zaznaczyć dla tak
5) Minimalna siła rozpierająca – [kN]
D. Cylindry rozpierające
Parametry:
1) Siła rozpierająca – [kN]
2) Długość w stanie złożonym – [mm]
3) Maksymalny wysuw – [mm]
4) Osprzęt dodatkowy – zaznaczyć dla tak
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E. Cylindry rozpierające teleskopowe
Parametry:
1) Siła rozpierająca na 1 stopniu – [kN]
2) Siła rozpierająca na ostatnim stopniu – [kN]
3) Długość w stanie złożonym – [mm]
4) Maksymalny wysuw – [mm]
F. Podnośniki kolumnowe
Parametry:
1) Siła podnoszenia – [kN]
2) Wysokość w stanie złożonym – [mm]
3) Maksymalny wysuw – [mm]
G. Podnośniki teleskopowe
Parametry:
1) Siła podnoszenia na 1 stopniu – [kN]
2) Siła podnoszenia na ostatnim stopniu – [kN]
3) Wysokość w stanie złożonym – [mm]
4) Maksymalny wysuw – [mm]
H. Podnośniki stopowe
Parametry:
1) Siła podnoszenia – [kN]
2) Minimalna wielkość szczeliny – [mm]
3) Maksymalna rozwarcie – [mm]
I. Mininożyce
Parametry:
1) Maksymalna siła cięcia – [kN]
2) Maksymalne rozwarcie – [mm]

J. Przecinacze do lin
Parametry:
1) Maksymalna siła cięcia – [kN]
2) Maksymalne rozwarcie – [mm]
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K. Przecinacze do nakrętek
Parametry:
1) Maksymalna wielkość przecinanej nakrętki – [mm]
2) Minimalna wielkość przecinanej nakrętki – [mm]

L. Otwieracze do drzwi
Parametry:
1) Siła rozpierająca – [kN]
2) Minimalna wielkość szczeliny - mm

M. Zaciskacze do rur
Parametr:
1) Maksymalna średnica zaciskanej rury – [mm]

N. Kliny ratownicze
Parametry:
1) Siła rozpierająca – [kN]
2) Minimalna wielkość szczeliny – [mm]
3) Maksymalne rozwarcie –[mm]

O. Pompy hydrauliczne
Parametry:
1) Napęd pompy hydraulicznej: spalinowy, elektryczny, pneumatyczny, nożny, ręczny,
2) Ilość przyłączy do narzędzi
3) Maksymalna ilość jednocześnie obsługiwanych przyłączy
4) Pojemność zbiornika oleju w pompie - dm3
P. Inne narzędzia hydrauliczne – w nazwie własnej należy wpisać nazwę sprzętu

2) Narzędzia pneumatyczne

A. Poduszki pneumatyczne niskiego podnoszenia
Parametry:
1) Maksymalna siła podnoszenia – [kN]
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2) Maksymalna wysokość podnoszenia – [mm]
3) Wysokość poduszki w stanie pustym (złożonym) – [mm]
4) Ciśnienie robocze – [MPa]

B. Poduszki pneumatyczne wysokiego podnoszenia
Parametry:
1) Maksymalna siła podnoszenia – [kN]
2) Maksymalna wysokość podnoszenia – [mm]
3) Wysokość poduszki w stanie pustym (złożonym) – [mm]
4) Ciśnienie robocze – [MPa]

C. Osprzęt do narzędzi pneumatycznych


Reduktory do narzędzi pneumatycznych

Parametr:
1) Ciśnienie robocze wyjściowe – [MPa]


Sterowniki do narzędzi pneumatycznych



Węże pneumatyczne

Parametr:
1) Długość odcinka – [m]


Inny osprzęt do narzędzi pneumatycznych

D. Inne urządzenia pneumatyczne

3) Sprzęt do cięcia
A. Piły tarczowe
Parametry:
1) Średnica tarczy – [mm]
2) Maksymalna głębokość cięcia – [mm]
3) Rodzaj napędu: spalinowy, elektryczny
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4) Układ tarcz: klasyczna, bezosiowa, dwutarczowa
B. Piły łańcuchowe
Parametry:
1) Długość prowadnicy – [mm]
2) Rodzaj napędu: spalinowy, elektryczny
3) Rodzaj ciętego materiału: drewno, beton, stal, uniwersalne
C. Piły szablaste
Parametry:
1) Długość brzeszczotu - mm
2) Maksymalna grubość ciętego materiału - mm

D. Urządzenia do cięcia płomieniowego
E. Urządzenia do cięcia plazmowego
Parametr:
1) Maksymalna grubość cięcia – [mm]
F. Piły ręczne
Należy przyporządkowywać piły ręczne oraz przecinaki do szyb klejonych.
G. Inny sprzęt do cięcia – w nazwie własnej należy wpisać nazwę sprzętu

