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Wstęp 

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 w powiecie gryfińskim 

w 2022 r. ze szczególnym zwróceniem uwagi na występujące zagrożenia oraz jego 

operacyjne zabezpieczenie. Celem właściwego przedstawienia tej tematyki sporządzone 

zostało niniejsze opracowanie.  

Podstawą opracowania rocznych planów były: 

 zadania wynikające z ustaw pożarniczych oraz przepisów wykonawczych do tych 

ustaw; 

 zadania wynikające z procedur i wytycznych obowiązujących w Państwowej Straży 

Pożarnej; 

 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 kontrolach związanych 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. 

  



1. Zagadnienia organizacyjne 

1.1. Organizacja KP PSP w Gryfinie 

 

W 2022 roku podobnie jak w latach poprzednich obowiązywał  Regulamin Organizacyjny 

Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie zatwierdzony przez Zachodniopomorskiego 

Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 30 października 2014 r. 

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Gryfinie. Przedmiotowy regulamin nadal obowiązuje. 

Obowiązująca struktura Komendy wyróżnia 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). 

 

Rys. Schemat organizacyjny KP PSP w Gryfinie 

 

1.2. Planowanie 

 

Priorytetowymi zadaniami, które realizowano w roku 2021 były:  

 poprawa bezpieczeństwa w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej,  

 ratownictwo, 

 ochrona ludności, 



 kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony 

przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności. 

W roku 2022 opracowane zostały plany do których przestrzegania zobowiązani byli 

pracownicy komendy:  

 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 realizacji ww. planów sporządzana  była  dokumentacja, na podstawie której komendant 

miał możliwość bieżącej kontroli wykonywania zleconych zadań przez poszczególne komórki 

organizacyjne w komendzie, a co za tym idzie, miał możliwość kierowania komendą na jak 

najwyższym poziomie. Dzięki przedmiotowej dokumentacji komendant powiatowy PSP 

w Gryfinie miał możliwość nadzorowania przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. 

 

1.3. Nadzór i kontrola 

Nadzór merytoryczny nad komórkami organizacyjnymi sprawowany jest bezpośrednio przez 

komendanta powiatowego PSP i jego zastępcę.  

W 2022 r. w KP PSP w Gryfinie zostały przeprowadzone 2 kontrole wewnętrzne oraz 

2 kontrole zewnętrzne z Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie oraz 1 kontrola 

zewnętrzna z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gryfinie. 

Lista kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym z wyszczególnieniem rodzajów 

kontroli, a także skontrolowanych podmiotów: 

 1 kontrola wewnętrzna, tryb zwykły, przeprowadzana przez kierownictwo jednostki lub 

w jego imieniu przez odpowiednie komórki organizacyjne. Celem przeprowadzenia 

kontroli wewnętrznej, w trybie zwykłym w KP PSP w Gryfinie była ocena 

funkcjonowania Sekcji kontrolno – rozpoznawczej pod kątem zgodności 

w prowadzeniu dokumentacji według aktualnych aktów prawnych oraz instrukcji 

i wykazów akt, terminowości w przekazywaniu dokumentacji do archiwum. 



 Przedmiotowa kontrola została oceniona pozytywnie. 

 1 kontrola wewnętrzna, tryb zwykły, przeprowadzana przez kierownictwo jednostki lub 

w jego imieniu przez odpowiednie komórki organizacyjne. Celem przeprowadzenia 

kontroli wewnętrznej w trybie zwykłym w KP PSP w Gryfinie była ocena 

funkcjonowania samodzielnego stanowiska pracy ds. organizacji pod kątem 

zgodności w prowadzeniu dokumentacji według aktualnych aktów prawnych oraz 

instrukcji i wykazów akt, terminowości w przekazywaniu dokumentacji do archiwum. 

 Przedmiotowa kontrola została oceniona pozytywnie. 

 1 kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Komendę Wojewódzką PSP 

w Szczecinie w trybie zwykłym. Przedmiotowy zakres kontroli obejmował: ocena 

prawidłowości realizacji zadań z zakresu: gospodarki nieruchomościami będącymi 

w jurysdykcji komend, prowadzenia inwestycji budowlanych i remontów 

w komendach. 

 1 kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Komendę Wojewódzką PSP 

w Szczecinie w trybie zwykłym. Przedmiotowy zakres kontroli obejmował: organizacja 

szkolenia i doskonalenia pożarniczego, realizacja zadań w zakresie przeprowadzania 

szkolenia członków OSP, nadzór nad procesem szkolenia i doskonalenia 

pożarniczego oraz szkoleniem członków OSP. 

 1 kontrola zewnętrzna, sprawdzająca przeprowadzona przez Powiatową Stacji 

Sanitarno – Epidemiologicznej w Gryfinie. Przedmiotowy zakres kontroli obejmował 

wykonanie nakazów zawartych w decyzji nr 129/19, znak sprawy: 

ZPM.5200.65.2019.MSz. W czasie kontroli ustalono iż, zapewniono punkt mycia 

i dezynfekcji sprzętu wielokrotnego użytku, który zanieczyszczony zostaje zakaźnym 

materiałem, doprowadzono do właściwego stanu powierzchnię ścian w szatni brudnej 

zlokalizowanej w części garażowej na poziomie zerowym.  



2. Zagadnienia operacyjno – szkoleniowe 

2.1.  Działania ratowniczo – gaśnicze na terenie powiatu w ujęciu ogólnym 

 

W 2022 roku na terenie powiatu gryfińskiego odnotowano łącznie 2185 zdarzeń.  

Rok OGÓŁEM 

RODZAJ ZDARZENIA 

Pożary 
Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 

2021 1728 477 1152 99 

2022 2185 598 1413 174 

 

Rys. Udział procentowy w rozbiciu na rodzaj zdarzenia w roku 2022 

Porównując ilość interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu 

gryfińskiego, które odnotowano w 2022 r. z rokiem poprzednim wynika, że łączna ilość 

zdarzeń wzrosła o 457 co daje 21% wzrostu do roku poprzedniego. Odnotowano wzrost ilości 

pożarów, miejscowych zagrożeń, alarmów fałszywych, co pokazuje poniższe zestawienie.  

