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I. Kierunki i zadań realizowanych w roku 2010 

Komenda Powiatowa PSP w Złotowie zgodnie z zatwierdzonym programem działania i planem 
pracy, realizowała zadania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa pożarowego dla mieszkańców 
powiatu złotowskiego oraz prawidłowej realizacji zadań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki 
ochrony przeciwpożarowej, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego.  

Zadania przyjęte do realizacji w 2010 roku ujęte były w ramach własnych zamierzeń,                    
w „Strategii rozwoju ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej dla powiatu złotowskiego na lata 
2010-2020” oraz w kierunkach działań Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej. Celem opracowania „Strategii rozwoju ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej 
dla powiatu złotowskiego na lata 2010-2020” było usystematyzowanie dotychczasowych wysiłków 
mających na celu optymalizację przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania, rozpoznawania                          
i reagowania na zagrożenia w kontekście wszystkich podmiotów tworzących jak i wspomagających 
krajowy system ratowniczo-gaśniczy na poziomie powiatu. Dokument ten, zaakceptowany przez 
Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego i Starostę Złotowskiego, wpisał się także                             
w podstawowe dokumenty programowe dotyczące rozwoju województwa wielkopolskiego.  

Program działania Komendy Powiatowej PSP w Złotowie zatwierdzony został przez Starostę 
Złotowskiego i obejmował następujące podstawowe zadania w ramach funkcjonowania komendy     
i podmiotów KSRG: 

1) Poprawa  stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w poszczególnych podmiotach 
funkcjonujących na terenie powiatu.  

2) Realizacja zadań szkoleniowych dla strażaków-ratowników OSP w ramach  nowego systemu 
szkolenia.  

3) Stała i bezpośrednia współpraca z administracją powiatową, samorządową, specjalną               
i innymi służbami oraz organizacjami pozarządowymi.  

4) Doskonalenie funkcjonowania w ramach zadań ratowniczych JRG i OSP z KSRG. 
5) Doskonalenie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratowniczego.  
6) Poprawa wyposażenia sprzętowego i osobistego strażaków JRG oraz stałe podnoszenie 

poziomu wyszkolenia.  
7) Zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego obiektów będących w zarządzie KP PSP.  
8) Realizacja zadań zmierzających do prawidłowego funkcjonowania sprzętu i sieci 

informatycznej, łączności przewodowej i radiowej (budowa nowego masztu antenowego). 
9) Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej i doskonalenie działalności informacyjno-

prasowej. 
10) Właściwa realizacja planu finansowego komendy.  

 
W ramach realizacji wyznaczonych zadań szczególną uwagę zwracano na właściwą współpracę 

z administracją samorządową, która realizowana była w sposób następujący: 
1) Kierownictwo komendy brało bezpośredni udział w pracach Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego opracowując materiały tematyczne na organizowane posiedzenia. 
2) Realizowano zadania i kierunki w ramach Powiatowego Programu Zapobiegania 

Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli oraz Fundacji 
„Bezpieczny Powiat”. 

3) Opracowywano informacje dotyczące zagadnień ochrony przeciwpożarowej i realizacji 
zadań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na posiedzeniach 
poszczególnych Rad Gmin oraz komisji realizujących zagadnienia bezpieczeństwa                            
i porządku.  

4) Brano udział w sesjach i pracach komisji tematycznych poszczególnych gmin, na których 
omawiane były zagadnienia ochrony przeciwpożarowej i funkcjonowania jednostek PSP                         
i OSP. 
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5) Sporządzano informacje dla jednostek samorządowych szczebla gminnego                                   
o przeprowadzonych inspekcjach gotowości operacyjnej i przeglądach technicznych                      
w jednostkach OSP. 
 
Opracowana informacja przedstawia cały zakres działań Komendy Powiatowej PSP                     

w Złotowie, realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne komendy oraz jednostki 
ochrony przeciwpożarowej powiatu złotowskiego w 2010r.  Opracowanie stanowi materiał 
analityczny, który pozwoli na zaplanowanie  zadań w kolejnych latach, w celu właściwego 
rozpoznawania różnego typu zagrożeń oraz prawidłowego funkcjonowania jednostek ochrony 
przeciwpożarowej do prowadzenia skutecznych, sprawnych i bezpiecznych akcji ratowniczo-
gaśniczych. 
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II. Struktura organizacyjna, kadrowa KP PSP   

1. Wstęp. 

PSP Złotów zgodnie z regulaminem organizacyjnym posiada 49 etatów funkcjonariuszy oraz 1 
etat korpusu służby cywilnej i 1 etat cywilny pomocniczy. W roku 2010 zwolniono na zaopatrzenie 
emerytalne 1 aspiranta z 30 letnim stażem służby / pracy. W roku 2010 przyjęto 1 osobę do służby 
przygotowawczej, mianowano na stałe 2 strażaków.  

 

 
asp. sztab. Mieczysław Włoszczyński 

 
Na dzień 31.12.20010r. było zatrudnionych 49 funkcjonariuszy, 1 pracownik korpusu służby 

cywilnej i 1 pracownik cywilny w tym: 
 

o 7 oficerów, 
o 9 aspirantów, 
o 23 podoficerów, 
o 10 szeregowych 
o 2 pracowników cywilnych  

2. Ilość etatów według systemu pełnienia służby w latach 2006 – 2009 

 

 

 

 

 
 

System służby 2007 2008 2009 2010 
Codzienny 11 11 11 11 
Zmianowy 39 40 40 40 
Suma etatów 50 51 51 51 
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3. Stan zatrudnionych w latach 2006 – 2010 w poszczególnych 
korpusach: 

 
Rok 

 
Stan zatrudnienia 

Pracownicy 
cywilni 

 oficerowie aspiranci podoficerowie szeregowcy Razem Ilość osób 

2006 7 10 20 12 49 1 
2007 6 8 21 11 49 1 
2008 7 9 22 11 49 2 
2009 7 9 22 11 49 2 
2010 7 9 23 10 49 2 

Z powyższego wynika w miarę stabilna polityka kadrowa. Zmiany nastąpiły w 2007 i 2008 r. w  
korpusie oficerów i aspirantów w związku z przejściem funkcjonariuszy na zaopatrzenie 
emerytalne, przyjęciem absolwenta SGSP i ukończeniem przez 1 podoficera kształcenia na 
zaocznym studium aspiranckim. 
W miejsce odchodzącego funkcjonariusza przyjęto do służby przygotowawczej 1 strażaka.  
 

    
 

W kwietniu 2009r. nastąpiła zmiana regulaminu organizacyjnego polegająca głównie na 
zwiększeniu ilości etatów oficerskich i aspiranckich. Pod koniec 2009 roku przeprowadzono kolejną 
zmianę regulaminu, który zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2010r. Regulamin przewiduje 11 
stanowisk oficerskich, 10 aspiranckich i 28 podoficerskich w komendzie, łącznie przewidywał 49 
etatów funkcjonariuszy. 

 
Systematycznie trwała akcja kierowania strażaków na kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.  
W 2010r. na różne formy szkolenia skierowano: 
 

o na kurs podstawowy strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej  – 3 osoby,  
o na kurs uzupełniający strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej   – 2 szeregowych, 
o w trakcie na zaocznym studium aspiranckim 2 podoficerów, a 1 oficer podniósł kwalifikacje 

w SGSP w Warszawie na uzupełniającym studium magisterskim. 
 

 Ważnym elementem działalności kadrowej była stała opieka nad emerytami, rencistami 
oraz członkami ich rodzin, pomoc w organizacji spotkań okolicznościowych, wycieczki do Berlina, w 
składaniu wniosków o przyznanie świadczenia z funduszu socjalnego emerytów. 
 

Zapewnienie sprawnego działania jednostki ratowniczo – gaśniczej było jednym z 
priorytetowych zadań Komendy Powiatowej PSP.  Dużą wagę przywiązywano, również do 
zapewnienia odpowiednich warunków służby pozostałym komórkom organizacyjnym, którym 
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służba w PSP stawia także wysokie wymagania. Wszystkie podejmowane działania mają na celu 
zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednostki, jako całości.   
O zaangażowaniu strażaków w należycie wykonywanych zadaniach, może świadczyć fakt, iż w 
ciągu ostatnich lat działalności komendy nie wpłynęły żadne skargi czy wnioski na funkcjonowanie 
organu lub pracowników.  

3.1. Wnioski 

o W związku z rotacją i odmładzaniem kadry rośnie zapotrzebowanie na kursy podstawowe 
strażaka jak również należy zadbać o podwyższanie kwalifikacji ogólnych kadry średniego 
szczebla dostosowując wykształcenie i kwalifikacje do wymogów regulaminu 
organizacyjnego, co zapewni pełne i prawidłowe funkcjonowanie komendy w każdym 
obszarze. 

o Dalsze kształtowanie polityki płacowej strażaków najniższego szczebla. 

4. Zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 

W ramach prawidłowego przygotowania jednostek PSP i OSP do działań ratowniczo – 
gaśniczych, jak również szkoleniowych, prowadzono na bieżąco kontrole bhp w ramach inspekcji 
gotowości bojowej i kontroli doraźnych.  Przeprowadzone zostały również kontrole sanitarne i 
warunków bhp w obiektach i na terenie jednostki. Współpracowano z dowódcami JRG w zakresie 
organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkolenia okresowego bhp w jednostce, 
które przeprowadzono na wszystkich zmianach służbowych.  Prowadzono również szkolenia w tym 
zakresie dla jednostek OSP podczas prowadzonych ćwiczeń i różnego typu szkoleń.  
W wyniku tych działań: 

o prowadzono rejestr zagrożeń zawodowych, 
o prowadzono rejestr statystyki wypadków, 
o w miesiącu październiku przeprowadzono badania okresowe funkcjonariuszy KP PSP               

w Złotowie, 
o badania okresowe strażaków OSP zlecane były zgodnie z terminami przez poszczególne 

urzędy gmin. 
 

Pomimo prowadzonych działań profilaktycznych w zakresie bhp w 2010 roku odnotowano 1 
wypadek lekki funkcjonariusza komendy, nie miały miejsca wypadki wśród strażaków OSP.  
Z wypadku sporządzono wymaganą dokumentację. 

4.1. Wnioski 

o realizacja zajęć i zawodów sportowo – pożarniczych pozytywnie wpływa na sprawność 
fizyczną ratowników, należy utrzymać intensywność ich organizacji na otychczasowym 
poziomie, 

o uzupełnić do wymaganych ilości przeszkolenia z zakresu kursów specjalistycznych, 
o zwiększyć efektywność prowadzonych szkoleń w zakresie bhp, które pozwolą na 

wyrobienie odpowiednich nawyków u funkcjonariuszy służących bezpiecznemu 
wykonywaniu swoich obowiązków, 

o doskonalić procedury postępowania ratowników podczas akcji ratowniczo –gaśniczych, 
o kontynuować szczepienia ochronne dla strażaków. 
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III. Zadania Wydziału ds. Operacyjnych i Kontrolno-
Rozpoznawczych w ramach funkcjonowania Krajowego 
Systemu Ratowniczo - Gaśniczego i poprawy stanu 
bezpieczeństwa powiatu. 

1. Ocena sytuacji ze zdarzeń – dane statystyczne 

W 2010 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej  powiatu złotowskiego 
interweniowały 1024 razy w 773 zdarzeniach. Wśród tych zdarzeń należy wymienić: 
 

 192 pożarów, 

 560 miejscowych zagrożeń, 

 21 fałszywych alarmów. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1. Przebieg zdarzeń w poszczególnych miesiącach  

  Pożary Miejscowe zagro żenia Alarmy fałszywe 

LP. Miesi ąc razem  małe średnie  duże b. du że razem małe lokalne  średnie  razem złośliw
e 

w 
dobrej 
wierze  

z inst. 
wykr. 

1 stycze ń 20 20 0 0 0 29 8 21 0 1 0 0 1 

2 luty 5 5 0 0 0 14 1 13 0 0 0 0 0 

3 marzec 15 15 0 0 0 27 2 25 0 1 0 1 0 

4 kwiecie ń 31 31 0 0 0 23 0 23 0 2 0 2 0 

5 maj 11 11 0 0 0 44 4 40 0 0 0 0 0 

6 czerwiec 22 20 1 1 0 65 3 62 0 5 1 4 0 

7 lipiec 38 38 0 0 0 122 6 116 0 5 3 1 1 

8 sierpie ń 16 16 0 0 0 87 1 86 0 1 1 0 0 

9 wrzesie ń 6 5 1 0 0 41 2 39 0 2 0 2 0 

10 październik  7 7 0 0 0 39 3 36 0 2 0 2 0 

11 listopad 6 6 0 0 0 32 0 32 0 1 0 1 0 

12 grudzie ń 15 15 0 0 0 37 1 36 0 1 0 1 0 

 RAZEM 192 189 2 1 0 560 31 529 0 21 5 14 2 

 

M. Złotów
26,0%

Gm. Złotów
11,5%

Zakrzewo
6,2%

Krajenka
8,8%

Lipka
6,3%

Jastrowie
17,2%

Okonek 
16,8%

Tarnówka
7,1%

Procentowe zestawieniezdarzen do których jednostki stra ży 
wyje żdżały w 2010 roku  
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Analiza danych zawartych w tabeli wskazuje, że w 2010 roku najbardziej „palnymi”  były 

miesiące kwiecień, czerwiec i lipiec natomiast w grupie miejscowych zagrożeń dominowały 
miesiące czerwiec, lipiec i sierpień. Taki rozkład ilości zdarzeń wskazuje na sezonowość zagrożeń                     
w poszczególnych miesiącach.  

