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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 w powiecie gryfińskim w 
2020 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.  
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1.  Organizacja KP PSP w Gryfinie 
 

W 2020 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 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 organizacyjny KPPSP w Gryfinie 



  Do użytku służbowego 
 

Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu gryfińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2020 r. 
 

4 

2.  Planowanie   
 
 Priorytetowymi zadaniami, które realizowano w roku 2020 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 2020 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.  

3.  Nadzór i kontrola 
 

Nadzór merytoryczny nad komórkami organizacyjnymi sprawowany jest bezpośrednio przez 
komendanta powiatowego PSP i jego zastępcę.  

W 2020 r. w KP PSP w Gryfinie została przeprowadzona 1 kontrola wewnętrzna. 

Lista kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym z wyszczególnieniem rodzajów 
kontroli, a także skontrolowanych podmiotów: 

 1 kontrola wewnętrzna, uproszczona, przeprowadzana przez kierownictwo jednostki lub w 
jego imieniu przez odpowiednie komórki organizacyjne. Celem przeprowadzenia kontroli 
wewnętrznej, uproszczonej w KP PSP w Gryfinie była ocena funkcjonowania Wydziału 
Operacyjno - Szkoleniowego pod kątem zgodności w prowadzeniu dokumentacji według 
aktualnych aktów prawnych oraz instrukcji i wykazów akt, terminowości w przekazywaniu 
dokumentacji do archiwum, aktualizacja Powiatowego Planu Ratowniczego oraz kontrola 
prowadzonej dokumentacji w zakresie szkolenia podstawowego dla strażaków 
Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie gryfińskim.  

 Przedmiotowa kontrola została oceniona pozytywnie. 
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4. Współpraca międzynarodowa 
 

W minionym 2020 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Gryfinie nie była realizowana 
współpraca międzynarodowa. 

 

 

1.  Działania ratowniczo-gaśnicze na terenie powiatu w ujęciu ogólnym 
 

Zestawienie ilości działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych na terenie powiatu 
gryfińskiego w roku 2019 i 2020. 
 

W 2020 roku na terenie powiatu gryfińskiego odnotowano łącznie 1799 zdarzeń.  

 

Rok OGÓŁEM 

RODZAJ ZDARZENIA 

Pożary 
Miejscowe 
zagrożenia 

Alarmy 
fałszywe 

2019 1418 577 752 89 

2020 1799 545 1131 123 

 
Wykres 1 - Podział procentowy w rozbiciu na rodzaj zdarzenia w roku 2020. 

 

Pożary
30%

Miejscowe zagrożenia
63 %

Alarmy fałszywe
7 %

Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe
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2. Analiza zdarzeń na terenie powiatu  
 

Porównując ilość interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu 
gryfińskiego, które odnotowano w 2020 r. z rokiem poprzednim wynika, że łączna ilość zdarzeń 
wzrosła o 381, co stanowi wzrost w stosunku do roku poprzedniego o ok. 27%. W minionym roku 
odnotowano spadek ilości pożarów, wzrost alarmów fałszywych, a wezwania do miejscowych 
zagrożeń uległy znacznemu zwiększeniu w stosunku do roku 2019, co pokazuje poniższe 
zestawienie.  

 Pożary 545 – spadek o ok. 6 %;  
 Miejscowe zagrożenia 1131 – wzrost o ok. 50 %; 
 Alarmy fałszywe 123 – wzrost o ok. 28 %; 

 

 

 

a) Poniższe zestawienie pokazuje, jak kształtował się wzrost bądź spadek zdarzeń,  
w rozbiciu na rodzaje obiektów, w stosunku do roku 2019. 

Zdarzenia powstałe w latach 2019 – 2020 w rozbiciu na rodzaje obiektów 
 

Rodzaje obiektów 

Ilość pożarów Ilość miejsc. zagrożeń 

Rok 2019 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2020 

Obiekty użyteczności publicznej 1 0 29 4 

Obiekty mieszkalne 33 55 134 117 

Obiekty produkcyjne 7 1 4 0 

Obiekty magazynowe 1 2 0 0 

Środki transportu 39 30 111 130 

Lasy 26 14 9 3 

Uprawy, rolnictwo 102 65 8 2 

Trawy, trawniki na terenach 
nierolniczych, poboczach dróg i 
szlaków, ulic 

192 168 16 6 

Pozostałe obiekty 176 210 441 869 

RAZEM 577 545 752 1131 
 

 

Wśród pożarów największy wzrost nastąpił w obiektach mieszkalnych. Udział zdarzeń w tej 
grupie obiektów wzrósł odpowiednio o 22 zdarzenia w porównaniu z rokiem 2019. Spadek ilości 
pożarów miał miejsce na obiektach leśnych, rolniczych oraz trawach, trawnikach na terenach 
nierolniczych, poboczach dróg i szlaków, ulic.  
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Jeżeli chodzi o analizę miejscowych zagrożeń to należy zauważyć wzrost zdarzeń  
w dwóch z dziewięciu analizowanych rodzajach obiektów, tj. w środkach transportu oraz  
w pozostałych obiektach.  

Spadek odnotowano w miejscowych zagrożeniach mających miejsce odpowiednio w obiektach 
użyteczności publicznej, mieszkalnych oraz obiektach produkcyjnych, lasach, rolnictwie i 
trawach, trawnikach na terenach nierolniczych, poboczach dróg i szlaków, ulic. 

Zestawienie – najczęstsze przyczyny pożarów w roku 2020 

Przyczyny pożarów 
Rok 
2020 

Udział %  
w ogólnej 

liczbie pożarów 

Podpalenia 256 47% 

Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe i ciekłe 
oraz nieprawidłowa ich eksploatacja 

95 17% 

Nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu ogniem 
otwartym w tym papierosy i zapałki 

53 10% 

Wady urządzeń i instalacji elektrycznych oraz środków 
transportu i ich nieprawidłowa eksploatacja 

10 2% 

Pozostałe przyczyny oraz przyczyny nieustalone 129 24% 

 
Wśród przyczyn powstałych pożarów najwięcej zdarzeń wiązało się z podpaleniami, co stanowi 
47% w ogólnej liczbie wszystkich pożarów. W dalszej kolejności przyczyny pożarów wynikały z 
pozostałych przyczyn, następnie z wad urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe i ciekłe oraz 
nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu sie ogniem otwartym. Szczególny niepokój 
budzą podpalenia, gdyż stanowi to duże zagrożenie pożarowe dla ludności oraz ich mienia. 
Przyczyny te wiążą się najczęściej z wypalaniem traw. Wpływ na powyższe przyczyny ma 
nieprzestrzeganie zakazów obowiązujących w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody, Ustawie z dnia 28 września 1991r. o lasach, Rozporządzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 
2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
i innych. 

b)  Zestawienie – najczęstszych miejscowych zagrożeń w roku 2020 

Przyczyny miejscowych zagrożeń Rok 2020 

Udział %  
w ogólnej 

liczbie 
miejscowych 

zagrożeń 

Inne przyczyny - Koronawirus 446 39 % 

Huragany, silne wiatry oraz gwałtowne opady atmosferyczne 237 21% 

Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu 124 11 % 
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Nietypowe zachowanie się zwierząt i owadów stwarzających 
zagrożenie, niewłaściwe zabezpieczenie zwierząt hodowlanych 

63 6% 

Wady lub nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych 
i środków transportu 

35 3 % 

Pozostałe różne inne przyczyny 226 20 % 

 

W roku 2020 jednostki ochrony przeciwpożarowej wśród najczęstszych przyczyn 
miejscowych  zagrożeń uczestniczyli w działaniach związanych ze zwalczaniem koronawirusa (39 
%), jak: informowanie społeczeństwa i dekontaminacja miejsc publicznych. Duży udział 
procentowy dotyczył również działań związanych z anomaliami pogodowymi 21%, gdzie główna 
przyczyną były silne wiatry i gwałtowne opady deszczu. Jedenaście procent w ogólnej liczbie 
przyczyn miejscowych zagrożeń stanowi, niezachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu środków 
transportu, spośród których procentowo występuje największa liczba osób rannych i śmiertelnych. 
Sześć procent (6%) to nietypowe zachowanie się zwierząt i owadów stwarzających zagrożenie lub 
niewłaściwe zabezpieczenie zwierząt hodowlanych w gospodarstwach domowych. 3% stanowią 
wady lub nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych i środków transportu. Pozostałe 
przyczyny miejscowych zagrożeń stanowią bardzo mały udział procentowy i zostały ujęte jako 
razem jako pozostałe różne inne przyczyny  zajmujące 20 % ogólnej liczbie miejscowych 
zagrożeń. 