4) Sprzęt burzący
A. Łomy
B. Siekierołomy (typu inopór)
C. Łomy wielofunkcyjne (typu hooligan)
D. Siekiery
E. Topory strażackie (ciężkie)
F. Młoty
G. Bosaki


Bosaki podręczne krótkie



Bosaki sufitowe
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Bosaki lekkie



Bosaki ciężkie

H. Kilofy
I. Młoty udarowe
Parametr:
1) Napęd młota udarowego: spalinowy, elektryczny, pneumatyczny

5) Pozostały sprzęt
A. Kliny pod koła
B. Zawiesia
C. Liny stalowe
Parametr:
1) Długość – [m]
D. Bele i podkłady drewniane
E. Wciągarki
Parametry:
1) Maksymalna siła uciągu – [kN]
2) Rodzaj wciągarki: Linowa, Łańcuchowa
3) Rodzaj napędu wciągarki: ręczna, spalinowa, elektryczna,
Do kategorii tej należy zakwalifikować także ręczne ściągacze linowe (przyciągarki).
F. Podnośniki samochodowe
G. Hole sztywne
H. Wybijaki do szyb
I.

Klucze pneumatyczne

6) Inny sprzęt do ratownictwa technicznego
– w nazwie własnej należy wpisać nazwę sprzętu
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2.2. Sprzęt do ratownictwa wysokościowego
Uwaga: nie należy przyporządkowywać sprzętu, który jest wykorzystywany jako ćwiczebny.

1) Linkowe aparaty ratownicze
Należy przyporządkowywać linkowe aparaty ratownicze. W nazwie użytkownika należy podać
rodzaj urządzenia i jego typ (jeżeli występuje), np. Rollgliss R350.

2) Liny asekuracyjne
3) Liny ratownicze
Parametry:
1) Rodzaj: statyczna, dynamiczna
2) Długość – [m]
3) Rodzaj przechowywania: worek, bęben, inny

4) Liny szybkiego zjazdu ze śmigłowca
5) Wyrzutnie do lin
6) Taśmy alpinistyczne
Parametry:
1) Długość – [m]

7) Pętle alpinistyczne
8) Osłony na linę
9) Haki mocujące
10) Tyczki teleskopowe do podwieszania haka mocującego
11) Karabinki alpinistyczne zakręcane
Należy przyporządkowywać tylko karabinki alpinistyczne.
Nie przypisywać do tej gałęzi zatrzaśników dużych.

12) Karabinki obrotowe
13) Uprzęże ratownicze dwuczęściowe
14) Lonże asekuracyjne
15) Punkty asekuracyjne
16) Uprzęże ewakuacyjne
17) Przyrządy zjazdowe
W polu nazwa własna należy wpisać nazwę i model przyrządu podane przez producenta.
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18) Przyrządy zaciskowe do podchodzenia
W polu nazwa własna należy wpisać nazwę i model przyrządu podane przez producenta.

19) Przyrządy autoasekuracyjne
W polu nazwa własna należy wpisać nazwę i model przyrządu podane przez producenta.

20) Bloczki do liny
W polu nazwa własna należy wpisać nazwę i model przyrządu podane przez producenta.

21) Bloczki ratownicze
22) Rolki krawędziowe
23) Płytki stanowiskowe
24) Słupołazy
25) Drzewołazy
26) Raki lodowe (para)
27) Czekano–młotki
28) Trójnogi ratownicze z możliwością mocowania wciągarki
29) Trójnogi – inne
30) Drabinki speleo (odc. 10 m) – 1 sztuka równa 10 metrom
31) Drabiny balkonowe
32) Spitownice
33) Zestawy kołków rozporowych
34) Zestawy do znakowania terenu lądowiska
35) Pętle ratownicze z hakiem do śmigłowca
36) Kosze ewakuacyjne
37) Nosze koszowe ratownicze z pływakiem
38) Nosze typu SKED
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39) Nosze wysokościowe do śmigłowca
40) Krzesełka ratownicze
41) Worki na sprzęt
42) Worki lub plecaki na wyposażenie osobiste
43) Hełmy umożliwiające współpracę ze śmigłowcem
44) Kombinezony ochronne (jednoczęściowe)
45) Okulary ("gogle")
46) Inny sprzęt sprzęt do ratownictwa wysokościowego
W nazwie własnej należy wpisać nazwę sprzętu.
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2.3. Sprzęt do ratownictwa medycznego
1) Zestawy pierwszej pomocy
Należy przyporządkowywać zestawy których zawartość określona jest w wytycznych ratownictwa
medycznego.
Parametr:
1) Rodzaj: R0, R1, R2, R3, inne
UWAGA: Zawartości zestawów(np. noszy, szyn, opatrunków, kołnierzy) nie wpisujemy osobno
w innych gałęziach katalogu.