1.2. Podział zdarzeń na pożary, miejscowe zagrożenia i fałszywe alarmy                                 
w poszczególnych gminach.  

 M. Złotów  Gm. Złotów  Zakrzewo  Krajenka  Lipka  Jastrowie  Okonek  Tarnówka  Razem 
Poż. 37 22 12 17 13 46 25 20 192 
MZ 156 64 36 51 36 85 104 28 560 
AF 8 3 0 0 0 2 1 7 21 

Razem 201 89 48 68 49 133 130 55 773 
 
  
 Powyższa tabela wskazuje, że najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie Gminy Miasto 
Złotów, Miasto i Gmina Okonek i Gmina i Miasto Jastrowie. Jak co roku najwięcej zdarzeń powstało 
w miejscowości Złotów, co stanowi 26 % ogólnej liczby zdarzeń, które wymagały interwencji straży 
pożarnej. Spowodowane  to jest faktem dużego zaludnienia (czynnik ludzki początkujący proces 
powstawania zdarzeń) oraz ilości obiektów, dróg szczególnie zagrożonych powstawaniem zdarzeń 
w komunikacji drogowej.  

1.3. Podział pożarów i miejscowych zagrożeń jakie powstałych                                  
w poszczególnych grupach obiektów w 2010 roku. 

Lp. Grupy obiektów 
Zdarzenia 

Pożary 
Miejsc 
zagr. 

1 2 3 4 
1. Obiekty użyteczności publicznej 5 45 
2. Obiekty mieszkalne 49 189 
3. Lasy 13 2 
4. Obiekty produkcyjne i magazynowe 3 21 
5. Rolnictwo, uprawy  32 24 
6. Środki transportu 19 115 
7. Inne 71 164 
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1.3.1. Wnioski 

Przedstawiony rozkład pożarów w grupach obiektów nasuwa wnioski, że jak co roku 
najwięcej ich powstało w grupach inne obiekty (śmietniki, trawniki, garaże, altanki, pobocza dróg 
itp.), w obiektach mieszkalnych jak i w rolnictwie. Pożary w grupie obiekty mieszkalne, najczęściej 
powstawały w okresie jesienno - zimowo - wiosennym w związku z nieprawidłowym użytkowaniem 
instalacji użytkowych, jak i również w rolnictwie w okresie wiosenno – letnim (pożary traw, 
nieużytków rolnych). Większość pożarów spowodowana była bezpośrednim lub pośrednim 
działaniem człowieka.  

Dane liczbowe przedstawione w tabeli, dotyczące miejscowych zagrożeń  prowadzą do 
następujących wniosków. Największą liczbę interwencji spowodowanych miejscowymi 
zagrożeniami odnotowano w grupie inne obiekty, obiekty mieszkalne i środki transportu.                     
W przypadku pierwszych dwóch wymienionych grup wynikało to najczęściej z faktu występowania 
w tych obiektach owadów błonkoskrzydłych, które stwarzały zagrożenie dla ludności.                                   
W transporcie zdarzenia tyczyły się najczęściej wypadków drogowych w wyniku niezachowania 
zasad bezpieczeństwa w ruchu środków transportu. Także decydujący wpływ na ilość zdarzeń 
miały czynniki meteorologiczne (gwałtowne roztopy/opady atmosferyczne, silne wiatry), które 
powodowały zaangażowanie znacznych sił i środków w usuwanie zaistniałych zdarzeń.  

1.4. Działania prowadzone podczas zdarzeń. 

Powstałe zdarzenia bardzo często wymagały przez jednostki prowadzenia złożonych działań 
ratowniczo – gaśniczych przy użyciu sprzętu specjalistycznego. Poniżej zostały przedstawione 
niektóre z działań, najczęściej powtarzających się, prowadzonych podczas zdarzeń, polegających  
na:  

 podawaniu środków gaśniczych w natarciu      – 161 
 podawaniu środków gaśniczych w obronie      – 38 
 schładzaniu obiektów, urządzeń itp.         – 12 
 uwalnianiu, ewakuacji ludzi         – 9 
 uwalnianiu, ewakuacji zwierząt        – 7 
 ewakuacja mienia          – 6 
 zabezpieczeniu miejsca zdarzenia        – 737 
 zabezpieczeniu imprez masowych        – 9 
 pracach przy konstrukcjach budowlanych, maszynach, urządzeniach   – 44 
 otwieraniu pomieszczeń         – 46 
 oddymianiu, przewietrzaniu         – 77 
 zbieraniu, usuwaniu, neutralizacji, sorpcji, zmywaniu substancji                                   

chemicznych i innych         – 57 
 wypompowaniu wody i innych płynów z obiektów     – 70 
 wycinaniu, usuwaniu drzew i innych obiektów przyrody    – 41 
 dowożeniu, dostarczeniu wody        – 11 
 prowadzenie różnych działań medycznych       – 23 
 przemieszczanie agresywnie lub nietypowo zachowujących się zwierząt   – 151  

1.5. Przyczyny powstałych zdarzeń. 

Przyczyny powstałych pożarów przedstawiają się następująco: 
 nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym,  

substancjami łatwopalnymi, pirotechnicznymi     – 16 
 nieostrożność osób nieletnich przy posługiwaniu się ogniem otwartym  – 3 
 wady urządzeń i instalacji        – 30 
 nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji     – 19 
 wady środków transportu        – 14 
 podpalenia (umyślne) w tym akty terroru      – 37 
 inne przyczyny         – 73 
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Analizując powyższe przyczyny pożarów, należy zwrócić uwagę na fakt, iż przeważająca ilość 
zdarzeń powstała w wyniku nieokreślonych przyczyn i podpaleń umyślnych. W grupie inne 
przyczyny najczęściej winę za powstanie pożaru miał czynnik ludzki, a podczas określania 
przyczyny nie do końca można było ją potwierdzić (mogły to być podpalenia lub nieostrożność 
osób dorosłych). W tych 2 grupach razem zaliczonych zostało 110 zdarzeń, co stanowi ponad 
połowę wszystkich przyczyn powstawania pożaru omawianej statystyki zdarzeń. 
 
Przyczyny powstałych  miejscowych zagrożeń przedstawiają się następująco: 
 

 wady urządzeń i instalacji oraz ich nieprawidłowa eksploatacja   – 19 
 uszkodzenia sieci instalacji przemysłowych, doprowadzających,  

odprowadzających media komunalne i technologiczne    – 9 
 wady lub nieprawidłowa eksploatacja środków transportu     – 18 
 niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu    – 114 
 wady,  nieprawidłowe zabezpieczenie konstrukcji budowlanych    – 2  
 huragany, silne wiatry, tornada       – 33 
 gwałtowne opady atmosferyczne, przybory wód, zatory lodowe    – 74 
 niewłaściwe zabezpieczenie hodowlanych zwierząt, owadów, 

gadów, ptaków         – 2 
 nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie – 168 
 nieumyślne działanie człowieka       – 10 
 celowe działanie człowieka       – 2 
 inne, nieustalone        – 109 

 
Zdarzeniom spowodowanym przez niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

nietypowe zachowanie się zwierząt, czynniki meteorologiczne Państwowa Straż Pożarna 
posiadanymi środkami nadzoru prewencyjnego nie jest w stanie w żaden sposób przeciwdziałać,                     
a stanowią one ponad 50% wszystkich zdarzeń. Podobnie jak w latach poprzednich w miesiącach 
wiosenno - letnich większość miejscowych zagrożeń była spowodowana nietypowym zachowaniem 
się zwierząt, owadów stwarzających zagrożenie dla ludzi (168 zdarzeń), a w okresie                              
jesienno - zimowym zdarzenia powstawały w wyniku niezachowania zasad bezpieczeństwa ruchu 
środków transportu. 

1.6. Wykaz strat oraz uratowanego mienia w tyś zł. podczas akcji ratowniczo 
gaśniczych: 

Lp.  Gmina 

POŻARY MIEJSCOWE ZAGROŻENIA 
Straty  

mienie 
uratowane  

Straty  
mienie 

uratowane Straty w tym 
budynki straty  w tym 

budynki 

1 Jastrowie 90,5 35,5 1653 227,2 0,5 1006 
2 Krajenka 74,1 46 545 128,9 0,3 298 
3 Lipka 29 3 251 116 0 180 
4 Okonek 263,1 144 1180 761,2 1 1223 
5 Tarnówka 58,4 40,4 372 203 0 54 
6 Zakrzewo 55 9,5 1440 25 0 63 
7 m. Złotów 155,4 84,2 3093 210,6 2,5 243 
8 Złotów 29 10 986 113 1 209 
 Razem 754,5 372,6 9520 1784,9 5,3 3276 
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2. Wyjazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu złotowskiego 
do akcji ratowniczo-gaśniczych w 2010 roku 

Lp. 
Gmina 

siedziba 

Miejscowoś
ć 

jednostki 

Rodzaj 
jednostki 

Jed.        
w ksrg 
Tak~1 
Nie~0 

Rodzaj działań 

Pożary 

Miejscow
e 

zagrożeni
a 

Alarmy 
fałszywe 

Zabezp. 
rejonu 

Ogółem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Jastrowie  Jastrowie  OSP 1 57 88 3 0 148 

2  Sypniewo  OSP 1 4 15 1 0 20 

3 Krajenka  Krajenka  OSP 1 21 49 0 0 70 

4  Augustowo OSP 0 8 0 0 0 8 

5  Podróżna OSP 0 4 0 0 0 4 

6 Lipka  Lipka OSP  1 13 36 0 0 49 

7  Batorowo OSP 0 0 1 0 0 1 

8  Buczek Wlk OSP 0 0 2 0 0 2 

9  Łąkie OSP 0 0 3 0 0 3 

10 Okonek  Okonek  OSP 1 22 68 0 0 90 

11  Loty ń OSP 1 11 46 1 0 58 

12  Lędyczek OSP 0 4 3 0 0 7 

13  Podgaje OSP 0 1 3 0 0 4 

14  Pniewo OSP 0 1 2 0 0 3 

15 Tarnówka  Tarnówka  OSP 1 12 17 7 0 36 

16  Osówka OSP 0 1 3 1 0 5 

17 Zakrzewo  Zakrzewo  OSP 1 14 36 1 0 51 

18  Głomsk OSP 0 3 4 0 0 7 

19 Złotów  Święta OSP 1 6 20 0 0 26 

20  Radawnica  OSP 1 3 15 2 0 20 

21  Blękwit  OSP 1 10 6 0 0 16 

22  Kleszczyna OSP 0 1 0 0 0 1 

23  Zalesie OSP 0 2 1 0 0 3 

24  Złotów OSP 0 5 5 0 0 10 

Razem OSP 203 423 16 0 642 
Razem PSP – JRG Złotów  112 259 11 0 382 

Razem PSP i OSP 315 682 27 0 1024 
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3. Organizacja jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  

Na terenie powiatu złotowskiego obecnie funkcjonują 34 stowarzyszenia pod nazwą  
Ochotnicza Straż Pożarna. Stowarzyszenia funkcjonują z następującym podziałem: 

 OSP włączone do KSRG        – 11 jednostek  
 OSP pozostałe, posiadające na wyposażeniu samochód gaśniczy   – 16 jednostek  
 OSP, które nie dysponują samochodem gaśniczym     – 7 jednostek 

 
Stany osobowe jednostek OSP (dane zgodne z informacją zbiorczą ZP ZOSP za rok 2009): 

 

Liczba członków ogółem   – 1450 
w tym między innymi: 

 członków czynnych    – 1012 (201 realizujących zadania ratownicze) 
 kobiet      – 135 
 w wieku powyżej 60 lat   – 130 
 honorowych     – 87 
 wspierających    – 86         

3.1. Wykaz  strażaków - ratowników  OSP z KSRG  wytypowanych do udziału 
w akcjach  ratowniczych w ramach jednostki operacyjno-technicznej 
(JOT) 

 OSP Krajenka   –  33 
 OSP Lipka   –  19 
 OSP Okonek   –  18 
 OSP Święta  –  22 
 OSP Zakrzewo  –  18 
 OSP Radawnica –  14 
 OSP Jastrowie  –  21 
 OSP Lotyń   –  15 
 OSP Tarnówka  –  16 
 OSP Sypniewo  –  15 
 OSP Blękwit   –  10   

3.2. Baza samochodów ratowniczo-gaśniczych OSP 

Pojazdy ratowniczo-gaśnicze w jednostkach OSP z KSRG (11 jednostek) 
 lekkie    –  1 
 średnie   – 14 
 ciężkie   – 3 
 specjalne   – 2 
 autobus  – 1 

 
W pozostałych  jednostkach OSP (16 jednostek) 

 lekkie    – 7 
 średnie   – 4 
 ciężkie   – 3 
 specjalne   – 1  
 pomocnicze   – 1 

 
W roku 2010 nastąpiło kilka zmian w zakresie wyposażenia OSP w samochody ratowniczo-
gaśnicze: 
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OSP Radawnica (KSRG) – pozyskała nowy samochód pożarniczy średni GBA 2,5/16 MAN TGM 
18.290. Użytkowany pojazd STAR GBA 2,5/16 w zależności od podjętych decyzji rady gminy i 
zarządu jednostki  pozostanie w jednostce lub będzie zbyty. 
 