 Ogółem zdarzeń 2185 – wzrost o ok. 21%, 

 Pożary 598– wzrost o ok. 25,4 %;  

 Miejscowe zagrożenia 1413 – wzrost o ok. 22,6 %; 

 Alarmy fałszywe 174 – wzrost ok. 75,8 %. 

 

  



Poniższe zestawienie pokazuje, jak kształtował się wzrost bądź spadek zdarzeń,  

w rozbiciu na rodzaje obiektów, w stosunku do roku 2021. 

Zdarzenia powstałe w latach 2021 – 2022 w rozbiciu na rodzaje obiektów 

Rodzaje obiektów 
Ilość pożarów Ilość miejsc. zagrożeń 

Rok 2021 Rok 2022 Rok 2021 Rok 2022 

Obiekty użyteczności publicznej 5 5 52 58 

Obiekty mieszkalne 52 54 191 189 

Obiekty produkcyjne 7 8 3 8 

Obiekty magazynowe 2 4 2 2 

Środki transportu 45 27 151 130 

Lasy 5 20 3 2 

Uprawy, rolnictwo 73 111 7 7 

Trawy, trawniki na terenach 

nierolniczych, poboczach dróg i 

szlaków, ulic 

66 159 0 5 

Pozostałe obiekty 
222 369 743 1017 

RAZEM 477 598 1413 1152 

 

Wśród pożarów największy wzrost odnotowano na uprawach rolnych i na terenach leśnych. 

Odnotowano spadek pożarów w środkach transportu drogowego. 

Wśród miejscowych zagrożeń wzrost zdarzeń odnotowano w pozostałych obiektach. W tej 

grupie znajdują drzewa będące obiektem przyrody naturalnej. 

 

Wśród przyczyn powstałych pożarów najwięcej zdarzeń wiązało się z podpaleniami, co 

stanowi 50.7% w ogólnej liczbie wszystkich pożarów. W dalszej kolejności przyczyny 

pożarów wynikały z wad urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe i ciekłe oraz ich 

nieprawidłowej eksploatacji – 17.4 %. Następne w kolejności to pozostałe przyczyny pożarów 

oraz przyczyny nieustalone – 12.5 %. Szczególny niepokój budzą podpalenia, gdyż stanowi 

to duże zagrożenie pożarowe dla ludności oraz ich mienia.  

W roku 2022 najczęstsze przyczyny miejscowych zagrożeń to silne wiatry, które stanowią  

52 % do ogólnej liczby miejscowych zagrożeń. Przyczyną wzrostu liczby tych interwencji 

spowodowane było głównie przez przejście Orkanów przez nasz powiat w dniach 29 i 30 

stycznia oraz 17 do 20 lutego 2022 r. 



Poniższa tabela prezentuje ilości interwencji w 2022 roku, w  rozbiciu na gminy powiatu 

gryfińskiego. 

Gmina 
Ilość 

interwencji 

Udział 

procentowy 

Gryfino 754 34.5% 

Chojna 409 18.7% 
Cedynia 149 6.8% 
Moryń 159 7.3% 
Mieszkowice 128 5.8% 
Widuchowa 159 7.3% 

Trzcińsko 149  6.8% 
Banie 165 7.5% 
Stare 113 5.2% 
RAZEM 2185 100% 

 

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 2022. 

Łącznie zdarzeń w 2022 r. odnotowano 2185. Należy zaznaczyć, że niezwykle istotne 

znaczenie mają tu jednostki OSP, których funkcjonowanie jest niezbędne i kluczowe 

chociażby ze względu na położenie KP PSP Gryfino. Niejednokrotnie na miejscu zdarzenia 

są pierwsi i niejednokrotnie prowadzą działania samodzielnie na swoim terenie.  

 

Rys. Ilość zdarzeń w latach 2011 – 2022 w rozbiciu na rodzaj zdarzenia 



2.2. Działania operacyjne PSP i OSP na terenie powiatu gryfińskiego 

W dniu 24 lutego 2022 r. nastąpiła inwazja Rosji na Ukrainę. W związku z zaistniałą sytuacja 

strażacy PSP i OSP na terenie całego kraju włączyli się w różnego rodzaju akcje pomocy na 

rzec Ukrainy. Na terenu powiatu gryfińskiego prowadzone były działania polegające, między 

innym na: 

 zbiórce różnego rodzaju sprzętu pożarniczego z zasobów PSP i OSP – przekazano 7 

palet, 

 przekazaniu strażakom z Ukrainy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczy marki 

Magirus z jednej z OSP z terenu gminy Chojna, 

 zbiórce i transporcie darów na ternie całego powiatu (żywność, ubrania, artykuły 

spożywcze, chemiczne, AGD i itp.),  

 transporcie przybyłych na nasz teren uchodźców do miejsc noclegowych,  

 udzielaniu pomocy uchodźcom na dworcach kolejowych; 

Ponadto na polecenie Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie i przy współpracy 

Starostwa Powiatowego oraz samorządów gminnych, we wrześniu 2022 r prowadzono  

działania polegające na dystrybucji tabletek jodku potasu do każdej gminy powiatu 

gryfińskiego.  



2.3. Pozyskane dofinansowania dla OSP w roku 2022 

Dzięki współpracy pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji - Komendantem 

Głównym Państwowej Straży Pożarnej a jednostkami OSP powiatu gryfińskiego, przy 

współudziale Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie oraz współfinansowaniu  

z WFOŚiGW/NFOŚiGW oraz samorządów lokalnych zakupiono 3 nowe średnie 

samochody  ratowniczo – gaśnicze dla jednostek: 

 OSP Czachów – Renault MDB3, koszt zakupu pojazdu - 928 650 zł, 

 

 OSP Chojna – Renault D15, koszt zakupu pojazdu 999 990 zł , 

 

 



 OSP Kołbacz – Iveco 4x4, koszt zakupu pojazdu 870 840 zł. 