2) Respiratory – nie wpisujemy sprzętu będącego na wyposażeniu zestawu PSP
3) Defibrylatory - nie wpisujemy sprzętu będącego na wyposażeniu zestawu PSP
4) Nosze
A. Nosze typu deska
Nie wpisujemy noszy będących częścią zestawów RX, gdzie X=1,2,3.
B. Nosze zwykłe
C. Nosze składane (podbierakowe)

5) Kołnierze ortopedyczne
Parametr:
1) dzieci, dorośli, niemowlę
Nie wpisujemy kołnierzy będących częścią zestawów RX, gdzie X=1,2,3.

6) Kamizelki - szyny kręgosłupa
- np. typu KED
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7) Szyny wyciągowe
8) Szyny i materace podciśnieniowe
9) Usztywniacze podciśnieniowe
10) Komplety szyn
11) Opatrunki hydrożelowe
12) Podgrzewacze mieszaniny oddechowej
13) Ogrzewacze konwekcyjne ciała
14) Ogrzewacze chemiczne
15) Mierniki CO w powietrzu wydechowym
16) Aspiratory
17) Butle tlenowe
1) Pojemność – [dm3] – należy wpisać pojemność butli w dm3

18) Reduktory
19) Zestawy do tlenoterapii inne niż w zestawie
20) Apteczki pierwszej pomocy
- inne niż Zestawy PSP i zwykłe apteczki samochodowe

21) Koce
- wpisać wszystkie koce

22) Folie izotermiczne
23) Zestawy segregacyjne
24) Przewoźne komory dekompresyjne
25) Walizki medyczne
26) Inny sprzęt do ratownictwa medycznego
Należy w nazwie własnej wpisać nazwę sprzętu.
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2.4. Sprzęt do ratownictwa chemicznego
1) Zbiorniki do substancji chemicznych
Parametry:
1) Pojemność – [dm3]
2) Konstrukcja zbiornika: składany, sztywny
3) Typ zbiornika do substancji chemicznych: otwarty, zamknięty, podciśnieniowy
4) Rodzaj materiału: stal nierdzewna, polietylen, tworzywo, inny

2) Separatory oleju
3) Zbieracze substancji ropopochodnej
Parametr:
1) Typ: przelewowy, przelewowo-pompowy, sorpcyjny, adhezyjny

4) Zapory tamujące
Parametry:
1) Długość całkowita – [m]
2) Rodzaj zapory tamującej: jednosegmentowa, wielosegmentowa
3) Rodzaj zapory: sztywna, elastyczna

5) Zapory sorbcyjne
Parametr:
1) Długość odcinka – [m]
2) Rodzaj zapory sorpcyjnej: jednorazowe, wielorazowe

6) Pompy do substancji chemicznych
Parametry:
1) Wydajność – [dm3/min]
2) Rodzaj pompy do substancji chemicznych: beczkowa, membranowa, zanurzeniowa,
perystaltyczna (wężowa), wirnikowa
3) Rodzaj medium: ropopochodne, żrące, uniwersalne, do medium zanieczyszczonego
4) Rodzaj napędu pompy: elektryczna, spalinowa, turbinowa
5) Wykonanie EX: tak, nie

7) Silniki do pomp beczkowych
Parametry:
1) Wykonanie EX – zaznacz jeśli tak
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8) Odsysacze (odkurzacze) do substancji niebezpiecznych
Wymagane parametry:
1) Pojemność zbiornika – [dm3]
2) Pompa opróżniająca: TAK, NIE

9) Myjki wysokociśnieniowe
Parametry:
1) Funkcja: zimna woda, podgrzewanie wody, wytwarzanie pary
2) Mieszanie detergentów: tak, nie
Uwaga: należy kwalifikować jedynie myjki stanowiące wyposażenie pojazdów (przyczep, naczep,
kontenerów). Nie kwalifikować myjek stanowiących wyposażenie strażnic.