Większość zdarzeń miała miejsce na terenie gminy Gryfino. W dalszej kolejności były to 
gminy Chojna i Stare Czarnowo. Łącznie w tych trzech gminach odnotowano 756 zdarzeń, co daje 
ponad 67% wszystkich interwencji straży pożarnej. Wpływ na to ma duża gęstość zaludnienia oraz 
szersza gama występujących zagrożeń, w tym związanych m.in. z większym natężeniem ruchu 
drogowego, ruchem turystycznym, występowaniem dużych kompleksów leśnych. 

 

 

Ilość zdarzeń w poszczególnych gminach powiatu gryfińskiego w 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gmina Ilość interwencji Udział procentowy 

Gryfino 455 25% 

Chojna 394 21% 

Cedynia 119 7% 

Moryń 122 7% 

Mieszkowice 115 6% 

Widuchowa 118 7% 

Trzcińsko Zdrój                105 6% 

Banie 110 6% 

Stare Czarnowo 261 15% 

RAZEM 1799 100% 
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Wykres 2 – Porównanie ilości zdarzeń w poszczególnych gminach w latach 2017 - 2020 

W ubiegłym roku odnotowano spadek osób rannych zarówno w pożarach jak  
i w miejscowych zagrożeniach. W 2020 r. jedna osoba zginęła w wyniku pożaru. Szczegółowe 
dane w tym temacie pokazuje poniższa tabela. 

Ilość osób poszkodowanych w zdarzeniach na terenie powiatu w latach 2019-2020 
 

Osoby poszkodowane 
Rok 2019 Rok 2020 

Pożary 
Miejscowe 
zagrożenia 

Pożary 
Miejscowe 
zagrożenia 

Ofiary śmiertelne 0 9 1 8 

Osoby ranne 7 91 4 88 

 

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 służb  
w działaniach prowadzonych przez straż pożarną. 
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Udział służb współdziałających 
 

Lp. Gmina/Powiat 

Ilość działań 
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1 Banie 15 2 0 0 17 0 

2 Cedynia 11 2 0 0 24 0 

3 Chojna 31 10 9 0 75 0 

4 Gryfino 61 10 2 2 117 16 

5 Mieszkowice 11 2 1 3 16 0 

6 Moryń 8 2 0 0 16 0 

7 Stare Czarnowo 11 4 1 0 17 0 

8 Trzcińsko Zdrój 6 1 1 0 18 0 

9 Widuchowa 12 2 1 0 20 0 

Powiat gryfiński 166 35 15 5 320 16 

 

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 2020. Łącznie zdarzeń w 
2020 r. odnotowano 1799. Należy zaznaczyć, że niezwykle istotne znaczenie mają tu jednostki 
OSP, które należą do KSRG. Jednostki te uczestniczyły łącznie w 1268 zdarzeniach, prowadząc 
również działania na terenie gmin sąsiednich jak i poza terenem naszego powiatu. 

 
 
Ilość wyjazdów do zdarzeń w 2020 r. w rozbiciu na poszczególne jednostki ochrony 
przeciwpożarowej 

Lp. Gmina 

Miejscowość 
(siedziba 
jednostki 

OSP) 

Ilość wyjazdów do zdarzeń w roku 2020 

Pożary 
Miejscowe 
zagrożenia 

Alarmy 
fałszywe 

Suma 
wyjazdów 
do zdarzeń 

ogółem 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Banie Banie 39 54 6 99 
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2 Banie Dłusko Gryf. 1 14 0 15 
3 Cedynia Cedynia 16 34 6 56 
4 Cedynia Osinów Dolny 20 17 5 42 
5 Cedynia Piasek 3 12 0 15 
6 Cedynia Stara Rudnica 0 0 0 0 
7 Cedynia Czachów 5 4 0 9 
8 Cedynia Lubiechów G. 10 12 0 22 
9 Cedynia  Orzechów 0 0 0 0 
10 Cedynia Łukowice 0 0 0 0 
11 Chojna Chojna 108 101 17 226 
12 Chojna Strzelczyn 0 0 1 1 
13 Chojna Nawodna 33 14 4 51 
14 Chojna Krajnik 16 44 1 61 
15 Chojna Mętno 4 14 0 18 
16 Chojna Brwice 12 5 0 17 
17 Chojna Jelenin 0 0 0 0 
18 Chojna Lisie Pole 14 5 1 20 
19 Gryfino Radziszewo 31 53 2 86 
20 Gryfino Sobieradz 10 22 0 32 
21 Gryfino Chwarstnica 6 27 1 34 
22 Gryfino Wełtyń  27 38 4 69 
23 Gryfino Gryfino Raffer 0 5 1 6 
24 Mieszkowice Mieszkowice 37 39 3 79 
25 Mieszkowice Zielin 13 4 0 17 
26 Mieszkowice Troszyn 16 4 0 20 
27 Mieszkowice St.Łysogórki 10 10 2 22 
28 Mieszkowice Kłosów 7 3 0 10 
29 Mieszkowice Goszków 3 2 1 6 
30 Moryń  Moryń 39 63 4 106 
31 Moryń Witnica 16 14 4 34 
32 Moryń Stare 5 8 0 13 
33 St. Czarnowo St. Czarnowo 19 147 1 167 
34 St. Czarnowo Żelisławiec 11 11 2 24 
35 St. Czarnowo Kołbacz 10 158 2 170 
36 St. Czarnowo Żelewo 3 2 1 6 
37 Trzcińsko Zdrój Trzcińsko Z. 48 50 3 101 
38 Trzcińsko Zdrój Stołeczna 9 1 3 13 
39 Trzcińsko Zdrój Góralice 7 0 0 7 
40 Trzcińsko Zdrój Gogolice  0 0 0 0 
41 Trzcińsko Zdrój Piaseczno 7 2 0 9 
42 Trzcińsko Zdrój Strzeszów 8 2 1 11 
43 Widuchowa Widuchowa 42 38 2 82 
44 Widuchowa Krzywin 22 21 4 47 
45 Widuchowa Ognica 5 10 1 16 
46 ZSR Dolna Odra Nowe Czarn. 0 1 0 1 
47 JRG Gryfino Gryfino 186 290 58 534 

Tłustym drukiem zaznaczono jednostki wchodzące w skład KSRG. 
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Straty powstałe w wyniku zdarzeń oszacowano ogółem na ponad 25 milionów zł. Wartość 
uratowanego mienia oszacowano na ponad 342 milionów zł. Poniższe zestawienie pokazuje straty 
oraz uratowane mienie na przestrzeni ostatnich dwóch lat w tys. zł. 

  

Rodzaj zdarzenia 

 

Ilość zdarzeń 

 

Straty w mieniu 
(w tys. zł)  

Wartość uratowanego 
mienia (w tys. zł) 

rok rok rok 
2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Pożary 577 545 4209,6 5354,6 242753 331219 
Miejscowe zagrożenia 752 1131 2338,8 2945 14507 11561 
Razem 1329 1676 6548,4 8299,6 257260 342780 

 

W ostatnim dziesięcioleciu ogółem liczba zdarzeń wahała się w przedziale od 1251 (2011 
r.) do 1799 (2020 r.). Łącznie jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały w 12298 
zdarzeniach, co daje średnią ilość zdarzeń w roku na 1024,8. Powyższa ilość interwencji przekłada 
się statystycznie w okresie ostatniego dziesięciolecia na 2,5 zdarzenia w ciągu doby. Poniższy 
wykres pokazuje, jak kształtowały się zdarzenia w powiecie gryfińskim na przestrzeni ostatnich 
dziesięciu lat.   

 

Wykres 3 - Ilość zdarzeń w latach 2011 – 2020 
 

Na uwagę zasługuje fakt, że co roku w ramach dotacji z KSRG i MSWiA jednostki 
pozyskują najbardziej potrzebny sprzęt, który jest niezbędny do działań ratowniczo – gaśniczych.  

W roku 2020 w ramach dotacji KSRG dwie jednostki z powiatu gryfińskiego zakupiły dwa 
nowe samochody pożarnicze: OSP Mieszkowice – GCBA Renault (wartość zakupu:  
1 064 934 zł), OSP Moryń – GBA Volvo (wartość zakupu: 799 869 zł). Ponadto z dotacji jednostka 
OSP Stare Łysogórki zakupiły system selektywnego alarmowania, a jednostka OSP Sobieradz 
pozyskała kamerę termowizyjną. Pięć jednostek wykonało remont remiz a na kwotę ponad 60 
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tysięcy złotych zakupiono sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenie ochronne i 
osobiste strażaków. 

