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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o Państwowej Straży Pożarnej w art. 14 ust. 1 

nakłada na Komendanta Powiatowego PSP obowiązek złożenia Radzie Powiatu  informacji  

o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Przedmiotowy 

dokument ma więc za zadanie pokazać aktualny stan ochrony przeciwpożarowej ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na zagrożenia występujące na terenie powiatu oraz jego 

operacyjne zabezpieczenie. Celem właściwego przedstawienia tej tematyki sporządzone 

zostało niniejsze opracowanie.  

Jednym z podstawowych dokumentów, na podstawie którego Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie realizowała swoje ustawowe zadania jest 

zatwierdzone przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej opracowanie pt.: 

„Cele i kierunki działania Państwowej Straży Pożarnej i krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego na rok 2016”. Ponadto podstawą opracowania rocznych planów były: 

 zadania wynikające z ustaw pożarniczych oraz przepisów wykonawczych do tych 

ustaw; 

 zadania wynikające ze „Strategii Rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo–

Gaśniczego w Województwie Zachodniopomorskim do roku 2017”; 

 wnioski wynikające z własnych analiz i opracowań; 

 zadania wynikające ze współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej; 

 

Główny ciężar prac skupiał się na: 

 doskonaleniu organizacji i funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej w powiecie; 

 rozpoznawaniu zagrożeń dla ludności oraz kontrole związane z przestrzeganiem 

przepisów przeciwpożarowych; 

 organizacji szeregu ćwiczeń dla strażaków PSP jak i OSP doskonalących ich 

umiejętności ratownicze; 

 propagowaniu wśród mieszkańców powiatu zasad związanych z bezpieczeństwem 

pożarowym; 

 poprawie stanu wyposażenia w sprzęt ratowniczo – gaśniczy; 

 dalszej poprawie stanu technicznego obiektu KP PSP i terenu przyległego; 

 

Niniejsze opracowanie przedstawia szczegółowo określone we wstępie zagadnienia stanowiąc 

tym samym źródło informacji o problematyce ochrony przeciwpożarowej powiatu 

gryfińskiego.  
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1.  Organizacja KP PSP w Gryfinie 
 

W 2016 roku obowiązywał  Regulamin Organizacyjny Komendy Powiatowej PSP  

w Gryfinie zatwierdzony przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego 

Państwowej Straży Pożarnej Zarządzeniem Nr 108/2014 z dnia 30 października 2014 r.  

W oparciu o powyższy regulamin struktura organizacyjna komendy została przedstawiona na 

poniższym diagramie.   

Obowiązująca struktura komendy wyróżnia się następujące  

komórki organizacyjne:  

 
1). Wydział Operacyjno – Szkoleniowy (PR) 

2). Sekcja ds. kontrolno - rozpoznawczych (PZ) 

3). Samodzielne stanowisko pracy ds. kadr (PK) 

4). Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów (PF) 

5). Samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich (PT) 

6). Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacji (PO) 

7). Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza (PJRG). 
 

  
 
Schemat struktury organizacyjnej KP PSP w Gryfinie. 
 

Nadal obowiązywał Regulamin Pracy i Służby w KP PSP w Gryfinie zwany „regulaminem”, 

którego zadaniem jest ustalanie praw i obowiązków stron stosunku służbowego oraz 

organizacja i porządek służby w komendzie. Ww. regulamin został sporządzony na podstawie 

Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 

2006 roku w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych 

Państwowej Straży Pożarnej oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego.  



  Do użytku służbowego 

 

Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu gryfińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
 

4 

2.  Planowanie   
 

Planowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie w szczególności opierało się na opracowanym przez Komendę Główną 

Państwowej Straży Pożarnej dokumencie pn. „Cele i kierunki działania Państwowej Straży 

Pożarnej i krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na rok 2016”. Powyższe cele 

określają kierunki działania Państwowej Straży Pożarnej m.in. w zakresie rozpoznawania, 

przygotowania i ochrony przed  zagrożeniami na rzecz bezpieczeństwa  Państwa i obywateli.  

Podobnie jak w latach poprzednich opracowane zostały poniższe plany, do których realizacji 

zobligowani byli wszyscy pracownicy komendy. Wymienić tu należy: 

 roczny plan pracy w komendzie,  

 roczny plan doskonalenia zawodowego w Komendzie Powiatowej  Państwowej Straży 

Pożarnej i  Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej, 

 miesięczne plany pracy, 

 kwartalne plany pracy,  

 miesięczne plany doskonalenia zawodowego w Komendzie Powiatowej  Państwowej 

Straży Pożarnej i  Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej. 

 

Z wykonania planów sporządzana została stosowna dokumentacja, dzięki której Komendant 

miał możliwość kontrolowania realizacji zadań przypisanych do konkretnych komórek 

organizacyjnych, jak również dogłębnie oceniać stopień zaangażowania w zadania, które 

zostały zlecone każdemu pracownikowi komendy. 

Planowanie pracy oraz realizacja zadań opierała się również, tak jak w latach poprzednich  

o „Strategię Rozwoju KSRG na terenie powiatu gryfińskiego na lata 2007-2017”. Dokument 

ten ma za zadanie określenie możliwości i kierunki rozwoju ochrony przeciwpożarowej na 

terenie powiatu wraz z analizą rozwoju potencjalnych zagrożeń oraz likwidacji ich skutków 

przy wykorzystywaniu coraz to nowocześniejszych rozwiązań technicznych.  

W roku sprawozdawczym odbywały się  spotkania robocze z komendantami gminnymi ZOSP 

RP, z osobami prowadzącymi sprawy ochrony przeciwpożarowej w gminach, jak również  

od 15 grudnia 2016 r. z nowo wybranym Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP.  

W czasie organizowanych spotkań omawiano sprawy bieżące dotyczące: funkcjonowania 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, prawidłowego prowadzenia akcji ratowniczo – 

gaśniczych, organizacji obchodów Dnia Strażaka, zawodów sportowo – pożarniczych, innych 

uroczystości i imprez strażackich, współorganizacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej. 

3.  Nadzór i kontrola 
 

Kontrole wewnętrzne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie przeprowadzane były w oparciu o  Decyzję nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych  

z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie 

zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach 

organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych,  

a także o Zarządzenie Nr 9/2012 Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie z dnia 16 lipca 

2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Komendzie 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Nadzór merytoryczny nad komórkami 
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organizacyjnymi sprawowany jest bezpośrednio przez Komendanta Powiatowego PSP i jego 

Zastępcę.  

W 2016 r. w KP PSP w Gryfinie zostały przeprowadzone 2 kontrole wewnętrznych oraz  

3    kontrole zewnętrzne. 

 2 kontrole wewnętrzne, uproszczone, przeprowadzane przez kierownictwo jednostki 

lub w jego imieniu przez odpowiednie komórki organizacyjne.  Występowanie 

przeciwko zjawiskom niekorzystnym oraz informowanie właściwych jednostek  

o dokonanych spostrzeżeniach, jednakże bez decydowania o zmianie kierunku 

działania jednostki kontrolowanej. 

Celem przeprowadzenia kontroli wewnętrznych w KP PSP w Gryfinie była ocena 

funkcjonowania komórek organizacyjnych pod kątem zgodności wykonywanych 

zadań z przyjętym planem pracy oraz obowiązującymi przepisami, możliwość korekty 

zaistniałych błędów, a także ustalanie stanu faktycznego, porównywanie 

rzeczywistości z zamierzeniami. Zadaniem kontroli wewnętrznej było ciągłe 

sprawdzanie jednostki, dbanie o jej poprawne funkcjonowanie oraz określanie 

poziomu zrealizowanych zadań przybliżających do osiągania wyznaczonych celów. 

Obie kontrole zostały ocenione pozytywnie.   

 1 kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona przez Komendę Wojewódzką 

Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Przedmiotowy zakres kontroli: organizacja 

szkolenia i doskonalenia pożarniczego, realizacja zadań w zakresie przeprowadzenia 

szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych, nadzór nad procesem szkolenia  

i doskonalenia pożarniczego oraz szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych.   

 

  1 kontrola przeprowadzona przez starszego asystenta Państwowego Inspektora 

 Sanitarnego MSW na obszarze województwa zachodniopomorskiego dotycząca 

 higieny pracy w zakresie ratownictwa medycznego oraz ochrony funkcjonariuszy  PSP 

 w przypadku narażenia na działanie czynników szkodliwych. 