     
OSP Łąkie - w jednostce wymieniono samochód lekki marki Żuk na przejęty w dalsze użytkowanie 
z KP PSP w Złotowie samochód lekki  ratowniczo-gaśniczy marki GLM8/8 IVECO   

               
 
 

OSP Podróżna - w jednostce wymieniono samochód lekki ratowniczo-gaśniczy GLM 8/8 na 
samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA 2,5/16 Star 244, który służył w jednostce OSP Krajenka 
i Augustowo  
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OSP Lipka (KSRG) - w jednostce pozyskano samochód pomocniczy P bus marki Volkswagen T4 
 

 

 
 
                      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OSP Złotów - w jednostce zakupiono nowy ponton ratowniczy w raz z przyczepką transportową.  
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4. Kontrole, inspekcje gotowości bojowych 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego PSP z dnia 21 czerwca 2006 roku             
w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz 
wytycznych Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu z dnia 20 listopada 
2007r. w sprawie przeprowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej jednostek KSRG na terenie 
woj. wielkopolskiego oraz wytycznych Komendanta Powiatowego z dnia 18.03.2009 roku były 
przeprowadzone inspekcje gotowości operacyjnej w zakresie przygotowania do podejmowania 
działań ratowniczo-gaśniczych. 
Przeprowadzono 11 kontroli OSP z KRSG i 16 kontroli OSP typ „S” spoza KSRG (po jednej inspekcji 
w każdej jednostce). 
W trakcie kontroli sprawdzane były zagadnienia alarmowania sił i środków, oceny gotowości 
pojazdów, sprzętu i ratowników do realizacji zadań ratowniczo – gaśniczych, praktycznego 
sprawdzenie podczas ćwiczeń założonego elementu działań bojowych. 
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Po przeprowadzonych inspekcjach we wszystkich jednostkach OSP typ „S”                       
w poszczególnych gminach, sporządzono informacje zbiorcze dla Panów Burmistrzów i Wójtów,                   
w których szczegółowo przedstawiono uwagi i spostrzeżenia. 

4.1. Wnioski  

1 Ze względu na coraz wyższe standardy wyszkolenia pożarniczego funkcjonariuszy i druhów 
strażaków jednostek OSP, należy kontynuować zadania w ramach szkolenia i odnawiania 
uprawnień, kursy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej dla strażaków z KSRG 
oraz szkolenia podstawowe i specjalistyczne realizowane zgodnie z nowym systemem 
szkoleniowym  przez komendę PSP w Złotowie i Wojewódzki Ośrodek Szkolenia KW PSP                      
w Poznaniu, a także podnosić kwalifikacje w ramach kursów i szkoleń pozyskiwanych ze 
środków UE. 

2 W dalszym ciągu występuje problem braku wystarczającej ilości strażaków - ratowników  OSP  
realizujących zadania ratownicze (praca zarobkowa poza miejscami zamieszkania i granicami 
kraju oraz braku odpowiednich rozwiązań systemowych w tej materii). Zmiany wiekowe 
zezwalające na branie udziału w działaniach ratowniczych druhów zwiększą tą liczbę pod 
warunkiem przystąpienia druhów do szkoleń uzupełniających posiadany zakres wiedzy                         
i umiejętności do chwili obecnej.  

3 W roku 2010 zgodnie z potrzebami kontynuowane były zadania w ramach zakupów 
wyposażenia osobistego dla strażaków – ratowników uczestniczących w akcjach ratowniczych 
w tym ubrania specjalne, indywidualne wyposażenie ratownika. 

4 Należy kontynuować doposażenie jednostek OSP w sprzęt i środki niezbędne do działań 
ratowniczych indywidualnego wyposażenia, aby w maksymalnym stopniu zapewnić stopień 
bezpieczeństwa prowadzonych działań. 

5 Naczelnicy i Komendanci Gminni powinni w dalszym ciągu  kontynuować  rozpoczęty proces 
kształcenia teoretycznego przy użyciu przekazu elektronicznego oraz w miarę możliwości 
czasowych realizować zadania praktyczne z ratownikami biorącymi bezpośredni udział w 
działaniach ratowniczo - gaśniczych. 

6 W poszczególnych jednostkach OSP KSRG należy wdrożyć system szkolenia strażaków-
ratowników, którzy będą realizować zadania Dowódców Sekcji (KDR) podczas prowadzonych 
akcji ratowniczych, szkoleń i ćwiczeń praktycznych.  

5. Zakupy i dotacja budżetu państwa 

Jednostki OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego powiatu złotowskiego otrzymały w 
2010 r. dotację budżetu państwa wynoszącą 229.000  zł. Za przyznane środki poszczególne 
jednostki sfinansowały w całości lub w części niżej wymienione zadania: 
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Lp. Nazwa OSP Cel przyznania dotacji Dotacja w zł 

1.  OOSSPP  OOkkoonneekk --zzaakkuupp  cciięężżkkiieeggoo  ssaammoocchhoodduu  rraattoowwnniicczzoo--ggaaśśnniicczzeeggoo 116655..000000   

2.  OOSSPP  JJaassttrroowwiiee 

--  bbuuttyy  ssppeeccjjaallnnee  gguummoowwee  ––  66  ppaarr   
--  uubbrraanniiee  ssppeeccjjaallnnee      --  22  kkppll.. 
--  wwąążż  WW--7755  ––  44  ooddcc..                                               
--  ssoorrbbeenntt  ––  442200  kkgg.. 
--  ŚŚrrooddeekk  ppiiaannoottwwóórrcczzyy  660000  kkgg             
--  uubbrraanniiee  kkoosszzaarroowwee  ––  44  kkppll.. 

99..660000   

3.  OOSSPP  KKrraajjeennkkaa 
--  bbuuttyy  ssppeeccjjaallnnee  gguummoowwee  ––  33  ppaarr             
--  cczzuujjnniikk  bbeezzrruucchhuu  ––  22  sszztt.. 
--  aappaarraattyy  ppoowwiieettrrzznnee    --  22  kkppll..   

99..110000   

4.  OOSSPP  LLiippkkaa --  rreemmoonntt  ssaammoocchhoodduu 66..990000   

5.  OOSSPP  ZZaakkrrzzeewwoo 

--  bbuuttllee  ppoowwiieettrrzznnee  --  44  sszztt..                                                   
--  ssyyggnnaalliizzaattoorryy  bbeezzrruucchhuu  ––  22  kkppll..    
--  mmaasskkii  ddoo  aappaarraattóóww  ooddddeecchh..    --  22  ooddcc.. 
--  kklluucczz  ddoo  wwęężżyy  ––  22  sszztt.. 

66..440000   

6.  OOSSPP  TTaarrnnóówwkkaa 

--  uubbrraanniiaa  kkoosszzaarroowwee  --33  kkppll..                                       
--  ppaassyy  ssttrraażżaacckkiiee  ––  77  sszztt.. 
--  aappaarraattyy  ppoowwiieettrrzznnee    --11  kkppll..                                 
--  wwęężżee  ttłłoocczznnee    --44  ooddcc.. 
--  pprrzzeełłąącczznniikk    --  66  ooddcc..  ––  pprrąąddoowwnniiccaa  5522    --  11  ooddcc.. 

66..330000   

7.  OOSSPP  ŚŚwwiięęttaa 

--  llaattaarrkkaa  VVuullkkaann  ––  22  sszztt..             
--  wwooddeerryy  ––  11  ppaarraa   
--  wwąążż  ssssaawwnnyy  ––  22  sszztt..                                  
--  oozznnaakkoowwaanniiee  mmiieejjssccaa  wwyyppaaddkkuu 
--  rraaddiiootteelleeffoonn  nnaassoobbnnyy  ––  11  sszztt..        
--  nnaarrzzęęddzziiaa  wwaarrsszzttaattoowwee 

55..990000   

8.  OOSSPP  LLoottyyńń 

--  mmaatteerriiaałłyy  llaakkiieerrnniicczzee                                      
--  wwęężżee  ttłłoocczznnee    --  55  ooddcc.. 
--  oolleejj  ddoo  pprroowwaaddnniicc                              
--  ppiillaarrkkaa  --  11  kkppll.. 
--  ppoojjeemmnniikkii  nnaa  mmaasskkii  --  22  sszztt.. 

55..220000   

9.  OOSSPP  BBllęękkwwiitt 

--  bbuuttyy  ssppeeccjjaallnnee  gguummoowwee  ––  66  ppaarr        
--  hheełłmm  ––  44  sszztt.. 
--  ttłłuummiiccaa  gguummoowwaa  ––  22  sszztt..                              
--  pprrąąddoowwnniiccaa  TTuurrbboo  ––  11  sszztt.. 
--  kkuurrttyynnaa  wwooddnnaa  ––  11  sszztt.. 

55..110000   

10.  OOSSPP  SSyyppnniieewwoo 

--  kkoommiinniiaarrkkii  ––  22  sszztt..                          
--  bbuuttyy  ssppeeccjjaallnnee  gguummoowwee  ––  22  ppaarr  
--  uubbrraanniiee  kkoosszzaarroowwee  ––  22  kkppll..   
--  rręękkaawwiiccee  ssttrraażżaacckkiiee  --  44  ppaarryy    
--  uubbrraanniiee  ssppeeccjjaallnnee  ––  11  kkppll.. 
--  aaggrreeggaatt  pprrąąddoottwwóórrcczzyy              
--  llaattaarrkkaa  66  sszztt.. 

55..000000   

11.  OOSSPP  
RRaaddaawwnniiccaa 

--  kkoommiinniiaarrkkaa  ––  66  sszztt..              
--  kkuurrttyynnaa  wwooddnnaa          
--  ttłłuummiiccee  gguummoowwee  ––  22  sszztt.. 
--  WWąążż  ttłłoocczznnyy  ––  1111  ooddcc..      
--  ssoorrbbeenntt  ––  228800  kkgg    
--  nnoożżyyccee  ddoo  ddrruuttuu.. 

44..550000   
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5.1. Aktualne stany ilościowe samochodów ratowniczo - gaśniczych i sprzętu 
specjalistycznego w jednostkach OSP  

           

 Średnie samochody ratowniczo-gaśnicze     –  17 
 Samochód ratownictwa technicznego na Lublin III (Krajenka)  –  1  
 Samochód lekki ratowniczo - gaśniczy       –  9 
 Motopompy pływające         – 18  
 Agregaty prądotwórcze        – 21  
 Pilarki do drewna         – 36  
 Piły do betonu i stali         – 11  
 Motopompy szlamowe nowej generacji      – 13  
 Sprzęt hydrauliczny do ratownictwa technicznego     –  8  
 Agregaty oddymiające        –  7  
 Zestawy ratownictwa medycznego PSP R-1      –  10 
 Aparaty powietrzne nadciśnieniowe       –  45  
 Radiotelefony nasobne        –  45 

5.2. Realizacja zadań w zakresie zmian sprzętu i urządzeń selektywnego 
systemu alarmowania KSRG.  

          
     

Jednostki dokończyły modernizację systemu selektywnego powiadamiania  rozpoczętą                              
w  2009 roku 
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6. Funkcjonowanie Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego  

 
 

Zintegrowane Stanowisko Dyspozytorskie (ZDS), które funkcjonuje w obiektach KP PSP                  
w Złotowie, w minionym roku nałożone zadania realizowało na podobnych zasadach jak w latach 
poprzednich. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku zostało przyjętych i zrealizowanych 
łącznie 6565 zdarzeń (średnio 18 interwencji dziennie.) związanych z: 

 
 realizacją ratownictwa medycznego podczas wypadków drogowych                                        

i innych zagrożeń życia i zdrowia ludzkiego       – 766     
 realizacja zadań związanych z nagłym zachorowaniem     – 2646 
 wyjazdami do miejscowych zagrożeń      – 560     
 obsługą zdarzeń związanych z powstałymi pożarami    – 192    
 alarmami fałszywymi, do których dysponowane były zastępy ratownicze  – 21  

 
W ciągu roku do ZSD wpłynęło łącznie 40592 zgłoszenia, co daje średnio w miesiącu wartość 
3383 razy. Zgłoszenia na poszczególne numery alarmowe przedstawiają się następująco: 

   
 Połączenia odebrane na  112 –  23094 
 Połączenia odebrane na  999 –  12539 
 Połączenia odebrane na  998 –  4959 

 
Ponadto dyspozytorzy ZSD przekierowywali połączenia do właściwych podmiotów 
odpowiedzialnych za realizacje zaistniałych zdarzeń  tj. min. do Policji 15465 razy. 