 

W zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego pozyskano miedzy innym; rękawice 

ochronne, obuwie specjalne, ubrania specjalne, hełmy. W zakresie sprzętu uzbrojenia 

i techniki specjalnej pozyskano miedzy innymi; prądownice wodne, węże tłoczne, narzędzia 

dielektryczne, kamerę termowizyjną, agregaty prądotwórcze. Zakupiony sprzęt 

i wyposażenie jest niezbędne w ratowaniu życia ludzkiego, zdrowia i mienia, który znacząco 

zwiększy bezpieczeństwo ratowników podczas działań i tym samym zwiększy 

bezpieczeństwo mieszkańców całego powiatu gryfińskiego. 

   Jednostki OSP z powiatu gryfińskiego otrzymały  wsparcie finansowe na wyposażenie, 

remonty strażnic oraz bieżące funkcjonowanie w ramach niżej wymienionych zadań 

publicznych/programów: 

1. Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do 

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego –  tzw. dotacja KSRG, dofinansowanie 

w kwocie, wydatki bieżące - 106 210,00 zł, zakupy inwestycyjne - 1 220 000,00 zł. 

2. Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-

gaśniczych - tzw. dotacja MSWiA, dofinansowanie w kwocie – 34 965,00 zł. 

3.  Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 #SZCZEPIMYSIĘ Z OSP – dofinansowanie 

w kwocie 19 200,00 zł. 

4. Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-

gaśniczych - tzw. dotacja MDP-25, dofinansowanie w kwocie  94 639,00 zł. 



5. Program Mały Strażak WFOŚiGW/NFOŚiGW –  Dofinansowanie zakupu sprzętu 

i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie – 24 2186,71 zł.  

2.4. Jednostki OSP w powiecie gryfińskim 

Z dniem 14 października 2022 roku z powodu braku działalności statutowej usunięto 

z ewidencji SWD PSP jednostki OSP; Łukowice, Orzechów, Stara Rudnica, Strzelczyn, 

Jelenin, Gogolice. Ponadto: 

 w chwili obecnej na powiecie gryfińskim funkcjonuje 40 jednostek OSP w tym 

19 w KSRG,  

 wszystkich strażaków OSP w powiecie gryfińskim jest 1186 (ksrg 674, spoza 512), 

 mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych 849  

(ksrg 485, spoza 364), 

 14 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przy jednostkach OSP w KSRG,  

186 członków w wieku do 18 lat, 

 7 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przy jednostkach OSP spoza KSRG,  

99 członków w wieku do 18 lat, 

 zrealizowano szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP  w terminie wrzesień 

- listopad 2022 roku - ukończyło 72 strażaków, 

 strażacy OSP brali udział w szkoleniach specjalistycznych w Wojewódzkim Ośrodku 

Szkolenia w Bornem Sulinowie przedstawia się następująco; 

o w terminie 26 marca i 11 czerwca 2022 r – test komorze dymowej dla członków 

OSP – ukończyło 84 strażaków, 

o 18 - 20 marca 2022 – szkolenie naczelników – ukończyło 2 strażaków, 

o 25 marca i 3 kwietnia 2022 – szkolenie techniczne – ukończyło 2 strażaków, 

o 22 - 23 kwiecień i 16 wrzesień 2022 r. – szkolenie poszukiwawczo-ratownicze  

– ukończyło 4 strażaków, 

o 16 - 17 września 2022 r. – szkolenie z zakresu ratownictwa chemicznego 

i ekologicznego – ukończyło 4 strażaków. 

2.5. Świadczenia ratownicze dla strażaków ochotników 

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych 

strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP 

w wysokości 200 zł. Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, 

który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach 



ratowniczych (wymagany bezpośredni udział co najmniej raz w roku) - przez co najmniej 25 

lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu 

czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości 

wysługi lat w OSP. 

Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego złożony do 

komendanta powiatowego (miejskiego) PSP – tj. organu przyznającego, właściwego dla 

siedziby jednostki OSP, do której należy strażak ratownik OSP. Prawo do tego świadczenia 

przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60 roku życia. 

Świadczenie wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.  

W okresie od 01.01.2022 r.-31.12.2022 r. w powiecie gryfińskim wydano 185 decyzji 

przyznających i 7 decyzji odmownych. 

2.6. Przykładowe zdarzenia z roku sprawozdawczego 

 Silne wiatry 17-20 lutego 2022 r. 

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie odnotowało łącznie 377 

interwencji w tym okresie. W zależności od gminy statystyka zdarzeń związanych silnymi 

podmuchami wiatru przedstawia się następująco: 

• Banie – 48 zdarzenia, 

• Cedynia – 18 zdarzeń, 

• Chojna – 60 zdarzenia, 

• Gryfino – 114 zdarzeń, 

• Mieszkowice – 16 zdarzeń, 

• Moryń – 27 zdarzeń, 

• Stare Czarnowo – 34 zdarzeń, 

• Trzcińsko-Zdrój – 27 zdarzeń, 

• Widuchowa – 33 zdarzeń. 

Większość zdarzeń dotyczyła udrażniania szlaków komunikacyjnych z powalonych drzew 

i konarów oraz zabezpieczenia zerwanych linii energetycznych. Część interwencji dotyczyła 

usuwania powalonych drzew na budynki mieszkalne. Doszło również do wielu interwencji 

związanych z zabezpieczeniem zerwanych poszyć dachu między innymi na Sali 

gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryfinie, zerwaniem dachu z budynków 



mieszkalnych w miejscowościach Dłusko Gryfińskie, Osinów Dolny oraz Baniewice. 

W miejscowości Swobnica zerwany dach z budynku gospodarskiego uszkodził stojące 

opodal maszyny rolnicze. W wielu miejscach na terenie powiatu dochodziło do zerwania 

elementów izolacyjnych dachu, które spadając uszkadzały zaparkowane w pobliżu 

samochody.  

W dniu 20 lutego w siedzibie jednostki OSP w Chojnie Wojewoda Zachodniopomorski zwołał 

sztab kryzysowy w sprawie zwalczania skutków wichur, w związku z brakiem prądu  

w południowo-zachodniej części regionu.  