 Po przeprowadzonych kontrolach  nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 1 kontrola przeprowadzona przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Szczecinie - Instytucja Pośrednicząca. W ramach realizowanego projektu: 

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gryfińskim osoby 

upoważnione przeprowadziły wizytę monitoringową w miejscu realizacji stażu  

w ramach ww. projektu tj. w KP PSP w Gryfinie. 

4. Współpraca międzynarodowa 
 

W ciągu całego 2016 roku współpraca międzynarodowa, w większości ze stroną 

niemiecką dotyczyła częściowo zagadnień, wynikających z realizowanego wspólnie w latach 

2011-2014 wspólnego projektu unijnego. Ponadto spotkania ze stroną niemiecką wiązały się  

z obchodami Dnia Strażaka, które odbyły się 20 maja w Mieszkowicach. 
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1.  Działania ratowniczo-gaśnicze na terenie powiatu w ujęciu ogólnym 
 

W 2016 roku na terenie powiatu gryfińskiego odnotowano łącznie 1181 zdarzeń.  

 

KP PSP OGÓŁEM 

RODZAJ ZDARZENIA 

Pożary 
Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 

Gryfino 1181 542 577 62 

2.  Analiza zdarzeń na terenie powiatu  

 

Porównując ilość interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu 

gryfińskiego, które odnotowano w 2016 r. z rokiem poprzednim wynika, że łączna ilość 

zdarzeń zmniejszyła się o 10, co stanowi spadek w stosunku do roku poprzedniego o ok. 1%. 

W minionym roku odnotowano wzrost zarówno w pożarach jak i w alarmach fałszywych, 

jedynie wezwania do miejscowych zagrożeń uległy zmniejszeniu w stosunku do roku 2015, 

co pokazuje poniższe zestawienie.  

 Pożary 542 – spadek o ok. 10 %;  

 Miejscowe zagrożenia 577 – wzrost o ok. 7 %; 

 Alarmy fałszywe 62 – wzrost o ok. 15 %; 

 

Wykres 1 - Udział procentowy poszczególnych zdarzeń 

 

 

Pożary
46%

Miejscowe 
zagrożenia

49%

Alarmy fałszywe
5%
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Poniższe zestawienie pokazuje, jak kształtował się wzrost bądź spadek zdarzeń,  

w rozbiciu na rodzaje obiektów, w stosunku do roku 2015. 

Zdarzenia powstałe w latach 2015– 2016 w rozbiciu na rodzaje obiektów 

Rodzaje obiektów 

Ilość pożarów Ilość miejsc. zagrożeń 

Rok 

2015 

Rok 

2016 
Różnica 

Rok 

2015 

Rok 

2016 
Różnica 

Obiekty użyteczności publicznej 8 6 - 25 % 22 38 72 % 

Obiekty mieszkalne 42 52 24 % 74 88 19 % 

Obiekty produkcyjne 6 3 - 50 % 4 2 - 50 % 

Obiekty magazynowe 5 1 - 80 % 0 1 100 % 

Środki transportu 20 24 20 % 122 146 20 % 

Lasy 28 18 - 36 % 1 3 300 % 

Uprawy, rolnictwo 109 53 - 51 % 2 1 - 50 % 

Inne obiekty (w tym tereny 

nierolnicze, trawy, pobocza dróg  

i śmietniki) 

383 386 
1 % 

313 298 
- 5 % 

RAZEM 601 542 - 10 % 

 

538 322 - 40 % 

 

 

 

Wśród pożarów największy wzrost nastąpił w obiektach mieszkalnych. Udział zdarzeń w tej 

grupie obiektów wzrósł o 24 % w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ponadto duży wzrost 

procentowy odnotowano również w pożarach środków transportu, przy czym wzrost ten 

nastąpił tylko o kilka zdarzeń. Natomiast o 80 % zmniejszyła się liczba pożarów w obiektach 

magazynowych.  

Jeżeli chodzi o analizę miejscowych zagrożeń to należy zauważyć wyraźny wzrost zdarzeń w 

trzech z ośmiu analizowanych rodzajach obiektów. Bardzo duży wzrost o 300 %  

i 100% odnotowano w miejscowych zagrożeniach mających miejsce odpowiednio w lasach 

oraz obiektach magazynowych, mimo wzrostu zaledwie o kilka zdarzeń. 

 

Przyczyny pożarów 
Rok 

2016 

Udział %  

w ogólnej 

liczbie pożarów 

Nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu ogniem 

otwartym w tym papierosy i zapałki 
49 9 % 

Podpalenia 312 57 % 

Wady urządzeń i instalacji elektrycznych oraz środków 

transportu i ich nieprawidłowa eksploatacja 
19 4 % 

Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe i ciekłe 

oraz nieprawidłowa ich eksploatacja 
88 16 % 

Pozostałe przyczyny oraz przyczyny nieustalone 75 14 % 
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Wśród przyczyn powstałych pożarów najwięcej zdarzeń wiązało się z podpaleniami, co 

stanowi ponad 50 % w ogólnej liczbie wszystkich pożarów. W dalszej kolejności przyczyny 

pożarów wynikały z wad urządzeń i instalacji elektrycznych oraz środków transportu i ich 

nieprawidłowej eksploatacji oraz pozostałych przyczyn i przyczyn nieustalonych. Szczególny 

niepokój budzi nieostrożność osób dorosłych jak i zły stan techniczny urządzeń ogrzewczych 

stanowi duże zagrożenie pożarowe dla budynków. Wiążą się to najczęściej z brakiem 

okresowego czyszczenia przewodów dymowych i spalinowych przez właścicieli  

i użytkowników budynków jak również z nieprzestrzeganiem rocznych i pięcioletnich 

przeglądów stanu technicznego przewodów dymowych i spalinowych, co wynika 

bezpośrednio z przepisów Prawa budowlanego. Brak ostrożności przy posługiwaniu się 

ogniem otwartym niesie jednocześnie za sobą duże zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka 

oraz dla obiektu, w którym przebywa. 

Przyczyny miejscowych zagrożeń 
Rok 

2016 

Udział %  

w ogólnej liczbie 

miejscowych 

zagrożeń 

Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków 

transportu 
129 22 % 

Nietypowe zachowanie się zwierząt i owadów stwarzających 

zagrożenie, niewłaściwe zabezpieczenie zwierząt hodowlanych 
57  10 % 

Huragany, silne wiatry oraz gwałtowne opady atmosferyczne 176 31 % 

Wady lub nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych 

i środków transportu 
47 8 % 

Uszkodzenia sieci instalacji przemysłowych, 

doprowadzających lub odprowadzających media komunalne 

lub odprowadzających media komunalne 

4 1 % 

Inne przyczyny 149 26 % 

Nieustalone 15 2 % 

 

Ponadto jednostki ochrony przeciwpożarowej uczestniczyły w akcjach ratowniczych przy 

likwidacji miejscowych zagrożeń. W przypadku tych zdarzeń największy procentowy udział  

dotyczył anomalii pogodowych, co wiązało się przeważnie z występowaniem silnych wiatrów 

i gwałtownych opadów atmosferycznych. Ponad 1/5 przyczyn miejscowych zagrożeń wiąże 

się z niezachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu. Podczas tych zdarzeń 

występuje procentowo największa liczba osób rannych i śmiertelnych w odniesieniu do 

wszystkich zdarzeń, jakie miały miejsce w 2016 r. na terenie naszego powiatu. W pozostałych 

grupach przyczyn odnotowano niewielki procentowy udział w ogólnej liczbie zdarzeń. 

Tradycyjnie już większość zdarzeń miała miejsce na terenie gminy Gryfino. W dalszej 

kolejności były to gminy Chojna i Mieszkowice. Łącznie w tych trzech gminach odnotowano 

683 zdarzeń, co daje 58 % wszystkich interwencji straży pożarnej. Wpływ na to ma duża 

gęstość zaludnienia oraz szersza gama występujących zagrożeń, w tym związanych m.in.  

z większym natężeniem w ruchu drogowym, ruchem turystycznym, występowaniem 

zakładów stosujących technologie oraz materiały stwarzające określone zagrożenia pożarowe. 