10) Węże do substancji niebezpiecznych
Parametry:
1) Długość odcinka – [m]
2) Rodzaj medium: ropopochodne, żrące, uniwersalne
3) Rodzaj przyłącza: gwintowe, kłowe, inne
4) Rodzaj zbiornika: sztywny, lastyczny

11) Armatura i osprzęt - nazwie własnej wpisać nazwę sprzętu
12) Sprzęt i środki do uszczelniania
A. Korki pneumatyczne
Parametry:
1) Maksymalna średnica uszczelniana – [mm]
2) Minimalna średnica uszczelniana – [mm]
3) Przepływowy: TAK, NIE
4) Ciśnienie robocze – [MPa]
B. Korki pneumatyczne stożkowe
Parametry:
1) Maksymalna średnica uszczelniana –[mm]
2) Ciśnienie robocze – [bar]
C. Korki pneumatyczne klinowe
Parametry:
1) Długość uszczelnianej szczeliny [mm]
2) Maksymalna szerokość uszczelnianej szczeliny –[ mm]
3) Ciśnienie robocze – [MPa]
D. Bandaże pneumatyczne
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Parametry:
1) Długość bandaża – [mm]
2) Ciśnienie robocze –[ MPa]
E. Poduszki pneumatyczne, uszczelniające
Parametry:
1) Długość – [mm]
2) Szerokość – [mm]
3) Ciśnienie robocze – [MPa]
F. Pokrowce chemoodporne do poduszek uszczelniających
G. Poduszki uszczelniające podciśnieniowe
Parametry:
1) Długość – [mm]
2) Szerokość – [mm]
3) Odpływ – zaznacz dla tak
4) Ciśnienie robocze powietrza – [MPa]
H. Worki do uszczelniania włazów i studzienek
I.

Inne materiały uszczelniające i osprzęt

13) Kabiny dekontaminacyjne
14) Inny sprzęt do ratownictwa chemicznego
W nazwie własnej należy wpisać nazwę sprzętu.
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2.5. Sprzęt ratownictwa wodnego, nurkowego
1) Ubrania nurkowe
A. Skafandry
Parametry:
1) Typ: suchy, mokry
2) Środowisko agresywne – zaznaczyć jeśli tak

B. Nurkowe ubrania ochronne


Nurkowe ubrania ratownicze jednoczęściowe o dodatniej pływalności



Nurkowe ubrania dwuczęściowe wodoodporne membranowe



Inne nurkowe ubrania ochronne – podać w polu nazwa własna nazwę sprzętu

2) Sprzęt ABCD
A. Płetwy regulowane
B. Płetwy kaloszowe
C. Maski pełne
D. Półmaski
E. Fajki do oddychania
F. Noże nurkowe

3) Sprzęt balastowy
A. Taśmy pasa balastowego
B. Ciężarki

4) Hełmy nurkowe
5) Butle nurkowe i osprzęt
Parametry:
1) Pojemność - dm3
2) Materiał: stalowa, aluminiowa, kompozytowa, inna
- w części opisowej wpisać ciśnienie napełniania w MPa
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6) Łączniki międzybutlowe
7) Przedłużacze pokrętła zaworu
8) Manometry kontrolne
9) Automaty oddechowe
Parametr:
1) Rodzaj automatu oddechowego: I stopień, II stopień, II stopień dodatkowy

10) Rebreathery
11) Urządzenie ratowniczo-wyrównawcze
A. Kamizelki klasyczne
B. Kamizelki z płytą typu skrzydło
Parametr:
1) Typ kamizelki: pod 1 butlę, pod 2 butle
C. Noszaki do butli

12) Urządzenia kontrolne i pomiarowe
A. Boje dekompresyjne
B. Komputery nurkowe
C. Konsole nurkowe
D. Głębokościomierze
E. Zegarki nurkowe
F. Busole
G. Tabele dekompresyjno-powietrzne
H. Tabliczki do pisania pod wodą

13) Podwodny sprzęt oświetleniowy
A. Latarki ręczne
B. Latarki czołowe
C. Latarki stroboskopowe
D. Reflektory poszukiwawcze
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14) Systemy łączności podwodnej
A. Systemy łączności podwodnej przewodowej


Centralki



Kabloliny



Moduły łączności do masek

B. Systemy łączności podwodnej bezprzewodowej


Centralki



Moduły łączności do masek



Radiotelefony nurka

15) Balony wypornościowe
Parametr:
1) Typ balonu wypornościowego: otwarty, zamknięty

16) Komplety zawiesi i stropów do balonu
17) Sprzęt zabezpieczający
A. Kaski ochronne
B. Uprzęże asekuracyjne
C. Karabinki zakręcane
D. Szekle
E. Koła ratunkowe
F. Rzutki ratownicze

18) Sprzęt pomocniczy
A. Zblocza
B. Kotwice
C. Boje i sprzęt do oznakowania terenu na wodzie
D. Flagi alfa
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E. Liny pływające
F. Śruby lodowe
G. Świdry do lodu
H. Szufle do śniegu
I.