 
Średni czas prowadzonej rozmowy przez dyspozytorów na numerach alarmowych = przyjęcie 
zgłoszenia to: 

 
 112  - 1,07 min  
 999 - 1,21 min  
 998 - 1.06 min 

 
Największa ilość obsłużonych interwencji przypada na miesiące: 
Państwowe Ratownictwo Medyczne  – marzec  558 
Państwowa Straż Pożarna   – lipiec     165  
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Zintegrowane Stanowisko Dyspozytorskie realizowało zadania w zakresie dysponowania 

siłami i środkami ratowniczymi straży pożarnych  (Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza, Ochotnicze 
Straże Pożarne) i Szpitala Powiatowego (Zespoły Ratownictwa Medycznego – 3 pojazdy  
zlokalizowane przez całą dobę w Złotowie, Jastrowiu i Okonku). 
W 2010 r. w ZSD przyjmowane były zgłoszenia z telefonów alarmowych 998, 999                                
i ratowniczego 112 z sieci komórkowych i przewodowych, w pełnym zakresie tak jak w 
poprzednich latach w oparciu o system tymczasowej lokalizacji abonenta dzwoniącego na numer 
alarmowy. Wszystkie rozmowy na telefonach alarmowych oraz korespondencja radiowa są 
rejestrowane i podlegają archiwizacji. Zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem 
(zaktualizowany w marcu 2008r.) do obowiązków dyżurnych ZDS należą następujące podstawowe 
zagadnienia: 

a) przyjmowanie zgłoszeń o pożarach, miejscowych zagrożeniach, stanach nagłego zagrożenia 
zdrowia i życia i innych klęskach żywiołowych – dysponowanie odpowiednimi siłami                           
i środkami zgodnie z obowiązującą dokumentacją (procedurami),  

b) obsługa w ZSD urządzeń i sprzętu zainstalowanego zgodnie z przeznaczeniem  
i wymogami eksploatacyjnymi, 

c) utrzymywanie łączności radiowej i przewodowej z jednostkami biorącymi udział                             
w prowadzonych akcjach ratowniczych, 

d) sporządzanie wymaganej dokumentacji w zakresie obsługi powstałych zdarzeń, 
e) udzielanie niezbędnych informacji w trakcie prowadzonych akcji dla kierującego działaniami 

ratowniczymi oraz koordynatora działań medycznych, 
f) obsługiwanie programów komputerowych zainstalowanych w ZSD,  
g) bieżąca i stała aktualizacja dokumentacji znajdującej się w ZSD, 
h) sporządzanie raportów dokumentacji z przebiegu służby, 
i) koordynacja działań prowadzonych przez zastępy straży pożarnej i medyczne,  
j) stała i bezpośrednia współpraca przy obsłudze zdarzeń przez dyżurnych KP PSP                              

i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.  
 

 Służba w ZSD pełniona jest w systemie 24 na 48 godzin, zadania służbowe realizuje                           
5 dyżurnych KP PSP oraz  5 dyżurnych Państwowego Ratownictwa Medycznego realizujących 
zadania w systemie 12/12/48. 

W roku 2010 KP PSP w Złotowie nie otrzymała żadnych środków finansowych od Wojewody 
Wielkopolskiego z rezerwy celowej, na pokrycie kosztów stałych i modernizacji ZDS. Sukcesywnie 
dokonywane są  stosowne modernizacje i zakupy w zakresie łączności teleinformatycznej LAN – 
szafa „RACK”, która w minionym roku została podłączona i uruchomiona 

Zagadnienia pozostałe dotyczące bieżącego funkcjonowania Zintegrowanego Stanowiska 
Dyspozytorskiego: 

 na bieżąco realizowano zadania w ramach aktualizacji dokumentacji, programów 
komputerowych, 

 firmy specjalistyczne zgodnie z umowami realizowały zadania w zakresie poprawności 
funkcjonowania sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania komputerowego, 

 na bieżąco doposażono oprogramowanie i użytkowane programy do obsługi zdarzeń system 
wspomagania decyzji: SWD-ST, 

 dyżurni operacyjni w ramach samokształcenia i doskonalenia zawodowego realizowali 
zadania w ramach aplikacji sporządzanych przez KWPSP i KP PSP oraz treningów  
SWO i SWA, 

 realizowano zadania w ramach obszarów chronionych, pomocy wzajemnej na terenie 
powiatu złotowskiego i sąsiednich. 
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7. Inne zadania operacyjno – szkoleniowe realizowane w 2010 r. 

a) Koordynacja zadań dotyczących okresowych przeglądów aparatów powietrznych 
nadciśnieniowych w jednostkach OSP z KSRG (w okresie półrocznym), realizowane przez 
uprawnioną firmę specjalistyczną. 

b) Przeprowadzono kontrole operacyjne wybranych obszarów leśnych, poszczególnych 
nadleśnictw. Dokonana została aktualizacja opracowanych sposobów postępowania na 
wypadek powstania pożarów dla poszczególnych Nadleśnictw posiadających obszary leśne 
na terenie powiatu.  

c) Opracowywanie pokazów multimedialnych w zakresie zagadnień operacyjnych do 
sprawozdań, analiz, narad i szkoleń, dla strażaków PSP, OSP (trzy  razy). 

d) Sporządzono uwagi i spostrzeżenia do projektów rozporządzeń, zarządzeń i wytycznych 
przesłanych za pośrednictwem KW PSP w Poznaniu (tematyka operacyjna). 

e) Realizowano dwukrotną tematykę szkoleniową na zmianach służbowych dla JRG w zakresie 
bieżących spraw operacyjnych i funkcjonowania KSRG, sporządzania dokumentacji EWID, 
medycznej i jej obiegu oraz zadań obronnych spoczywających na KP PSP.  

f) Zorganizowano cztery narady operacyjne dotyczące bieżących spraw w zakresie 
funkcjonowania Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego (uczestniczyli dyżurni 
operacyjni, dublerzy i dowództwo JRG). 

g) Archiwizacja dokumentacji operacyjno-szkoleniowej. 
h) Opracowywano materiały tematyczne na posiedzenia rad gmin, komisji bezpieczeństwa                   

i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
i) Zgodnie z ustaleniami Urzędu Wojewódzkiego i Wydziału Operacyjnego KWPSP  w Poznaniu 

sukcesywnie przekazywano meldunki miesięczne w zakresie danych dotyczących stanów 
osobowych i sprzętowych podmiotów KSRG wspierających system ratownictwa medycznego 
oraz organizowanych ćwiczeniach na obiektach. 

j) Udział w pracach komisji powołanych przez Komendanta Powiatowego KP PSP (Inspekcji 
jednostek OSP z terenu powiatu, przeglądu technicznego, inwentaryzacyjnej). 

k) Bezpośrednia współpraca ze strukturami OSP z KSRG i oddziałami gminnymi,  zarządem 
powiatowym i  komendantami gminnymi, naczelnikami   Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP. 

l) Realizacja zadań kontrolnych w trakcie prowadzonej akcji „Bezpieczny Wypoczynek” oraz 
pokazowo – informacyjnych akcji „Dni otwartych strażnic”, festynów charytatywnych  

m) W ramach dyspozycji domowej pełnienie dobowych służb kierownictwa KP PSP, udział w  
akcjach ratowniczo-gaśniczych, sporządzanie wymaganej dokumentacji. 

n) Realizacja zadań w ramach nadzoru nad modyfikacją i aktualizacją Planu Ratowniczego – 
załączano niezbędne dane zgodnie z zaleceniami jednostki nadrzędnej i potrzebami 
wynikającymi z odpowiedniego zabezpieczenia i obsługi zdarzeń na terenie powiatu. 

o) Zaktualizowano „Analizę operacyjnego zabezpieczenia powiatu złotowskiego”. Dołączono 
wskaźniki czasowe podejmowanych działań przez zastępy podmiotu sytemu. 

p) Kierownictwo KP PSP w Złotowie uczestniczyło w 7 posiedzeniach Powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego w Starostwie.  

q) Realizowano pozostałe zadania stałe wynikające z planów pracy, analiz, sprawozdań oraz 
zadań zleconych w tracie roku przez Wydział Operacyjny Komendy Wojewódzkiej PSP                   
w Poznaniu i inne firmy instytucje i podmioty w drodze wzajemnej wymiany informacji i 
należytej współpracy.     
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8. Działania ratowniczo - gaśnicze prowadzone przez JRG Złotów 

Podstawowym zadaniem Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej jest organizowanie                                 
i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń. 
JRG prowadziła swoje działania na obszarze całego powiatu – choć jest ich najwięcej w obszarze 
bezpośrednio chronionym – tj. w promieniu umożliwiającym dotarcie i udzielenie pomocy max                   
w czasie 15 minut. 

 
MAPA PRZEDSTAWIA REALNY ZASIĘG DOJAZDU JRG W CZASIE 15 min. 

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza uczestniczy w razie potrzeby w działaniach ratowniczych 
na całym obszarze powiatu niezależnie od dysponowania do działań najbliższych jednostek OSP. 
Należy uznać, iż w coraz większym zakresie działań ratowniczo – gaśniczych, jednostki OSP 
powiatu samodzielnie sobie radzą na własnym terenie z większością interwencji, szczególnie                    
z innymi niż wypadki miejscowymi zagrożeniami. 

Na ogólną sumę 773 zdarzeń interwencji podejmowanych w powiecie w 2010 roku było 1024 – 
382 razy do działań wezwano JRG Złotów (112 - pożary, 259 - miejscowe zagrożenia, AF – 11).  
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MAPA PRZEDSTAWIA LOKALIZACJĘ MIEJSCOWYCH ZAGROZEŃ POWSTAŁYCH W 2010 ROKU 
NA TERENIE POWIATU. 

 
 

MAPA PRZEDSTAWIA LOKALIZACJĘ POŻARÓW POWSTAŁYCH W 2010 ROKU NA TERENIE 
POWIATU. 
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9. Doskonalenie organizacji działań ratowniczych 

Doskonalenie organizacji działań ratowniczo - gaśniczych – dokonuje się nie tylko na 
poziomie doskonalenia zawodowego i szkoleń specjalistycznych, doświadczenia ratownicze 
nabywamy głównie podczas działań ratowniczo - gaśniczych. Ważniejsze oraz nietypowe zdarzenia 
wymagające interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej omawiane są na bieżąco, wnioski                  
i spostrzeżenia służą między innymi do aktualizacji dokumentacji ratowniczej i katalogu zagrożeń. 
Największą uwagę zwracamy na doskonalenie na poziomie współpracy praktycznej  z różnymi 
podmiotami ratowniczymi. Organizacja działań podlega sprawdzianom  przede wszystkim podczas 
wspólnych ćwiczeń oraz podczas prowadzenia działań ratowniczych.  

Istotną formą naszej codziennej działalności jest praktyczny proces szkoleniowy, w skład którego 
wchodzą ćwiczenia, rozpoznania operacyjne zagrożeń w obiektach i pokazy. Poniżej wybrane 
ćwiczenia JRG Złotów na obiektach i terenach i akwenach wodnych: 
 

      
                           
 
  

Zajęcia praktyczne wynikają z rodzaju prowadzonych działań, istniejących oraz prognozowanych 
zagrożeń na terenie powiatu. 
 

    
 

  Powyżej ćwiczenia z zakresu ratownictwa chemicznego – ekologicznego z wykorzystaniem 
chemoodpornych i gazoszczelnych ubrań ochronnych 

 

Ćwiczenia na zamarzni ętych akwenach 
wodnych  

Trening na lodzie w warunkach nocnych 
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Poniżej – udział strażaków JRG w akcji powodziowej na południu kraju w ramach Centralnych 
Odwodów Operacyjnych. 
   

  
 

Istotną rolą Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej przy dużych i bardzo dużych akcjach gaśniczych jest 
organizowanie działań wielu wówczas współdziałających służb. 
 

  
   

Dlatego też tak ważne są ćwiczenia obejmujące działania z użyciem dużych sił i środków na bardzo 
dużych obszarach. Powyżej ćwiczenia zakładające pożar lasu na znacznej powierzchni. 
 

    
 

Nabywane w trakcie procesu szkoleniowego umiejętności wymagają ciągłego sprawdzania ich 
poziomu – staramy się takie sprawdziany przeprowadzać podczas konkretnych nietypowych działań 
wynikających z miejscowych potrzeb - w tym przypadku na zdjęciach powyżej – zamknięcie 
wypływu gazu z uszkodzonej sieci miejskiej za pomocą zacisków, działania ratownicze podczas 
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wypadku drogowego z dużą ilością zwierząt padłych i okaleczonych. Poniżej działania ratownicze 
związane z uwolnieniem konia, który wpadł do studni oraz działania z obecnością gadów. 
 

     
 

W roku 2010 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza brała udział we wszystkich ćwiczeniach 
organizowanych na terenie powiatu. 

Jednakże proces zwiększania skuteczności prowadzonych działań nie jest możliwy tylko poprzez 
realizacje systemu szkoleń i ćwiczeń. Decydującą rolę  odgrywa tu ilość ratowników – szczególnie 
w pierwszych minutach działań. Wyjazdy ratownicze oparte są procedury dysponowania SiS. 