W stosunku do roku 2015 gmina Mieszkowice „wskoczyła” na 3 miejsce wyprzedzając w tym 

rankingu gminę Widuchowa.  
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Ilość zdarzeń w poszczególnych gminach powiatu gryfińskiego 

 

Gmina Ilość interwencji  Udział procentowy 

 Rok 2016 

Gryfino 392 33 % 

Chojna 184 16 % 

Mieszkowice 107 9 % 

Widuchowa 90 8 % 

Cedynia 87 8 % 

Banie 86 7 % 

Stare Czarnowo 80 7 % 

Trzcińsko Zdrój 78 6 % 

Moryń 77 6 % 

RAZEM 1181  

 

Ilość zdarzeń w poszczególnych gminach przedstawia poniższy wykres.

 

Wykres 2 –Porównanie ilości zdarzeń w poszczególnych gminach w latach 2014-2016 

 

 

W ubiegłym roku odnotowano spadek ofiar śmiertelnych zarówno w pożarach jak  

i w miejscowych zagrożeniach. Natomiast wzrost odnotowano wśród osób poszkodowanych 

zarówno przy pożarach jak i przy miejscowych zagrożeniach. Wzrost o ponad 50 % nastąpił 

wśród osób rannych podczas pożarów, a podczas miejscowych zagrożeń odnotowano o pięć 

osób rannych więcej w stosunku do roku 2015. Szczegółowe dane w tym temacie pokazuje 

poniższa tabela. 
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Ilość osób poszkodowanych w zdarzeniach odnotowanych na terenie powiatu w latach 2015 

 i 2016 

Osoby poszkodowane 

Rok 2015 Rok 2016 

Pożary 
Miejscowe 

zagrożenia 
Pożary 

Miejscowe 

zagrożenia 

Ofiary śmiertelne 4 16 1 7 

Osoby ranne 5 121 11 126 

 

W wielu zdarzeniach uczestniczą przedstawiciele innych służb i podmiotów. Bez ich wsparcia 

osiągnięcie zamierzonych celów w części zdarzeń byłoby znacznie utrudnione. Najczęściej są 

to Policja oraz Pogotowie Ratunkowe. Poniższe zestawienie pokazuje ilościowy udział innych 

służb w działaniach prowadzonych przez straż pożarną. 

Udział służb współdziałających 

Lp. Gmina/Powiat 

Ilość osób 
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1 Banie 70 4 0 86 0 16 

2 Cedynia 26 4 10 69 0 9 

3 Chojna 87 11 0 154 0 24 

4 Gryfino 196 7 6 303 38 79 

5 Mieszkowice 34 12 4 66 0 7 

6 Moryń 14 2 5 35 0 11 

7 Stare Czarnowo 30 4 1 47 0 10 

8 Trzcińsko Zdrój 16 4 2 49 0 4 

9 Widuchowa 43 4 11 42 1 10 

Powiat gryfiński 516 52 39 851 39 170 

 

Oprócz JRG Gryfino istotne znaczenie w działaniach ratowniczych odgrywają jednostki 

Ochotniczych Straży Pożarnych. Poniższa tabela pokazuje udział wszystkich jednostek 

ochrony przeciwpożarowej w powiecie w zdarzeniach mających miejsce w roku 2016. 

Wyjeżdżały one do zdarzeń łącznie 774 razy Należy zaznaczyć, że niezwykle istotne 

znaczenie mają tu jednostki OSP, które należą do KSRG. Jednostki te uczestniczyły łącznie  

w 797 zdarzeniach, prowadząc również działania na terenie gmin sąsiednich jak i poza 

terenem naszego powiatu. 
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Ilość wyjazdów do zdarzeń w 2016 r. w rozbiciu na poszczególne jednostki ochr. ppoż. 

Lp. Gmina 

Miejscowość 

(siedziba 

jednostki OSP) 

Ilość wyjazdów do zdarzeń w roku 2016 

Pożary 
Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 

Suma 

ogółem 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Banie Banie 37 44 5 86 

2 Banie Dłusko Gryf. 1 4 0 5 
3 Cedynia Cedynia 29 21 4 54 
4 Cedynia Osinów Dolny 5 8 1 14 
5 Cedynia Piasek 4 4 0 8 
6 Cedynia Stara Rudnica 3 2 0 5 
7 Cedynia Czachów 13 3 0 16 
8 Cedynia Lubiechów 8 6 2 16 
9 Cedynia  Orzechów 0 0 0 0 
10 Cedynia Łukowice 0 0 0 0 
11 Chojna Chojna 62 77 11 150 
12 Chojna Strzelczyn 2 0 0 2 
13 Chojna Nawodna 18 16 2 36 
14 Chojna Krajnik Dolny 11 14 1 26 
15 Chojna Mętno 4 1 0 5 
16 Chojna Brwice 6 1 0 7 
17 Chojna Jelenin 0 0 0 0 
18 Chojna Lisie Pole 1 0 0 1 
19 Gryfino Radziszewo 22 32 0 54 
20 Gryfino Sobieradz 7 11 1 19 
21 Gryfino Wełtyń 10 7 2 19 
22 Gryfino Chwarstnica  12 10 0 22 
23 Gryfino Gryfino 0 1 0 1 
24 Mieszkowice Mieszkowice 27 34 1 62 
25 Mieszkowice Zielin 6 4 0 10 
26 Mieszkowice Troszyn 22 10 1 33 
27 Mieszkowice Stare Łysogórki 9 16 0 25 
28 Mieszkowice Kłosów 3 2 0 5 
29 Mieszkowice Goszków 1 0 0 1 
30 Moryń  Moryń 40 33 1 74 
31 Moryń Witnica 8 4 2 14 
32 Moryń Stare Objezierze 4 0 0 4 
33 St. Czarnowo St. Czarnowo 20 19 1 40 
34 St. Czarnowo Żelisławiec 12 14 0 26 
35 St. Czarnowo Kołbacz 11 11 2 24 
36 St. Czarnowo Żelewo 2 2 0 4 
37 Trzcińsko-Zdrój 

Zdrój 

Trzcińsko-Zdrój 

Zdrój 
43 27 4 74 

38 Trzcińsko-Zdrój Stołeczna 3 6 0 9 
39 Trzcińsko-Zdrój Góralice 3 0 0 3 
40 Trzcińsko-Zdrój Gogolice  0 0 0 0 
41 Trzcińsko-Zdrój Piaseczno 1 2 0 3 
42 Trzcińsko-Zdrój Strzeszów 3 0 0 3 
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43 Widuchowa Widuchowa 27 22 2 51 
44 Widuchowa Krzywin 21 18 1 40 
45 Widuchowa Ognica 7 3 0 10 
46 ZSR Dolna Odra Nowe Czarnowo 0 0 0 0 
47 JRG Gryfino Gryfino 179 207 21 407 
Tłustym drukiem zaznaczono jednostki wchodzące w skład KSRG. 

Straty powstałe w wyniku zdarzeń oszacowano ogółem na ponad 6 milionów zł. 

Wartość uratowanego mienia oszacowano na ponad 73 miliony zł. Poniższe zestawienie 

pokazuje straty oraz uratowane mienie na przestrzeni ostatnich dwóch lat w tys. zł. 

  

Rodzaj zdarzenia 

 

Ilość zdarzeń 

 

Straty w mieniu  

 

Wartość uratowanego 

mienia 

 

 mienia [tys. zł] 

rok rok rok 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Pożary 601 542 4943,4 3829 65957 36800 
Miejscowe zagrożenia 538 577 2492,3 2188,8 5864 36422 

Razem 1139 

 

1119 7435,7 6017,8 71821 73222 

 

W ostatnim dziesięcioleciu ogółem liczba zdarzeń wahała się w przedziale od 811 

(2013 r.) do 1447 (2008 r.). Łącznie jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały w 

11 173 zdarzeniach, co daje średnią ilość zdarzeń w roku na 1117,3. Powyższa ilość 

interwencji przekłada się statystycznie w okresie ostatniego dziesięciolecia na 3,06 zdarzeń w 

ciągu doby. Poniższy wykres pokazuje, jak kształtowały się zdarzenia w powiecie gryfińskim 

na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.   

 

Wykres 3 -  Ilość zdarzeń w latach 2007– 2016 
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Zmiany w analizie zabezpieczenia operacyjnego powiatu gryfińskiego 

W analizie zabezpieczenia operacyjnego powiatu gryfińskiego zaszły niżej przedstawione 

zmiany. 

 Dwie jednostki OSP zostały włączone w struktury KSRG. Są to jednostki: OSP 

Wełtyń oraz OSP Krajnik Dolny.  

