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I. Ogólna charakterystyka powiatu 

Powiat złotowski jest jednym z największych powiatów województwa wielkopolskiego. 
Pod względem powierzchni (166.017 ha) zajmuje trzecie miejsce  w województwie. Około 
44 % powierzchni powiatu zajmują lasy, 45,6 % powierzchni użytki rolne. Powiat 
złotowski zamieszkuje 70.001 mieszkańców / stan na 31.12.2013r./, co ma wpływ na 
średnią gęstość zaludnienia 42 osób na 1 km2. Na mapie województwa wielkopolskiego 
powiat złotowski odnajdziemy w jego najbardziej wysuniętej na północ części. Od 
wschodu, zachodu i północy graniczy z województwami kujawsko – pomorskim, 
pomorskim i zachodniopomorskim, natomiast od południowej graniczy                              
z  powiatem pilskim w województwie wielkopolskim. Przez powiat złotowski przebiegają 
dwie drogi krajowe – droga numer 11 łącząca Poznań z Kołobrzegiem oraz droga numer 
22 prowadząca z Gorzowa Wielkopolskiego do Elbląga. Na terenie powiatu 
zlokalizowanych jest 8 gmin o zróżnicowanej gęstości zaludnienia, urbanistyki, przemysłu 
gruntów leśnych i rolnych. Najwięcej ludności zamieszkuje Miasto Złotów – 18593 
mieszkańców, Gmina i Miasto Jastrowie – 11675 mieszkańców, Gmina Złotów – 9591 
mieszkańców - stan na  31.12.2013 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powiat Złotowski ze względu na specyfikę regionu charakteryzuje się występowaniem 
szerokiego spektrum zagrożeń. Zagrożenia  związane są  z prowadzoną produkcją 
(głównie przemysł drzewny), uprawą terenów rolniczych i zagospodarowaniem terenów 
oraz obszarów leśnych. Ponadto liczną grupę zagrożeń stanowią zdarzenia będące 
następstwem anomalii pogodowych takich jak silne wiatry i intensywne opady deszczu. 
Niezaprzeczalnym faktem jest, że co roku liczba miejscowych zagrożeń jest 2 – 3 krotnie 
wyższa od pożarów. W ramach miejscowych zagrożeń największą grupę zdarzeń 
stanowią zdarzenia związanie z działaniami na drogach, działania będące pochodną 
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anomalii pogodowych (silnych wiatrów i intensywnych opadów deszczu), działania 
związane z zagrożeniami od owadów błonkoskrzydłych, działania techniczne                                 
w infrastrukturze oraz interwencje o charakterze chemiczno – ekologicznym. 
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II. Porównawcza statystyka zdarzeń 

1. Zdarzenia wg rodzaju 

W 2015 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu złotowskiego interweniowały 1270 razy 
do 1151 zdarzeń. Wśród tych zdarzeń należy wymienić: 
 

 281 pożarów, 

 841 miejscowych zagrożeń, 

 29 fałszywych alarmów. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Powyższa statystyka wskazuje iż ilość pożarów na terenie obszaru chronionego utrzymuje się 
na podobnym poziomie ze znaczną przewagą roku 2015 spowodowaną suszą i wysokimi 
temperaturami, które skutkowały zwiększoną ilością  zdarzeń w kategorii uprawy, rolnictwo. Duża 
różnica jest zauważalna w przypadku analizowania, miejscowych zagrożeń za 2015 rok na co 
również bardzo duży wpływ miała wysoka temperatura i znikoma ilość opadów. Duża ilość 
powyższych zdarzeń została odnotowana poprzez bardzo dużo aktywność błonkoskrzydłych.  
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13%

Tarnówka
9%

Procentowe zestawienie zdarzeń do których jednostki straży 
wyjeżdżały w 2015 roku  
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2. Zdarzenia z podziałem na gminy 

LP. Gmina 

Pożary Miejscowe zagrożenia  Alarmy fałszywe 

OGÓŁEM 
ZDARZEŃ RAZEM małe średnie duże RAZEM małe lokalne średnie duże Razem Złośliwe 

W 
dobrej 

wierze 

Z inst. 
wykr. 

