
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.375.2020 
WÓJTA GMINY GORZYCE 

z dnia 8 października 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia szkolenia jednostek ochotniczych straży pożarnych 

Na podstawie art.31, art. 7, ust 1, pkt. 14 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 28 marca 1990 roku (Dz. U. 
z 2020.713 ze zm.) oraz art. 19, ust. 1a, pkt. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej  z dnia 24 sierpnia 
1991 roku (Dz. U. 2020. 961), a także § 1, ust. 2, pkt 1 i 2 Zarządzenia nr 64/20 Wojewody Śląskiego z dnia 
11 marca 2020 roku w sprawie określenia zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego 
w województwie śląskim oraz zadań wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z zakresu koordynacji 
funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na obszarze gminy, zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przeprowadzić w dniu 17 października 2020 r. szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie obsługi 
pilarek spalinowych podczas działań ratowniczych i w trakcie usuwania zagrożeń miejscowych. 

§ 2. Cele, miejsce i scenariusz szkolenia zawiera dokumentacja szkolenia, która stanowi załącznik  
nr 1  oraz plan i konspekt szkolenia które stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Na czas szkolenia jednostki biorące w nim udział należy wyłączyć w Komendzie Powiatowej PSP 
z gotowości bojowej, za co odpowiedzialnym czynię Komendanta Gminnego OSP w Gorzycach 

§ 4. Gotowość do działań ratowniczych po zakończeniu szkolenia w Komendzie Powiatowej PSP zgłaszają 
indywidualnie dowódcy poszczególnych jednostek OSP. 

§ 5. Realizację zarządzenia powierzam pracownikowi merytorycznemu ds. Ochotniczych Straży Pożarnych 
Gminy Gorzyce 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Wójt Gminy Gorzyce 
 
 

Daniel Jakubczyk 
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Dokumentacja szkolenia 
w zakresie obsługi pilarek spalinowych do drewna  oraz zasad BHP podczas 

pracy pilarkami spalinowymi w warunkach podwyższonego ryzyka i stresu. 
 

opracował: 

Florian Matuszek - POIN 

2020-10-08 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG.0050.375.2020

Wójta Gminy Gorzyce

z dnia 8 października 2020 r.
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I. Informacje o miejscu szkolenia 

Szkolenie teoretyczne odbędzie się na terenie Gminy Gorzyce w remizie OSP Gorzyce, element 

praktycznego szkolenia odbędzie się w wytypowanych miejscach sołectw Gminy Gorzyce 

1. Lokalizacja szkolenia praktycznego 

Sołectwa Gminy Gorzyce wg odrębnych uzgodnień z referatem GK Urzędu Gminy Gorzyce 

2. Występujące zagrożenia 

Brak zagrożeń w postaci napowietrznych linii energetycznych, telefonicznych itp. 

II. Miejsce i data szkolenia 

1. Miejsce szkolenia: 

- szkolenie teoretyczne : remiza OSP w Gorzycach 

-szkolenie praktyczne : teren Gminy Gorzyce, w obrębie pasa drogowego dróg gminnych 

2. Data szkolenia 

17 października 2020. 

3. Godzina rozpoczęcia i plan szkolenia 

Szkolenie  rozpocznie się o godz. 800, wprowadzeniem do szkolenia będzie blok teoretyczny 

poświęcony omówieniu zasad BHP i występujących  zagrożeń oraz obsłudze pilarek 

spalinowych, a następnie odbędą się ćwiczenia praktyczne, polegające na cięciu korekcyjnym 

poszczególnych drzew; na zakończenie odbędzie się podsumowanie szkolenia. 

4. Przewidywany czas trwania ćwiczeń 

Czas trwania szkolenia wynosi maksymalnie 8 godzin. 

III. Cele szkolenia 

1. Cel główny 

Celem szkolenia jest podnoszenie umiejętności strażaka w zakresie bezpiecznej i sprawnej obsługi 

pilarki spalinowej w sytuacji podwyższonego ryzyka. 

2. Cele poboczne 

- ujednolicenie zasad prowadzenia działań w przypadku zwalczania skutków wichur i powstałych 

wiatrołomów, oraz obumarłych (suchych) konarów drzew przydrożnych. 

- zapoznanie się z różnymi typami pilarek oraz ich obsługą i konserwacją, 
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IV. Scenariusz szkolenia 

1. Rodzaj zdarzenia 

Zwalczanie wiatrołomów powstałych w wyniku silnych wiatrów, oraz usuwanie zagrożeń 

miejscowych spowodowanych obumarłymi konarami drzew. 