Stale poprawia się również wyposażenie w sprzęt ratowniczy jednostek OSP. W 2016 r. 

kilkanaście jednostek zakupiło sprzęt dofinansowany z dotacji KSRG i MSWiA. Było to między 

innymi: 

 

 OSP Widuchowa – Zestaw do działań na wodzie; 

 OSP Radziszewo - Zestaw hydrauliczny do ratownictwa technicznego, zestaw do 

działań na wodzie; 

 OSP Krzywin – Zestaw PSP R1, cylinder rozpierający z końcówkami; 

 OSP Mieszkowice – Zestaw do działań na wodzie; 

 OSP Chojna - Zestaw do działań na wodzie; 

 OSP Trzcińsko Zdrój - Zestaw do działań na wodzie; 

 OSP Stare Łysogórski – Zestaw PSP R1; 

 OSP Banie – Cylinder rozpierający z końcówkami; 

 OSP Stare Czarnowo – 2 aparaty ochrony dróg oddechowych; 

 OSP Kołbacz – Zestaw do ratownictwa wodnego. 

3.  Przykładowe zdarzenia z roku sprawozdawczego 
 

➢ 06.01.2016 r. – pożar budynku w Lisim Polu. Około godziny 16:40 do SK KP 

wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego typu bliźniak w Lisim Polu. Po 

przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono pożar 

poddasza budynku wielorodzinnego, mieszkańcy ewakuowali się przed przybyciem 

zastępów Straży pożarnej. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca 

zdarzenia oraz podaniu prądów gaśniczych w natarciu na źródło pożaru  

z jednoczesnym przeszukiwaniem pomieszczeń mieszkalnych. Akcja gaśnicza 

prowadzona była w aparatach powietrznych. 

                 

W działaniach udział brali: JRG Gryfino, OSP Lisie Pole, OSP Nawodna, OSP 

Chojna, OSP Krajnik Dolny, Policja, Pogotowie energetyczne, Pogotowie ratunkowe. 
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➢ 12.03.2016 doszło do kolejnego pożaru w budynku mieszkalnym tym razem  

w miejscowości Drzenin gmina Gryfino. Po przybyciu na miejsce zdarzenia  

i przeprowadzeniu rozpoznania strażacy stwierdzili pożar na parterze budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego. Działanie strażaków polegało na zabezpieczeniu 

miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu wody w natarciu na źródło ognia znajdujące 

się na parterze. Z wnętrza budynku wyniesiono butle gazową propan-butan 11kg, 

którą schłodzono jednym prądem wody. Dalsze działanie polegało na oddymieniu 

pomieszczeń. W tym momencie, okazało się, że zarzewia ognia tlą się w konstrukcji 

dachowej. Działanie ratowników polegało na częściowej rozbiórce dachu  

z jednoczesnym dogaszaniem odnalezionych zarzewi ognia przy użyciu podnośnika 

SHD 25 i szybkiego natarcia. 

       

W działaniach udział brali: Z-ca komendanta KP PSP Gryfino, 3xJRG Gryfino, OSP 

Sobieradz, Policja oraz Pogotowie Ratunkowe. 

 Zdarzenie w Baniewicach - dnia 26.03. 2016 przed godziną 03:00 wpłynęło 

zgłoszenie, że samochód osobowy uderzył w budynek mieszkalny. Po przybyciu na 

miejsce zdarzenia stwierdzono, że samochód osobowy zjechał z drogi i uderzył 

narożnik jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Podróżującym samochodem  

i użytkownikom budynku nic się nie stało.  Na początku działania strażaków polegały 

na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu klem od akumulatora i oświetleniu 

terenu.  Po uzgodnieniu z policją dalsze czynności strażaków polegały na odsunięciu 

samochodu na bok, odgruzowaniu narożnika i zabezpieczeniu stemplami narożnika 

budynku.  W działaniach udział brały: JRG Gryfino, OSP Banie, Policja. 

           
 

 

 29.03.2016 – wybuch na targowisku w Osinowie Dolnym. Dnia 29.03.2016 około 

godziny 12:50 miała miejsce potężna eksplozja po której w ogniu stanęły pawilony 

handlowe na targowisku w miejscowości Osinów Dolny. Po przybyciu na miejsce 
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zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania strażacy stwierdzili pożar pawilonów 

handlowych oraz samochodów osobowych znajdujących się na parkingu przy 

pawilonach. Łącznie w wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało 8 osób. 

Uszkodzone zostały budynki znajdujące się po drugiej stronie drogi. Spaleniu uległo 

około 30 pawilonów oraz sześć samochodów osobowych. Trzy kolejne auta zostały 

uszkodzone.  

    
W działaniach udział brało; Grupa Operacyjna z KP PSP Gryfino, Grupa Operacyjna 

z KW PSP Szczecin, 2 zastępy JRG Gryfino, 1 zastęp JRG Dębno, OSP Cedynia, 

OSP Osinów Dolny, OSP Stara Rudnica, 2 zastępy OSP Chojna, 2 zastępy OSP 

Moryń, 2 zastępy OSP Mieszkowice, OSP Czachów, OSP Stara Rudnica, OSP 

Lubiechów Górny, OSP Piasek, OSP Stare Łysogórki, Policja oraz Pogotowie 

Ratunkowe.  

  

 

 10.06.2016 r. – pożar magazynu w Starych Łysogórkach. około godz. 21:25  miał 

miejsce pożar w magazynie zakładu drzewnego w Starych Łysogórkach. Po przybyciu 

na miejsce zdarzenia i dokonaniu rozpoznania stwierdzono pożar magazynu, w którym 

znajdowały się części zamienne do maszyn oraz składowane drewniane półprodukty. 

Pożar objął magazyn o wymiarach około 30 m x 15 m x 7 m. 
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W działaniach udział brało 11 jednostek straży pożarnej:  2 zastępy JRG Gryfino,  

1 zastęp JRG Dębno, OSP Stare Łysogórki, OSP Cedynia, OSP Osinów Dolny, OSP 

Moryń,  OSP Stara Rudnica, OSP Kłosów, 2 zastępy OSP Mieszkowice, oraz  policja. 

➢ 06.07.2016 r. – silne wiatry. Straż pożarna interweniowała 20 razy. Ilość interwencji 

w podziale na gminy : Stare Czarnowo - 1, Widuchowa - 1, Trzcińsko Zdrój - 1, 

Cedynia - 1, Chojna - 5, Mieszkowice - 4, Gryfino - 7. Strażacy 13 razy wyjeżdżali do 

usuwania z dróg powalonych drzew i konarów. Dwa razy wyjeżdżali do 

zabezpieczenia i pomocy  Pogotowiu Energetycznemu w usuwaniu zerwanych linii 

energetycznych. Dwa kolejne zdarzenia to usuwanie drzew, które spadły na 

przejeżdżąjace pojazdy: w Chojnie na ul. Młyńskiej przy zjeździe z ronda drzewo 

spadło na 2 auta, na drodze A6 drzewo spadło na samochód ciężarowy,  

w Żabnicy konar drzewa uszkodził dach salki katechetycznej przy kościele. 

 19.08.2016 r. - wypadek drogowy na skrzyżowaniu w miejscowości Drzenin. Po 

przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono zderzenia samochodu osobowego  

z samochodem dostawczym. W wyniku wypadku cztery osoby zostały ranne. 

Uszkodzony został słup energetyczny przez co została zerwana linia energetyczna.  

W działaniach udział brały; 2 zastępy JRG Gryfino; Oficer Operacyjny KP PSP 

Gryfino, OSP Sobieradz, Policja, Pogotowie Ratunkowe oraz Lotnicze Pogotowie 

Ratunkowe. 

    

➢ 24.08.2016 r. – zderzenie dwóch ciężarówek w miejscowości Pastuszka. Dnia 

24.06.2016r. około godziny 11:30 miał miejsce wypadek dwóch samochodów 

ciężarowych marki Scania oraz Daf w miejscowości Pastuszka. Po przybyciu na 

miejsce zdarzenia stwierdzono czołowe zderzenie dwóch ciągników siodłowych  

z naczepami w wyniku czego dwoje kierowców zostało uwięzionych w pojazdach. 
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➢ 10.11.16 r. - tragiczny wypadek na drodze S3. W dniu 10.11.16 na drodze S3 na 

wysokości MOP Kunowo w kierunku Szczecina doszło do groźnego wypadku dwóch 

busów , w  którym na miejscu zginęła jedna osoba. Działania strażaków polegały na 

zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów i neutralizacji 

płynów  eksploatacyjnych. W działaniach udział brało:  JRG Gryfino, JRG Pyrzyce, 

OSP Banie, Policja, Pogotowie ratunkowe, Zarządca drogi S3. 