10. Doskonalenie zawodowe, podnoszenie kwalifikacji oraz umiejętności 
zawodowych ratowników JRG 

Służba w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej to dwudziestoczterogodzinne utrzymywanie 
poziomu gotowości bojowej, pozwalające na natychmiastowe podjęcie działań do każdego 
zgłoszonego zagrożenia, zgodnie z zakresem działań PSP. Istotnym elementem tej służby jest 
codzienne szkolenie, które jest realizowane w oparciu o  wytyczne Wielkopolskiego Komendanta 
Wojewódzkiego „w sprawie doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy pełniących służbę w 
jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej woj. wielkopolskiego”. Doskonalenie 
zawodowe realizowane było w cyklu rocznym od 1 stycznia do 31 grudnia i odbywało się w oparciu 
o ramowe roczne oraz szczegółowe miesięczne plany doskonalenia zawodowego. Ramowy roczny 
plan doskonalenia zawodowego opracowywany był przez Dowódcę JRG z uwzględnieniem 
propozycji kierujących komórkami organizacyjnymi komendy. Plan realizowano po zatwierdzeniu 
przez Komendanta Powiatowego PSP. 
Doskonalenie zawodowe planowano w oparciu o następujące bloki tematyczne: 

 
1. Reagowanie na zagrożenia (w tym elementy planu ratowniczego: katalogi zagrożeń, 

analizy zagrożeń, analizy operacyjnego zabezpieczenia terenu chronionego,  organizacja 
KSRG na terenie powiatu) 

2. Organizacja działań ratowniczo-gaśniczych w tym organizacja i funkcjonowanie odwodów 
operacyjnych 

3. Sprzęt i technika pożarnicza 
4. BHP  
5. Szkolenie medyczne 
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6. Podstawy prawa, regulamin pracy i służby, ceremoniał pożarniczy, zagadnienia obronne 
7. Środki gaśnicze, sorbenty i neutralizatory 
8. Rozpoznawanie zagrożeń  
9. Sport pożarniczy 

 
W planowaniu i programowaniu doskonalenia zawodowego uwzględniono między innymi: 
 

 rzeczywiste potrzeby wynikające z posiadanych analiz, planów i specyfiki terenu 
chronionego, 

 wyposażenie techniczne będące w dyspozycji jednostki i podmiotów współdziałających   
z systemem, 

 analizy z działań ratowniczych, 
 zapewnienie akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa ratowników. 

 
Proces doskonalenia zawodowego realizowano poprzez: 
 

1) zajęcia o charakterze teoretycznym w oparciu o następujące techniki: 
a) wykłady, warsztaty, prezentacje i inne,  
b) doskonalenie indywidualne. 

2) zajęcia o charakterze praktycznym: 
a) ćwiczenia taktyczno – bojowe na obiektach,  
b) rozpoznanie operacyjne obiektu zlokalizowanymi w rejonie działania, 
c) ćwiczenia doskonalące z obsługi i użytkowania sprzętu pożarniczego, 
d) ćwiczenia aplikacyjne. 

10.1. Organizacja i udział w ćwiczeniach zgrywających. 

W roku 2010 zorganizowano i przeprowadzono wspólnie ze wydziałem operacyjnym i 
szkolno - rozpoznawczym ćwiczenia na niżej wymienionych obiektach: 
 

 Zespół Szkół w Świętej – działania w ramach ewakuacji uczniów i personelu oraz prowadzenia 
rozpoznania i likwidacji zagrożenia za strony rozpylonej w obiekcie niezidentyfikowanej, 
toksycznej substancji chemicznej. Rozkaz nr 1/2010 Komendanta Powiatowego w Złotowie. 
Sporządzono dokumentację z przeprowadzonych ćwiczeń. 

 Ćwiczenia taktyczno - bojowe dla SiS PSP i OSP – Budynek Starostwa Powiatowego                       
w Złotowie, Al. Piasta 32 – ewakuacja pracowników i petentów urzędu, prowadzenie działań 
gaśniczych na poddaszu . Ćwiczenia przeprowadzono w dniu 07 kwietnia na podstawie Rozkazu 
nr 2/2010 Komendanta Powiatowego w Złotowie. 

 Przeprowadzono ćwiczenia taktyczno - bojowe dla SiS PSP i OSP – Zespół Szkół 
Samorządowych Nr 1 w Złotowie – ewakuacja oraz działania gaśnicze. Ćwiczenia 
przeprowadzono  na podstawie Rozkazu nr 3/2010 Komendanta Powiatowego w Złotowie. 

 Budynek Urzędu Miasta w Złotowie Al. Piasta – ewakuacja petentów i urzędników, 
działania ratowniczo – gaśnicze, na podstawie Rozkaz nr 4/2010 Komendanta Powiatowego. 

 Obiekt Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Złotowie ul. Szkolna 4. Rozkaz nr 5/2010 
Komendanta Powiatowego.  

 Kościół katolicki p. w. Św. Marcina w Starej Wiśniewce – zasady prowadzenia działań 
ratowniczo-gaśniczych w obiektach sakralnych, na podstawie Rozkaz nr 6/2010 Komendanta 
Powiatowego. 

 
Dodatkowo przeprowadzono ćwiczenia taktyczno - bojowe dla służb PSP i innych podmiotów 
ratowniczych – działania ratowniczo – gaśnicze w okolicy wsi Blękwit koordynowane 
przez Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego w dniu 11 października. 
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Powyżej: Ćwiczenia Zespołu Szkół w Świętej,  
 
Poniżej: Mistrzostwa Województwa w Ratownictwie Medycznym w miejscowości Gołuchów. Powiat 
złotowski reprezentowała drużyna JRG (dobre, szóste miejsce na 34 ekipy startujące).  
 

  
 
Ponadto przeprowadzone zostały rozpoznania operacyjne pod względem zagrożeń oraz możliwości 
działań ratowniczych w następujących obiektach: 
 
� Producent mebli biurowych, dystrybucja i rozlewnia gazu propan – butan ROBPOL - 

Wielatowo,  
� Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence, 
� Miejska Biblioteka Publiczna w Złotowie, 
� Zakład stolarski Gemza w Blękwicie, 
� Szkoła  Podstawowa w Radawnicy, 
� Gimnazjum Publiczne w Radawnicy, 
� Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - Uniwersytet Ludowy w Radawnicy, 
� Dyskoteka Genesis II w Złotowie, 
� Centrum Biznesu i Wypoczynku Hotel Milenium w Sypniewie, 
� Dystrybutor gazu propan – butan ROMGAZ Złotów. 
� Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "SILMET - BEDEX" S.A. w Złotowie, 
� Zakład obróbki metali TECHMET, Złotów ul. Kolejowa 11. 
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10.2. Przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych w ramach zajęć codziennych. 

 
W ramach zajęć codziennych przeprowadzono ćwiczenia na obiektach - plac JRG oraz tereny 
przyległe do miasta. Zakres tych ćwiczeń przedstawia się następująco: 
 

 doskonalenie działań ratowniczych  na akwenach wodnych (poszukiwanie osób, które utonęły, 
pomoc topiącym się, pierwsza pomoc na wodzie – wykorzystanie ubrań do pracy w wodzie oraz 
sprzętu pływającego),  

 ratownictwo drogowe, w tym doskonalenie technik dostępu do poszkodowanych – 
wykorzystywano złomowane pojazdy, które dostarczane były na plac JRG przez zakład pomocy 
drogowej, 

 awarie sieci gazowej – pozoracja rozszczelnienia przewodu sieci miejskiej, 
 możliwości prowadzenia działań ratowniczych na wysokości i studniach z wykorzystaniem 

urządzenia rollgliis, 
 ćwiczenia z zakresie pracy w ubraniach gazoszczelnych i żaroodpornych, 
 możliwości prowadzenia działań ratowniczych na poddaszach i w pomieszczeniach piwnicznych, 
 ćwiczenia z zakresu udzielenia pomocy medycznej oraz wypełniania kart udzielonej pomocy 

medycznej, w zajęciach wykorzystano własne fantomy, 
 doskonalenie działań związanych z uszczelnieniem płaszcza autocysterny, 
 budowa punktu czerpania wody oraz dostarczanie wody na duże odległości – rzeka Głomia                     

i jezioro Zaleskie,  
 prowadzenie działań ratowniczych przy pożarach obiektów użyteczności publicznej – szkoły, 

przedszkola, hospicjum, 
 prowadzenie działań ratowniczych wymagających współpracy wielu podmiotów ratowniczych                  

i instytucji, w tym z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego, pogotowiem 
ratunkowym, policją, ratownikami WOPR, funkcjonariuszami aresztu śledczego, 

 zajęcia praktyczne i teoretyczne o tematyce odzwierciedlającej możliwości taktyczno – bojowe 
samochodów pożarniczych oraz  sprzętu macierzystej JRG na wypadek wystąpienia zagrożeń 
pożarowych i technicznych mogących wystąpić na terenie działania KP PSP w Złotowie. 

10.3.  Kontrola poziomu wiedzy strażaków, sprawdziany kwartalne, kontrole 
gotowości bojowej. 

Przeprowadzono: 
 

 pisemne sprawdziany (na każdej zmianie) – 4 kwartalne oraz roczny dla całego stanu 
osobowego JRG,  

 kontrole gotowości bojowej JRG – 28 kontroli – zgodnie z poleceniem Komendanta 
Powiatowego, minimum jedna kontrola w miesiącu dla zmiany (przeprowadzono wspólnie                
z wydziałem operacyjnym i kontrolno - rozpoznawczym KP PSP), 

 ćwiczenia aplikacyjne – 6 (po 2 ćwiczenia na zmianie służbowej, w tym dla dowódcy zmiany), 
 nabycie uprawnień w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków KP PSP – kurs 

przeprowadzony zostanie w pierwszym kwartale 2011 roku, egzamin zaplanowano                            
w pierwszym kwartale 2011 roku w uzgodnieniu z OSz  KW PSP,  

 sporządzono roczną analizę i zestawienie ocen z doskonalenia zawodowego strażaków JRG za 
2010 rok, 

 sporządzono zestawienie zbiorcze wyników sprawności fizycznej strażaków JRG. 
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10.4.  Skierowania strażaków na kursy zawodowe 

W roku 2010 strażacy JRG podnosili kwalifikacje zawodowe na kursach: 
 

 1 strażak – Kurs Uzupełniający w SAP w Poznaniu, kurs ukończony z wynikiem pozytywnym, 
 1 strażak – Zaoczne Studium Aspiranckie w SAP w Poznaniu, w trakcie szkolenia, 
 1 strażak – Zaoczne Studium Aspiranckie w SAP w Krakowie, w trakcie szkolenia, 
 2 strażaków – Kurs Uzupełniający w OSz. w Bydgoszczy – szkolenie z wynikiem pozytywnym 

zakończone w miesiącu grudzień, 
 1 strażak – Szkolenie podstawowe w OSz. w Poznaniu – szkolenie z wynikiem pozytywnym 

zakończone w miesiącu czerwiec, 
 1 strażak – Szkolenie podstawowe w OSz. w Łapach – szkolenie z wynikiem pozytywnym 

zakończone w miesiącu marzec. 
 

Istotnym elementem pomocy w procesie szkoleniowym są materiały dydaktyczne – książki, 
skrypty, filmy i materiały w formie elektronicznej. W szkoleniu wykorzystywane są wszelkie 
dostępne analizy działań opracowywane w innych jednostkach, informacje KG i KW PSP.   
Bardzo ważnym źródłem szkoleń są materiały publikowane w „Przeglądzie Pożarniczym”,                    
w magazynie „W akcji”, „Strażaku” oraz analizy działań prowadzonych przez JRG Złotów, ze 
zdarzeń do których dysponowani są dowódcy JRG, bądź oficerowie dyżurni KP PSP Złotów. 

 
 Na dzień 31 grudnia 2010 roku  poziom specjalistycznego wyszkolenia załogi JRG 

przedstawia się następująco: 
 obsługa  podnośnika hydraulicznego    – 16 osób 
 prawo jazdy kategorii C                                        – 13 osób 
 prawo jazdy kategorii C+E                                    – 17 osób 
 obsługa pił spalinowych           – 37 osób 
 obsługa agregatów prądotwórczych             – 2 osoby 
 obsługa aparatów ochrony dróg oddechowych  – 37 osób 
 kurs ratownictwa chemiczno – ekologicznego   – 11 osób 
 nurek                                                                – 9 osób 
 obsługa łodzi motorowych (ster motorzysta)           – 9 osób 
 ratownictwo medyczne               – 41 osób (3 osoby kpp) 
 uprawnienia do przeprowadzania szczelności  

ubrań gazoszczelnych      –  3 osoby 
 uprawnienia do przeprowadzania szczelności  

masek powietrznych     – 7 osób 
 

Dalsze potrzeby w zakresie szkoleniowym występują głównie w zakresie kursów specjalistycznych, 
dotyczy to m.in. obsługi agregatów sprężarkowych, agregatów prądotwórczych, recertyfikacji                     
w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy – 38 strażaków (kurs przeprowadzony zostanie                       
w  I  kwartale 2011 roku). 
 
Nasi strażacy nie tylko sami się szkolą, ale również przekazują swoją wiedzę strażakom 
Ochotniczych Straży Pożarnych. To na JRG spoczywa doskonalenie członków OSP. Praktyczna 
część szkoleń strażaków ratowników OSP przeprowadzana jest w siedzibie KP PSP                                    
z wykorzystaniem pojazdów i sprzętu ratowniczego JRG. 
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10.5. Rozwój sprawności fizycznej strażaków 

• Przeprowadzenie testów sprawności fizycznej zgodnie z instrukcją KG PSP. 
Przeprowadzono w czerwcu test sprawności fizycznej oraz próbę Harwarda, przeprowadzono 
dodatkowy termin poprawkowy (wrzesień). W I i II kwartale przeprowadzono testy sprawności dla 
każdej zmiany służbowej: niemiecki, Pilicza – oceny ujęto w arkuszach z ocenami ze szkolenia 
zawodowego strażaków. Zbiorczą kartę ocen z testu sprawności fizycznej przesłano do KW PSP 
WOSz w Poznaniu. 
 