1 Jastrowie 53 50 2 1 124 6 117 1 0 8 0 6 2 185 

2 Krajenka 35 34 1 0 91 3 84 4 0 1 0 1 0 127 

3 Lipka 21 18 2 1 70 3 67 0 0 0 0 0 0 91 

4 Okonek 35 31 4 0 116 2 109 5 0 3 1 2 0 154 

5 Tarnówka 30 26 3 1 67 2 64 1 0 1 0 1 0 98 

6 Zakrzewo 19 19 0 0 95 2 92 0 1 3 0 3 0 117 

7 m. Złotów 45 42 3 0 179 14 164 1 0 11 2 7 2 235 

8 Złotów 43 40 3 0 99 1 98 0 0 2 0 2 0 144 

RAZEM: 281 260 18 3 841 33 795 12 1 29 3 22 4 1151 

  

Analizując powyższą statystykę z 2015 roku jak i z 10 lat  najwięcej zdarzeń powstaje na 
gminach miasto Złotów, Jastrowie i porównywalnie Okonek z Gminą Złotów. Jak co roku najwięcej 
zdarzeń powstało w Złotowie, co stanowi 20 % ogólnej liczby zdarzeń, które wymagały interwencji 
straży pożarnej. Spowodowane  to jest faktem dużego zaludnienia (czynnik ludzki początkujący 
proces powstawania zdarzeń) oraz ilości obiektów, dróg szczególnie zagrożonych powstawaniem 
zdarzeń w komunikacji drogowej. 

3. Zdarzenia z podziałem na miesiące 

 Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe 

Razem 
LP. Miesiąc razem małe średnie duże razem małe lokalne 

średni
e 

duże razem złośliwe 
w 

dobrej 
wierze 

z instalacji 
wykrywania 

pożaru 

1 styczeń 16 16 0 0 97 3 92 2 0 2 1 0 1 115 

2 luty 22 21 1 0 19 3 14 2 0 0 0 0 0 41 

3 marzec 44 43 1 0 35 2 33 0 0 2 0 2 0 81 

4 kwiecień 25 24 1 0 35 1 32 2 0 2 1 1 0 62 

5 maj 11 10 1 0 46 4 41 1 0 7 0 6 1 64 

6 czerwiec 19 16 3 0 67 3 64 0 0 4 0 4 0 90 

7 lipiec 13 11 1 1 168 7 161 0 0 1 0 1 0 182 

8 sierpień 54 47 5 2 192 3 186 2 1 1 0 1 0 247 

9 wrzesień 17 16 1 0 63 0 63 0 0 3 0 2 1 83 

10 październik 28 26 2 0 24 1 21 2 0 2 1 1 0 54 

11 listopad 9 9 0 0 48 2 45 1 0 3 0 3 0 60 

12 grudzień 23 21 2 0 47 4 43 0 0 2 0 1 1 72 

 RAZEM 281 260 18 3 841 33 795 12 1 29 3 22 4 1151 
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Analiza danych zawartych w tabeli wskazuje, że w 2015 roku najbardziej „palnym” były 
miesiące marzec i sierpień, natomiast w grupie miejscowych zagrożeń dominowały miesiące lipiec               
i sierpień. Taki rozkład ilości zdarzeń wskazuje na sezonowość zagrożeń  w poszczególnych 
miesiącach. W minionym roku miesiące wiosenne to niekontrolowane wypalanie nieużytków i traw     
a miesiące wakacyjne to zarówno wzmożona aktywność owadów błonkoskrzydłych                                   
i przemieszczanie się ludności w związku z sezonem urlopowym oraz akcja żniwna                                    
w gospodarstwach rolnych. 

4. Podział prowadzonych zdarzeń w poszczególnych obiektach 

 

Lp. Grupy obiektów 

Zdarzenia 

Pożary 
Miejsc 

zagr. 

1 2 3 4 

1. Obiekty użyteczności publicznej 5 31 
2. Obiekty mieszkalne 81 243 
3. Obiekty produkcyjne  7 29 

4. Obiekty magazynowe 2 4 
5. Lasy 18 2 
6. Rolnictwo, uprawy  57 50 
7. Środki transportu 17 115 
8. Inne 94 367 
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5. Udział zastępów PSP i OSP 

Lp. 
Gmina 

siedziba 
Miejscowość 

jednostki 
Rodzaj 

jednostki 

Jed.        
w ksrg 
Tak~1 
Nie~0 

 
Rodzaj działań 

Pożary 
Miejscowe 
zagrożenia 

Alarmy 
fałszywe 

Zabezp. 
rejonu 

Ćwicz. Ogółem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Jastrowie Jastrowie OSP 1 58 102 9 0 3 172 