           
 

 28 listopada 2016 r. - pożar poddasza w jednorodzinnym budynku w Trzcińsku. 

Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów straży pożarnej działania 

strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i podaniu dwóch prądów 

gaśniczych wody na palący się obiekt. Po lokalizacji zagrożenia przystąpiono do 

częściowej rozbiórki konstrukcji budowlanej,  celem dogaszenia powstających 

zarzewi ognia. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Na koniec działań dach budynku został 

zabezpieczony plandeką. W akcji ratowniczej udział brały 3 zastępy PSP, 4 zastępy 

OSP oraz Policja i Pogotowie Energetyczne.  

         

➢ 21.12.2016 r. – wypadek w Pniewie. Dnia 21.12.2016r. miał miejsce wypadek dwóch 

samochodów osobowych  w miejscowości Pniewo. Po przybyciu na miejsce zdarzenia 

i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono zderzenie dwóch pojazdów i jedną osobę 

pozostającą w jednym z rozbitych aut. Działania strażaków polegały na 

zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzieleniu pomocy wraz z Zespołami 

Ratownictwa Medycznego poszkodowanym. W wyniku wypadku do szpitala ZRM 

przetransportowały 4 osoby. W działaniach udział brali: JRG Gryfino, Zespoły 

Ratownictwa Medycznego, Policja, Zarządca drogi. 
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4.  Działalność Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Gryfinie 
 

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP w Gryfinie w roku 2016 działała w oparciu  

o miesięczne, kwartalne i roczne plany pracy. Funkcjonariusze JRG Gryfino brali udział  

w ćwiczeniach i szkoleniach organizowanych przez komendę, jak również przeprowadzali 

szkolenia i pokazy sprzętu na terenie powiatu gryfińskiego, w obiektach oświaty i innych 

instytucjach. Przez cały miniony rok doskonalili swoje umiejętności i podnosili poziom 

wiedzy w trakcie prowadzonych zajęć teoretycznych i praktycznych. Ponadto brali czynny 

udział w szkoleniach wynikających z bieżących potrzeb służby oraz organizowanych przez 

Wojewódzki Ośrodek Szkolenia PSP w Bornem Sulinowie. Zgodnie z harmonogramem 

Wydziału Operacyjno-szkoleniowego prowadzono inspekcje gotowości bojowej na 

poszczególnych zmianach służbowych. 

 

W miesiącach lipcu i październiku dokonano okresowej oceny sprawności fizycznej 

strażaków z JRG. Przeprowadzono także półroczny oraz roczny test sprawdzający poziom 

wyszkolenia załogi. Szkolenie oraz ćwiczenia prowadzone były w oparciu o zarządzenie nr  

2 Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  

w Szczecinie z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie organizacji szkolenia i doskonalenia 

zawodowego w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie 

województwa zachodniopomorskiego. 

 

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Gryfinie w roku 2016 działała w oparciu o roczny plan 

pracy zawierający zagadnienia dokumentu „Cele i Kierunki Działania Państwowej Straży 

Pożarnej i Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na rok 2016” opracowanego przez 

Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Równolegle realizowano zadania zawarte  

w planach rocznych, kwartalnych oraz miesięcznych opracowywanych w KP PSP w Gryfinie. 

 

 

 

Zgodnie z planem ćwiczeń na obiektach w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Gryfinie na 2016 rok przeprowadzono następujące ćwiczenia: 

 

1. 21.03.2016 - Starostwo Powiatowe w Gryfinie przy ul. 11 Listopada. 
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2. 23.06.2016 - Ćwiczenia taktyczno-bojowe na obszarach wodnych w Gryfinie – rzeka 

Odra. 

   

 

3. 22.09.2016 - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół 

Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie – wydział nawęglania/ mosty skośne 

   

 

4. 16.12.2016 - Invento Spółka z o.o. - zakład produkcyjny w Gardnie. 

   

Każda zmiana służbowa zapoznana została ze specyfiką obiektu i terenu oraz występującymi 

tam zagrożeniami. Z ćwiczeń sporządzona jest dokumentacja służąca celom szkoleniowym  

i kontrolno – rozpoznawczym. W poszczególnych ćwiczeniach oceniane jest również 

zachowanie się i postępowanie pracowników danego podmiotu na wypadek powstałego 

zagrożenia. 

Oprócz działań ratowniczo - gaśniczych Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Gryfinie 
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wiele razy współorganizowała, zabezpieczała i prezentowała swoje możliwości bojowe na 

różnego rodzaju imprezach kulturalnych, pokazach i festynach organizowanych na terenie 

powiatu gryfińskiego. Przedstawiała społeczeństwu specyfikę pracy strażaka oraz 

zapoznawała mieszkańców chronionego terenu z panującymi zagrożeniami i zasadami 

postępowania w przypadku ich wystąpienia. 

Wybrane prezentacje i pokazy sprzętu propagujące ochronę przeciwpożarową w 2016 r.: 

 10.01 – XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; 

 20.01 – przeprowadzenie pogadanek w Zespole Szkół Gardnie na temat pracy 

strażaka; 

 20.03 – pomoc przy organizacji kiermaszu wielkanocnego w Gryfinie; 

 15.04 – I Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy; 

 01.05 – pomoc w organizacji Międzynarodowego Turnieju Szachowego „GRYFINO-

OPEN 2016”; 

 12.05 – pomoc w organizacji imprezy integracyjnej „Leśna Polana” na terenie Zespołu 

Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie; 

 18.01 – przeprowadzenie pogadanek z dziećmi na temat pracy strażaka oraz pokaz 

sprzętu w przedszkolu nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie; 

 21.05 prezentacja sprzętu i propagowanie zasad bezpieczeństwa podczas „Dnia 

godności osób niepełnosprawnych intelektualnie” 

 28.05-01.06 – zaprezentowanie możliwości sprzętu oraz specyfiki służby w PSP  

z okazji Dnia Dziecka w miejscowościach Gryfino, Mielenko oraz Gardno; 

 10.06 prezentacja podczas Integracyjnego Pikniku Rodzinnego „BEZPIECZNIE I 

WESOŁO”; 

 10.06 – zaprezentowanie możliwości sprzętu oraz specyfiki służby w PSP podczas 

imprezy sportowo – rekreacyjnej  „Po zdrowie pod Platana” organizowanej przez 

Szkołę Podstawową nr 2 w Chojnie, 

 15.06 prezentacja podczas obchodów „Światowego Dnia Wiatru” organizowanego w 

przedszkolu nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie; 

 25.06 – zaprezentowanie możliwości sprzętu oraz specyfiki służby w PSP podczas XX 

jubileuszowej edycji Jarmarku Widuchowskiego; 

 01.07 – prezentacja sprzętu i propagowanie zasad bezpieczeństwa podczas imprezy 

integracyjnej „START WAKACJE” w miejscowości Dołgie; 

 02.07 – zaprezentowanie możliwości sprzętu oraz specyfiki służby strażaka podczas 

pikniku rodzinnego „Rodzinny Wirów w Wirowie”; 

 02.07 – zaprezentowanie możliwości sprzętu oraz specyfiki służby strażaka podczas 

festynu rodzinnego dla mieszkańców wsi Wysoka Gryfińska; 

 21.09 – współorganizacja ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

MOST pikniku rodzinnego oraz pokaz sprzętu na Ośrodku Sportu i Rekreacji  

w Gryfinie; 

 05.10 – pokaz sprzętu podczas Święta Pieczonego Ziemniaka na terenie przedszkola 

nr 5 im. Calineczki w Gryfinie; 
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 10-11.12 – wsparcie kolejnego finału Szlachetnej Paczki; 

 05-06.12 – pomoc w organizacji imprezy „Mikołajki na Pl. Barnima” przygotowanej 

przez GDK w Gryfinie oraz prezentacja sprzętu i możliwości działania PSP. 

W czasie minionego roku miały miejsce liczne wizyty dzieci i młodzieży szkolnej  

w gryfińskiej komendzie. Głównym celem tych spotkań była edukacja dzieci i uczniów  

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, poznanie pracy funkcjonariuszy PSP, 

zapoznanie się ze sprzętem będącym na wyposażeniu jednostki oraz sposobami alarmowania 

służb ratowniczych i zasadami zachowania się w obliczu zagrożenia pożarem w czasie pożaru 

lub innego zagrożenia. 