• Realizacja szkolenia w zakresie sportu pożarniczego.      
Zgodnie z miesięcznymi planami szkolenia zawodowego prowadzone były również zajęcia 
treningowe z zakresu sportu pożarniczego. Dotyczy to przede wszystkim toru przeszkód na 100m. 
Zajęcia na wspinalni organizowane były w miesiącach poprzedzających zawody w sporcie 
pożarniczym, organizowane były na wspinalni JRG Nr 2 KP PSP w Pile. 
 

• Udział w zawodach w sporcie pożarniczym. 
Udział strażaków w wiosennym turnieju dwuboju pożarniczego w fazie eliminacyjnej 
organizowanym przez KP PSP w Pile. 
 

• Realizacja w ramach planu szkoleniowego zajęć z wychowania fizycznego.  
Zgodnie z codziennym szkoleniem doskonalącym prowadzono zajęcia z wychowania fizycznego 
oraz zajęcia sportowe. Strażakom umożliwiono wstęp na miejską pływalnię w cenie biletów 
ulgowych.  
Dodatkowo sprawność fizyczną strażaków rozwijano poprzez: 

• udział strażaków w amatorskiej, miejskiej lidze piłki siatkowej, 
• udział strażaków w turnieju piłki nożnej na Orliku, organizowanym przez ZCAS w Złotowie, 
• udział strażaków w amatorskiej, miejskiej lidze piłki wodnej - waterpolo, 
• udział strażaków w amatorskiej, miejskiej lidze halowej piłki nożnej.  

Strażacy czynnie uczestniczyli w biegu masowym – Bieg Zawilca w Złotowie (16 maja 2010). 
 

• Udział strażaków w turniejach organizowanych przez KW PSP Poznań. 
KP PSP w Złotowie wielokrotnie reprezentowana była na arenie krajowej i europejskiej (Włochy – 
Mistrzostwa Europy Strażaków w Biegu na 10 km.) przez Piotra Manikowskiego – konkurencje 
biegowe. 
 

• Udostępnienie strażakom sali gimnastycznej. 
W okresie jesienno – zimowym udostępniono strażakom salę sportową na terenie złotowskiego 
Liceum Ekonomicznego. 
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Mistrzostwa Europy Służb Pożarniczych we Włoszech oraz Maraton Poznań 
              

     
    Drabina hakowa w  Czarnkowie                     Miejska Liga Amatorskiej Piłki Siatkowej 
 

     
 Turniej piłki wodnej WATERPOLO                            Amatorska Liga Piłki Nożnej 

11. Doskonalenie, podnoszenie kwalifikacji oraz umiejętności   
ratowniczo – gaśniczych  strażaków OSP    

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Komendy Powiatowej PSP w Złotowie do zakresu 
działania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej należy między innymi  organizowanie szkolenia                        
i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków Ochotniczych Straży 
Pożarnych w zakresie ratownictwa.   
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Szkolenia zrealizowane w 2010 roku na terenie KP PSP w Złotowie: 
 Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP – część II  w terminie 12-16 kwietnia 2010r. 

Do kursu przystąpiło 66 kursantów, kurs ukończyło 52 druhów. 
 

 Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP – prowadzone jednoetapowo w terminie 07 
– 18 czerwca 2010 r. Do kursu przystąpiło 82 kursantów, kurs ukończyło 72 druhów. 

 
 Szkolenie – Kierowca konserwator sprzętu ratowniczego OSP  27 września – 01 października 

2010 r. Przystąpiło 23 strażaków, 23 strażaków kurs pozytywnie ukończyło. 
                   

   
 

    
                   Szkolenie dla strażaków – ratowników OSP  kurs podstawowy 

 
Szkolenia podstawowe dla członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych 
– program szkolenia z 2006 r. – po raz pierwszy przeprowadzone zostały w formie dwóch 
modułów: 
• pierwszy moduł – szkolenie teoretyczne – przeprowadzone zostało w siedzibach gminnych OSP 

pod nadzorem Komendantów Gminnych. Materiały szkoleniowe – podręczniki „Szkolenie 
podstawowe strażaków ratowników OSP” – część 1 i 2, materiały szkoleniowe w formie 
elektronicznej (materiały dostępne na stronie internetowej KP PSP w Złotowie i w siedzibie KP 
na nośniku CD-R), sprzęt pożarniczy będący na wyposażeniu OSP.– czas i metoda szkolenia 
dowolna, pozostawiona do dyspozycji Komendanta Gminnego. 

• drugi moduł – szkolenie praktyczne plus obsługa sprzętu ochrony dróg oddechowych – 
przeprowadzone zostało w siedzibie KP PSP w Złotowie z wykorzystaniem kadry i bazy 
sprzętowej JRG.  

Warunkiem przystąpienia do szkolenia praktycznego było pozytywne zaliczenie przez strażaka 
wiedzy ze szkolenia teoretycznego.  
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12. Czynności kontrolno rozpoznawcze i postępowanie pokontrolne 

12.1. Czynności kontrolne 

Czynności kontrolno – rozpoznawcze prowadzone są w związku z nadzorem prewencyjnym 
komendy w zakresie ochrony przeciwpożarowej nad instytucjami, zakładami powiatu złotowskiego. 
Czynności prowadzone są na podstawie opracowanego planu kontroli, kierunków działania Komedy 
Głównej i Wojewódzkiej PSP, wniosków instytucji rządowych i samorządowych oraz wynikające z 
kompetencji w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie odbioru do użytkowania budynku. 
Założeniem Komendy Głównej na 2010 rok było przeprowadzenie czynności kontrolno – 
rozpoznawczych w obiektach ośrodków zdrowia, aresztów śledczych, zakładów dużego ryzyka, 
kościelnych.  

 
W 2010 roku na terenie powiatu złotowskiego zostało przeprowadzonych 206 czynności 

kontrolno - rozpoznawczych. W skład tych czynności wchodzą kontrole podstawowe, 
sprawdzające, doraźne, odbiory obiektów, miejscowe zagrożenia, wizje lokalne. Poniżej 
przedstawiono wykaz ilościowy tych kontroli: 
 

 Kontrole podstawowe      – 55 
 Kontrole sprawdzające     – 36  
 Kontrole doraźne      – 62 
 Odbiory obiektów      – 24 
 Wizje lokalne       – 29 

 
 

W wyniku przeprowadzanych działań prewencyjnych skontrolowano 253 obiekty.                   
W 137 z nich stwierdzono 417 uwag wynikających głównie z nieprawidłowości użytkowania i braku 
przeglądów instalacji użytkowych, umiejscowienia i sprawności podręcznego sprzętu gaśniczego 
oraz warunków ewakuacji, mających wpływ na zagrożenie życia ludzi w tych obiektach. W roku 
2010 przeprowadzono czynności kontrolno – rozpoznawcze w następujących grupach zakładów: 
 

 obiekty instytucji użyteczności publicznej (administracyjne, kościoły, szkolne, 
dyskotekowe, widowiskowo - sportowe itp.) – na 87 kontroli w tych obiektach 
stwierdzono 279 nieprawidłowości. 
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 instytucje prowadzące obiekty zamieszkania zbiorowego (hotele, obozy, obiekty 
wypoczynku dzieci i młodzieży) – na 36 kontroli w tych obiektach stwierdzono 28 
nieprawidłowości,  

       

   
 
 
 

 obiekty instytucji lub wspólnot mieszkalnych w tym wielorodzinnych – na 45 kontroli w 
tych obiektach, stwierdzono 37 nieprawidłowości,  
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 obiekty w zakładach produkcyjnych i magazynowych (między innymi zakład dużego 
ryzyka), w 43 skontrolowanych obiektach stwierdzono 49 nieprawidłowości, 

    

   
 

   
 

 obiekty i tereny nadzorowane przez nadleśnictwa, w 41 skontrolowanych obiektach 
stwierdzono 11 nieprawidłowości 
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12.2. Wyniki działań pokontrolnych (administracyjne i nadzorczo-egzekucyjne)  

W wyniku wykrytych nieprawidłowości podczas prowadzonych czynności kontrolno – 
rozpoznawczych, odbiorach nowo wybudowanych obiektów, jak również  
w działaniach prewencyjnych przeprowadzanych po działaniach ratowniczo - gaśniczych 
prowadzone były działania nadzorczo – egzekucyjne.  
Do takich działań przeprowadzanych w 2010 roku można zaliczyć: 

 53 nałożone decyzje administracyjne w wyniku wykrytych nieprawidłowości z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej i 28 decyzji zakazujących użytkowania urządzeń i instalacji technicznych                     
w budynkach,  

 3 upomnienia egzekucyjne związane z niewykonaniem zaleceń zawartych w decyzjach 
administracyjnych, 

 10 mandatów na kwotę 1500 zł, nałożonych podczas prowadzenia czynności kontrolno – 
rozpoznawczych i ustalania przyczyny okoliczności powstania pożarów,  

 negatywnych stanowisk związanych z nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas odbiorów 
obiektów. 

Pozostałe działania, które były podejmowane, to 69 wystąpienia do instytucji w tym 61 razy                    
do nadzoru budowlanego (najczęściej związane z odbiorami obiektów lub nieprawidłowościami 
budowlanymi, instalacyjnymi), 19 razy współpracowano z administracją powiatową,  
17 z samorządami, 42 razy z innymi instytucjami (zakłady ubezpieczeniowe, Policja, konserwator 
zabytków, itp.).  

12.3. Analiza z przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych 

Podsumowując przeprowadzone kontrole, postępowania nadzorczo – egzekucyjne oraz 
wnioski i uwagi pracowników wydziału, potwierdza się potrzeba prowadzenia czynności kontrolno - 
rozpoznawczych w zakładach i instytucjach. W kontrolowanych 253 obiektach wykryto aż 417 
nieprawidłowości, co stanowi średnio 1,6 na jeden kontrolowany obiekt. Najwięcej, bo aż 279 
nieprawidłowości zostało wykrytych w obiektach użyteczności publicznej, gdzie 40 dotyczyło 
użytkowania i przeglądów instalacji użytkowych, 30 umiejscowienia i sprawności podręcznego 
sprzętu gaśniczego, hydrantów wewnętrznych, 23 warunków ewakuacji. Następna grupa obiektów, 
to obiekty produkcyjne i magazynowe, w których wykryto 49 nieprawidłowości, głównie były to 
nieprawidłowości dotyczące użytkowania i przeglądów instalacji użytkowych, nieprawidłowego 
magazynowania materiałów, umiejscowienia i sprawności podręcznego sprzętu gaśniczego. 
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W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości KP PSP wydała 81 decyzji administracyjnych,                           
w tym 28 decyzji zakazujących użytkowania urządzeń i instalacji technicznych w budynkach,                 
3  upomnienia dotyczące niewykonania zaleceń zawartych w decyzjach administracyjnych.  

W omawianym okresie, podczas prowadzenia czynności kontrolno – rozpoznawczych, również 
podczas ustalania przyczyny okoliczności powstania pożarów, nałożono 10 mandatów kredytowych 
na kwotę 1500 zł.  

Obiekty zakładów i instytucji zakwalifikowane do poszczególnych grup były planowane                           
i typowane w celu sprawdzenia warunków ewakuacji, rozmieszczenia sprzętu gaśniczego, wiedzy 
użytkowników, opiekunów, postępowania w przypadku powstania pożaru, podjęcia prawidłowej 
ewakuacji, znajomości użycia sprzętu gaśniczego znajdującego się na wyposażeniu obiektów.                
W przypadku zakładów produkcyjno – magazynowych głównym założeniem było występowanie              
w obiektach zagrożeń (magazynowania materiałów niebezpiecznych, wad technologicznych innych 
zagrożeń pożarem) oraz prowadzoną oceną powstałych pożarów i miejscowych zagrożeń. 
Analizując powyższą statystykę należy uwzględnić, iż były to główne grupy obiektów,                    
w których zaplanowane zostały czynności kontrolno – rozpoznawcze. Kontrole prowadzone                       
w obiektach w 2010 roku były trafne, a usuniecie stwierdzonych nieprawidłowości posłuży 
zwiększeniu bezpieczeństwa użytkownikom.   

Nieprawidłowe magazynowanie materiałów                    
 

Nieprawidłowy monta ż instalacji elektrycznej, 
oświetleniowej (obiekt ko ścielny)    
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13. Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej 

W celu zapobiegania powstawaniu pożarów i zagrożeń podejmuje się również działania 
propagowania wśród ludności zasad bezpieczeństwa i świadomości prewencyjnej. Pracownicy 
wydziału realizowali działania związane z popularyzacją ochrony przeciwpożarowej wśród 
społeczeństwa naszego powiatu.  Działania propagandowe były realizowane poprzez współpracę z 
mediami, przekazywanie informacji mediom i dziennikarzom o działaniach podejmowanych przez 
jednostki straży pożarnych, uroczystościach, jakie były organizowane na terenie powiatu przez 
jednostki ochrony przeciwpożarowej, informacji w zakresie likwidacji zdarzeń (kroniki strażackie), 
prowadzonych ćwiczeniach zgrywających, informacje uświadamiające społeczeństwo                               
o zagrożeniach w związku z użytkowaniem obiektów, urządzeń, instalacji, zasadach 
bezpieczeństwa i profilaktyki przeciwpożarowej. Informacje były również umieszczane  na stronach 
internetowych naszej Komendy, Komendy Wojewódzkiej i Głównej. W wyniku współpracy                         
z mediami 329 razy ukazały się informacje w prasie lokalnej, które były następnie skanowane                    
i przesyłane na serwer rzecznika prasowego Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.  