Ponadto w związku z zaistniałą sytuacją na terenie powiatu na polecenie Komendanta 

Wojewódzkiego PSP siły i środki JRG oraz OSP zostały zaangażowane w pomoc przy 

dostarczeniu agregatów o dużej mocy w celu zasilenia infrastruktury krytycznej na terenie 

powiatu gryfińskiego. 

Z uwagi na uszkodzenie napowietrznych linii energetycznych i związanym z tym brakiem 

prądu oraz łączności telefonicznej strażacy ochotnicy pełnili całodobowe dyżury w siedzibach 

swoich jednostek. Ponadto w siedzibie jednostki OSP Chojna zorganizowano doraźny punkt 

łączności pomiędzy Stanowiskiem Kierowania w Gryfinie a jednostkami OSP z południowych 

terenów powiatu. 

W kulminacyjnym momencie w nocy z 19 na 20 lutego udział brało około 40 jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ponad 200 strażaków ochotników. 

 

 



 Pożar w firmie Gryfskand  
 
23 czerwca 2022 roku blisko 20 zastępów z PSP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z 

terenu powiatu walczyło z pożarem hali magazynowej węgla drzewnego o pow. 3 000 m kw. 

na terenie fabryki Gryfskand przy ulicy Fabrycznej w Gryfinie. W działaniach udział brało 90 

strażaków. 

 

  
 

 Katastrofa ekologiczna na Odrze 
 
W miesiącu sierpniu związku ze skażeniem rzeki Odry strażacy PSP, druhowie OSP oraz 

podchorążowie i kadeci szkół prowadzili czynności związane z likwidacją skutków zdarzenia. 

Działania polegały głównie na odławianiu śniętych ryb, monitoringu rzek, rozstawianiu 

i kontrolowaniu zapór o łącznej długości 885m. Ponadto w działaniach brali udział żołnierze 

Wojska Polskiego oraz WOT. 

 

   
 

  



 Misja Francja 

11 sierpnia 2022 r. dwa moduły gaśnicze GFFFV Poland z woj. zachodniopomorskiego 

SZCZECIN oraz dolnośląskiego WROCŁAW, w sumie 146 strażaków, wśród nich pięciu 

strażaków wraz z pojazdem z KP PSP w Gryfinie wyruszyły z pomocą francuskim strażakom, 

którzy walczyli z pożarami lasów na południu swojego kraju w okolicach Bordeaux. Misja 

trwała 10 dni.  

 
 

 
  



3. Działalność Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Gryfinie 

Funkcjonariusze JRG Gryfino przez cały miniony rok doskonalili swoje umiejętności 

i podnosili poziom wiedzy w trakcie prowadzonych ćwiczeń oraz zajęć teoretycznych 

i praktycznych realizowanych na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.  

Funkcjonariusze Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Gryfinie w roku 2022 organizowali oraz 

brali udział w wielu przedsięwzięciach mających na celu podnoszenie wiedzy i umiejętności 

strażaków ochotników z powiatu gryfińskiego, w tym: 

 Ćwiczenia lodowe nad jeziorem w miejscowości Sobieradz dla strażaków z jednostek 

OSP z terenu gminy Gryfino. 

 Szkolenie z wykorzystania lancy kominowej dla strażaków z jednostek OSP z gminy 

Gryfino. 

 Szkolenia podstawowe dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. 

 Międzynarodowe manewry pożarnicze Chojna 2022. 

9 września 2022 roku odbyły się Międzynarodowe Manewry Pożarnicze w których wzięło 

udział 150 strażaków z Polski, Ukrainy oraz Niemiec. 

Strażacy z jednostki OSP w Chojny wraz ze strażakami z tutejszej komendy kolejny raz 

zorganizowali manewry, które miały na celu wymianę doświadczeń, zwiększenie gotowości 

bojowej jednostek a także integrację środowiska strażackiego. 

W trakcie manewrów przygotowano cztery scenariusze, które zakładały: 

 Pożar budynku jednorodzinnego, 

 Wypadek masowy po zderzeniu autobusu z samochodem osobowym, 

 Pożar samochodu i wyciek substancji niebezpiecznej. 

 Katastrofa budowlana 

Wykonanie założeń zawartych w scenariuszach zostały przygotowane oraz oceniane przez 

funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie oraz Komendy Wojewódzkiej PSP  

w Szczecinie. 

W tym roku ćwiczone były założenia z zakresu pożarów, pożarów wewnętrznych, 

ratownictwa technicznego i wypadek masowy, pomocy medycznej w zakresie KPP oraz 

ratownictwa wysokościowego. Ćwiczenia odbyły się  jednocześnie na 4 stanowiskach 

w tegorocznej edycji otwarto nowe stanowisko, które zakładało katastrofę budowlaną 

i ewakuację poszkodowanych za pomocą technik ratownictwa wysokościowego.  

W manewrach uczestniczyło 150 strażaków z Polski, Ukrainy oraz Niemiec.  



 

 

 
 
 



Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Gryfinie w roku 2022 działała także w oparciu o roczny 

plan pracy KP PSP w Gryfinie.  

Zgodnie z rocznym planem ćwiczeń na obiektach w Komendzie Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Gryfinie na 2022 rok przeprowadzono następujące ćwiczenia: 

 Ćwiczenia taktyczno-bojowe na terenie firmy Prewent, 

 Trzy dniowe ćwiczenia podsumowujące I półrocze 2022 roku na terenie hali 

magazynowej w miejscowości Pniewo, 

 Ćwiczenia taktyczno-bojowe z zakresu podnoszenia i stabilizacji konstrukcji 

gabarytowych w Gryfinie, 

 Ćwiczenia taktyczno-bojowe w tunelach kablowych na terenie Elektrowni Dolna Odra, 

Z uwagi na liczne dodatkowe zadania przed jakimi postawiona została Państwowa Straż 

Pożarna (pomoc przy transporcie uchodźców z Ukrainy, wyjazd modułu gaśniczego GFFFV 

do Francji czy akcja odławiania śniętych ryb na Odrze) i zaangażowanie znacznych sił 

Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, kierownictwo JRG odwołała część zaplanowanych ćwiczeń 

na obiektach. 