W ramach dotacji MSWiA OSP Chwarstnica zakupiła motopompę do wody Tohatsu, 
wykonano w 2 jednostkach remont remizy a na kwotę ponad 33 tysięcy złotych zakupiono sprzęt 
uzbrojenia i techniki specjalnej, wyposażenie ochronne i osobiste strażaków oraz sprzęt łączności.  

Przeprowadzono szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników członków OSP, które  
z wynikiem pozytywnym ukończyło 29 druhów. 

3.  Przykładowe zdarzenia z roku sprawozdawczego 

 15.01.2020r. około godziny 01:47 na rzece Odrze zatonęła barka zacumowana do 
nabrzeża. Ludzie zdążyli opuścić statek. Działania strażaków związane są z usuwaniem 
skutków zatonięcia barki zacumowanej do nabrzeża w Gryfinie. Na miejscu pracowały  
JRG Gryfino, OSP Wełtyń oraz WIOŚ Szczecin, Żegluga Śródlądowa, Wody Polskie, 
Gminne Zarządzanie Kryzysowe oraz straż miejska.  Działania polegają na zbieraniu filmu 
olejowego z powierzchni wody przy pomocy specjalistycznych urządzeń będących na 
wyposażeniu Państwowej Straży Pożarnej. 

 

   

   

 

 14.02.2020 r. stanowisko kierowania w Gryfinie odebrało informacje o zadymieniu w 
piwnicy w budynku wielorodzinnym w Cedyni. Po przybyciu na miejsce działania strażaków 
polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odłączeniu zasilania elektrycznego w 
budynku wielorodzinnym. Następnie działania polegały na podaniu dwóch prądów wody w 
natarciu na palące się śmieci w pomieszczeniu piwniczym. Budynek wielorodzinny został 
opuszczony przez mieszkańców przed przybyciem straży pożarnej. Udział w działaniach 
brały jednostki: JRG Gryfino, OSP Cedynia, OSP Osinów Dolny, OSP Czachów, OSP 
Lubiechów Górny.   
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 25.03.2020 r. stanowisko kierowania w Gryfinie odebrało zgłoszenie o pożarze traw w 
pobliżu miejscowości Krzymów. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu 
rozpoznania strażacy stwierdzili pożar młodnika. Działania strażaków polegały na 
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu 3 prądów wody w natarciu na palącą się pokrywę 
gleby oraz uprawę leśną.. Miejsce zdarzenia przekazano protokolarnie pracownikowi lasów 
państwowych który przybył na miejsce zdarzenia z zaleceniem dozorowania pogorzeliska. W 
działaniach udział brali: JRG Gryfino, OSP Chojna, OSP Nawodna oraz OSP Krajnik Dolny. 

  
 

 11.04.2020 r. stanowisko kierowania w Gryfinie dobrało informację o wypadku drogowym 
koło miejscowości Krzymów. Po przybyciu na miejsce i przeprowadzeniu rozpoznania 
stwierdzono, samochód osobowy zjechał z drogi wjeżdżając w drzewo. Pogotowie 
ratunkowe oraz policja była już na miejscu. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia oraz odłączeniu akumulatora w pojeździe. Droga powiatowa nr 1350Z 



  Do użytku służbowego 
 

Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu gryfińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2020 r. 
 

15 

została zamknięta na czas prowadzenia działań. Udział w działaniach brali: JRG Myślibórz, 
OSP Chojna, OSP Krajnik Dolny, policja oraz pogotowie ratunkowe.  

  
 

   

 

 12.05.2020 r. stanowisko kierowania w Gryfinie odebrało informacje z CPR o wypadku 
drogowym w pobliżu miejscowości Stare Czarnowo. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i 
przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że samochód osobowy znajdował się poza drogą. 
Kierowca zakleszczony, pozostali pasażerowie wyszli z samochodu o własnych siłach i 
zostali zabrani przez pogotowie ratunkowe. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia, zamknięciu drogi wojewódzkiej nr 120 na czas działań. Następnie 
zrobiono dostęp do zakleszczonego kierowcy przy pomocy narzędzi hydraulicznych. Udział 
w działaniach brali: JRG Gryfino, OSP Stare Czarnowo, OSP Kołbacz, policja oraz 
pogotowie ratunkowe. 

   
 

 

 14.06.2020 r. stanowisko kierowania z Gryfinie odebrało zgłoszenie z CPR o wypadku w 
miejscowości Czepino. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania 
strażacy stwierdzili, że samochód osobowy wypadł z drogi i po dachowaniu uderzył w 
budynek mieszkalny niszcząc ścianę. Nikt nie odniósł obrażeń. Działanie strażaków polegało 
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu klem akumulatora. W budynku podparto 
ściany stemplami, dziurę zakryto folią. 
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 30.06.2020 r. stanowisko kierowania w Gryfinie odebrało zgłoszenie z CPR dotyczące 
wypadku samochodu osobowego na drodze S3, 13 km w kierunku Szczecina - dachowanie 
samochodu. Prawdopodobnie 4 osoby w samochodzie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i 
przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że samochód osobowy leży na jednym pasie dogi 
w kierunku Szczecina. Osoby podróżujące samochodem, opuściły auto samodzielnie przed 
przybyciem straży. Droga S3 w kierunku Szczecina została zamknięta dla ruchu na czas 
działań. Pogotowie ratunkowe, przybyło na miejsce zdarzenia równocześnie ze strażą 
pożarną. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz zamknięciu 
drogi dla ruchu na czas działań. Przy pomocy podręcznego sprzętu burzącego oraz sorbentu 
usunięto z drogi plamę z wycieku płynu chłodniczego z samochodu. Auto postawiono na 
kołach i ustawiono na pasie awaryjnym.  Udział w działaniach brali: JRG Gryfino, OSP 
Sobieradz, policja, pogotowie ratunkowe.   

  

 

 19.07.2020 r. o godz. 19:38 doszło do tragicznego wypadku na DK 31, na trasie Dębogóra-
Widuchowa. Samochód osobowy marki Skoda Fabia  dachował. W wyniku wypadku 2 
osoby  przytomne z obrażeniami zostały przetransportowane przez 2 śmigłowce ratunkowe 
do szpitala,  trzecia osoba, to ofiara śmiertelna. Działania strażaków polegały na 
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zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, całkowitym zamknięciu drogi dla ruchu pojazdów, 
udzieleniu pomocy przed medycznej osobom poszkodowanym i przekazaniu ich dla 
pogotowia ratunkowego. Odłączono również  klemy akumulatora w pojeździe.  Policja 
zorganizowała objazd DW 121 w kierunku Bań i Pniewa. 

   
 

 06.08.2020r. w godzinach porannych miała miejsce katastrofa budowlana w miejscowości 
Czepino. Do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Gryfinie wpłynęło 
zgłoszenie o wybuchu w budynku mieszkalnym w Czepinie. Po przybyciu na miejsce 
stwierdzono 3 osoby dorosłe i 1 osobę nieletnią, które opuściły budynek przed przybyciem 
służb. Na szczęcie nikt nie pozostał w zawalisku.  Działania strażaków polegały na 
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu pomocy mieszkańcom, skontrolowaniu obiektu 
pod kątem osób pozostających w zawalisku, usunięciu z gruzu 2 butli gazowych z czego jedna 
była odkręcona. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził o braku możliwości 
powrotu do budynku. Na miejscu zdarzenia działania prowadzili: JRG Gryfino, OSP 
Radziszewo, OSP Wełtyń, Policja, Straż Miejska, Państwowe Ratownictwo Medyczne, 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, władze Urzędu Miasta i Gminy 
Gryfino, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie, Pogotowie Energetyczne, 
Pogotowie Gazowe, Zakład Usług Budowlanych z Wełtynia. 
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 18.09.2020 r. o godz. 17:07 doszło do wypadku w Lisim Polu przy kościele. Po przybyciu na 
miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, ze samochód osobowy marki 
VW Passat uderzył w słup elektryczny i w drewniany płot na DK nr 31 w centrum miejscowości 
Lisie Pole. Pogotowie ratunkowe i policja były już na miejscu zdarzenia. 2 osoby podróżujące 
autem znajdowały się w  karetce pogotowia, jedna z nich została  przetransportowana do 
szpitala. Pogotowie Energetyczne odłączyło napięcie elektryczne i przystąpiło do naprawy 
słupa elektrycznego nadłamanego na wysokości ok. 5 m. Działania strażaków polegały na 
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu klem akumulatora w aucie. Policja zamknęła DK 
31 dla ruchu pojazdów i zorganizowała objazd drogą równoległą. Strażacy pomogli policji w 
kierowaniu ruchem na drodze, po zakończeniu prac policji usunięto pojazd z drogi na pobocze 
i pomocy podręcznego sprzętu burzącego i sorbentu usunęli rozlany olej napędowy z drogi.  W 
działaniach udział brały : 1 zastęp OSP Nawodna, 2 zastępy OSP Chojna, 2 zastępy JRG 
Gryfino, Pogotowie Energetyczne, 4 radiowozy policyjne, karetka pogotowia. 