2  Sypniewo OSP 1 21 32 1 0 2 56 

3 Krajenka Krajenka OSP 1 48 77 0 0 6 131 

4  Aug.-Głub. OSP 0 23 15 0 0 2 40 

5  Podróżna OSP 0 7 7 0 0 2 16 

6 Lipka Lipka OSP  1 23 63 0 0 8 94 

7  Batorowo OSP 0 5 6 0 0 2 13 

8  Buczek Wlk OSP 0 3 1 0 0 2 6 

9  Łąkie OSP 0 7 1 0 0 3 11 

10  Osowo OSP 0 2 0 0 0 3 5 

11 Okonek Okonek OSP 1 33 94 2 0 2 131 

12  Lotyń OSP 1 15 23 0 0 2 40 

12  Lędyczek OSP 0 0 1 0 0 0 1 

13  Podgaje OSP 0 12 7 1 0 1 21 

14  Pniewo OSP 0 7 2 0 0 1 10 

15 Tarnówka Tarnówka OSP 1 33 58 0 0 3 94 

16  Osówka OSP 0 22 17 0 0 2 41 

17 Zakrzewo Zakrzewo OSP 1 23 50 3 0 7 85 

19  Kujan OSP 0 3 24 0 0 3 30 

18  Głomsk OSP 0 18 33 0 0 4 55 

19  Ługi OSP 0 1 0 0 0 3 4 

19  Wersk OSP 0 0 0 0 0 2 2 

20 Złotów Święta OSP 1 24 30 1 0 9 64 

21  Radawnica OSP 1 27 34 0 0 4 66 

22  Blękwit OSP 1 23 24 2 0 9 63 

23  Kleszczyna OSP 0 2 4 0 0 1 7 

24  Zalesie OSP 0 1 0 0 0 1 2 

25  Złotów OSP 0 5 24 0 0 0 29 

Razem OSP 446 729 19 0 87 1289 

Razem PSP  189 344 13 0 87 633 

Wyjazdy PSP i OSP do wspólnych zdarzeń  284 843 28 0 107 1270 

6. Czasy przybycia jednostek do akcji w przedziałach czasowych 2015 
roku 

  
 2015 

CZAS PRZYBYCIA PODMIOTÓW RAT. 

w godz. 06:01-20.00 w godz. 20:01-06:00 

 
 

w minutach od zgłoszenia do przybycia na miejsce 
zdarzenia 

w minutach od zgłoszenia do przybycia na miejsce 
zdarzenia 

Podział  
administracyjny 

do 5 
min. 

6-10 
min. 

11-15 
min. 

16-20 
min. 

21-30 
min. 

>30 
min. 

do 5 
min. 

6-10 
min. 

11-15 
min. 

16-20 
min. 

21-30 
min. 

>30 
min. 

złotowski 917 4 3 1 2 11 178 0 0 0 1 5 
Jastrowie 150 0 1 0 0 2 24 0 0 0 0 0 

Krajenka 105 0 0 0 0 2 19 0 0 0 0 0 

Lipka 74 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 1 

Okonek 120 1 0 0 0 0 28 0 0 0 1 1 

Tarnówka 77 0 1 0 0 0 19 0 0 0 0 0 

Zakrzewo 95 0 0 0 0 2 16 0 0 0 0 1 

m. Złotów 181 2 0 0 1 4 35 0 0 0 0 1 

Złotów 115 1 1 1 1 1 21 0 0 0 0 1 
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Przybycie jednostek ochrony przeciwpożarowej do zdarzeń w przedziale czasowym od 21 i 
powyżej 30 min dotyczą zdarzeń niewymagających presji czasu do podjęcia działań, bądź też 
spowodowane z obsługą wielu zdarzeń na powiecie i przemieszczaniem się JOP od jednego 
zdarzenia do drugiego. 

7. Działania ratowniczo - gaśnicze prowadzone przez JRG Złotów 

Główne zadania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej:  

 Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji 
miejscowych zagrożeń. 

 Wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych 
zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby. 

 Wykonywanie w stopniu podstawowym specjalistycznych czynności ratowniczych na obszarze 
chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych z zakresu ratownictwa technicznego, 
ratownictwa chemicznego i ekologicznego, ratownictwa wysokościowego, ratownictwa 
wodnego, działań poszukiwawczo – ratowniczych oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

 Planowanie i organizowanie szkoleń/doskonalenia zawodowego strażaków krajowego systemu 
ratowniczo – gaśniczego. 

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza oraz jednostki OSP prowadzą swoje działania na obszarze 
całego powiatu – choć jest ich najwięcej w obszarze bezpośrednio chronionym – tj. w promieniu 
umożliwiającym dotarcie i udzielenie pomocy max w czasie  5 i 15 minut. 