Kołowroty z liną

J. Kołowrotki nurkowe
K. Szpule
L. Lornetki pływające

19) Pokrowce na sprzęt
A. Plecaki
B. Torby
C. Pojemniki na automaty nurkowe
D. Pojemniki na maski

20) Sprzęt do cięcia płomieniowego pod wodą
21) Roboty do prac podwodnych
W nazwie własnej należy wpisać: ROV lub AUV.
ROV – zdalnie sterowany robot podwodny (ang. Remotely Operated Vehicle)
AUV – autonomiczny pojazd podwodny (ang. Autonomous Underwater Vehicle - AUV), robot
poruszający się i pracujący pod wodą, wyposażony w systemy umożliwiające mu samodzielne
poruszanie się w środowisku wodnym bez ingerencji człowieka.

22) Sanie wodno-lodowe
23) Bosaki teleskopowe
24) Gumowce
25) Spodnie "wodery"
Należy zakwalifikować wodery i spodniobuty w nazwie własnej wpisując odpowiednio wodery
lub spodniobuty
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26) Zapory przeciwpowodziowe
27) Folie do uszczelniania wałów
Parametr:
1) Powierzchnia – [m2]

28) Urządzenia do napełniania worków piaskiem
Parametr:
1) Rodzaj urządzenia do napełniania worków: Mechaniczne, Ręczne

29) Zszywarki do worków
30) Worki na piasek
31) Geowłóknina
Parametr:
1) Powierzchnia - [m2]

32) Wiosła
33) Inny sprzęt ratownictwa wodnego, nurkowego
W polu nazwa własna należy podać nazwę sprzętu.
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2.6. Sprzęt wykrywczy, pomiarowy i rejestrujący
1) Zestawy wskaźników rurkowych
Podając nazwę urządzenia w polu nazwa własna należy podać typ urządzenia i nazwę producenta.

2) Zestawy wskaźników papierkowych
3) Detektory wielogazowe
Podając nazwę urządzenia w polu nazwa własna należy podać typ urządzenia i nazwę producenta.
W zakładce Szczegóły w polu „Parametry charakterystyczne” należy wymienić nazwy
wykrywanych substancji lub grupy substancji.

4) Toksymetry
Podając nazwę urządzenia w polu nazwa własna należy podać typ urządzenia i nazwę producenta.
W polu parametry charakterystyczne podać rodzaj wykrywanej substancji.

5) Eksplozymetry
Należy przyporządkowywać tylko urządzenia dokonujące wyłącznie wykrywania/pomiaru stężeń
wybuchowych.
Podając nazwę urządzenia w polu nazwa własna należy podać typ urządzenia i nazwę producenta.

6) Tlenomierze
Podając nazwę urządzenia w polu nazwa własna należy podać typ urządzenia i nazwę producenta.

7) Detektory i mierniki promieniowania radiacyjnego
Podając nazwę urządzenia w polu nazwa własna należy podać typ urządzenia i nazwę producenta.

8) Mierniki dawki promieniowania radiacyjnego
Podając nazwę urządzenia w polu nazwa własna należy podać typ urządzenia i nazwę producenta.

9) Mierniki odczynu (pHmetr)
Podając nazwę urządzenia w polu nazwa własna należy podać typ urządzenia i nazwę producenta.

10) Sprzęt do pobierania próbek materiałów
11) Kamery termowizyjne
Podając nazwę urządzenia w polu nazwa własna należy podać typ urządzenia i nazwę producenta.

12) Kamery wziernikowe
Podając nazwę urządzenia w polu nazwa własna należy podać typ urządzenia i nazwę producenta.
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13) Pirometry
Podając nazwę urządzenia w polu nazwa własna należy podać typ urządzenia i nazwę producenta.

14) Lokalizatory ognia i temperatury
Podając nazwę urządzenia w polu nazwa własna należy podać typ urządzenia i nazwę producenta.

15) Stacje METEO
16) Wiatromierze
Należy przyporządkowywać wiatromierze ręczne nie wchodzące w skład stacji METEO.

17) Urządzenia monitorujące skład powietrza
Podając nazwę urządzenia w polu nazwa własna należy podać typ urządzenia i nazwę producenta.

18) Geofony
Podając nazwę urządzenia w polu nazwa własna należy podać typ urządzenia i nazwę producenta.

19) Urządzenia noktowizyjne
20) Wykrywacze metali
21) Detektory napięcia
Podając nazwę urządzenia w polu nazwa własna należy podać typ urządzenia i nazwę producenta.

22) Chromatografy gazowe
Podając nazwę urządzenia w polu nazwa własna należy podać typ urządzenia i nazwę producenta.

23) Detektory zdalnej detekcji skażeń
Podając nazwę urządzenia w polu nazwa własna należy podać typ urządzenia i nazwę producenta.