Do imprezy wpisanej już w coroczny kalendarz należy zaliczyć Ogólnopolski Turniej Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W dniu 20 marca 2010 roku w Szkole Podstawowej                 
w Świętej odbył się powiatowy finał tego turnieju, prowadzony przez Prezesa ZOP ZOSP RP dh 
Andrzeja Kacprzaka. W przygotowaniu i pracach komisji brali udział strażacy komendy w składzie 
mł. bryg. Sławomir Rogut (przewodniczący), mł. asp. Kazimierz Wiebskowski,                                       
mł. kpt. Sławomir Włoszczyński.  

 

  
 

 
   

    Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” eliminacje powiatowe 
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W ramach wzajemnej współpracy, jak co roku w marcu w siedzibie Nadleśnictwa Złotów 
odbyła się Powiatowa Narada Koordynacyjna w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego 
obszarów leśnych na terenie powiatu. W naradzie uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych 
nadleśnictw i  KP PSP w Złotowie. Również w 2010 roku szkolenie dla służb leśnych w zakresie 
obsługi agregatu gaśniczego  prowadzone przez pracowników KP PSP w Złotowie. 

 

  
 
W maju w związku z miesiącem ochrony przeciwpożarowej, w naszej jednostce zostały 

przeprowadzone wizytacje dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, podczas których strażacy 
zapoznawali je z obiektami naszej komendy. Przeprowadzano pogadanki, pokazy sprzętu i działań 
gaśniczych. 
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W ramach prowadzonych ćwiczeń ewakuacyjnych przez dyrektorów placówek szkolnych                   
i przedszkolnych strażacy komendy również uczestniczyli w realizacji tych ćwiczeń. Pracownicy, 
dzieci i młodzież szkolna byli zapoznawani z profesją oraz z sprzętem będącym na wyposażeniu 
służb ratowniczych. 
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IV. Zagadnienia kwatermistrzowsko – techniczne oraz 
zabezpieczenie finansowe funkcjonowania komendy 

Do głównych zadań sekcji kwatermistrzowskiej, techniki, informatyki i łączności (KTIiŁ) 
realizowanych w 2010 roku należało utrzymanie wysokiego wskaźnika sprawności technicznej oraz 
prowadzenie całości spraw związanych z eksploatacją pojazdów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego. 
Sekcja dążyła również do poprawy wyposażenia technicznego Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, 
zaopatrywała strażaków w odzież specjalną i środki ochrony osobistej oraz administrowała                       
i utrzymywała obiekty komendy, sprzęt i sieć informatyczną oraz systemy łączności przewodowej                  
i radiowej. Przygotowywano dokumentację i zestawienia dot. obsługi mieszkaniowej, mundurowej           
i socjalnej strażaków. 

 Dzięki oszczędnemu wydatkowaniu środków budżetowych przekazanych Komendzie                     
w minionym roku udało się zrealizować zaplanowane i bieżące zadania. W realizacji tych zadań 
pomogły pozyskane dodatkowe środki finansowe ze Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta 
Złotów, Fundacji św. Krzysztofa Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Samochodowych 
z Wrocławia, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile oraz Urząd Gminy Lipka.  

1. Administrowanie obiektami 

1.1. Prace remontowo – modernizacyjne obiektów i pomieszczeń 

W ciągu roku przeprowadzono kilka remontów w obiektach, zarówno zaplanowanych jak  
i wynikających z konieczności bieżącej konserwacji.  

Z ważniejszych prac remontowych wykonano: 
 Rozpoczęto remont generalny pomieszczeń warsztatowych. W 2010r. wykonano pierwszy 

etapie, tj. ok.3/4 prac, które obejmowały następujący zakres: 
- wymiana posadzek wewnątrz i przed budynkiem, 
- wymiana instalacji elektrycznej, 
- wymiana oświetlenia, 
- wykonanie sufitu podwieszanego, 
- wymiana drzwi, 
- remont ścian: płytki ceramiczne, mozaika. 

Środki pozyskane na ten cel pochodziły z: 
- Komenda Główna PSP   - 20.000 zł 
- Komenda Wojewódzka PSP   - 30.000 zł 
- Urząd Gminy Lipka    - 30.000 zł 

 

     
 

 odnowienie pasów ostrzegawczych na słupach i przy krawędziach bram  
w garażu JRG, 

 malowanie świetlicy w JRG, 
 malowanie ścian i wyłożenie płytek ceramicznych nad stołem do kontroli sprzętu ODO                     

w pomieszczeniu sprężarkowi, 
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 wymiana zaworów w grzejnikach c.o., 
 remont podmurówki i parapetów w łączniku między PSK i JRG. 

1.2. Doposażenie pomieszczeń 

Posiadane środki finansowe pozwoliły jedynie na wymianę wyeksploatowanego, 
nienadającego się do naprawy telewizora w świetlicy JRG i wymianę krzesła obrotowego w jednym 
z biur. 

1.3. Nadzór nad właściwym funkcjonowaniem instalacji i urządzeń oraz 
utrzymaniem porządku w obiektach 

W zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego wszystkich istniejących instalacji, 
urządzeń i sprzętu kwaterunkowego:  

 na bieżąco dokonano niezbędnego zaopatrzenia,  
 dokonywano we własnym zakresie lub zlecano usuwania powstałych awarii, 
 dokonywano opłat za nośniki energii, usługi komunalne i inne, 
 nadzorowano utrzymanie czystości przez firmę świadczącą usługę sprzątania  

w budynku Komendy,  
 nadzorowano utrzymywanie porządku przez strażaków w obiektach JRG, na placach, 

parkingach i na drodze dojazdowej oraz dbanie o zieleń na terenie Komendy, 
 w sezonie zimowym sprawowano nadzór nad stanem nawierzchni placów i dróg 

dojazdowych, 
 zlecano i nadzorowano konserwację i naprawy urządzeń grzewczych (pieca co, nagrzewnic                 

i dmuchaw), wewnętrznej sieci telefonicznej, kserokopiarki, urządzeń klimatyzacyjnych i 
sieci komputerowej. 

2. Dążenie do sukcesywnej poprawy wyposażenia 

Sekcja na bieżąco prowadzi analizy stanu wyposażenia w pojazdy, sprzęt ratowniczy, środki 
gaśnicze, sorbenty i neutralizatory, w indywidualne środki ochrony osobistej oraz umundurowanie, 
z których wynikały potrzeby.  

2.1. Doposażenie w sprzęt ratowniczy, środki gaśnicze, sorbenty i 
neutralizatory 

Prowadzono zaopatrzenie w sprzęt i wyposażenia, dążąc do osiągnięcia normatywu 
wyposażenia oraz odtwarzając zużyte składniki.  

Zakupiono: 
 skokochron Moratex (skoki z wysokości do 15 m), 

Zakup skokochronu sfinansowany przez:  
• Urząd Miasta w Złotowie    - 25.000 zł  
• Spółdzielnię mieszkaniową „Piast” w Złotowie  -   1.000 zł  

 ciężki zestaw narzędzi hydraulicznych Lukas: 
- agregat hydrauliczny P 640, 
- podwójne zwijadło DHR 20, 
- rozpieracz ramieniowy SP 510, 
- rozpieracz kolumnowy teleskopowy R 422, 
- zestaw łańcuchów KSV 11, 
- nożyce S 510, 
- wspornik do rozpieraczy kolumnowych LRS 120, 
- zestaw podpór LQS 1, 
- zabezpieczenie poduszek pneumatycznych kierowcy i pasażera Air Bag Safe I i II, 
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Zakup ciężkiego zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego sfinansowali:  
 Starostwo Powiatowe                              – 50.000 zł,  
 Fundacja św. Krzysztofa PDPwWS z Wrocławia    – 51.360 zł,  

 

   
 

 
 

Ze środków uzyskanych z PZU „ŻYCIĘ” w wysokości 4.500 zł zakupiliśmy: 
 poduszki pneumatyczne do podnoszenia Vetter V 20 – 2 szt., 

 

 
 

 kombinezon do pracy w wodzie – 2 kpl., 
 przyrząd do kontroli ubrań gazoszczelnych Porta Control, 
 węże tłoczne W-75 – 2 odc., 
 smok skośny 110, 
 szelki asekuracyjne – 2 szt. 

 

   
 
Z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile otrzymaliśmy: 

 zestaw ratownictwa medycznego R-0 – 5 kpl. 
 deska ortopedyczna      – 2 szt. 
 kołnierze usztywniające    - 13 szt. 
 opatrunek schładzający     - 6   szt. 
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 reduktor tlenowy     - 1   szt.  
 rękawice jednorazowe    - 10 op. 
 maski wysokich stężeń    - 4 szt. 
 słoje do odsysania z cewnikami   - 3 kpl. 

 

 

2.2. Doposażenie strażaków w indywidualne środki ochrony osobistej oraz 
umundurowanie. 

W ciągu roku w zależności od potrzeb realizowane były uzupełniające zakupy odzieży                         
i środków ochrony indywidualnej w miejsce zużytej oraz dla nowo przyjętych strażaków. Wycofano 
z eksploatacji tę część wyekwipowania osobistego, która nie spełniała wymogów dyrektywy Unii 
Europejskiej i w to miejsce zakupiono nowe. Łącznie zakupiono: 

 

 buty specjalne gumowe   – 15 par, 
 buty specjalne skórzane    – 12 par, 
 ubrania specjalne strażaka  – 8 kpl., 
 rękawice strażackie    – 3 pary, 
 ubrania koszarowe    – 6 kpl.,  
 hełmy strażackie    – 5 szt., 
 podkoszulki letnie i zimowe   – 16 szt. 
 pasy strażackie    – 30 szt. 
 toporki strażackie    – 25 szt. 
 zatrzaśnik     – 27 szt. 
 podpinka linkowa    – 21 szt. 
 sygnalizatory bezruchu   – 21 szt. 
 

Dokonano również:  
 zakupów umundurowania służbowego i wyjściowego zgodnie ze złożonymi 

zapotrzebowaniami przez strażaków w służbie stałej,  
 zakupu 2 kpl. umundurowania wyjściowego dla funkcjonariuszy, którzy przeszli do służby 

stałej,  
 zakupu 1 kpl. umundurowania służbowego dla nowo przyjętego strażaka, 
 zakupu i wydano dla całego stanu osobowego środki higieny osobistej.  
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2.3. Przekazanie zbędnych pojazdów do jednostek OSP 

Komenda Powiatowa po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji oraz przeprowadzeniu 
odpowiedniej procedury, przekazała dla OSP Łąkie lekki samochód dowodzenia  
i łączności na podwoziu Iveco. 

 

 

3. Naprawa i konserwacja sprzętu i pojazdów 

3.1. Naprawy i konserwacje sprzętu ochrony dróg oddechowych 

W 2010r. w ramach nadzoru nad prawidłowym działaniem sprzętu ochrony dróg 
oddechowych i przeciwchemicznym: 

 zlecano i nadzorowano wykonanie przeglądów półrocznych nadciśnieniowych aparatów 
oddechowych oraz masek do tych aparatów, 

 zlecano i nadzorowano wykonanie przeglądów półrocznych sprężarki powietrznej do 
pompowania buli powietrznych, 

 zlecano naprawy uszkodzonego sprzętu ochronnego. 
Na bazie własnego zaplecza naprawczego wykonywano: 

 badania szczelności ubrań gazoszczelnych oraz masek do aparatów powietrznych, 
 okresowe konserwacje i kontrole aparatów powietrznych podciśnieniowych (24), 
 obsługi butli powietrznych do aparatów oddechowych wraz z pompowaniem (417). 

W ramach współpracy z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych: 
 prowadzono nieodpłatnie serwis podciśnieniowego sprzętu ochrony dróg oddechowych, 
 organizowano kontrole nadciśnieniowych aparatów oddechowych dla jednostek OSP przez 

serwis zewnętrzny. 

3.2. Naprawy i konserwacje samochodów, sprzętu silnikowego i ratowniczo - 
gaśniczego. 

W powiatowym punkcie  konserwacji sprzętu silnikowego (PPKSS) prowadzono: 
 obsługi techniczne pojazdów i sprzętu silnikowego (OL, OZ, OT-1, OT-2 „N”),  
 remonty i konserwacje pojazdów, sprzętu silnikowego i ratowniczego Komendy Powiatowej. 

W ciągu 2010 roku wykonano: 
 115 różnego rodzaju okresowych obsług technicznych pojazdów i sprzętu silnikowego,  
 13 poważnych i wiele drobnych napraw pojazdów i sprzętu silnikowego,  
 codzienne obsługi pojazdów,  
 naprawy i konserwacje pozostałego sprzętu ratowniczo-gaśniczego. 
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W/w prace wykonywane były przez strażaków w czasie służby, a jedynie części zamienne, 
materiały eksploatacyjne i konserwacyjne zostały zakupione. Poważniejsze naprawy pojazdów  
i sprzętu ratowniczego wykraczające poza posiadaną wiedzę i środki techniczne oraz naprawy  
i przeglądy gwarancyjne były zlecane do firm zewnętrznych – 7 przypadków.  