2. Skutki zdarzenia 

Niebezpiecznie zwisające konary drzew nad drogami i chodnikami, powodujące zagrożenie dla 

społeczeństwa i ich mienia. 

3. Przewidywane warianty rozwoju sytuacji 

Brak  

4. Główne zadania jednostek biorących udział w szkoleniu 

Likwidacja zagrożenia poprzez zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz prowadzenie działań 

ratowniczych z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu i technik 

5. Pozoracja 

Konary drzew na różnych wysokościach, przeznaczone do pielęgnacji lub korekty 

V. Wykaz sił i środków 

1. Ilość i rodzaj zaangażowanych do ćwiczeń sił i środków 

Udział w ćwiczeniach wezmą następujące jednostki: 

- wszystkie ( 9 ) jednostki Gminy Gorzyce 

 

2. Wykaz osób ćwiczących i dane osób funkcyjnych 

Dowódca ćwiczeń –  Komendant Gminny OSP Jerzy Glenc 

Prowadzący szkolenie, rozjemca – dh Sebastian Bauer 

Obserwator – Florian Matuszek – pracownik merytoryczny UG Gorzyce  

Id: 9DC99469-50BE-45E0-82A1-4B3AF72B9942. Przyjęty Strona 3



VI. Schemat łączności 
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Program szkolenia strażackiego 
„Obsługa pilarek spalinowych oraz zasady BHP” 

 
 

 
 

17 października 2020 roku 
 

Lp. Godzina Temat Prowadzący 

1. 8.00 – 8.10  Rozpoczęcie szkolenia 
Wójt oraz 

komendant 
Gminny OSP 

2. 8.10 – 9.45 

Szkolenie teoretyczne: 
1. Zasady BHP 
2. Typy i charakterystyka pilarek 

spalinowych 
3. Techniki pracy pilarką 

Prowadzący 
szkolenie - 
rozjemca 

 

4. 
 

9.45 – 10.00 Przerwa  

5. 10.00 – 10.30  Przygotowanie do ćwiczenia praktycznego 
Dowódcy 

drużyn  

7. 10.30 – 14.00 
Ćwiczenia praktyczne w wytypowanych 
miejscach  

Prowadzący 
szkolenie 

 

8. 
 

14.00 – 14.30 

Uporządkowanie oraz złożenie sprzętu i 
wyposażenia w miejscu jego 
przechowywania celem zachowania 
gotowości bojowej 

Dowódcy 
poszczególnych 

drużyn  

9. 14.30 – 15.30 Podsumowanie oraz zakończenie zajęć 
Wójt Gminy 

oraz Komendant 
Gminny OSP 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr ORG.0050.375.2020

Wójta Gminy Gorzyce

z dnia 8 października 2020 r.
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K O N S P E K T 
 

Szkolenia oraz ćwiczenia praktycznego  
członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Gorzyce 

 
Temat: Zasady BHP, techniki cięcia oraz charakterystyka poszczególnych 
typów pilarek spalinowych do drewna, a także ćwiczenia praktyczne technik 
cięcia. 
 

Cele:  
 

1. Utrwalenie wiedzy z zakresu BHP przy prowadzeniu działań z użyciem pilarek 
spalinowych 

2. Doskonalenie i utrwalenie wiedzy i umiejętności w  działaniach ratowniczych z 
wykorzystaniem pilarki spalinowej do drewna z uwzględnieniem szczególnych 
warunków pracy w okresie podwyższonego zagrożenia bezpieczeństwa 
strażaków. 
 

Organizator szkolenia: Wójt Gminy Gorzyce 
 

Uczestnicy: Członkowie jednostek  OSP Gminy Gorzyce 
  
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie teoretyczne: Salka szkoleniowa remizy OSP w Gorzycach,  
Szkolenie praktyczne : wybrane miejsca na terenie gminy w granicach pasa drogi 

gminnej 
Czas: w godzinach 8.00 – 15.30  z przerwami 
 

Forma szkolenia: szkolenie teoretyczne i praktyczne 
 

Metoda: wykład i ćwiczenie 
 

Wykładowca:  Sebastian Bauer 
 

Zagadnienia: 
  

1) Wyposażenie osobiste strażaka ratownika 
2) Środki techniczne stosowane do usuwania zagrożeń miejscowych 

a) Pilarki spalinowe – typy i charakterystyka  
b) Zasady BHP przy pracy z pilarka spalinową 
c) Stres i praca w warunkach wysokiego zagrożenia  

3) Techniki prowadzenia działań ratowniczych z użyciem pilarki spalinowej 
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