Funkcjonariusze JRG w Gryfinie brali również udział w wielu inicjatywach promujących 

szeroko rozumianą prewencję społeczną takich jak: 

• Bezpieczne wakacje w gminie Gryfino, 

• Bezpieczne przejście dla pieszych, 

• Bezpieczne ferie, 

• Nie dla czadu, 

• Spotkania z młodzieżą odbywającą turnusy wakacyjne na terenie powiatu 
gryfińskiego, 

Ponadto przez cały rok w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej organizowane były spotkania dla 

dzieci i młodzieży z powiatu gryfińskiego połączone z pokazem sprzętu i wyposażenia oraz 

przybliżające realia pracy strażaka. 

Strażacy w ciągu roku zaangażowani byli również akcje o charakterze patriotycznym poprzez 

uroczyste zmiany służby wraz z podniesieniem flagi państwowej podczas takich świąt jak:  

2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz 11 listopada Narodowego Święta 

Niepodległości 



JRG w Gryfinie w roku 2022 brało również udział w zabezpieczeniu festiwalu Pol’and’Rock 

2022, który kolejny raz organizowany był na terenie województwa Zachodniopomorskiego. 

Strażacy podziału bojowego przez cały rok dbali o utrzymanie oraz podnoszenie warunków 

bytowych w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej. Na bieżąco dokonywali napraw sprzętu oraz 

niezbędnych remontów pomieszczeń należących do Komendy Powiatowej. Najistotniejsze 

prace wykonane przez strażaków to: 

 Położenie blachy na części dachu magazynów Komendy, 

 Utworzenie niezależnego zasilania elektrycznego dla Stanowiska Kierowania 

Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie. 

 

4. Zagadnienia kontrolno-rozpoznawcze 

4.1. Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych 

W 2022 r. Komenda Powiatowa PSP w Gryfinie realizując zadania kontrolno-rozpoznawcze 

przeprowadziła łącznie 88 kontrole, w tym: 

 38 kontroli podstawowych; 

 20 kontroli sprawdzających; 

 30 dotyczyły odbiorów obiektów budowlanych zakończonych stanowiskami w zakresie 

zgodności wykonania obiektu budowlanego z przedstawioną dokumentacją 

techniczną.   

Łącznie skontrolowano 229 obiektów. Szczegółowy podział ilości skontrolowanych obiektów 

w 2022 r. był następujący: 

 35 obiektów użyteczności publicznej; 

 78 obiektów produkcyjnych i magazynowych; 

 71 obiektów zamieszkania zbiorowego; 

 7 obiekty mieszkalne wielorodzinne; 

 38 w lasach. 

Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono łącznie 165 nieprawidłowości, 

porównywalnie do roku poprzedniego. Niestety okres pandemii oraz trudna sytuacja 

finansowa firm i organizacji samorządowych przyczyniła się do zaniechań przedsiębiorców 

w wielu kwestiach priorytetowych pod względem pożarowym, mowa chociażby o przeglądach 



urządzeń przeciwpożarowych, czy też instalacji użytkowych, co z pewnością przekłada się 

na bezpieczeństwo pożarowe naszego powiatu. Najwięcej nieprawidłowości wykryto 

w obiektach użyteczności publicznej (109) oraz obiektach produkcyjno-magazynowych (23). 

Najczęściej uwagi dotyczyły: instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, instalacji użytkowych, 

stanu technicznego dróg ewakuacyjnych (drożności, składowania materiałów palnych 

i znaków bezpieczeństwa), gaśnic oraz ewakuacji (stan zagrożenie życia ludzi).  

W 2022 r., podobnie jak w roku poprzednim, zmniejszyła się ilość uwag pokontrolnych 

w zakresie wymaganego wyposażenia obiektów w urządzenia przeciwpożarowe. 

Nieprawidłowości związane z zagrożeniem zdrowia i życia ludzi dotyczyły: przekroczonych 

długość dróg ewakuacyjnych,  palnego wystroju poziomych i pionowych ciągów 

ewakuacyjnych, brak wydzielenia klatki schodowej oraz braku zabezpieczenia przed 

zadymieniem dróg ewakuacyjnych. Wystąpiły one głównie w pojedynczych obiektach typu: 

żłobki , przedszkola oraz szkoły. Nieprawidłowości te stanowią niewielki procent uwag 

stwierdzanych podczas kontroli (3%). Mają one jednak istotny wpływ 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. Ich 

usunięcie często wiąże się z inwestycjami wymagającymi dużych nakładów finansowych.  

Duży odsetek stwierdzonych w obiektach ZL nieprawidłowości dotyczył braku przeglądów 

instalacji użytkowych oraz urządzeń przeciwpożarowych. Niestety przedsiębiorcy oraz 

organy administracji samorządowej dalej zapominają o konieczności opracowywania 

instrukcji bezpieczeństwa pożarowego lub jej aktualizacji. Podobnie do roku poprzedniego 

duży odsetek uchybień dotyczył: gaśnic, instalacji wodnych przeciwpożarowych oraz 

zaopatrzenia w wodę.  

W budynkach produkcyjno-magazynowych najwięcej uwag dotyczyło: braku przeglądów 

instalacji użytkowych, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, braku odpowiedniej ilości 

gaśnic lub ich przeglądów oraz nieprawidłowości w zakresie magazynowania i przetwarzania 

materiałów. Mniejszy odsetek nieprawidłowości w stosunku do roku poprzedniego dotyczyło 

oznakowania znakami bezpieczeństwa, warunków ewakuacji, zaopatrzenia w wodę czy też 

zaznajomienia z przepisami przeciwpożarowymi.  

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. 

W 2022 r. Komenda Powiatowa PSP w Gryfinie nie przeprowadzała kontroli w w/w obiektach. 

Zostały one zaplanowane na II i III kwartał 2023 r.  