  

  

 

 

 

 05.10.2020 r. stanowisko kierowania w Gryfinie odebrało zgłoszenie z CPR-u o palącej się 
przyczepie z pasieką w miejscowości Radziszewo. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i 
przeprowadzeniu rozpoznania strażacy stwierdzili pożar przyczepy z pasieką oraz przyczepy 
kempingowej. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i ugaszeniu 
pożaru poprzez podanie 2 prądów wody w natarciu. Następnie przy pomocy podręcznego 
sprzętu burzącego wyrzucono spalone rzeczy które znajdowały się w przyczepie kempingowej 
oraz przyczepie z pasieką. W działaniach udział brali: JRG Gryfino, OSP Radziszewo.  
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 8.11.2020 r. około godziny 10:37 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w 
Gryfinie otrzymało zgłoszenie o pożarze kotłowni przylegającej do kurnika w miejscowości 
Gryfino.  Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu 1 prądu wody w 
natarciu na źródło pożaru oraz skontrolowaniu obiektu kamerą termowizyjną. Uratowano 
część inwentarską hodowli drobiu. W działaniach udział brały 2 zastępy z JRG Gryfino.  

          

 

 29.11.2020 r. stanowisko kierowania w Gryfinie otrzymało informacje z CPR o pożarze 
budynku mieszkalnego w miejscowości Mieszkowice. Po przybyciu na miejsce zdarzenia 
stwierdzono pożar na parteru oraz na pierwszego piętrze w budynku (pustostan) w zwartej 
zabudowie. Działania strażaków w pierwszej kolejności polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia i podaniu dwóch prądów gaśniczych do wnętrza pomieszczenia na 
parterze i na pierwszym piętrze. Po przybyciu kolejnych jednostek OSP strażacy w 
aparatach powietrznych podali kolejne dwa prądy gaśnicze do wewnątrz obiektu. Po 
ugaszeniu pożaru sprawdzono pomieszczenia celem wyeliminowania ewentualnych ofiar, 
nikogo nie odnaleziono.  Miejsca zdarzenia zabezpieczono taśmą ostrzegawczą. Udział w 
działaniach brali: JRG Gryfino, OSP Mieszkowice, OSP Troszyn OSP Zielin, OSP Stare 
Łysogórki. 
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 26.12.2020r. około godziny 11:30 miał miejsce wypadek samochodu osobowego marki Ford 

Focus na drodze ekspresowej S3 na wysokości miejscowości Chlebowo w kierunku Gorzowa 
Wlkp. Pojazd leżał na dachu. W pojeździe podróżowały 2 osoby. Działania strażaków 
polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy 
do czasu przybycia służb medycznych oraz postawieniu samochodu na kołach. Lekarz LPR 
przeprowadziła badanie osób uczestniczących w zdarzeniu, lecz nie wymagały 
hospitalizacji.  W wyniku uderzenia Forda o barierę energochłonną uszkodzeniu uległ pojazd 
marki Audi A4, który poruszał się w kierunku Szczecina. W działaniach udział brali: JRG 
Gryfino, OSP Radziszewo, Policja, PRM, śmigłowiec LPR, Patrol S3. 
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4.  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. Ponadto brali czynny 
udział w szkoleniach wynikających z bieżących potrzeb służby organizowanych przez 
Wojewódzki Ośrodek Szkolenia PSP w Bornem Sulinowie. 
 

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Gryfinie w roku 2020 brała udział także we 
wspólnych działaniach profilaktycznych na Odrze Wschodniej, związanych z przeciwdziałaniem 
wypadkom na wodzie oraz żegludze śródlądowej zorganizowanych w dniach 21.08.2020 r., 
25.08.2020 r., oraz 27.08.2020 r. 

 
Ponadto w dniu 29.09.2020 r. na zaproszenie Kierownika Wydziału Ratownictwa 

Technicznego PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra przeprowadzono wspólnie 
próbę działania systemu stałej instalacji gaśniczej zraszaczowej na transformatorze blokowym  
nr 5.  

 
Jednakże stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i związane z nim obostrzenia wymusiły 

na kierownictwu jednostki odwołanie pozostałych zaplanowanych szkoleń oraz ćwiczeń 
realizowanych na obiektach zewnętrznych. 
 

W 2020 roku strażacy z JRG brali udział w szkoleniu zorganizowanym dla strażaków 
z jednostek OSP z terenu powiatu. 

  W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 rok 2020 był rokiem pełnym wyzwań dla 
funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.   

10.03.2020 r. rozpoczęły się kontrole sanitarne na granicy w Osinowie Dolnym oraz w Krajniku 
Dolnym. Na przejściach granicznych, na których odbywa się zorganizowany ruch transportowy, 
czyli ruch autokarów, busów, dużych grup przyjeżdżających z Niemiec odbywały się kontrole 
graniczne. W kontrolach uczestniczyli funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej i Straży 
Granicznej, służby sanitarne oraz  policja. Rola strażaków polegała na pomiarach temperatury 
osób wjeżdżających na teren Polski. 

Jednostki Państwowej Straży Pożarnej ze Szczecina i Gryfina oraz Zespół Elektrowni Dolna Odra 
S.A. ściśle współpracowali w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dla północno-
zachodniej części Polski. Współpraca obejmowała przedsięwzięcia z zakresu operacyjnego i 
profilaktyki przeciwpożarowej mającej na celu zapobieganie, a w razie wystąpienia zdarzeń na 
terenie elektrowni – również reagowania w celu zapewnienia ciągłości produkcji energii 
elektrycznej dla naszego regionu. 

Strażacy po każdych działaniach, w czasie których byli narażeni na zakażenie, dezynfekowali 
odzież oraz sprzęt użyty w działaniach. Codziennym dezynfekcjom poddawane były również 
pojazdy oraz pomieszczenia Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie. 

 Pandemia wymusiła ponadto zmianę systemu pełnienia służb w JRG. Funkcjonariusze 
zostali podzieleni na 4 zmiany i pełnili służby w systemie 24/24 w interwale 6-cio dniowym. Taki 
system miał zapewnić możliwość izolacji poszczególnych zmian służbowych od siebie.  
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Mimo przestrzegania reżimu sanitarnego u części funkcjonariuszy wykryto wirusa SARS-CoV-2 
co spowodowało czasowe zamknięcie  Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gryfinie na czas 
kwarantanny pozostałych strażaków. W tym czasie powiat gryfiński zabezpieczony został przez 
siły i środki z Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie, które zostały ulokowane na terenie miasta 
Gryfina oraz przez Komendy Powiatowe w Myśliborzu i Pyrzycach, które zabezpieczały obszary 
powiatu bezpośrednio przylegające.  

Z uwagi na absencje chorobowe spowodowane Covid-19 niezbędne było wzmocnienie stanu 
osobowego w JRG przez kadetów Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu oraz podchorążych ze 
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. 

 W roku 2020 na polecenie Komendanta Głównego nie został przeprowadzony roczny 
sprawdzian sprawności fizycznej funkcjonariuszy. Ponadto zgodnie z rozporządzeniem nie 
przeprowadzono okresowych badań lekarskich funkcjonariuszy, a wszystkie uprawnienia zostały 
warunkowo przedłużone do 3 miesięcy od zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce. 

 

1.  Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych 
 

W 2020 r. Komenda Powiatowa PSP w Gryfinie realizując zadania kontrolno-
rozpoznawcze przeprowadziła łącznie 72 kontroli w tym: 

 30 kontroli podstawowych; 
 24 kontroli sprawdzających; 
 18 dotyczyły odbiorów obiektów budowlanych zakończonych stanowiskami  

w zakresie zgodności wykonania obiektu budowlanego z przedstawioną dokumentacją 
techniczną.   