24) Podwodny sprzęt wykrywczy
A. Echosondy
W nazwie należy podać typ i nazwę producenta.
B. Aparaty fotograficzne podwodne
C. Kamery video podwodne
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D. Sonary





Sonary opuszczane stacjonarne
Sonary holowane
Sonary typu Didson
kabloliny (do sonaru)

Parametr:
1) Długość – [m]




Stojaki do sonaru
Inne sonary i osprzęt – w nazwie własnej należy wpisać nazwę sprzętu
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2.7. Wyposażenie osobiste i ochronne strażaka
1) Ubrania specjalistyczne
A. Ubrania gazoszczelne
Należy przyporządkowywać tylko ubrania typu 1a.
Typ 1a - odzież zabezpieczająca cały organizm, posiadająca cechy gazoszczelności –
spełniająca wymagania testu szczelności wg PN-EN 464, z aparatem powietrznym noszonym
wewnątrz kombinezonu, sprzęt ochrony układu oddechowego chroniony jest przed działaniem
niebezpiecznych mediów przez kombinezon.
Parametr:
1) Aparat powietrzny wewnątrz: tak, nie
B. Ubrania kwaso-ługoodporne
Należy przyporządkowywać ubrania chroniące przed czynnikami chemicznymi.
C. Ubrania olejoodporne
D. Ubrania ochrony biologicznej
E. Ubrania żaroochronne
Należy przyporządkowywać ubrania specjalne chroniące przed promieniowaniem cieplnym i
płomieniem.
Parametr:
1) Typ: 1,2, 3,
Typ 1 oznacza płaszcz z kapturem ochronnym z wizjerem oraz odpowiednimi ochronami rąk i stóp
Typ 2 oznacza ubranie całkowicie ochraniające ciało.
Typ3 – w obecnej chwili nie funkcjonuje
F. Ubrania pszczelarskie





Kombinezony pszczelarskie
Bluzy pszczelarskie
Kapelusze pszczelarskie
Rękawice pszczelarskie

G. Obuwie chemoodporne
H. Inne ubrania specjalistyczne – w nazwie własnej należy wpisać nazwę sprzętu

2) Sprzęt ochrony dróg oddechowych
A. Aparaty powietrzne


Aparaty powietrzne - podciśnieniowe (bez maski)

Parametry:
1) System przyłącza do maski: szybkozłącze, gwintowane
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2) Ciśnienie robocze powietrza - [MPa]
Należy wpisać maksymalne ciśnienie napełniania butli.
3) Ilość butli – [szt.]
4) Pojemność butli [dm3]
5) Wbudowany sygnalizator bezruchu: TAK, NIE


Aparaty powietrzne - nadciśnieniowe (bez maski)

Parametry:
1) System przyłącza do maski: szybkozłącze, gwintowane
2) Ciśnienie robocze powietrza - [MPa]
Należy wpisać maksymalne ciśnienie napełniania butli.
3) Ilość butli – [szt.]
4) Pojemność butli [dm3]
5) Wbudowany sygnalizator bezruchu: TAK, NIE


Aparaty tlenowe (bez maski)

Parametr:
1) System przyłącza do maski: szybkozłącze, gwintowane


Inne aparaty powietrzne – w nazwie własnej należy wpisać nazwę sprzętu

B. Maski do aparatów


Maski do aparatów podciśnieniowych

Parametr:
1) System przyłącza do maski: szybkozłącze, gwintowane


Maski do aparatów nadciśnieniowych

Parametr:
1) System przyłącza do maski: szybkozłącze, gwintowane


Maski do aparatów tlenowych

Parametr:
1) System przyłącza do maski: szybkozłącze, gwintowane
C. Butle do aparatów powietrznych (zapasowe)
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Parametry:
1) Materiał wykonania butli: stalowa, aluminiowa, kompozytowa
2) Ciśnienie robocze powietrza – [MPa]
3) Pojemność butli - [dm3]

3) Ochrona indywidualna
A. Ubrania specjalne
B. Rękawice specjalne
C. Kominiarki niepalne
D. Hełmy strażackie
E. Buty strażackie

4) Odzież specjalna
A. Ubrania koszarowe
B. Ubrania dowódczo-sztabowe
C. Obuwie koszarowe
D. Buty dowódczo-sztabowe

5) Ekwipunek osobisty
A. Pasy strażackie
B. Zatrzaśniki
C. Toporki strażackie
D. Noże
E. Gwizdki
F. Podpinki linkowe
G. Sygnalizatory bezruchu
- wymienić tylko te, które nie są na stałe związane z innym sprzętem np. aparatem powietrznym