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 zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego ilość 

wpływających do komendy wniosków o wydłużenie terminu wykonania uchybień zawartych  

w decyzjach wydanych przez Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie. W 2022 r. wpłynęło 

takich wniosków 14. 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 wszystkie wnioski, 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 wpłynęło łącznie 261 zgłoszeń. Łącznie w 2022 r. dokonano 30 odbiorów.  W wyniku 

przeprowadzonych kontroli tutejsza Komenda w 8 przypadkach wniosła uwagi wobec 

zamiaru przejęcia wskazanych obiektów do użytkowania, w tym do 3 obiektów wniosła 



sprzeciw. Do najciekawszych obiektów, jakie powstały bądź zostały zmodernizowane w 2022 

r. w naszym powiecie możemy zaliczyć: 

 Baza magazynowa do handlu zbożem i rzepakiem w Parsówku; 

 Łącznik biura i hali w Zalando, ul. Innowacyjna, Gardno; 

 Rozbudowa budynku usługowo-magazynowego w Chojnie; 

 Budynek biurowo-socjalny z budynkiem magazynowym, ul. Czechosłowacka, Gryfino; 

 Budynek handlowo-usługowy w Krajniku Dolnym; 

 Elektrownie fotowoltaiczne w Moryniu; 

 Magazyn gazu w Polskich Zakładach Zbożowych w Chojnie; 

 Farma wiatrowa Żelechowo; 

 Sieci wodociągowe na terenie Gryfina; 

 Przedszkole w Baniach; 

 Korty tenisowe w Gryfinie; 

 Budynki mieszkalne wielorodzinne, ul. Mazowiecka w Gryfinie; 

 Budynek handlowo-usługowy w Gryfinie; 

 Rozbudowa budynku handlowo-usługowego w Gryfinie; 

 Budynek wielorodzinny, ul. Flisacza w Gryfinie; 

 Budynek handlowo-usługowy w Góralicach; 

 Dojazd pożarowy w leśnictwie Swobnica, Nadleśnictwo Myślibórz; 

 Kompleks magazynowo - suszarniczy w Grzybnie; 

 Dojazd pożarowy Rogaczewo-Bielin Nadleśnictwo Mieszkowice; 

 Budynek usługowo-handlowy w Osinowie Dolnym. 

Komenda Powiatowa PSP w Gryfinie wydała również 45 opinii w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony ludności, dotyczących technicznych zabezpieczeń 

przeciwpożarowych. 

4.2. Prewencja społeczna 

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 na drodze, 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 1000 uczniów i około 60 osób 

kadry pedagogicznej. Poniższe przykłady obrazują różnorodność działań w tym zakresie: 

 funkcjonariusze Komendy uczestniczyli 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.  

 

 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 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. 

Najlepsi otrzymali nagrody rzeczowe, medale i dyplomy. 

 

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

i uczniowie szkół. Poza przybliżeniem uczniom specyfiki służby strażaka 

zaprezentowany został sprzęt będący na wyposażeniu tutejszej Jednostki Ratowniczo 

Gaśniczej. Wiele odwiedzin zanotowanych było przed Ogólnopolskim Turniejem 

Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, kiedy to młodzież starała się 

czerpać jak najwięcej wiedzy od samego źródła.  

 

 

 

 W okresie przedwakacyjnym w ramach programu „Bezpieczna Gmina”, Straż Miejska, 

Ochotnicza Straż Pożarna „Raffer” w Gryfinie wraz z funkcjonariuszami Państwowej 



Straży Pożarnej w Gryfinie przeprowadziła zajęcia profilaktyczne  o tematyce: 

„Bezpieczne wakacje” oraz „Bezpieczeństwo nad wodą”.   Podczas spotkań 

przeprowadzono akcje profilaktyczno-edukacyjne informujące o zagrożeniach 

w okresie wakacyjnym oraz zasadach udzielania pierwszej pomocy. W działaniach 

udział wzięło 120 dzieci oraz 20 osób dorosłych. 

 

 

 Funkcjonariusze komendy brali także czynny udział w spotkaniach z najmłodszymi  

w przedszkolach oraz w szkołach 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 poprosić. W styczniu przeprowadzono liczne spotkania z młodzieżą 

szkolną w celu propagowania zasad bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. 

  



5. Zagadnienia kadrowe 

5.1. Struktura zatrudnienia 

Na dzień 31 grudnia 2022 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 ubiegłym nie uległa zmianie liczba etatów w komendzie.  

We wrześniu 2022 r. odbył się jeden nabór do służby (planowane przyjęcie do służby od 

01.01.2023 r.) 

Zatrudnienie funkcjonariuszy na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco: 

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

pełni 46 funkcjonariuszy,  

 w systemie zmianowym (Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego),  

tj. 24 x 48 godziny służbę pełni 5 funkcjonariuszy,  

 w systemie codziennym, tj. 8–godzinnym pracuje 10 funkcjonariuszy oraz  

2 pracowników korpusu służby cywilnej i 1 pracownik obsługi; 

 na dzień 31 grudnia 2022 r. komenda posiadała 2 wakaty (na stanowisku starszy 

ratownik (JRG ) zatrudnienie kandydatów od 01.01.2023 r.) 

 kadra oficerska – 8 funkcjonariuszy. 

Poniższa tabela przedstawia staż służby funkcjonariuszy na dzień 31 grudnia 2022 r. 

Wysługa lat służby Ilość osób 

0 - 5 6 

6 - 10 17 

11 - 15 14 

16 - 20 18 

21 - 25 3 

26 - 30 2 

31 - 35 1 

pow. 35 0 

RAZEM 61 

 



5.2. Wykształcenie ogólne i kwalifikacje zawodowe 

Struktura zatrudnienia w poszczególnych korpusach na dzień 31 grudnia 2022 r. 

Korpus 2022 

Oficerowie 10 

Aspiranci 13 

Podoficerowie 38 

Szeregowi 0 
Ilość 
funkcjonariuszy 

61 
 
Poniższy wykres pokazuje procentowy udział poszczególnych korpusów do ogólnej liczby  
zatrudnionych funkcjonariuszy 

 
 
Poziom wykształcenia wśród funkcjonariuszy w KP PSP Gryfino w latach 2000 – 2022 
przedstawia się następująco: 

Poziom 
wykształcenia 

2000 r. 2005 r. 2010 r. 2021 r.  2022 r.  

wyższe 4 7 11 13 13 

licencjackie 0 2 7 11 11 

policealne 11 15 10 9 9 

średnie 14 19 32 28 28 

zasadnicze 18 8 3 0 0 

Ilość 
funkcjonariuszy 

47 51 63 61 61 

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

zmieniał się poziom wykształcenia wśród funkcjonariuszy gryfińskiej komendy. 