 

MAPA PRZEDSTAWIA REALNY ZASIĘG DOJAZDU JEDNOSTEK W CZASIE 5 i 15 min. 

Na ogólną sumę 1151 zdarzeń interwencji podejmowanych w powiecie w 2015 roku było 1306 – 
546 razy do działań wezwano JRG Złotów (189 - pożarów, 344 - miejscowych zagrożeń , AF – 13). 
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MAPA PRZEDSTAWIA LOKALIZACJĘ MIEJSCOWYCH ZAGROZEŃ POWSTAŁYCH W 2015 ROKU 

NA TERENIE POWIATU. 

 
 

MAPA PRZEDSTAWIA LOKALIZACJĘ POŻARÓW POWSTAŁYCH W 2015 ROKU NA TERENIE 
POWIATU. 
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8. Przyczyny zdarzeń 

 Przyczyny powstałych pożarów przedstawiają się następująco: 
 nieostrożność osób dorosłych, w tym papierosy, zapałki    – 67 
 nieostrożność osób nieletnich, w tym papierosy, zapałki    – 7 

 wady, nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych    – 22 
 wady, nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe   – 66 
 wady, nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych    – 12 
 wady, nieprawidłowa eksploatacja środków transportu     – 13 
 wyładowania atmosferyczne        – 2 
 samozapalenia biologiczne        – 1 
 podpalenia (umyślne) w tym akty terroru      – 32 
 inne przyczyny, nieustalone         – 59 
 

Analizując powyższe przyczyny pożarów, należy zwrócić uwagę na fakt, iż przeważająca ilość 
zdarzeń powstała w wyniku nieostrożności osób dorosłych i nieprawidłowej eksploatacji urządzeń 
ogrzewczych na paliwo stałe oraz inne przyczyny, nieustalone. Porównując statystykę z 
poprzednimi latami widoczna jest powtarzalność przyczyn powstałych pożarów. W grupie inne 
przyczyny najczęściej winę za powstanie pożaru miał czynnik ludzki, a podczas określania 
przyczyny nie do końca można było ją sklasyfikować (mogły to być podpalenia lub nieostrożność 
osób zarówno dorosłych jak i nieletnich). Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na 
paliwo stałe  wiąże  się najczęściej z pożarami sadzy w kominach budynków mieszkalnych. Taki 
wynik mimo szeroko zakrojonej prewencji społecznej  prowadzonej na powiecie przez 
funkcjonariuszy KP PSP świadczy o braku dalszej świadomości zagrożenia właścicieli budynków lub 
zaniechaniu wykonywania czynności jakie spoczywają w zakresie prawidłowego użytkowania 
obiektów. 

 

9. Przyczyny powstałych  miejscowych zagrożeń przedstawiają się 
następująco: 

 wady, nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych   – 4 

 wady, nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji gazowych   – 4 
 wady, nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych    – 3 
 wady, nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych (innych niż elektryczne) – 12 
 uszkodzenia sieci instalacji przemysłowych, doprowadzających, odprowadzających                   

media komunalne i technologiczne       – 5 

 wady, nieprawidłowa eksploatacja środków transportu     – 34 
 niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu    – 116 
 huragany, silne wiatry, tornada         – 182 
 gwałtowne opady atmosferyczne        – 7 
 nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie    – 355 
 akcje terrorystyczne          –  5 
 nieumyślne działanie człowieka         – 10 
 celowe działanie człowieka         – 3 
 inne, nieustalone           – 101 

 
Patrząc na statystykę powstałych zdarzeń w grupie miejscowych zagrożeń również zauważamy 

powtarzalność zdarzeń spowodowanych przez niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu 
drogowego (116 zdarzeń). Wysokie temperatury, zmienne prądy mas powietrza doprowadzały do 
różnych anomalii pogodowych, co skutkowało odnotowaniem zdarzeń w kategorii  huragany, silne 
wiatry, tornada (182 zdarzenia). Bardzo wysokie temperatury miały też swoje odzwierciedlenie w 
miejscowych zagrożeniach, których wynikiem było nietypowe zachowanie się zwierząt, owadów 
stwarzających zagrożenie dla ludzi (355 zdarzenia). 
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10. Ofiary podczas zdarzeń. 