W minionym roku reprezentacja gryfińskiej PSP po raz kolejny brała udział w rozgrywkach 

Ligi Komend PSP woj. zachodniopomorskiego w piłce nożnej. Od tego roku cykl rozgrywek 

zamyka się w okresie dwuletnim. Oprócz komendy z Gryfina w rozgrywkach brali udział 

funkcjonariusze z komend w Szczecinie, Stargardzie Szczecińskim, Pyrzycach, Policach, 

Myśliborzu, Choszcznie oraz Świnoujściu. 

Załoga JRG wykonywała również rożnego rodzaju prace modernizacyjno – remontowe. 

Między innymi:. Zakończono prace remontowe w pomieszczeniu węzła CO, odświeżono 

pomieszczenia biurowe komendy. 

5. Szkolenie i sport 
 

W minionym roku w dalszym ciągu kontynuowano proces podwyższania kwalifikacji 

zawodowych i wykształcenia ogólnego wśród funkcjonariuszy komendy. W wyniku tych 

działań w 2016 r. strażacy ukończyli: 

 zaoczne Studium Aspirantów PSP – 1 strażak; 

 egzamin potwierdzający posiadanie tytułu ratownika kpp z zakresu ratownictwa 

medycznego  – 13 strażaków; 

 

Aktualnie 2 aspirantów jest w trakcie Zaocznych Studiów Inżynierskich w Szkole Głównej 

Służby Pożarniczej oraz 4 podoficerów jest w trakcie kształcenia na Zaocznym Studium 

Aspirantów PSP w Szkole Aspirantów PSP. 

W minionym roku KP PSP w Gryfinie przeprowadziła i współorganizowała następujące 

szkolenia i kursy dla strażaków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-

gaśniczych: 

 2 szkolenia podstawowe strażaków ratowników OSP, ukończyło – 62 strażaków; 

 

Jednym z podstawowych parametrów określających stopień przygotowania strażaka do 

działań są jego predyspozycje motoryczne. Dlatego też w procesie szkolenia wiele miejsca 

poświęca się na zajęcia sportowe umożliwiające tym samym podnoszenie sprawności  

i kondycji fizycznej funkcjonariuszy. 

W ubiegłym roku na terenie powiatu gryfińskiego zorganizowano imprezy sportowe,  

w których uczestniczyły drużyny PSP, OSP oraz innych służb z terenu powiatu  

i województwa. Komenda Powiatowa PSP w Gryfinie była współorganizatorem: 

 Międzygminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych jednostek OSP, które odbyły się  

04 czerwca 2016 r. w Widuchowej (dla jednostek z czterech północnych gmin  
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powiatu); 

 Międzygminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych jednostek OSP, które odbyły się  

            27 sierpnia 2016 r. w Cedyni (dla jednostek z pięciu południowych gmin 

            powiatu); 

 

 

1.  Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych 
 

W 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Gryfinie realizując zadania kontrolno-

rozpoznawcze przeprowadziła łącznie 62 kontrole (wzrost o 22% w stosunku do 2015 r.), z 

czego : 

 51 wynikały z rocznego planu kontroli, 

 11 dotyczyły odbiorów obiektów budowlanych zakończonych stanowiskami  

w zakresie zgodności wykonania obiektu budowlanego z przedstawioną dokumentacją 

techniczną.   

 

Łącznie skontrolowano 109 obiektów. Zanotowany został wzrost kontroli  

w lasach oraz budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w stosunku do 2015 r. Szczegółowy 

podział ilości skontrolowanych obiektów w 2016 r. był następujący: 

 26 obiektów zamieszkania zbiorowego;  

 26 obiektów użyteczności publicznej;  

 18 w lasach;  

 17 obiektów produkcyjnych i magazynowych;  

 15 w zakładach stwarzających zagrożenie dla ludzi i środowiska;  

 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych; 

 1 w gospodarstwach rolnych. 

 

Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono łącznie 135 nieprawidłowości, co 

oznacza spadek o prawie 273 % w stosunku do roku poprzedniego (369 nieprawidłowości  

w 2015 r.). Sytuacja ta świadczy o rosnącej świadomości kontrolowanych o obowiązujących 

przepisach przeciwpożarowych oraz wiążącym się z tym bezpieczeństwie pożarowym obiektu 

oraz osób w nim przebywających. Najwięcej nieprawidłowości wykryto w obiektach 

zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, II, III, V oraz obiektach produkcyjno-

magazynowych. Najczęściej uwagi dotyczyły: gaśnic, instalacji wodociągowych 

przeciwpożarowych, stałych urządzeń gaśniczych, stanu dróg ewakuacyjnych (drożności, 

składowania materiałów palnych) i znaków bezpieczeństwa oraz instrukcji bezpieczeństwa 

pożarowego. W 2016 r., tak jak w roku poprzednim, zanotowano duży odsetek uwag  

w zakresie dotyczącym braku aktualnych przeglądów instalacji użytkowych w budynkach 

(elektrycznych, odgromowych, przewodów dymowych i wentylacyjnych).  

Nieprawidłowości związane z zagrożeniem zdrowia i życia ludzi dotyczyły braku 

wymaganego oświetlenia ewakuacyjnego, palnego wystroju poziomych i pionowych ciągów 

ewakuacyjnych, przekroczenia długości dojść ewakuacyjnych oraz braku zabezpieczenia 

przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych. Wystąpiły one głównie obiektach kategorii 

zagrożenia ludzi ZL I - szkoły, żłobki i przedszkola. Nieprawidłowości te mają istotny wpływ  
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na bezpieczeństwo osób przebywających w budynkach, gdyż od właściwych warunków 

ewakuacji zależy głównie czy uda się w przypadku zagrożenia szybko i bezpiecznie opuścić 

zagrożony obiekt. Nieprawidłowości w obiektach ZL – zagrożenia ludzi w układzie 

procentowym przedstawia wykres 8. 

W budynkach produkcyjnych i magazynowych najwięcej uwag dotyczyło zaopatrzenia w 

wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (brak 

instrukcji lub jej aktualizacji), instalacji użytkowych (najczęściej brak aktualnych 

przeglądów), urządzeń przeciwpożarowych, oznakowania znakami bezpieczeństwa, a także 

braku gaśnic. Nieprawidłowości w obiektach produkcyjnych i magazynowych w układzie 

procentowym przedstawia wykres 6. 

Na terenie powiatu gryfińskiego znajdują się dwa zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej, a mianowicie Elektrownia Dolna Odra  

w Nowym Czarnowie, należąca do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.  

w Bełchatowie oraz Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Zielin w Troszynie, należąca 

do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie, Oddział w Zielonej 

Górze. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

czynności kontrolno-rozpoznawcze w tego typu obiektach przeprowadzane są przez PSP  

co najmniej raz na 3 lata i mają na celu ustalenie, czy są spełnione wymogi bezpieczeństwa 

dotyczące: 

 podjętych środków zapobiegających wystąpieniu awarii przemysłowej; 

 zapewnieniu wystarczających środków ograniczających skutki awarii przemysłowej  

w zakładzie i poza jego granicami, uwzględniając skutki transgraniczne; 

 oceny stanu bezpieczeństwa w zakładzie i rzetelności danych zawartych  

w sporządzonych dokumentach. 

 

Przeprowadzone w 2016 r. czynności kontrolne w obu zakładach nie wykazały 

nieprawidłowości.  

Szczegółowy podział stwierdzonych uchybień na poszczególne obiekty, które objęte były 

kontrolą w 2016 r. przedstawiony został w postaci wykresów w dziale nr 3.  

Na podstawie przeprowadzonych działań kontrolnych, w celu usunięcia przez właścicieli, 

zarządzających i użytkowników obiektów lub terenów nieprawidłowości wydanych zostało 

30 decyzji administracyjnych. 

W trakcie analizowanego roku nastąpił wzrost o 70%, w stosunku do roku poprzedniego, 

ilości wpływających do komendy wniosków o wydłużenie terminu wykonania uchybień 

zawartych w decyzjach wydanych przez Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie.  

W 2016 r. wpłynęło takich wniosków 16. W zdecydowanej większości treść wniosków 

dotyczyła, podobnie jak w latach poprzednich, prośby o wydłużenie terminu wykonania 

uchybień ze względu na trudności finansowe kontrolowanych podmiotów. Komendant 

Powiatowy korzystając ze swoich uprawnień rozpatrzył pozytywnie 16 wniosków, 

przesuwając terminy realizacji obowiązków nałożonych w decyzjach administracyjnych.  

