
1. Ogólnie o programie

mOSP  to  aplikacja  ułatwiająca  kompleksową  obsługę  jednostek  straży  pożarnych. 
Charakterystyczną  cechą  mOSP jest  prosty  i  intuicyjny interfejs,  umożliwiający  szybką  edycję 
wszelkich danych.

Wszystkie podstawowe funkcje programu zgromadzone zostały w pasku narzędzi w postaci ikon z 
podpisami, dzięki czemu nawet początkujący użytkownicy nie powinni mieć problemów z obsługą 
aplikacji.

Nawigację w programie ułatwia także wyświetlanie okien w postaci zakładek.
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Niezwykle istotną funkcją jest możliwość wykonania kopii zapasowej bazy danych, dzięki czemu 
dane chronione są przed ewentualną utratą.

2. Moduły dostępne w programie

Aplikacja mOSP opracowana została we współpracy z ochotnikami z jednej z polskich jednostek 
straży pożarnej, w związku z tym wyposażona jest we wszystkie moduły niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania tego typu działalności.

Lista modułów:

• Członkowie OSP  

Moduł umożliwiający ewidencję członków OSP. Dane strażaków zostały zgromadzone w 
przejrzystej tabeli, z poziomu której w łatwy sposób można dodawać/edytować/usuwać osoby. 
Każdemu członkowi można przypisać rodzaj (np. zwyczajni, MDP) oraz grupę (np. kobiety, 
mężczyźni), które wcześniej można samodzielnie zdefiniować w słownikach.
Dodatkowo w każdej chwili możliwy jest wydruk listy członków OSP, a także wydruk 
szczegółowych danych pojedynczej osoby.
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Kartoteka członka OSP zawiera:

1. Dane osobowe: imię, nazwisko, drugie imię płeć, data urodzenia, miejsce urodzenia,imię 
ojca, pesel, NIP, seria i nr dowodu

2. Dane adresowe i kontaktowe: miejscowość, ulica, kod pocztowy, gmina, tel. stacjonarny, tel. 
komórkowy, email, konto bankowe

3. Służba: data rozpoczęcia i zakończenia służby, funkcja w jednostce, termin badań lekarskich 
i psychologicznych, termin uprawnień na samochody.

4. Inne:
* wyposażenie osobiste: możliwość przypisania wyposażenia osobistego
* składki członkowskie: ewidencja wpłaconych składek (roczna, okolicznościowa, inna)
* odznaczenia: otrzymane odznaczenia
* szkolenia: przebyte szkolenia
* ubezpieczenia: posiadane polisy
* prawo jazdy: posiadane kategorie
* inne: kwalifikacje, informacje dodatkowe
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• Zarząd   

Moduł przedstawiający skład zarządu oraz komisji rewizyjnej w dowolnie wybranych okresach 
czasowych z możliwością wydruku.
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Do składu zarządu można przypisać:
• Prezes
• Wiceprezes
• Naczelnik
• Z-ca naczelnika
• Sekretarz
• Skarbnik
• Gospodarz
• Kronikarz
• Członek

Do składu komisji rewizyjnej można przypisać:
• Przewodniczący
• Wiceprzewodniczący
• Sekretarz
• Uwagi
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• Czas pracy  

Moduł przedstawiający w postaci tabeli informacje na temat czasu pracy poszczególnych 
strażaków. 
Czas pracy sumowany jest na podstawie rejestracji członków w akcjach.
Dostępne dane można filtrować według daty (cały okres, w okresie od...do...) oraz według rodzaju i 
grupy przypisanych członkom (np. wszyscy, zwyczajni, mężczyźni, kobiety itp.)
Istnieje możliwość wydruku dowolnie przefiltrowanej listy.

• Samochody i sprzęt silnikowy  

Moduł zawierający informacje (w formie tabeli) na temat samochodów i sprzętu silnikowego 
należących do jednostki.
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Wśród informacji na temat samochodów są: 
1. Dane pojazdu: nr rejestracyjny, producent, marka, typ, rok produkcji, nr VIN, nr operacyjny, 

rodzaj paliwa, okres ważności przeglądu i ubezpieczenia oraz nr polisy
2. Normy: zużycie paliwa na 100 km, zużycie paliwa na 1h pracy na postoju, zużycie paliwa 

na 1h pracy ogrzewania postojowego, zużycie paliwa na 1h pracy autopompy.
3. Inne: sprzęt na pojeździe, informacje dodatkowe.

W kartotece sprzętu silnikowego znaleźć można:
1. Dane sprzętu: rodzaj, producent, marka, rodzaj paliwa, badanie techniczne, rok produkcji
2. Normy: zużycie paliwa na 1h, zużycie oleju na 1h.
3. Inne: informacje dodatkowe.

Wybraną kartotekę lub całą listę (tabelę) można wydrukować.
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• Tankowania  

Moduł przedstawiający w formie tabeli listę wszystkich tankowań. Dzięki dostępnej filtracji (cały 
czas, w okresie od...do..., tankowany obiekt) można szybko odnaleźć konkretną pozycję. 

Każda pozycja zawiera następujące informacje:
1. Obiekt tankowania: samochód, sprzęt, kanister.
2. Dane tankowania: data, nr faktury, dane sprzedawcy, dane nabywcy, rodzaj paliwa, ilość 

litrów, wartość, informacje dodatkowe.