a) Ofiary śmiertelne 

Gminy 
OGÓŁEM 

POŻARY MIEJSCOWE ZAGROŻENIA 

Strażacy 
Inne 

osoby 
w tym dzieci Strażacy Inne osoby w tym dzieci 

śmiertelne śmiertelne śmiertelne śmiertelne śmiertelne śmiertelne śmiertelne 

Jastrowie 0 0 0 0 0 0 0 

Krajenka 0 0 0 0 0 0 0 

Lipka 3 0 0 0 0 3 0 

Okonek 0 0 0 0 0 0 0 

Tarnówka 0 0 0 0 0 0 0 

Zakrzewo 1 0 0 0 0 1 0 

m. Złotów 5 0 0 0 0 5 1 

Złotów 1 0 0 0 0 1 0 

RAZEM 10 0 0 0 0 10 1 

b) Ofiary ranne  

Gminy 
OGÓŁEM 

POŻARY MIEJSCOWE ZAGROŻENIA 

Strażacy Inne osoby 
w tym 
dzieci 

Strażacy Inne osoby w tym dzieci 

ranni ranni ranni ranni ranni ranni ranni 

Jastrowie 19 0 2 1 2 15 2 

Krajenka 24 0 0 0 0 24 2 

Lipka 11 0 2 0 0 9 0 

Okonek 36 0 1 0 0 35 7 

Tarnówka 10 1 0 0 0 9 0 

Zakrzewo 18 0 0 0 0 18 2 

m. Złotów 23 0 3 0 0 20 0 

Złotów 16 0 2 0 0 14 0 

RAZEM 157 1 10 1 2 144 13 

c) Ofiary w pożarach i zdarzeniach z tlenkiem węgla i innymi substancjami 

Numer  
ONZ 

Pożary Miejscowe zagrożenia 
OGÓŁEM 
ZDARZEŃ 

RAZEM małe średnie duże 
bar.  
duże 

RAZEM małe lokalne średnie duże 
Gigan-
tyczne 

RAZEM 

1016 7 7 0 0 0 4 0 4 0 0 0 11 

 - osoby z objawami zatrucia tlenkiem węgla 

1965 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 

1971 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 

2809 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

RAZEM: 7 7 0 0 0 7 0 6 1 0 0 14 

 

11. Straty i uratowane mienie  podczas zdarzeń 

Lp. Gmina 

POŻARY MIEJSCOWE ZAGROŻENIA 

Straty mienie 

uratowane 

Straty 
mienie uratowane 

Straty w tym budynki straty w tym budynki 

1 
I. Jastro

wie 
350,2 100 3370 355,1 0 1573 

2 Krajenka 130,2 63,5 3610 118 0 600 

3 Lipka 680 336 1871 80,6 0 25 

4 Okonek 255,5 152 5180 540,2 1 175 

5 Tarnówka 318 160,4 740 232 119 172 

6 Zakrzewo 3,7 1 621 157,5 0 25 

7 m. Złotów 540,1 365,5 20522 84,5 2,3 297 

8 Złotów 118,6 67,1 2664 174 1 93 

 Razem 2396,3 1245,5 38578 1741,9 123,3 2960 
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III. Informacje kadrowe 

1. Korpus 

Na dzień 31.12.2015r. limit 54 etatów zgodnie z regulaminem organizacyjnym: 
 52 etaty funkcjonariuszy, w tym:  

 43 w systemie zmianowym, 
 9 w systemie codziennym, 

 2 etaty korpusu służby cywilnej  w systemie codziennym. 
Stan zatrudnienia w latach 2011 – 2015 w poszczególnych korpusach: 

 
Rok 

 
Stan zatrudnienia 

Pracownicy 
cywilni 

 oficerowie aspiranci podoficerowie szeregowcy Razem Ilość osób 

2011 7 11 23 11 52 2 

2012 7 12 20 12 51 2 

2013 7 13 24 7 51 2 

2015 12 10 25 3 50 2 

2. Wykształcenie 

Poziom wykształcenia 
Zatrudnienie w tym 

Ogółem kobiety 

wyższe 14 3 

licencjackie 4 
 

policealne 10 
 

średnie 24 
 

RAZEM 53 3 

3. Wiek 

Wiek - przedział Zatrudnienie 

20 - 25 6 

26 - 30 9 

31 - 35 12 

36 - 40 7 

41 - 45 9 

46 - 50 7 

51 - 55 2 

Pow. 55 0 

RAZEM 52 

4. Wysługa lat służby i wysługa emerytalna 

WYSŁUGA LAT SŁUŻBY Zatrudnienie 
WYSŁUGA 

EMERYTALNA 
Zatrudnienie 

 