 
Łącznie skontrolowano 118 obiektów. Szczegółowy podział ilości skontrolowanych obiektów  
w 2020 r. był następujący: 

 36 obiektów użyteczności publicznej; 
 42 obiektów produkcyjnych i magazynowych;  
 11 obiektów zamieszkania zbiorowego;  
 2 obiekty mieszkalne wielorodzinne; 
 2 gospodarstwach rolnych; 
 25 lasach. 

 
 

Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono łącznie 77 nieprawidłowości,  
co oznacza spadek o 27 % w stosunku do roku poprzedniego (106 nieprawidłowości  
w 2019 r. przy mniejszej liczbie obiektów skontrolowanych), jest to sytuacja, która napawa 
optymistycznie. Należy sądzić, że rośnie poziom świadomości osób odpowiedzialnych za stan 
bezpieczeństwa pożarowego budynków, co z pewnością przekłada się na bezpieczeństwo 
mieszańców naszego powiatu. Najwięcej nieprawidłowości wykryto w obiektach produkcyjno-
magazynowych (42) oraz obiektach użyteczności publicznej (38). Najczęściej uwagi dotyczyły: 
instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, stanu technicznego dróg ewakuacyjnych (drożności, 
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składowania materiałów palnych i znaków bezpieczeństwa), instalacji użytkowych, ewakuacji  
mogących spowodować zagrożenie życia ludzi, instalacji wodociągowych przeciwpożarowych, 
W 2020 r., zmniejszyły się uwagi w zakresie wyposażenia obiektów w wymagane urządzenia 
przeciwpożarowe.  

Nieprawidłowości związane z zagrożeniem zdrowia i życia ludzi dotyczyły palnego wystroju 
poziomych i pionowych ciągów ewakuacyjnych oraz braku zabezpieczenia przed zadymieniem 
dróg ewakuacyjnych. Wystąpiły one głównie w pojedynczych obiektach typu: budynki 
administracyjno-biurowe oraz domy towarowe i supermarkety. Nieprawidłowości te stanowią 
niewielki procent uwag stwierdzanych podczas kontroli. 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. Nieprawidłowości w obiektach ZL – zagrożenia ludzi w układzie procentowym 
przedstawia wykres 8. 

W budynkach produkcyjno-magazynowych najwięcej uwag dotyczyło: instalacji użytkowych, 
zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, oznakowania znakami bezpieczeństwa, 
zaznajomienia z przepisami przeciwpożarowymi, oznakowania znakami bezpieczeństwa  oraz 
instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Nieprawidłowości w obiektach produkcyjno-
magazynowych w układzie procentowym przedstawia wykres 7. 

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 2020 r. skontrolowano Elektrownie Dolna Odra w Nowym Czarnowie, pod kątem miejsca 
magazynowania odpadów. W ramach działań kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.  

Szczegółowy podział stwierdzonych uchybień na poszczególne obiekty, które objęte były kontrolą 
w 2020 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 11 
decyzji administracyjnych.  

W trakcie analizowanego roku zmalała 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 2020 r. wpłynęło takich wniosków 7 
(w 2019 r. – 14). W zdecydowanej większości treść wniosków dotyczyła, podobnie jak w latach 
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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 85 
zgłoszeń, z czego dokonano 18 odbiorów. W wyniku przeprowadzonych kontroli tutejsza 
Komenda w 11 przypadkach wniosła uwagi wobec zamiaru przejęcia wskazanych obiektów do 
użytkowania, do 2 obiektów wniosła zaś sprzeciw. Do najciekawszych obiektów, jakie powstały 
bądź zostały zmodernizowane w 2020 r. w naszym powiecie możemy zaliczyć: 

 Hala targowa w Osinowie Dolnym; 
 Hala obróbki maszynowej w Daleszewie; 
 Pawilon handlowy „DINO” w Lubanowie; 
 Budynek warsztatowy w Gryfinie; 
 Rozbudowa budynku pralni Fliegel w Nowym Czarnowie; 
 Dojazd pożarowy Rogaczewo-Bielin w Nadleśnictwie Mieszkowice; 
 Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie; 
 Stacje elektroenergetyczne w Krajniku; 
 Budynek handlowo-usługowy w Chojnie; 
 Hala sportowo-widowiskowa w Gryfinie; 
 Przychodnia NZOZ „Chrobry” w Gryfinie; 
 Hala magazynowo - produkcyjna DREWCO Sp. z o.o. w Chojnie; 
 Budynek wielorodzinny przy ul. Flisaczej w Gryfinie; 
 Budynek magazynowania zboża w Parnicy; 
 Pawilon handlowy przy ul. Flisaczej w Gryfinie; 
 Budynek obory w Dębinie; 
 Pawilon handlowy „BIEDRONKA” w Moryniu; 
 Pawilon handlowy „BIEDRONKA” w Baniach; 
 Budynek wielorodzinny przy ul. Leśmiana w Gryfinie. 

 
Komenda Powiatowa PSP w Gryfinie wydała również 10 opinii w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony ludności, dotyczących technicznych zabezpieczeń 
przeciwpożarowych. 

W sekcji kontrolno – rozpoznawczej służbę pełni dwoje funkcjonariuszy. Plan kontroli na 
2020 r. zawiera załącznik. 

2.  Propagowanie bezpieczeństwa pożarowego 
 

Działania w zakresie upowszechniania wiedzy z dziedziny bezpieczeństwa pożarowego to 
jeden z ważnych elementów w działalności naszej Komendy. Sytuacja epidemiologiczna w kraju 
wywołana COVID-19 uniemożliwiła prowadzenie wszelkich działań w tej kwestii.  

 



  Do użytku służbowego 
 

Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu gryfińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2020 r. 
 

25 

3. Zestawienia graficzne 
 

 

Wykres 4 - Kontrole i stwierdzone nieprawidłowości w obiektach podczas kontroli przeprowadzonych w 2020 r. 

 
Wykres 5 - Kontrole i stwierdzone nieprawidłowości w obiektach produkcyjnych i magazynowych  
w 2020 r. 
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Wykres 6 - Kontrole i stwierdzone nieprawidłowości w obiektach ZL – zagrożenia ludzi w 2020 r. 
 

 
 
Wykres 7 - Nieprawidłowości w obiektach produkcyjnych i magazynowych, gospodarstwach rolnych i lasach w układzie 
procentowym w 2020 r. 
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Wykres 8 - Nieprawidłowości w obiektach ZL – zagrożenia ludzi w układzie procentowym w 2020 r. 
 

1.      Struktura zatrudnienia 
 

Na dzień 31 grudnia 2020 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.  

Zatrudnienie funkcjonariuszy na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco: 

 w systemie zmianowym (Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza), tj. 24 x 48 godzin służbę pełni 
48 funkcjonariuszy, co stanowi 76,2% ogółu; 

 w systemie zmianowym (Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego),  
tj. 24 x 48 godziny służbę pełni 5 funkcjonariuszy, stanowiących 7,9% ogółu; 

 w systemie codziennym, tj. 8–godzinnym pracuje 8 funkcjonariuszy (2 wakaty) 12,7%  
oraz  
2 pracowników korpusu służby cywilnej i 1 pracownik obsługi, co stanowi 4,5 ogółu; 
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 na dzień 31 grudnia 2020 r. komenda posiadała 2 wakaty (na stanowisku zastępca dowódcy 
jrg oraz zastępca naczelnika wydziału operacyjno-szkoleniowego) 3,2 %; 

 kadra oficerska – 7 funkcjonariuszy stanowi 11,1 % od ogólnej liczby  zatrudnionych 
funkcjonariuszy. 

Poniższa tabela przedstawia staż służby funkcjonariuszy na dzień 31 grudnia 2020 r. 

Wysługa lat służby Ilość osób 

0 - 5 17 
6 - 10 10 
11 - 15 24 
16 - 20 5 

21 - 25 2 

26 - 30 1 

31 - 35 2 

pow. 35 0 

RAZEM 61 

 

2. Wykształcenie ogólne i kwalifikacje zawodowe 

Struktura zatrudnienia w poszczególnych korpusach na dzień 31 grudnia 2020 r. 