Zapisy art. 56 ustawy Prawo budowlane obligują straż pożarną do przeprowadzania czynności 

kontrolno-rozpoznawczych w zakresie odbiorów nowo wybudowanych, przebudowanych lub 

modernizowanych obiektów budowlanych. W trakcie analizowanego roku wpłynęły łącznie 

64 zgłoszenia, z czego dokonano 11 odbiorów. W wyniku przeprowadzonych kontroli tutejsza 

Komenda w 7 przypadkach wniosła uwagi wobec zamiaru przejęcia wskazanych obiektów do 
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użytkowania, nie zgłaszając jednak sprzeciwu co do ich użytkowania. Do najciekawszych 

obiektów, jakie powstały bądź zostały zmodernizowane w 2016 r. w naszym powiecie 

możemy zaliczyć: 

 Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie; 

 Hala produkcyjno-magazynowa w Daleszewie; 

 Pralnia Fliegel w Nowym Czarnowie - dwa obiekty; 

 Budynek mieszkalny wielorodzinny w Gryfinie; 

 Dino Market w Gardnie; 

 Stacja paliw w Ognicy; 

 Dino Market w Baniach; 

 Żłobek miejski w Gryfinie; 

 Sklep Biedronka w Chojnie.  

 

Komenda Powiatowa PSP w Gryfinie wydała również 32 opinie w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony ludności w tym: 

 9 dotyczących projektów miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego; 

 12 dotyczących imprez masowych; 

 10 dotyczących technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

2.  Propagowanie bezpieczeństwa pożarowego 
 

Działania w zakresie upowszechniania wiedzy z dziedziny bezpieczeństwa 

pożarowego to jeden z ważnych elementów w działalności naszej Komendy. Działania 

prowadzone są z własnej inicjatywy bądź na prośbę innych instytucji, z którymi tutejsza 

Komenda prowadzi ścisłą współpracę. Są to pozostałe służby mundurowe tj. Policja, Straż 

Miejska, organy administracji samorządowej, dyrektorzy placówek oświatowych. Główne 

formy działań opierały się na udziale w zajęciach profilaktycznych wśród uczniów szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych. Poruszane zagadnienia, jak w latach poprzednich, 

dotyczyły m.in. bezpieczeństwa podczas wypoczynku w okresie letnim i zimowym, 

zagrożenia i zasady właściwego użytkowania galanterii pirotechnicznej czy też wypalania 

traw w okresie wiosennym i związane z tym zagrożenia. Ponadto gryfińscy strażacy brali 

czynny udział w akcjach charytatywnych dla dzieci organizowanych na terenie gminy. 

Łącznie we wszystkich spotkaniach udział wzięło około 1400 uczniów i około 40 osób kadry 

pedagogicznej. Poniższe przykłady obrazują różnorodność działań w tym zakresie: 

 funkcjonariusze Komendy uczestniczyli 10 razy w praktycznym sprawdzaniu 

organizacji i warunków ewakuacji z budynków szkolnych. Podczas tych działań 

oprócz sprawdzenia umiejętności reagowania na zagrożenia przez personel placówki 

prowadzone są również krótkie pogadanki w zakresie zachowania się  i postępowania 

w przypadku powstania pożaru. Ponadto przypominane są podopiecznym szkół zasady 

udzielania pierwszej pomocy. Po ćwiczeniach omawiane są ewentualne błędy, jakie 

pojawiły się w czasie organizacji i przebiegu przedmiotowych ćwiczeń.  

 w marcu zorganizowane zostały eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Turniej ten ma na celu 

popularyzację ochrony przeciwpożarowej i związanego z nim bezpieczeństwa, jak 

również kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii  

i ratownictwa. Dzięki temu uczestnicy konkursu  zdobywają wiedzę na temat 
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przepisów przeciwpożarowych, umiejętności, które pozwalają na umiejętne 

posługiwanie się sprzętem gaśniczym, zasad postępowania na wypadek powstania 

pożaru. Poznają również zasady funkcjonowania Państwowej jak i Ochotniczej  Straży 

Pożarnej. W ostatnich eliminacjach uczestniczyło 56 uczniów. Najlepsi otrzymali 

nagrody rzeczowe, medale i dyplomy. 

       

 na początku kwietnia odbyły się spotkania w szkołach podstawowych gminy Gryfino  

nt.: ”Wypalanie traw i nieużytków”. Każdy uczeń oprócz przekazanych ustnie 

informacji o zagrożeniach związanych z tym tematem otrzymał także broszurkę 

informacyjną oraz  zakładkę „Stop wypalaniu traw”. Działania edukacyjne 

prowadzone były wspólnie ze Strażą Miejską. Podopieczni szkół mieli możliwość 

obejrzenia filmu o wypalaniu traw oraz pracy strażaka podczas tego typu akcji. 

Spotkanie te było także okazją do przypomnienia numerów alarmowych służb powiatu 

gryfińskiego oraz podstawowych zasad zachowania się podczas pożaru. Łącznie  

w spotkaniach uczestniczyło blisko 276 dzieci i 16 nauczycieli. 

 

   
 

 w ramach „Dni otwartych strażnic” tutejszą komendę odwiedzały dzieci z przedszkoli  

i uczniowie szkół. Poza przybliżeniem uczniom specyfiki służby strażaka poruszane 

były również tematy z zakresu bezpiecznego wypoczynku w okresie wakacji. Wiele 

odwiedzin zanotowanych było przed Ogólnopolskim Turniejem Wiedzy Pożarniczej 

„Młodzież zapobiega pożarom”, kiedy to młodzież starała się czerpać jak najwięcej 

wiedzy od samego źródła.  

 

 funkcjonariusze komendy brali także czynny udział w spotkaniach z najmłodszymi  

w przedszkolach oraz na terenie gminy, mające na celu przybliżenie pracy strażaka 

oraz zapoznanie ich z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa. Strażacy uczyli 

podopiecznych dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych osób, zachowania się  

w sytuacji zagrożenia, a także gdzie można otrzymać pomoc i jak umieć o nią 
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poprosić. Funkcjonariusze komendy brali także czynny udział w akcjach 

charytatywnych, których głównym celem była zbiórka pieniędzy na leczenie  

i rehabilitację najmłodszych. Podczas takich spotkać, dla dzieci oraz ich rodziców 

gryfińscy strażacy przygotowywali stoisko, na którym prezentowany był sprzęt 

strażacki oraz rozstawiali zbiornik przeciwpożarowy z wodą oraz nalewaki  

z hydronetkami, które stanowiły największą atrakcję dla najmłodszych.    

 

  W okresie przedświątecznym w ramach programu „Bezpieczna Gmina”, Straż 

Miejska wraz z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie 

przeprowadziła zajęcia profilaktyczne  o tematyce: „Rozświetl niebo zachowując 

zasady bezpieczeństwa” oraz  akcję „Czad i ogień obudź czujność”.   Podczas spotkań 

przeprowadzono akcje profilaktyczno-edukacyjne informujące o zagrożeniach 

związanych z zatruciami wywołanymi tlenkiem węgla. Celem kampanii jest 

uświadomienie niebezpieczeństw związanych z użycia materiałów pirotechnicznych 

ora pokazanie jak można zapobiec zatruciom czadem. 

 

   

3. Zestawienia graficzne 
 

 

 

 
Wykres 4 - Kontrole i stwierdzone nieprawidłowości w obiektach podczas kontroli przeprowadzonych w 2016 r. 

0

10

20

30

40

50

60

Kontrole

Obiekty

Nieprawidłowości



  Do użytku służbowego 

 

Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu gryfińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
 

27 

 

 

 

 
Wykres 5 - Kontrole i stwierdzone nieprawidłowości w obiektach produkcyjnych i magazynowych, inwentarskich  
w układzie procentowym w 2016 r 

 

 

 

 

Wykres 6 - Nieprawidłowości w obiektach produkcyjnych i magazynowych, inwentarskich w układzie 
procentowym w 2016 r. 
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Wykres 7 - Kontrole i stwierdzone nieprawidłowości w obiektach ZL – zagrożenia ludzi w 2016 r. 
 