0 - 5 16 0 - 5 5 
 6 - 10 12 6 - 10 11 
 11 - 15 5 11 - 15 11 
 16 - 20 11 16 - 20 6 
 21 - 25 4 21 - 25 7 
 26 - 30 2 26 - 30 8 
 31 - 35 0 31 - 35 3 
 >35 0 >35 1 
 RAZEM 50 RAZEM 52 
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5. Wyszkolenie 

a) Pożarnicze: 
 oficerskie (SGSP, SPF) – 7 strażaków, SPF – 4 oficerów (II sem.) 
 aspiranckie (SA PSP) -11 strażaków, w trakcie 2 podoficerów, 
 podoficerów PSP – 25 strażaków, w trakcie 1 strażak, 
 szeregowców PSP – 3 strażaków. 

b) Ogólne: 
 wyższe II*  – 9 strażaków, 2 pracowników KSC, 
 wyższe I*   – 2 strażaków,   
 licencjackie – 8 strażaków, 
 średnie    – 31 strażaków. 

c) Podnoszenie kwalifikacji pożarniczych i ogólnych w 2015 roku: 
 2 strażaków ukończyło studia w SGSP, 
 2 strażaków ukończyło studia licencjackie, 
 2 strażak w trakcie - studia podyplomowe w SGSP, 
 2 strażaków w trakcie na zaocznym studium aspiranckim, 
 2 strażaków ukończył szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony 

przeciwpożarowej,(podoficerów PSP). 
 2 strażakom brakuje szkolenia uzupełniającego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej w 

tym 1 w trakcie, (podoficerów PSP). 

d) Rotacja zatrudnienia w 2015r. 
 zwolniono na zaopatrzenie emerytalne 1 podoficera, 
 przeniesiono 1 strażaka na jego prośbę do Piły, 
 przyjęto do służby 1 absolwenta szkoły aspirantów. 
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IV. Jednostki OSP 

1. Stan ilościowy jednostek i strażaków 

Na terenie powiatu złotowskiego nadal funkcjonują 33 stowarzyszenia pod nazwą  Ochotnicza 
Straż Pożarna. Podmioty te funkcjonują w  następującym podziale: 

 OSP włączone do KSRG         –  11 jednostek  
 OSP pozostałe, posiadające na wyposażeniu samochód gaśniczy   –  22 jednostek  

 
Stany osobowe jednostek OSP (dane zgodne z informacją zbiorczą ZP ZOSP za rok 2014): 

 

Stany osobowe  

 Mężczyźni w wieku 18-65 lat       - 1009  
 Mężczyźni w wieku ponad 65 lat       - 126 
 Kobiety          - 165 

o w tym członkinie KDP       - 37 

 Liczba KDP         - 4 
 Członkowie zwyczajni OSP / w wieku 18-65 lat / mogący brać bezpośredni  

udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych     - 450  

 Członkowie wspierający        - 111 
o w tym kobiety        - 7 

 Członkowie honorowi        - 87 
o w tym kobiety        - 5 

 Mężczyźni ogółem        - 1321 
 Kobiety ogółem         - 177 
 Członkowie OSP ogółem        - 1498 
 

2. Zestawienie zbiorcze wyszkolenia członków OSP  

Minimalne stany wyszkolenia strażaków OSP reguluje Uchwała Nr 68/15/2011 Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP z dnia 5 listopada 2011 roku - Program Rozwoju 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012 - 2020, z uwzględnieniem kryteriów 
KG PSP.  
Dla jednostek włączonych do KSRG minimalny stan wyszkolenia wynosi: 

 szkolenie podstawowe – 12 druhów 
 naczelników – 2 druhów 
 dowódców – 2 druhów 
 kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego – 3 druhów 
 z zakresu ratownictwa technicznego – 4 druhów 
 z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy – 4 druhów 
 z zakresu kierowania ruchem – 4 druhów 
 z zakresu zabezpieczenia lądowania LPR – 4druhów 

Dla jednostek spoza KSRG - jak wyżej, bez szkoleń z zakresu ratownictwa 
technicznego oraz  zabezpieczenia lądowania LPR (nie dotyczy jednostek posiadających 
sprzęt do ratownictwa technicznego). 
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3. Stan wyszkolenia członków ochotniczych straży pożarnych biorących 
bezpośredni udział w działaniach ratowniczych gminami (dane na 
dzień 31 grudnia 2015 roku). 