 

 

 

Korpus 2020 
Oficerowie 7 
Aspiranci 12 

Podoficerowie 42 
Szeregowi 0 

Ilość funkcjonariuszy 61 
 

Poniższy wykres pokazuje procentowy udział poszczególnych korpusów do ogólnej liczby  
zatrudnionych funkcjonariuszy 
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Wykres 9 – Struktura zatrudnienia w 2020 r. 
 

Poziom wykształcenia wśród funkcjonariuszy w KP PSP Gryfino w latach 2000 – 2020 
przedstawia się następująco: 

Poziom wykształcenia 2000 r. 2005 r. 2010 r. 2020 r.  
wyższe 4 7 11 13 

licencjackie 0 2 7 11 
policealne 11 15 10 9 

średnie 14 19 32 28 
zasadnicze 18 8 3 0 

Ilość funkcjonariuszy 47 51 63 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 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 2000-2020 
 
 
 
 

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 

W związku ze sposobem finansowania działalności KP PSP w Gryfinie na zasadzie dotacji 
celowej budżetu państwa dochody za rok 2020 stanowią odsetki od środków pieniężnych 
przechowywanych na rachunkach bankowych. Uzyskana z tego tytułu kwota za cztery kwartały 
wyniosła  966,08 zł i została w ustawowych terminach w całości odprowadzona na rachunek 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 

            Dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły  
2 181,68 zł. i w całości zostały odprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa. 

WYDATKI 
 

Plan finansowy KP PSP z zadań zleconych na 2020 r. przedstawia się następująco: 

Dotacja celowa budżetu państwa 6 317 727,00 
Zwiększenie dotacji – rezerwa celowa 71 384,00 
Razem : 6 389 111,00 
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Kwota niewykorzystanej dotacji 00,00 
Wydatki wykonane : 6 389 111,00 

 

Plan budżetu ze zmianami. 

Plan budżetu w dziale 754 
Rozdziale 75411 

Wynagrodzenia 
oraz pochodne 

Pozostałe 
wydatki 

Plan  ogółem 

Ustawa budżetowa 
na 2020 r. 

5 140 988,00 355 012,00 5 496 000,00 

Plan po zmianach na 
31.12.2020 r. 

5 862 647,24 526 463,76 6 389 111,00 

Wykonanie na dzień 
31.12.2020 r. 

5 862 647,24 526 463,76 6 389 111,00 

 

 wynagrodzenia i pochodne        4 781 476,90 zł, 
 pozostałe wydatki                        522 329,73 zł, 
 równoważniki i ekwiwalenty      1 081 170,34 zł, 
 wydatki socjalne                              4 134,03 zł. 
 
 

Na realizację zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa w  2020 r. wykorzystano 
100% otrzymanych środków na wydatki. Zmiany w budżecie dokonywano zgodnie z 
występującymi potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności jednostki .  

Struktura wydatków w 2020 roku 

 

 

 

87,16%

12,31%

13,43%

Wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki

równoważniki i ekwiwalenty wydatki socjalne
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2.      Wydatki rzeczowe i osobowe 

Zakup usług remontowych 

Plan: 94 318,46 
Z tego wydano 94 318,46 
konserwacja pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia 37 625,95 
konserwacja i naprawa sprzętu łączności, masztów 10 944,54 
konserwacja i naprawa sprzętu transportowego 44 295,34 
Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego 1 452,63 
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 31.12.2020 r. nie wystąpiły żadne zobowiązania 
płacowe wymagalne wobec funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.  

Wydatki na bieżącą działalność komendy przedstawiały się następująco: 

Materiały i wyposażenie 

Plan: 243 180,04 
Z tego wydano: 243 180,04 
przedmioty i materiały administracyjno-biurowe 11 405,75 
materiały pędne i smary 64 492,77 
przedmioty zaopatrzenia mundurowego 20 444,30 
materiały nie uznawane  za środki trwałe 25 954,36 
środki czystości 9 166,97 
materiały i wyposażenie łączności 2 795,29 
materiały i wyposażenie informatyki 8 434,54 
materiały i wyposażenie transportu 10 442,81 
materiały i wyposażenie techniki specjalnej 59 494,15 
materiały i wyposażenie do konserwacji i remontów 7 712,37 
wyposażenie spec. indywidualnego i zbiorowego użytku 2 196,06 

pozostałe materiały 20 640,67 
Wykonanie w § 4210 100% 
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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. Zrealizowano zakup 18 sztuk ubrań specjalnych. 

Zakup energii 

Plan: 74 045,44 
Z tego wydatkowano: 74 045,44 
energia elektryczna 27 083,02 
energia cieplna 42 639,20 
gaz 1 058,02 
woda 3 265,20 
Wykonanie w § 4260 100% 

 

Zakup usług pozostałych 

Plan: 44 015,08 
Z tego wydano 44 015,08 
dzierżawa łączy 2 110,68 
usługi bankowe i pocztowe 2 518,82 
zbiorowe żywienie                    184,00 
usługi komunalne 6 973,58 
opłaty radiowo-telewizyjne 792,70 
usługi krawieckie, pralnicze 10,00 
Usługi w zakresie szkolenia 3 650,00 
pozostałe usługi 25 254,30 
badanie techniczne pojazdu 2 521,00 
Wykonanie w § 4300 100% 

 

 

 

Zakup usług zdrowotnych 

Plan: 1 120,00 
Z tego wydano 1 120,00 

  

 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: 10 313,85 
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Z tego wydano 10 313,85 
 

Podróże służbowe funkcjonariuszy 

Plan: 757,50 
Z tego wydano 757,50 

 

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

Podatek od nieruchomości 

Plan: 14 499,00 
Z tego wydano 14 499,00 

 

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 31.12.2020 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 100%  na dzień 31.12.2020 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. 
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załącznik  
do „Informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu gryfińskiego 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2020 r.” 
 
 

Roczny plan czynności kontrolno-rozpoznawczych 
komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, na rok 2020 

Lp. 
Nazwa i adres siedziby 

kontrolowanego podmiotu 

Nazwa i adres (lokalizacja) 
kontrolowanego obiektu, terenu, 

urządzenia 

Planowany 
termin 

przeprowa
dzenia 

czynności 
kontrolno-
rozpoznaw

czych 

Rodzaj kontroli 
(P – podstawowa,  
S – sprawdzająca, 

dopuszczalne obydwa 
rodzaje jednocześnie) 

P S 

1. Gmina Stare Czarnowo Baszta więzienna Działka nr 9/5, 
obręb 0012, 74-106 Kołbacz 

 
 
 
 
 
 

I kwartał 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
x 

 
 

2. Instytut Zootechniki – 
Państwowy Instytut 

Badawczy w Krakowie, 
ul. Sarego 2, 31-047 

Kraków 

Budynku Dawnej Domeny 
Państwowej działka nr 9/12 obręb 

0012, ul. Warcisława 1 74-106 
Kołbacz 

 

x 
 

 

3. Parafia 
Rzymskokatolicka p.w 
Najświętszego Serca 

Pana Jezusa ul. 
Warcisława 8  74-106 

Kołbacz 

budynku Konwersów, działka nr 
43/147, obręb 0012 74-106 Kołbacz 

 

 
x 

 

4. Instytut Zootechniki – 
Państwowy Instytut 

Badawczy w Krakowie, 
ul. Sarego 2, 31-047 

Kraków 

Domu Opata działka nr 43/149 
obręb 0012, 74-106 Kołbacz 

 
x 

 

 
5. 

Zakład Usług 
Remontowych Perfekt 
Service Sp. z o.o. ul. 

Władysława IV 1, 70-651 
Szczecin 

Dwór - Działka nr 9/10, obręb 
0012, 74-106 Kołbacz 

 

 
x 

 

 
6. 

Parafia 
Rzymskokatolicka p.w 
Najświętszego Serca 

Pana Jezusa ul. 
Warcisława 8 74-106 

Kołbacz 

budynku Kościoła p.w. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 

ul. Warcisława 8, 74-106 
Kołbacz 

 
x 

 

 
7. 

Instytut Zootechniki – 
Państwowy Instytut 

Badawczy w Krakowie,  

Obiekt Stodoły (owczarni) działka 
nr 9/15 obręb 0012, ul. Warcisława 

174-106 Kołbacz 

 
x 
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ul. Sarego 2, 31-047 
Kraków 

 
8. 

Lesław i Agnieszka 
Witkowscy 

ul. Gryfińska 7a 
74-100 Gryfino 

Budynek mieszkalny 
wielorodzinny 

ul. Gryfińska 7, 7a, 7b 
74-100 Gryfino 

 
x 

 
 

 
9. 