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

kandydatów do służby w PSP. Jednocześnie jest to skutkiem stale rozwijającego się zakresu 

zadań realizowanych przez PSP, które niesie za sobą konieczność ciągłego podnoszenia 

wykształcenia ogólnego oraz kwalifikacji zawodowych. 

13%

18 %

69%

0%

Korpusy w KP PSP Gryfino 2022 r.

Oficerowie

Aspiranci

Podoficerowie

Szeregowi



6. Zagadnienia finansowe i kwatermistrzowskie 

6.1. Realizacja budżetu 

Państwowa Straż Pożarna jest zawodową umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny 

sprzęt formacją, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi 

miejscowymi zagrożeniami. Powołana została na podstawie art.1 ust.1 ustawy z dnia 

24 sierpnia 1991 r . o Państwowej Straży Pożarnej. 

 

DOCHODY 

Sposobem finansowania działalności KP PSP w Gryfinie jest dotacja celowej budżetu 

państwa  w związku z tym jednostka nie osiąga dochodów budżetowych. Jednak w 2022 r. 

wystąpiły dochody budżetowe z tytułu odsetek na rachunku bankowym w wysokości 

820,39 zł.  

Dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły  

16,00 zł i w całości zostały odprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa. 

 
WYDATKI 

Plan finansowy KP PSP z zadań zleconych na 2022 r. przedstawia się następująco: 

Dotacja celowa budżetu państwa 5 809 000,00 
Zwiększenie dotacji – rezerwa celowa 1 179 632,00 
Razem : 6 988 632,00 
Kwota niewykorzystanej dotacji 2 842,48 
Wydatki wykonane : 6 985 789,52 

 

Plan budżetu zadań zlecony bez akcji Odra 
Plan budżetu w dziale 
754 
Rozdziale 75411 

Wynagrodzeni
a oraz 
pochodne 

Pozostałe 
wydatki 

Plan  ogółem 

Ustawa budżetowa 
na 2022 r. 

5 432 618,00 376 382,00 5 809 000,00 

Plan po zmianach na 
31.12.2022 r. 

6 543 718,85  359 913,15  6 903 632,00 

Wykonanie na dzień 

31.12.2022 r. 

6 542 168,85 
 

358 620,67 
 

6 900 789,52 
 

 

 

 wynagrodzenia i pochodne  5 344 454,56 zł, 

 pozostałe wydatki    358 620,67 zł, 

 równoważniki i ekwiwalenty  1 197 714,29 zł, 



 
Plan budżetu akcja Odra 

Plan budżetu w dziale 
754 
Rozdziale 75478 

Wynagrodzeni
a oraz 
pochodne 

Pozostałe 
wydatki 

Plan  ogółem 

Plan na 31.12.2022 r. 0,00  85 000,00  85 000,00 
Wykonanie na dzień 
31.12.2022 r. 

0,00  85 000,00  85 000,00  

 
 
 
Plan budżetu zadań własnych 

Plan budżetu w dziale 
754 
Rozdziale 75411 

Wynagrodzeni
a oraz 
pochodne 

Pozostałe 
wydatki 

Plan  ogółem 

Plan na 31.12.2022 r. 0,00  65 027,00  65 027,00 
Wykonanie na dzień 
31.12.2022 r. 

0,00  65 027,00  65 027,00  

 
 

Na realizację zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa w  2022 r. 

wykorzystano 99,96% otrzymanych środków na wydatki. Dokonano zwrotu rezerwy celowej 

przeznaczonej na wypłatę świadczeń motywacyjnych, która przyznana była w nadwyżce oraz 

nadwyżkę wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiany w budżecie dokonywano 

zgodnie z występującymi potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności jednostki .  

W całości wykorzystano środki na zadania zlecone z tytułu Akcji Odra oraz środki na 

wydatki własne budżetu.  

 

6.2. Wydatki rzeczowe i osobowe 

Zakup usług remontowych 

Plan: 56 587,00 
Z tego wydano 56 587,00 
konserwacja pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia 12 673,65 
konserwacja i naprawa sprzętu łączności, masztów 3 884,30 
konserwacja i naprawa sprzętu transportowego 39 414,05 
Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego 615,00 
Wykonanie w § 4270 100% 

      
W ciągu całego roku przeprowadzano bieżące remonty komendy. Starszy budynek wymaga 

ciągłych napraw, które we własnym zakresie wykonują strażacy. 

 

Wydatki osobowe 



Komenda Powiatowa PSP w Gryfinie zatrudnia wg etatów: 

     63 - funkcjonariuszy pożarnictwa 

       2 - pracowników korpusu służby cywilnej 

    0,5 - pracownik gospodarczy 

 

Należności płacowe w stosunku do funkcjonariuszy i osób cywilnych regulowane były 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły żadne 

zobowiązania płacowe wymagalne wobec funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.  

Wydatki na bieżącą działalność komendy przedstawiały się następująco: 

Materiały i wyposażenie 

Plan: 266 168,62 
Z tego wydano: 264 876,14 
przedmioty i materiały administracyjno-biurowe 9 837,73 
materiały pędne i smary 127 511,06 
przedmioty zaopatrzenia mundurowego 45 445,29 
środki czystości 8 228,39 
materiały i wyposażenie łączności 830,25 
materiały i wyposażenie informatyki 1 310,27 
materiały i wyposażenie transportu 43 157,98 
materiały i wyposażenie techniki specjalnej 2 453,68 
materiały i wyposażenie do konserwacji i remontów 3 508,87 
pozostałe materiały 22 592,62 
Wykonanie w § 4210 99,51% 

 
Na w/w kwotę składają się bieżące wydatki podstawowej działalności komendy takich 

jak zakup paliwa, części do samochodów i sprzętu specjalistycznego oraz zakup 
przedmiotów zaopatrzenia mundurowego.  