 Gmina Złotów 

 
 Miasto i Gmina Jastrowie 

 
 Miasto i Gmina Krajenka 
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 Gmina Zakrzewo 

 
 Gmina Lipka 

 
 Miasto i Gmina Okonek 
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 Gmina Tarnówka 

 

4. Wnioski dotyczące stanu wyszkolenia strażaków z jednostek OSP w 
KSRG: 

1. Wszystkie jednostki spełniają wymagania w zakresie wyszkolenia podstawowego. 
2. Wszystkie jednostki spełniają wymagania wyszkolenia w zakresie ratownictwa technicznego. 
3. Wszystkie jednostki spełniają wymagania w zakresie wyszkolenia kierowców konserwatorów 

sprzętu ratowniczego. 
4. Wszystkie jednostki spełniają wymagania w zakresie wyszkolenia dowódców. 
5. Wszystkie jednostki spełniają wymagania w zakresie wyszkolenia naczelników. 
6. Braki dotyczą przeszkolenia specjalistycznego w zakresie: 

a) zabezpieczenia lądowania statków powietrznych lotniczego Pogotowia Ratunkowego i 
dotyczą jednostek: 

 OSP Radawnica 
 OSP Święta 
 OSP Jastrowie 
 OSP Zakrzewo 
 OSP Lipka 
 OSP Okonek 
 OSP Tarnówka 

Szkolenie organizuje Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu w porozumieniu 
z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. 

a) kwalifikowanej pierwszej pomocy i dotyczą: 
 OSP Święta 
 OSP Tarnówka 

Szkolenie przeprowadzone zostanie w 2016 roku. 

5. Analiza przygotowania i wyposażenia  jednostek OSP KSRG do 
realizacji dziedzin ratowniczych zaplanowanych na  2015-2016 

 OSP Blękwit: 

Dziedzina ratownictwa specjalistycznego 

Wymagania 

kwalifikacyjne 

strażaków 

Minimalny 

standard 

wyposażenia 

Ratownictwo techniczne tak tak 

Ratownictwo wodne tak nie 

Ratownictwo medyczne  Poziom A nie 
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 OSP Jastrowie: 

Dziedzina ratownictwa 

specjalistycznego 

Wymagania 

kwalifikacyjne 

strażaków 

Minimalny 

standard 

wyposażenia 

Ratownictwo techniczne tak tak 

Ratownictwo wodne tak tak 

Ratownictwo medyczne  Poziom A nie 

 OSP Krajenka: 

Dziedzina ratownictwa 

specjalistycznego 

Wymagania 

kwalifikacyjne 

strażaków 

Minimalny 

standard 

wyposażenia 

Ratownictwo techniczne tak tak 

Ratownictwo wodne tak nie 

Ratownictwo medyczne  Poziom B tak 

 OSP Lipka: 

Dziedzina ratownictwa 

specjalistycznego 

Wymagania 

kwalifikacyjne 

strażaków 

Minimalny 

standard 

wyposażenia 

Ratownictwo techniczne tak tak 

Ratownictwo wodne tak nie 

Ratownictwo medyczne  Poziom A tak 

 OSP Lotyń: 

Dziedzina ratownictwa 

specjalistycznego 

Wymagania 

kwalifikacyjne 

strażaków 

Minimalny 

standard 

wyposażenia 

Ratownictwo techniczne tak tak 

Ratownictwo wodne tak nie 

Ratownictwo medyczne  Poziom A nie 

 OSP Okonek: 

Dziedzina ratownictwa 

specjalistycznego 

Wymagania 

kwalifikacyjne 

strażaków 

Minimalny 

standard 

wyposażenia 

Ratownictwo techniczne tak tak 

Ratownictwo wodne tak nie 

Ratownictwo medyczne  Poziom A nie 

 OSP Sypniewo: 

Dziedzina ratownictwa 

specjalistycznego 

Wymagania 

kwalifikacyjne 

strażaków 

Minimalny 

standard 

wyposażenia 

Ratownictwo techniczne tak nie 

Ratownictwo wodne tak nie 

Ratownictwo medyczne  Poziom A nie 
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 OSP Święta: 

Dziedzina ratownictwa 

specjalistycznego 

Wymagania 

kwalifikacyjne 

strażaków 

Minimalny 

standard 

wyposażenia 

Ratownictwo techniczne tak tak 

Ratownictwo wodne tak nie 

Ratownictwo medyczne  tak nie 

 OSP Radawnica: 