NETTO Sp. z o.o. 
Motaniec 30 

73-108 Kobylanka 

Pawilon "NETTO", ul. 
Kościuszki 19, 74-500 Chojna 

 
x 

 
x 

 
10. 

JERONIMO MARTINS 
POLSKA S.A. 
ul. Żniwna 5 

62-025 Kostrzyn 

Pawilon BIEDRONKA  
w Gryfinie 

ul. Asnyka 57 
74-100 Gryfino 

 
x 

 
x 

11. Przedszkole nr 3 im. 
Kubusia Puchatka 

ul. Krasińskiego 29 
74-100 Gryfino 

Przedszkole nr 3 im. Kubusia 
Puchatka 

Ul. Krasińskiego 29 
74-100 Gryfino 

 
x 

 
x 

12. P.H.U. Stanisław 
Gałuszka 

ul. Polna 2 
74-500 Chojna 

Budynek handlowo-usługowy 
„Grene”,  

ul. Czechosłowacka 2b  
w Gryfinie 

 

 
x 

 
x 

13. Zajazd „Saga” 
ul. Gryfińska 4 
74-105 Pniewo 

Zajazd „Saga” 
ul. Gryfińska 4 
74-105 Pniewo 

 
x 

 
x 

14. Gryfiński Dom Kultury 
ul. Szczecińska 17 

74-100 Gryfino 

Świetlica wiejska w Drzeninie 
ul. 1 Maja 3e 

74-100 Gryfino 

 
x 

 
x 

15. ELGRYF SP. Z O.O. 
ul. Łużycka 87B 
74-100 Gryfino 

Pawilon handlowy „Mrówka” 
ul. Łużycka 87B 
74-100 Gryfino 

 
x 

 
x 

16. Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w 

Chwarstnicy 
Ul. Gryfińska 19 
74-100 Gryfino 

Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Chwarstnicy 

Ul. Gryfińska 19 
74-100 Gryfino 

 
x 

 
x 

17. Łukasz Onderko 
Ul. Gryfińska 26A/1 

74-105 Pniewo 

Budynek gospodarczy 
zlokalizowany na działce nr 44/4 

w Steklinku 

 
x 

 
x 

18. „OM” Sp. z o.o. 
ul. 9 Maja 5  

74-100 Gryfino 

Oddział Przedszkola „Iskierka” 
ul. Sprzymierzonych 9 

74-100 Gryfino 
 

 
x 

 
x 

19. LIDL Sp. z o.o. Sp. k 
ul. Poznańska 48 

Jankowice 
62-080 Tarnowskie 

Podgórne 
 

 
Pawilon „Lidl” 
ul. Łużycka 76 
74-100 Gryfino 

 
 
x 

 
 
x 



  Do użytku służbowego 
 

Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu gryfińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2020 r. 
 

37 

20. Nadleśnictwo Myślibórz 
ul. Dworcowa 2 

74-300 Myślibórz 

lasy 

II kwartał 

 
x 

 

21. Nadleśnictwo Chojna 
ul. Szczecińska 36 

74-500 Chojna 
 

lasy  
x 

 

22. Nadleśnictwo Gryfino 
ul. 1 Maja 4 

74-100 Gryfino 

lasy  
x 

 

23. Nadleśnictwo Różańsko 
Różańsko 75a 

74-311 Różańsko 

lasy  
x 

 

24. Nadleśnictwo Dębno 
ul. racławicka 33 

74-400 Dębno 

lasy  
x 

 

25. Nadleśnictwo 
Mieszkowice 

ul. Moryńska 1 
74-505 Mieszkowice 

lasy  
x 

 

26. Starostwo Powiatowe, ul. 
Sprzymierzonych 4, 74-

100 Gryfino 

Lasy  
x 

 
 

27. STOY Sp. z o.o. 
ul. Flisacza 65 
74-100 Gryfino 

Pawilon INTERMARCHE 
w Gryfinie 

ul. Flisacza 65 

 
x 

 
x 

28. Gmina Moryń, Plac 
Wolności 1, 74-503 

Moryń 

Urząd Miejski w Moryniu, Plac 
Wolności 1 

x x 

29. Bogusława i Józef Czak, 
ul. Ogrodowa 9, 74-503 

Moryń 

Moryń, ul. Ogrodowa 9,   x 

30. Gmina Gryfino, ul. 1-go 
maja 16, 74-100 Gryfino 

Urząd Miasta i Gminy Gryfino, 
ul. 1-go maja 16, 74-100 Gryfino 

 
x 

 
x 

31. POLSKIE GÓRNICTWO 
NAFTOWE I 
GAZOWNICTWO SA W 
WARSZAWIE ul. Marcina 
Kasprzaka 25, 01 – 224 
Warszawa, ODDZIAŁ W 
ZIELONEJ GÓRZE ul. 
Bohaterów Westerplatte 15 

65 – 034 Zielona Góra 

Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu 
Ziemnego w Zielinie 

 
x 

 
 

32. JERONIMO MARTINS 
POLSKA S.A. 
Ul. Żniwna 5 

62-025 Kostrzyn 

Pawilon handlowy 
„BIEDRONKA” 
ul. Sportowa 2 
74-100 Gryfino 

 
 
x 

 
 
x 

33. DONNA SP. Z O.O. 
Ul. 9 Maja 14 

Pawilon handlowy 
„INTERMARCHE” 
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74-100 Gryfino Ul. 9 Maja 14 
74-100 Gryfino 

x x 

34. JERONIMO MARTINS 
POLSKA S.A. 
Ul. Żniwna 5 

62-025 Kostrzyn 

Pawilon handlowy 
„BIEDRONKA” 

ul. Bolesława Chrobrego 40-42 
74-100 Gryfino 

 
 
x 

 
 
x 

35. NETTO SP. Z O.O. 
Motaniec 30 

73-108 Kobylanka 

Pawilon handlowy „NETTO” 
ul. Krasińskiego 77C 

74-100 Gryfino 

 
 
x 

 
 
x 

36. PACTUM Zarządzanie 
 i Nieruchomości Sp. z 

o.o. 
Ul. Dworcowa 1 
74-500 Chojna 

Budynek wielorodzinny 
Ul. Sikorskiego 13 

74-500 Chojna 

 
 
x 

 
 
x 

37. DINO POLSKA S.A. 
ul. Ostrowska 122 
63-700 Krotoszyn 

Pawilon handlowy „DINO” 
Ul. Odrzańska 2A 

74-500 Chojna 

 
 
x 

 
 
x 

38. Szkoła Podstawowa  
Swobnica 12 
74-110 Banie 

Szkoła Podstawowa  
Swobnica 12 
74-110 Banie 

 
 
x 

 
 
x 

39. Zespół Szkół w Baniach 
ul. Sportowa 1 
74-110 Banie 

Zespół Szkół w Baniach 
ul. Sportowa 1 
74-110 Banie 

 
 
x 

 
 
x 

40. Bolesław Baranowski 
Działalność Rozrywkowa 

Usługi - Handel, ul. 
Mostowa 8, 

66-470 Kostrzyn Nad 
Odrą 

Agencja Towarzyska Night Club 
:Arizona", usługi noclegowe 

"Dworek Arizona", ul. 
Szczecińska 27, 74-500 Chojna 

III 
kwartał 

 
x 

 
x 

41. Polskie Koleje 
Państwowe 

Al. Jerozolimskie 142A 
02-305 Warszawa 

Pasy wzdłuż linii kolejowej  
x 

 
x 

42. Grzegorz Będzak, ul. 
Narciarska 23, 74-500 

Chojna 

Night Club usługi noclegowe 
Vegas, Grabowo 28, , 74-500 

Chojna 

 
x 

 
x 

43. Ośrodek Pomocy 
Społecznej, ul. Łużycka 

12, 74-100 Gryfino 

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 
Łużycka 12, Gryfino 

 
x 

 
 

44. Krystyna Lisik F.H.U. 
"ACCOUNT", ul. 

Kościuszki 9, 74-500 
Chojna 

Dom Weselny "Premier Cru" ul. 
Kościuszki 9 w Chojnie 

 
x 

 
x 

45. Stadnina Koni "Bielin" 
Sp. z o.o., Bielin 1, 74-

503 Moryń 

Pensjonat w Bielinie  
x 

 
x 

46. Gmina Chojna, ul. 
Jagiellońska 4, 74-500 

Chojna 

Urzędu Miejski, ul. Jagiellońska 
4 w Chojnie 

 
x 

 
x 
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47. Gmina Chojna, ul. 
Jagiellońska 4, 74-500 