Dodatkowo,  można zaznaczyć czy podczas dodawania nowego tankowania ma zostać 
utworzony/edytowany dokument kasowy
W każdej chwili można wydrukować całą listę lub pojedynczą pozycję.
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• Akcje i inne wyjazdy  

Moduł składający się z przejrzystej listy zdarzeń/akcji, z możliwością grupowania na różne rodzaje 
interwencji, które można dowolnie zdefiniować w słownikach (np. wszystkie, pożar, wypadek 
drogowy, wichura itp.). Dane mogą zostać także przefiltrowane wg: lokalizacja, cały czas, w 
okresie od... do... 

Każda pozycja zawiera następujące informacje o zdarzeniu/akcji:
1. Podstawowe dane: rodzaj interwencji, numer zdarzenia, data zdarzenia, adres zdarzenia, 

lokalizacja, data i czas wyjazdu, data i czas przyjazdu, dyspozytor, dowódca.
2. Samochody: samochód, początkowy stan licznika, końcowy stan licznika, przejechane km, 

praca autopompy, praca na postoju, praca ogrz. post.
3. Sprzęt silnikowy: sprzęt, czas pracy.
4. Uczestnicy akcji: imię i nazwisko strażaka
5. Inne: informacje dodatkowe
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Ewidencja działań ułatwia późniejsze raportowanie zużycia materiałów oraz przeliczanie czasu 
pracy członków.

Z poziomu tego modułu można wygenerować wniosek o wypłatę ekwiwalentu.

Pełną listę lub pojedyncze zdarzenia/akcje można wydrukować.

• Zawody  

Moduł pozwalający w łatwy sposób ewidencjonować zawody, w których brała udział dana 
jednostka OSP.  
Listę można pogrupować wg rodzajów zawodów (wszystkie, szczebel: gminny, powiatowy, 
wojewódzki, krajowy) a także filtrować wg: grupa/drużyna, cały czas, w okresie od... do...
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Każda pozycja z listy zawiera następujące informacje:
1. Data zawodów
2. Szczebel
3. Zdobyte miejsce
4. Grupa/drużyna
5. Ilość mężczyzn/kobiet/chłopców/dziewcząt
6. Informacje dodatkowe

Całą listę oraz pojedynczą kartotekę można wydrukować

• Zużycie materiałów  

Moduł zawierający dane na temat zużycia poszczególnych pojazdów i sprzętu silnikowego, z 
możliwością filtracji (cały czas, w okresie od... do..., samochód/sprzęt

Wśród informacji o zużyciu znaleźć można:
1. Listę zdarzeń (w podanym okresie): data i cel wyjazdu, stan km przy wyjeździe, stan km po 

przyjeździe, zużycie paliwa do jazdy, zużycie paliwa do autopompy, zużycie paliwa do 
ogrzewania postojowego.

2. Podsumowanie (w podanym okresie): zużycie paliwa w okresie, stan paliwa na początku 
okresu, stan paliwa na koniec okresu, stan km na początku okresu, stan km na koniec 
okresu.
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Po kliknięciu „Drukuj” można wygenerować raport zużycia (aktualnie wyświetlanej listy)

• Składki  

Moduł pozwalający prowadzić ewidencję różnych składek (roczna, okolicznościowa, inna). Dzięki 
filtracji danych (cały czas, w okresie od...do..., tytułem) można szybko wyszukać konkretną 
pozycję.

Opcja „Drukuj” pozwala wydrukować aktualnie wyświetlaną listę wraz z podsumowaniem 

      Nowa Góra 133, 32-065 Krzeszowice,       tel./fax (012) 282 18 62,    kom. +48 792 438 845     www.matsol.pl  

Usługi Informatyczne oraz
Tworzenie i Sprzedaż Oprogramowania e'mail: biuro@matsol.pl



• Kasa  

Moduł w formie tabeli wraz z podsumowaniem, pozwalający na zarządzanie kasą i stanem konta 
jednostki. Umożliwia wystawianie dokumentów KP (wpłata do kasy), KW (wypłata z kasy), BP 
(wpłata na konto), BW (wypłata z konta). Możliwość grupowania listy wg rodzaju operacji 
(wszystkie, wpłaty: KP/BP, wypłaty KW/BW) oraz filtracji (cały czas, w okresie od... do..., 
tytułem)

Po kliknięciu „Drukuj” zostanie wygenerowane podsumowanie w formie raportu kasowego.

• Księga inwentar  zowa  

Moduł Księga inwentarzowa pozwala prowadzić ewidencję środków trwałych i ruchomych. 
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Wśród informacji na temat wybranej pozycji znaleźć można: 
1. Rodzaj, markę, typ, ilość na stanie, datę wprowadzenia na stan, datę wykreślenia ze stanu, 

powód wykreślenia, nr dokumentu zakupu, datę zakupu, kwotę zakupu, dane sprzedawcy, 
uwagi

Dodatkowo z kartotece można dokonać wyboru rodzaju środka (trwały, nietrwały) oraz właściciela 
(OSP, gmina)

Można wydrukować całą listę inwentarzową lub pojedynczą pozycję.
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