6) Szelki ratownicze
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2.8. Sprzęt pomocniczy
1) Sprzęt oświetleniowy
A. Lampy
Parametry:
1) Moc całkowita – [W]
2) Wykonanie EX – zaznacz jeśli tak

B. Reflektory
Parametry:
1) Moc całkowita – [W]
2) Wykonanie EX – zaznacz jeśli tak
C. Prostowniki
D. Latarki
Parametry:
1) Typ: zwykła, sygnalizacyjna
2) Wykonanie EX – zaznacz jeśli tak
E. Przedłużacze
Parametry:
1) Napięcie znamionowe: 230V, 400V, 230/400V
2) Długość – [m]
3) Wykonanie EX – zaznacz jeśli tak
F. Przewody uziemiające
G. Pochodnie
H. Stojaki do lamp (maszty wolnostojące)

2) Oznakowania terenu
A. Znaki i tablice ostrzegawcze
B. Taśmy ostrzegawcze
C. Lampy ostrzegawcze błyskowe
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D. Słupki kierunkowe, pachołki
E. Trójkąty ostrzegawcze
F. Lizaki do kierowania ruchem
G. Kamizelki odblaskowe

3) Drabiny pożarnicze
A. Drabiny pożarnicze wysuwane
Parametr:
1) Wysokość – [m]
B. Drabiny pożarnicze nasadkowe
Należy przyporządkowywać każde przęsło osobno.
Parametr:
1) Wysokość – [m]
C. Drabiny pożarnicze przystawne
Parametr:
1) Wysokość – [m]
D. Drabiny pożarnicze słupkowe
Parametr:
1) Wysokość – [m]
E. Drabiny linowe
Parametr:
1) Wysokość – [m]
F. Drabiny inne – w nazwie własnej wpisać nazwę drabiny
Parametr:
1) Wysokość – [m]

4) Skokochrony
A. Skokochrony napełniane wentylatorem
Parametr:
1) Maksymalna dopuszczalna wysokość skoku – [m]
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B. Skokochrony napełniane z butli
Parametr:
1) Maksymalna dopuszczalna wysokość skoku – [m]

5) Wory ratownicze
Parametr:
1) Wysokość ratownicza – [m]
2) Długość – [m]

6) Rękawy ratownicze
Parametr:
1) Wysokość ratownicza – [m]

7) Sprzęt łączności
A. Sprzęt łączności bezprzewodowej


Radiotelefony

Parametry:
1) Rodzaj radiotelefonu: przenośny, przewoźny, stacjonarny
2) Rodzaj sieci: PSP, CB, LP, tranking MSWiA, administracji publicznej, innych sieci
3) Ilość kanałów: do 16; 17-32; 33-99, 100 i powyżej
4) Iskrobezpieczne – zaznacz jeśli tak


Reapitery - przenośno-przewoźne

Parametr:
1) Pasmo częstotliwości sterowania - [MHz]


Maszty mobilne

Parametry:
1) Rodzaj: mechaniczny, pneumatyczny, hydrauliczny
2) Wysokość – [m]










Słuchawki bezprzewodowe / do ubrań gazoszczelnych/
Baterie zapasowe
Ładowarki
Manipulatory
Inny sprzęt łączności bezprzewodowej
Terminale statusów
Urządzenia dyspozytorskie
Pagery
Telefony komórkowe (służbowe stanowiskowe/SDŁ)

Należy przyporządkowywać telefony komórkowe (służbowe).
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Telefony satelitarne

Parametr:
1) Operator – należy wpisać wartość (nieskatalogowani operatorzy)


urządzenia GPS (przenośne)

B. Sprzęt łączności przewodowej




Centrale telefoniczne
Rejestratory rozmów
Aparaty telefoniczne

dla ułatwienia podać w kompletach ze słuchawką i kablem łączącym
C. Osprzęt

- nazwie własnej należy wpisać nazwę sprzętu

D. Megafony

8) Sprzęt pszczelarski
A. Podkurzacze pasieczne (odymiarki)
B. Worki na owady
C. Rojnice

9) Sprzęt do ćwiczeń
A. Drabiny hakowe
B. Komory dymowe
C. Komory rozgorzeniowe
D. Fantomy
Parametr:
1) Rodzaj: dorosły, dziecko, przekrój głowy
E. Ubrania gazoszczelne ćwiczebne
F. Defibrylatory szkoleniowe
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III. Środki gaśnicze i neutralizatory
1.

Środki gaśnicze, neutralizatory, zmywacze

1.1. Środki gaśnicze
Środki gaśnicze znajdujące się na stanie jednostki organizacyjnej muszą być podzielone według
miejsca gdzie się znajdują – każdy pojazd ze środkiem osobno, bieżący zapas operacyjny JRG,
zapas KP/KM, zapas wojewódzki, zapas centralny, opisując to w polu „Miejsce składowania”.