3.3. Pozostałe zagadnienia gospodarki transportowej i techniki. 

W zakresie eksploatacji i utrzymania sprzętu realizowano: 
 prowadzenie nadzoru nad: 

 terminowymi badaniami technicznymi pojazdów,  
 badaniami urządzeń i pojazdów przez UDT,  
 wymaganymi legalizacjami: butle powietrzne i tlenowe, detektory gazowe, gaśnice,  
 przeglądami gwarancyjnymi i okresowymi,  
 naprawami pojazdów, sprzętu silnikowego i ratowniczego, 
 zaopatrzeniem w części zamienne i materiały eksploatacyjne,  
 zaopatrzeniem w paliwa i rozliczaniem ich zużycia. 

 zgłaszanie do KW PSP wyjazdy pojazdów służbowych poza powiat i województwo, 
 nadzorowanie wykorzystania pojazdów do celów administracyjnych i gospodarczych, 
 prowadzenie ewidencji pojazdów, sprzętu silnikowego i ratowniczego. 

4. Nadzór nad środkami trwałymi i nietrwałymi 

W ramach prowadzonego nadzoru nad środkami trwałymi i nietrwałym: 
 przeprowadzono analizę stanu posiadanego sprzętu i wyposażenia w wyniku czego 

sporządzono listy zużytych składników majątkowych przewidzianych do likwidacji w roku 
2011, 

 w ciągu roku złożono jeden wniosek kasacyjny do Komendanta Wojewódzkiego PSP 
 oraz jeden do Komendanta Powiatowego,  
 skasowane składniki majątkowe zdjęto ze stanów inwentarzowych,  
 na bieżąco prowadzono ewidencję środków trwałych i pozostałych środków trwałych – 

książki inwentarzowe, ewidencja komputerowa, 
 zaktualizowano wykazy wyposażenia w poszczególnych pomieszczeniach i na samochodach, 
 prowadzono gospodarkę magazynową, przyjmowano na magazyn zakupione przedmioty                   

i wydawano je dla pracowników zgodnie z potrzebami, 
 na bieżąco prowadzono zaopatrzenie i ewidencję sortów mundurowych (karty mundurowe)  

oraz odzieży ochronnej i wyekwipowania osobistego, 
 prowadzono ewidencję narzędzi warsztatowych (karty narzędziowe) będących na 

wyposażeniu strażaków. 

5. Przeglądy techniczne 

5.1. Przeglądy w KP PSP 

Zgodnie z rozkazem nr 1/WTT/2010 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP  
w Poznaniu komisja powołana przez Komendanta Powiatowego dokonała Przeglądu Technicznego 
w KP PSP i jednostkach OSP w ramach którego sprawdzono: 

 
 sprawności technicznej pojazdów, sprzętu pływającego, sprzętu silnikowego, innego 

sprzętu pożarniczego (dla którego prowadzone są karty kontroli sprzętu) 
 zaplecze obsługowo – naprawcze i garażowe, 
 dokumentację eksploatacyjną pojazdów i sprzętu a w szczególności: kart eksploatacyjnych 

sprzętu, atestów, legalizacji urządzeń pomiarowych, dowodów rejestracyjnych, aktualności 
badań Urzędu Dozoru Technicznego, dokumentacji eksploatacyjnej pojazdów i sprzętu, 

 system przeglądów i konserwacji sprzętu ODO, ubrań gazoszczelnych i specjalnych, 
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 wiadomości kierowców w zakresie znajomości obsługi pojazdów i sprzętu silnikowego 
będącego na wyposażeniu jednostki oraz znajomości przepisów Prawa o ruchu drogowym, 

 posiadane dokumenty, uprawniające do prowadzenia pojazdów oraz do pracy sprzętem 
specjalistycznym, 

 stan bhp pomieszczeń garażowych i sprzętu stanowiącego wyposażenie pojazdów 
pożarniczych, 

 aktualność i kompletność wpisów w książkach obiektów budowlanych stanowiących 
własność PSP, 

 

   
 
W ramach przygotowań do Przeglądu Technicznego strażacy z JRG we własnym zakresie 

przeprowadzili obsługi techniczne i konserwacje pojazdów, sprzętu silnikowego, pozostałego 
sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz pomieszczeń technicznych w komendzie. 

Przegląd wykazał, że pojazdy i sprzęt ratowniczy są utrzymane  
w bardzo dobrym stanie, gwarantującym niezawodne i bezpieczne działanie, dokumentacja 
prowadzona jest zgodnie z wytycznymi, a wiedza kierowców na dobrym poziomie. Ocenę tę 
potwierdziły również komisje: obszarowa z KP PSP Gniezno oraz komisja wojewódzka z KW PSP 
Poznań. Z przeprowadzonego przeglądu sporządzono protokół, który wysłano do KW PSP.  

5.2. Przeglądy sprzętu silnikowego i remiz OSP  

Komisja powołana przez Komendanta Powiatowego przeprowadziła Przegląd Techniczny we 
wszystkich jednostkach OSP typu „S”, tj. w 27. Sprawdzeniu poddano:   

 sprawność techniczną pojazdów i sprzętu oraz stanu zaplecza obsługowo – garażowego 
jednostek OSP będących w KSRG – na potrzeby KW PSP, 

 sprawność techniczną pojazdów i sprzętu, stanu zaplecza obsługowo – garażowego, 
wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i środki ochrony osobistej zgodnie z normatywami, 
dokumentację eksploatacyjną sprzętu silnikowego oraz uprawnienia członków do wykonywania 
działań ratowniczych jednostek OSP wszystkich jednostek typu „S” – na potrzeby KP PSP. 

 

Wyniki końcowe przedstawiają się następująco: 
 

Klasyfikacja jednostek KSRG 
 

1. OSP Okonek   -  90      pkt. 
2. OSP Święta   -  90      pkt. 
3. OSP Krajenka  -  89,5   pkt. 
4 .OSP Lipka   -  87,5   pkt. 
 
5. OSP Blękwit,    -  86,5    pkt. 
6. OSP Zakrzewo   -  86,5    pkt. 
7. OSP Jastrowie   -  86    pkt. 
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8. OSP Lotyń   -  85    pkt. 
9. OSP Radawnica  -  81,5    pkt. 
10. OSP Tarnówka  -  79,5    pkt. 
11. OSP Sypniewo  -  77       pkt. 

 
Klasyfikacja OSP spoza KSRG 

 
1. OSP Głomsk       - 90     pkt. 
2. OSP Pniewo        - 89     pkt. 
3. OSP Augustowo  - 88     pkt. 

 
4. OSP Lędyczek      - 86,5  pkt. 
5. OSP Łąkie            - 83 pkt. 
6. OSP  Osówka       - 82,5  pkt. 
7. OSP Podgaje        - 82 pkt. 
8. OSP Osowo        - 80,5  pkt. 
9. OSP W. Buczek  - 80 pkt. 
10. OSP Batorowo     - 79 pkt. 
11. OSP Zalesie        - 78 pkt. 
12. OSP Kujan          - 77,5 pkt. 
13. OSP Podróżna  - 77,5  pkt. 
14. OSP Kleszczyna  - 72 pkt. 
 

W trakcie przeprowadzanych przeglądów największą ilość nieprawidłowości stwierdzono                
w następujących zagadnieniach: 

 
 konserwacja podwozi i nadwozi samochodów, 
 braki normatywnego wyposażenia osobistego strażaków-ratowników,  
 braki w stosunku do normatywnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, 
 sprzęt ratowniczy bez aktualnych atestów, 
 niekompletne i nieaktualne dokumenty,  
 braki w normatywnej ilość środków pianotwórczych, 
 brak dublerów kierowców,  
 usterki w zakresie stanu technicznego instalacji użytkowych w obiektach strażnic. 
 niepełne zbiorniki paliwowe sprzętu silnikowego, 

 

   
OSP Okonek 
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OSP Osowo                                                         OSP Kujan 

 
Sporządzono informacje zbiorcze z przeglądów w jednostkach z poszczególnych gmin  

i wysłano do odpowiednich Burmistrzów i Wójtów. Z przeprowadzonego przeglądu sporządzono 
również odpowiedni protokół, który wysłano do KW PSP.  

6. Inne zrealizowane zadania 

 Na bieżąco rozpatrywano wnioski i zgodnie z terminami wydawano decyzje oraz 
sporządzano listy dotyczące równoważników za remont i brak lokalu. Naliczono strażakom 
równoważniki w zamian za mundurowanie oraz za jednorazowy przejazd na koszt MSWiA.  

 W obowiązujących terminach wypłacano wszystkie świadczenia przysługujące 
funkcjonariuszom.  

 Sekcja „kwatermistrzowska” sprawowała nadzór nad bieżącymi wydatkami komendy, 
zakupami i zamówieniami, terminowym podpisywaniem umów z dostawcami, nadzorowała 
przestrzeganie ustawy „Prawo zamówień publicznych” przy wydatkowaniu środków 
budżetowych.  

 Opisywano, analizowano i sprawdzano pod względem merytorycznym wszystkie faktury                   
i rachunki płacone przez komendę.  

 Nadzorowano jednostki OSP wchodzące w skład KSRG w kwestii wydatkowania dotacji                  
z budżetu państwa oraz dokonano rozliczenia tych jednostek z przyznanej dotacji.  

 Sporządzano wymagane sprawozdawczość, wykazy i zestawienia. 

7. Wnioski  

 Dzięki sukcesywnemu doposażeniu JRG w sprzęt ratowniczo - gaśniczy i pojazdy, braki  
w stosunku do obowiązujących normatywów wyposażenia określonych w Rozporządzeniu MSWiA  
z 22 września 2000 roku są coraz mniejsze. Mimo to do ważniejszych braków można zaliczyć:   

 samochód lekki kwatermistrzowski,  
 średni samochód ratowniczo-gaśniczy, 
 kabina dekontaminacyjna, 
 pompa głębinowa turbinowa, 
 detektor napięcia, 
 radiometr. 
W chwili obecnej strażacy wyposażeni są w odpowiednią ilość środków ochrony 

indywidualnej zapewniającą bezpieczne prowadzenie działań ratowniczych. 
 Przeglądy techniczne w jednostkach OSP wykazały w przeważającej ilości jednostek bardzo 
wysoki poziom stanu technicznego i konserwacji pojazdów, sprzętu ratowniczego i remiz. Niestety 
istnieją jeszcze jednostki, w których należy te elementy poprawić. 
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V. Realizacja planu finansowego w 2010 roku 

Plan finansowy na 2010 rok wyniósł ogółem 3.122.860,00 zł.  
 

z tego: - na inwestycje  80.500,00 zł 
- na wydatki rzeczowe 3.042.360,00 zł  

 
Środki finansowe pochodziły z niżej podanych źródeł: 
 

Plan finansowy po zmianach na 2010 r.  w zł 
O G Ó Ł E M 
w tym: 

3.122.860,00 

• Dotacja celowa 2.995.000,00 
• Dotacja z rezerwy celowej 

Ministra Finansów     
12.860,00 

• Środki własne Powiatu 
w tym:  

115.000,00 

� Urząd Miejski Złotów 25.000,00 
� Urząd Gminy Lipka 30.000,00 
� SM „PIAST” Złotów 1.000,00 
� PZU SA 4.500,00 
� Starostwo Powiatowe 54.500,00 

  
Poza planem:  z KG PSP  20.000,00 

 
Wydatki poniesiono na:  
 

Wydatki Kwota w zł 
% w stosunku 

do całego planu 
finansowego 

Płace, ubezpieczenia ZUS i Fundusz Pracy od 
cywili, uposażenia, nagrody roczne, nagrody 
jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody 
uznaniowe,  

2.490.222,00 79,74 

Wydatki rzeczowe – równoważniki i na 
utrzymanie obiektów, zakup materiałów w tym 
paliwo, części zamienne, odzież ochronna 
sorty mundurowe, wyposażenie, materiały 
informatyki, materiały do utrzymania 
obiektów, energia el, gaz, woda, usługi 
remontowe, opłaty, Internet, telefony, 
delegacje, rejestracje pojazdów, podatek od 
nieruchomości, materiały   biurowe i inne 

552.138,00 17,68 

Wydatki inwestycyjne 80.500,00      2,58 
RAZEM 3.122.860,00 100,00 

 
Wydatki inwestycyjne w 2010 r. poniesiono na zakup: 

 54.500,00 zł zestaw ciężki narzędzi hydraulicznych (50,000,00 zł Starostwo; 4.500,00 PZU) 
 26.000,00 zł skokochron ( 25.000,00 zł UM Złotów; 1,000,00 zł SM „PIAST) 

Środki finansowe z Komendy Głównej PSP przeznaczono na remont warsztatu. 
Ponadto otrzymaliśmy w 2010 r. darowizny od niżej wymienionych darczyńców: 

 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Piła  - o wartości    10.043,02 zł 
 Fundacja św. Krzysztofa     - o wartości    51.360,00 zł 
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Realizacja planu finansowego w roku 2010 przebiegała zgodnie z założeniami. Ten budżet 
pozwolił nam wykonać zadania bez zobowiązań wymagalnych na koniec roku tj. wobec 
pracowników i dostawców towarów i usług.        
 
Dotacje dla naszej jednostki spływały sukcesywnie nie powodując zakłóceń w płatnościach. 

 
 
 

 
 