 
Zakup energii 

Plan: 83 542,77 
Z tego wydatkowano: 83 542,77 
energia elektryczna 32 628,98 
energia cieplna 47 167,95 
Gaz 292,08 
Woda 3 453,76 
Wykonanie w § 4260 100% 

 
 
Zakup usług pozostałych 

Plan: 59 963,98 
Z tego wydano 59 963,98 
usługi bankowe i pocztowe 7 543,00 
usługi transportowe 732,87 



usługi komunalne 11 047,20 
opłaty radiowo-telewizyjne 691,20 
usługi krawieckie, pralnicze 0,00 
Usługi w zakresie szkolenia 3 509,00 
pozostałe usługi 35 979,71 
badanie techniczne pojazdu 461,00 
Wykonanie w § 4300 100% 

 
Zakup usług zdrowotnych 

Plan: 14 005,00 
Z tego wydano 14 005,00 

  
 Badania okresowe funkcjonariuszy  zgodnie z przepisami obowiązującymi 
funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej przypadają na drugie półrocze Wydatki z tytułu 
usług zdrowotnych obejmują badania specjalistyczne nowo przyjętych funkcjonariuszy.                  
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

Plan: 11 801,46 
Z tego wydano 11 801,46 

 
Podróże służbowe funkcjonariuszy 

Plan: 921,46 
Z tego wydano 921,46 

 
 Podróże obejmują wyjazdy na obowiązkowe szkolenia funkcjonariuszy w ośrodku 
szkoleniowym w Bornem Sulinowie, Bydgoszczy, Poznaniu oraz w Warszawie. 
 
Różne opłaty i składki  

Plan: 147,00 
Z tego wydano 147,00 

 
Wydatki dotyczyły wymiany dowodów rejestracyjnych pojazdów.  
 
Podatek od nieruchomości 

Plan: 14 921,00 
Z tego wydano 14 921,00 

 
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 

Plan: 1 881,86 
Z tego wydano 1 881,86 

Pokryto koszty trwałego zarządu nieruchomością. 
 
 
 
 
Usługi materialne 

Dotyczą zleconych napraw sprzętu, badań i ekspertyzy sprzętu, próbnych partii 

umundurowania, a także innych zleceń związanych z zapewnieniem odpowiednich 

warunków bhp podczas pełnienia całodobowej służby w obiekcie i akcjach ratowniczych. 



 

Stan zobowiązań 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie na dzień 31.12.2022 r. 

nie posiada zobowiązań wymagalnych w stosunku do funkcjonariuszy jak też do dostawców. 

 

Stan należności  - nie występują  żadne należności. 

            Realizacja zadań w zakresie planu budżetowego wydatków przez Komendę 

Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie osiągnęła poziom 99 %  na dzień 

31.12.2022 r.  

Zgodnie z pismem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 kwietnia 

2017 r znak BF-I-0-754/1-51/17 wydatkowanie środków publicznych zgodnie z art.44 ust.3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych powinno odbywać się w sposób 

celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych 

nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, 

jak również w sposób umożliwiający terminową realizację zadań. 

6.3. Sprzęt i wyposażenie przekazane do OSP 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w roku 2022, przekazała na 

rzecz jednostek z powiatu gryfińskiego OSP 5 pojazdów: 

 MAN 14.285 LAC GBA – przekazano do OSP Brwice 

 MERCEDES-BENZ VITO 111 CDI SLKw – przekazano do OSP Chojna 

 VOLKSWAGEN 3BG PASSAT SLOp – przekazano do OSP Radziszewo 

 NISSAN D40 NAVARA SLRr – przekazano do OSP Banie 

 MERCEDES-BENZ SPRINTER 616 CDI GLBA – przekazano do OSP Rosnowo 

Przekazany sprzęt usprawni działanie Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu gryfińskiego. 

Komenda wraz z OSP zaangażowała się w zbiórkę sprzętu dla ukraińskich strażaków, po 

inwazji Rosji na Ukrainę, udało się zebrać 7 palet sprzętu pożarniczego i środków ochrony 

osobistej, które za pomocą Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie zostały przekazane 

na Ukrainę. 

6.4. Sprzęt i wyposażenie pozyskane  

Dzięki współfinansowaniu Komendy Głównej PSP, NFOŚiGW oraz samorządów lokalnych 

tj. Powiat Gryfiński 40 000,00 zł, Gmina Gryfino 50 000,00 zł, Gmina Trzcińsko-Zdrój 25 



000,00 zł, OSP Radziszewo 20 000,00 zł, OSP Banie 5 000,00 zł, Gmina Banie 20 000,00 

zł, Gmina Chojna 50 000,00 zł, Polenmarkt Sp. z o.o. Osinów Dolny 10 000,00 zł, Gmina 

Widuchowa 5 000,00 zł, Gmina Moryń 5 000,00 zł, w roku 2022 Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie pozyskała: 

 średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault MDA3C D – koszt zakupu  

959 400,00 zł 

 

 lekki samochód ratownictwa technicznego Isuzu D-MAX – koszt zakupu 

227 550,00 zł.  

 

Ponadto w 2022 roku pozyskano: 

 Obuwie służbowe zgodne z nowym Zarządzeniem Komendanta Głównego; 

 Sprzęt do cyfryzacji danych; 



 Rękawice techniczne; 

 Hełmy do ratownictwa technicznego; 

 Ubrania specjalne; 

 Węże pożarnicze. 

 

W związku z coraz częściej pojawiającymi się anomaliami pogodowymi (silne wiatry) oraz 

rosnąca liczba interwencji związanych z gaszeniem pożarów kominów, koniecznym staje się 

zakupienie nowego samochodu specjalnego podnośnika. Odległość z Jednostki Ratowniczo-

Gaśniczej do najdalszych części powiatu sięga blisko 70 km. W przypadku działań 

związanych z nawałnicą w dniach 17-20 lutego podnośnik będący na wyposażeniu JRG 

pracował przez tydzień, codziennie usuwając skutki silnych wiatrów. Wielokrotnie zdarzenia 

do których był dysponowany w tym czasie podnośnik musiały być kolejkowane, a czas 

oczekiwania na przybycie podnośnika w celu usunięcia zagrożenia wynosił kilka godzin.  