1) Środki pianotwórcze
W polu „Nazwa własna” należy wpisać nazwę nadawaną przez producenta.
Parametr:
1) Rodzaj środka: proteinowy, fluoroproteinowe, syntetyczny, typu AFFF, typu FFFP, do cieczy
polarnych, inne

2) Proszki gaśnicze
W polu „Nazwa własna” należy wpisać: „Proszek gaśniczy” oraz typ środka do gaszenia jakich
grup pożarów jest przeznaczony, np: Proszek gaśniczy ABC

1.2. Neutralizatory
1) Neutralizatory do kwasów
2) Neutralizatory do zasad

1.3. Dyspergenty
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2.

Sorbenty

2.1. Sorbenty do ropopochodnych
1) Sorbenty do ropopochodnych do stosowania na powierzchniach stałych
2) Sorbenty do ropopochodnych do stosowania na powierzchniach wód

2.2. Mata sorbcyjna
Parametr:
1) Powierzchnia [m2]

2.3. Rękaw sorpcyjny
Parametr:
1) Długość [m]

2.4. Do kwasów i zasad
2.5. Uniwersalny
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IV. logistyczny
1.

Namioty

Parametry:
1) Konstrukcja namiotu: stelażowy, półpneumatyczny, pneumatyczny
2) Ilość osób – [szt.] – podać maksymalną liczbę osób mogących nocować w namiocie
3) Miejsce składowania: kontener, przyczepa, magazyn
W polu „parametry charakterystyczne” należy określić czy namiot posiada możliwość podłączenia
nagrzewnicy.

2.

Nagrzewnice powietrza

Parametr:
1) Zasilanie: elektryczne, olejowe, gazowe

3.

Łóżka polowe

4.

Kuchnie polowe

5.

Materace

6.

Śpiwory

7.

Menażki

8.

Niezbędniki

9.

Urządzenia do uzdatniania wody

Parametr:
1) Przenośne, Przewoźne

10. Łopaty
11. Szpadle
12. Widły
13. Wiadra
14. Kanistry
Parametr:
1) Pojemność [dm3]
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15. Beczki
Parametr:
1) Pojemność [dm3]

16. Inny sprzęt
W nazwie własnej należy wpisać nazwę sprzętu.
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V. Siły
Dla sił (oprócz psa):
- w formatce „Dane podstawowe” należy wpisać: Imię i Nazwisko
- w „Szczegóły” w formatce „Dane podstawowe” należy wypełnić: „Stopień”, „Zmiana”
(w przypadku funkcjonariusza systemu zmianowego), „Tytuł naukowy”, „Grupa krwi”,
- w „Szczegóły” w formatce „Dane kontaktowe” należy wpisać „Telefon komórkowy”
- w „Szczegóły” w formatce „Miejsce zatrudnienia” należy uzupełnić wszystkie pola
- w „Szczegóły” w formatce „Dane kadrowe” należy wpisać „PESEL”
Pozostałe dane zaleca się wypełnić w poszczególnych jednostkach zgodnie z decyzją kierownika
jednostki organizacyjnej.

1.

Pracownicy systemu zmianowego

Parametr:
1) Rodzaj pracownika: funkcjonariusz, cywil,

2.

Pracownicy systemu codziennego

Parametr:
1) Rodzaj pracownika: funkcjonariusz, cywil,

3.

Strażacy OSP

4.

Strażacy ZSP/ZSR

5.

Strażacy innej jednostki

6.

Inni

7.

Psy ratownicze

W formatce „Dane podstawowe”:
- w polu „Imię” wpisujemy imię i nazwisko przewodnika psa poprzedzone znakiem „-„
np. – Jan Kowalski (w przypadku psa z PSP wpisać numer zmiany w Szczegółach w zakładce Dane
podstawowe)
- w polu „Nazwisko” wpisujemy imię psa np. SZARIK
W danych szczegółowych w zakładce „Dane podstawowe” w polu „Opis” wymagane jest
wprowadzenie danych wg poniższego wzoru:
Specjalizacja psa:
Stopień specjalizacji psa:
Data wygaśnięcia uprawnień psa:
Nazwisko i Imię przewodnika:
Ze względu na brak możliwości powiązania opiekuna z psem, podczas wprowadzania danych osoby
– opiekuna psa – w polu „Opis” należy dodatkowo wprowadzić te same dane.
Specjalizacja psa:
Stopień specjalizacji psa:
Data wygaśnięcia uprawnień psa:
Imię psa:
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