Chojna 

Urzędu Miejski, ul. Jagiellońska 
2 w Chojnie 

 
x 

 
x 

48. Przedszkole Miejskie  
w Trzcińsku-Zdroju 

ul. Kościuszki 7 
74-510 Trzcińsko-Zdrój 

Przedszkole Miejskie  
w Trzcińsku-Zdroju 

ul. Kościuszki 7 
74-510 Trzcińsko-Zdrój 

 
x 

 
x 

49. JERONIMO MARTINS 
POLSKA S.A. 
Ul. Żniwna 5 

62-025 Kostrzyn 
 
 

Pawilon handlowy 
„BIEDRONKA” 
Osinów Dolny 4a 

74-520 Osinów Dolny 

 
x 

 
x 

50. DINO POLSKA S.A. 
ul. Ostrowska 122 
63-700 Krotoszyn 

Pawilon handlowy „DINO” 
ul. Mieszka I 35C 
74-520 Cedynia 

 

 
x 

 
x 

51. Zespół Szkolno-
Przedszkolny  

ul. Żymierskiego 21 
74-520 Cedynia 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
ul. Żymierskiego 21 

74-520 Cedynia 

 
x 

 
x 

52. Gimnazjum im. Mieszka 
I 

ul. Mieszka I 21 
74-520 Cedynia 

Gimnazjum im. Mieszka I 
Ul. Mieszka I 21 
74-520 Cedynia 

 
x 

 
x 

53. Apexim Paliwa Sp. z o.o. 
ul. Lwowska 25 

65-225 Zielona Góra 

Targowisko Miejskie w 
Osinowie Dolnym na dz. Nr 147, 

178, 177, cz. Dz. Nr 44 

 
x 

 
x 

54. DINO POLSKA S.A. 
ul. Ostrowska 122 
63-700 Krotoszyn 

Pawilon handlowy „DINO” 
ul. Warszawska 19 

74-505 Mieszkowice 

 
x 

 
x 

55. JERONIMO MARTINS 
POLSKA S.A. 
Ul. Żniwna 5 

62-025 Kostrzyn 

Pawilon handlowy 
„BIEDRONKA” 

Ul. Poniatowskiego 51 
74-505 Mieszkowice 

 
x 

 
x 

56. Gmina Mieszkowice 
ul. Chopina 1 

74-505 Mieszkowice 

Gmina Mieszkowice 
ul. Chopina 1 

74-505 Mieszkowice 

 
x 

 
x 

57. Robert Caban 
Autokarowe Usługi 

Turystyczno-Osobowe 
Stare Łysogórki 53 

74-505 Mieszkowice 

Stacja paliw 
Ul. Przejazd Kolejowy 1 

74-505 Mieszkowice 

 
x 

 
x 

58. DINO POLSKA S.A. 
ul. Ostrowska 122 
63-700 Krotoszyn 

 

Pawilon handlowy „DINO” 
ul. Odrzańska 2c 
74-503 Moryń 

 
x 

 
x 



  Do użytku służbowego 
 

Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu gryfińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2020 r. 
 

40 

59. Zalewski Kolbowicz  
Sp.j. 

Ul. Swarożyca 10 m 7 
71-601 Szczecin 

Centrum Konferencyjno-
Wypoczynkowe „Szafir”, przy 

ul. Jeziornej 8 
74-503 Moryń 

 
x 

 
x 

60. Wojciech Wojciechowski 
Hotel "Rolsped", ul. 

Kopernika 11, 74-500 
Chojna 

Hotel ul. Kopernika 11 w 
Chojnie 

IV 
kwartał 

 
x 

 
x 

61. DINO POLSKA S.A. 
63-700 Krotoszyn 
ul. Ostrowska 122 

Market DINO w Baniach 
ul. Grunwaldzka 20 

 
x 

 
x 

62. Gmina Stare Czarnowo, 
ul. Świętego Floriana 10, 
74-106 Stare Czarnowo 

Urząd Gminy,  ul. Świętego 
Floriana 10, Stare Czarnowo 

 
x 

 
x 

63. Gmina Cedynia 
Plac Wolności 1 
74-520 Cedynia 

Urząd Miejski w Cedyni 
Plac Wolności 1 
74-520 Cedynia 

 
x 

 
x 

64. SOGAL Sp. z o.o. 
ul. Klasztorna 1 
74-500 Chojna 

Pawilon INTERMARCHE 
w Chojnie 

ul. Klasztorna 1 

 
x 

 
x 

65. Zespół Szkół,  
ul, Dworcowa 6a, 74-503 

Moryń 

Przedszkole Miejskie,  
ul. Chopina 2, 74-503 Moryń 

 
x 

 
x 

66. Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci 

Zachodniopomorskiego 
Oddziału Regionalnego, 
al. Jana Pawła II 42, 70-

451 Szczecin 

Przedszkole w Sobiemyślu 12, 
74-100 Gryfino 

 
x 

 
 

67. Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci 

Zachodniopomorskiego 
Oddziału Regionalnego, 
al. Jana Pawła II 42, 70-

451 Szczecin 

Przedszkole w Chwarstnicy, ul. 
Gryfińska 6, 74-100 Gryfino 

x 
 

 
 

68. Parafia 
Rzymskokatolicka p.w. 

Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii 

Panny, Troszym 48, 74-
505 Mieszkowice 

Kościół p.w. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny, 

Troszym 

 
x 

 
x 

69. Zgromadzenie Sióstr 
Benedyktynek 

Samarytanek Krzyża 
Chrystusowego  
ul. Rynkowa 27 
74-503 Moryń 

Dom Pomocy Społecznej  
ul. Rynkowa 27 
74-503 Moryń 

 
x 

 
x 
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70. HIR-POL 
Hieronim Kubiak 

Ul. Bolesława Chrobrego 
17A 

74-100 Gryfino 

Sala zlokalizowana na 
ogródkach działkowych „Vista 

Bella”  
ul. Czechosłowacka  

74-100 Gryfino 

 
x 

 
 

71. Zespół Szkół w 
Kołbaczu, ul. Cystersów 

9, 74-106 Stare 
Czarnowo 

Przedszkole "Jarzębinka", 
Kołbacz, ul. Szarych Mnichów 

9, 74-106 Stare Czarnowo 

 
x 

 
x 

72. Zespół Szkół w 
Kołbaczu, ul. Cystersów 

9, 74-106 Stare 
Czarnowo 

Zespół Szkół w Kołbaczu, ul. 
Cystersów 9, 74-106 Stare 

Czarnowo 

 
x 

 
x 

73. Lucjan Barczyk 
ul. Browarna 17 
74-500 Chojna 

Budynek mieszkalny 
wielorodzinny  

ul. Odrzańskiej 12 
74-500 Chojna 

 
x 

 

74. Lucjan Barczyk 
ul. Browarna 17 
74-500 Chojna 

Budynek mieszkalny 
wielorodzinny 

ul. Browarna 17 
74-500 Chojna 

 
x 

 

75. Lucjan Barczyk 
ul. Browarna 17 
74-500 Chojna 

Budynek mieszkalny 
wielorodzinny  

ul. Wilsona 
74-500 Chojna 

 
x 

 

76. Międzynarodowe 
Centrum Turystyki 
Kultury i Sportu w 

Baniach 
ul. Skośna 7 
74-110 Banie 

Międzynarodowe Centrum 
Turystyki Kultury i Sportu w 

Baniach 
ul. Skośna 7 
74-110 Banie 

 

 
x 

 

77. PROVSOLAR 
Bogusław Kopija 

ul. Sportowa 4 
74-100 Chwarstnica 

 

Budynek produkcyjno-
magazynowy w Chwarstnicy  

x  

78. PERUGIA SP. Z O.O. 
ul. Flisacza 63 
74-100 Gryfino 

„BRICOMARCHE” 
ul. Flisaczej 63 
74-100 Gryfino 

 
x 

 
x 

79. Podmioty sprzedające 
materiały pirotechniczne 

Obiekty, w których sprzedaje się 
materiały pirotechniczne  

x 
 

 

80. Willa Moryń  
ul. Szkolna 17 

Moryń 

Willa Moryń  
ul. Szkolna 17 

Moryń 

 
x 

 

 
 

 

 



  Do użytku służbowego 
 

Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu gryfińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2020 r. 
 

42 

Opracował zespół KPPSP w Gryfinie. 