 
 

 

Wykres 8 - Nieprawidłowości w obiektach ZL – zagrożenia ludzi w układzie procentowym w 2016  r. 
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1.      Struktura zatrudnienia 
 

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Gryfinie posiadała 65,5 etatu w tym: 

 63 etaty funkcjonariuszy pożarnictwa; 

 2,5 etatu cywilnego (2 pracowników korpusu służby cywilnej i 0,5 etatu - pracownik 

obsługi); 

W porównaniu z rokiem 2015 nie uległa zmianie liczba etatów w komendzie.  

Zatrudnienie funkcjonariuszy na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco: 

 w systemie zmianowym (Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza), tj. 24 x 48 godzin służbę 

pełni 48 funkcjonariuszy, co stanowi 75% ogółu; 

 w systemie zmianowym (Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego),  

tj. 24 x 48 godziny służbę pełni 5 funkcjonariuszy, stanowiących 8 % ogółu; 

 w systemie codziennym, tj. 8–godzinnym pracuje 9 funkcjonariuszy oraz  

1 pracowników korpusu służby cywilnej i 1  pracownik obsługi, co stanowi 17 % ogółu; 

 na dzień 31 grudnia 2016 r. komenda posiadała 2 wakaty. (Jeden w JRG oraz jeden  

w Korpusie Służby Cywilnej) 

 kadra oficerska stanowi 11,3%, natomiast aspiranci 13,6% ogółu; 

oficerowie i aspiranci pełnią służbę w systemie codziennym i zmianowym. 

 

Poniższa tabela przedstawia przedziały wiekowe funkcjonariuszy w 2016 r. 

Wiek funkcjonariuszy Ilość osób 

Poniżej 30 lat 14 

31÷40 lat 37 

41÷50 lat 9 

Powyżej 51 lat 2 

2. Wykształcenie ogólne i kwalifikacje zawodowe 
 

Struktura zatrudnienia w poszczególnych korpusach w 2016 r. przedstawia się następująco: 

Korpus 2016 

Oficerowie 7 
Aspiranci 8 

Podoficerowie 37 

Szeregowi 10 

Ilość funkcjonariuszy 62 
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Poniższy wykres pokazuje procentowy udział poszczególnych korpusów do ogólnej liczby  

zatrudnionych funkcjonariuszy. 

 

Wykres 9 – Struktura zatrudnienia w 2016 r. 
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dwóch funkcjonariuszy (przyjęcia w marcu i w grudniu), którzy zostali skierowani na 

Szkolenie Podstawowe w Zawodzie Strażaka (szkolenie jednoetapowe) w Szkole 
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Poziom wykształcenia wśród funkcjonariuszy w KP PSP Gryfino w latach 2000 – 2016 

przedstawia się następująco: 

Poziom wykształcenia 2000 r. 2005 r. 2010 r. 2016 r. 

wyższe 4 7 11 12 

licencjackie 0 2 7 10 

policealne 11 15 10 8 

średnie 14 19 32 32 

zasadnicze 18 8 3 0 

Ilość funkcjonariuszy 47 51 63 62 

 

Z danych zawartych w powyższej tabeli widać wyraźnie, jak na przestrzeni ostatnich 16 lat 

zmieniał się poziom wykształcenia wśród funkcjonariuszy gryfińskiej komendy. 

Spowodowane jest to m.in. stałym podnoszeniem wymagań kwalifikacyjnych dla nowych 

adeptów pożarnictwa. Jednocześnie jest to skutkiem stale rozwijającego się zakresu zadań 

realizowanych przez PSP, które niesie za sobą konieczność ciągłego podnoszenia 

wykształcenia ogólnego oraz kwalifikacji zawodowych. 

Wzrost poziomu wykształcenia najlepiej obrazuje poniższy wykres. Widać na nim wyraźnie 

progres wzrostu wykształcenia średniego  i wyższego, przy jednoczesnym zaniku  

na przestrzeni lat strażaków z wykształceniem zasadniczym.    
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Wykres 10 – Poziom wykształcenia funkcjonariuszy w latach 2000-2016 
 

1.      Realizacja budżetu 
 

Działalność Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie finansowana jest na zasadzie 

dotacji celowej budżetu  państwa. Dlatego też dochody stanowią jedynie odsetki od środków 

pieniężnych przechowywanych na rachunkach bankowych. Uzyskana z tego tytułu kwota 

1 577,95 zł została w ustawowych terminach w całości odprowadzona na rachunek Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie. 

Budżet KP PSP Gryfino w roku 2016 wyniósł 4 588 941,00 zł. Na realizację zadań 

zleconych zostało wykorzystane 100 % wszystkich środków. Nadrzędnym celem działania 

Komendy było zapewnienie odpowiedniej sprawności posiadanego sprzętu w celu 

zapewnienia właściwej gotowości sił i środków do likwidacji potencjalnych zagrożeń. Od 

kilku lat kwota naszego budżetu pozostaje na tym samym poziomie. Niski budżet powoduje, 

że nie ma możliwości wygospodarowania środków na priorytetowe zadania inwestycyjne. 

Jednym z ważniejszych zadań jest pilny remont placu wokół Komendy, w tym również 

usunięcie znajdujących się pod ziemią zbiorników paliwowych. Z roku na rok stan techniczny 

placu ulega systematycznemu niszczeniu, pojawia się coraz więcej ubytków w nawierzchni. 

Dlatego też niezbędnym staje się szybkie wykonanie jego modernizacji.  

W trakcie roku dokonywano zmian w planie wydatków budżetowych z powodu 

realnych wydatków i potrzeb niezbędnych do zabezpieczenia gotowości bojowej jednostki. 

Zmiany w planie wydatków wprowadzano w drodze uchwał Zarządu Powiatu, natomiast na 

zadania inwestycyjne zarządzeniem Wojewody. 

Struktura poszczególnych wydatków kształtowała się następująco: 
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 wynagrodzenia i pochodne   3 903 692,00 zł. 

 pozostałe wydatki       462 710,79 zł. 

 zakupy inwestycyjne                  0,00 zł. 

 wydatki socjalne       222 538,21 zł.    

 
Wykres 11 -  Procentowa struktura wydatków w 2015 r. 

2.        Wydatki rzeczowe i osobowe 
 

Na zakupy materiałów i wyposażenia, sprzętu oraz na pozostałe koszty związane  

z funkcjonowaniem Komendy wydatkowano kwotę 458 006,90 zł. Na tę kwotę składają się 

bieżące wydatki podstawowej działalności komendy takich jak zakup paliwa, części  

i wyposażenia, specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna, materiały  

i wyposażenie środków transportu, łączności, informatyki, przedmioty zaopatrzenia 

mundurowego.  

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie na dzień 31.12.2016 r. nie 

posiada zobowiązań wymagalnych w stosunku do funkcjonariuszy. Zobowiązania 

niewymagalne w stosunku do dostawców wynoszą 7 702,26 zł. 

Poniżej przedstawione zostały wydatki rzeczowe w rozbiciu na poszczególne składniki. 

 materiały i wyposażenie           212 677,47 zł. 

 zakup sprzętu i uzbrojenia               8 229,00 zł. 

 zakup energii               68 502,57 zł. 

 zakup usług remontowych             56 027,00 zł. 

 usługi pozostałe              58 107,14 zł. 

 usługi zdrowotne              19 025,00 zł. 

 inne usługi związane z działalnością komendy      35 438,40 zł.    

                            

W planie budżetowym na płace funkcjonariuszy i pochodne zaplanowano i wykonano 

kwotę 3 903 692,00 zł. Wszystkie świadczenia pieniężne regulowane były na bieżąco w miarę 

posiadanych środków. Należności płacowe w stosunku do funkcjonariuszy i osób cywilnych 
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regulowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły 

żadne zobowiązania płacowe. 

Realizacja zadań w zakresie planu budżetowego wydatków przez Komendę Powiatową 

Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie osiągnęła poziom 100 % na 31 grudnia 2016 r. 

Jednostka w realizacji zadań kierowała się zasadą uzyskiwania najlepszych efektów  

z posiadanych nakładów. Bardzo oszczędnie gospodarowano środkami publicznymi, 

realizowano wydatki wyłącznie w granicach kwot określonych w planie finansowym  

w sposób celowy i oszczędny zapewniający przestrzeganie kryterium legalności, 

gospodarności i celowości.  Możliwość realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej i szeroko 

pojętej ochrony ludności powoduje konieczność zachowania odpowiedniego poziomu 

efektywności oraz sprawności działania, a jest to ściśle uzależnione od posiadanych środków 

finansowych oraz kompetencji potencjału kadrowego.  

 

 

 