Dziedzina ratownictwa 

specjalistycznego 

Wymagania 

kwalifikacyjne 

strażaków 

Minimalny 

standard 

wyposażenia 

Ratownictwo techniczne tak tak 

Ratownictwo wodne tak nie 

Ratownictwo medyczne  Poziom A nie 

 OSP Tarnówka: 

Dziedzina ratownictwa 

specjalistycznego 

Wymagania 

kwalifikacyjne 

strażaków 

Minimalny 

standard 

wyposażenia 

Ratownictwo techniczne tak tak 

Ratownictwo wodne tak nie 

Ratownictwo medyczne  tak nie 

 OSP Zakrzewo: 

Dziedzina ratownictwa 

specjalistycznego 

Wymagania 

kwalifikacyjne 

strażaków 

Minimalny 

standard 

wyposażenia 

Ratownictwo techniczne tak tak 

Ratownictwo wodne tak tak 

Ratownictwo medyczne  Poziom A tak 
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V. Sprzęt na wyposażeniu jednostek PSP i OSP 

1. Jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Złotowie 

Samochody specjalne - 7 

 SLOp – Mitsubishi Outlander 
 SLOp – Skoda Octawia 
 SH 24 - Volvo 
 SCCs 9 z naczepą 18000 dm3 wody - Jelcz 
 SLRr – Mitsubishi L200 
 SLKw – Ford Transit 
 SLBus – Ford Custom 

Samochody ratowniczo-gaśnicze -2 

 GCBA Rt 5,2/32/4 - MAN 
 GBA Rt 2,5/25/5 – RENAULT Midlum 

Pozostałe pojazdy - 4 

 Przyczepa dekontaminacyjna z wyposażeniem 
 Przyczepa towarowa z namiotem MORATEX 
 Przyczepa gaśnicza 
 Przyczepa z łodzią M 490 Mazuria 

Braki w pojazdach 

 Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, min GCBA 7/40 
 Quad 
 Przyczepa z zapasem  pożarniczych węży tłocznych W 110 

Ważniejszy sprzęt jakim dysponuje JRG Złotów 

 Motopompy pływające          – 2 

 Motopompy pożarnicze M8/8        – 2 

 Agregaty prądotwórcze powyżej 20 kW ( stacjonarny)    – 1 

 Agregaty prądotwórcze od  5 kW do 20 kW     – 1 

 Agregaty prądotwórcze poniżej  5 kW      – 4 

 Pilarki do drewna (w tym dwie ratownicze)     – 6 

 Piły do betonu i stali         – 3 

 Motopompy szlamowe                      – 3 

 Zestawy sprzętu hydraulicznego do ratownictwa technicznego   –  2  

 Agregaty oddymiające         –  4  

 Zestawy ratownictwa medycznego PSP R-1      –  2 

 Aparaty powietrzne nadciśnieniowe       –  11 

 Podnośniki pneumatyczne wysokociśnieniowe      –  4 

 Detektory napięcia         –  3 

 Eksplozymetry                                             –  1 

 Wykrywacze wielogazowe                –  2 

 Lokalizatory ognia i temperatury                –  1 

 Kamera termowizyjna                      –  1 

 Generator piany lekkiej                                                                            -         1 

Braki w sprzęcie 

 Agregat prądotwórczy przewoźny min 15 kVA                                            – 1 
 Motopompa pożarnicza  o wydajności min. 4000 dm3/min   –  1 
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 Działko wodno-pianowe min DWP 40      –  1 
 
Wycofania z podziału bojowego pojazdów JRG związanego z awariami w 2015 roku 
 

Jednostka Pojazd 
Data 

wycofania 
Czas 

wycofania 
Przyczyna wycofania 

JRG 
Złotów 

SH-24 21.02.2015 5 dni 

Awaria systemu sterowania, ciagła 
blokada pracy podestu, brak 
możliwości rozłożenia i złożenia 
podpór 

GCBA 5,2/32/4 MAN 28.04.2015 2 dni Awaria żaluzji skrytki bocznej 

SCCs 28.07.2015 1 dzień Awaria zawieszenia naczepy 

SH-24 30.06.2015 56 dni 
Awaria wysuwu głównego ramienia, 
brak możliwości automatycznego 
poziomowania podestu 

SH-24 16.10.2015 10 dni 
Awaria sterowania podestem 
roboczym, oraz automatycznego 
poziomowania kosza. 

SH-24 28.10.2015 19 dni 

Awaria sterowania podestem 
roboczym, oraz automatycznego 
poziomowania kosza, ciągła blokada 
podestu roboczego, niedziałające 
czujniki zbliżeniowe 

 

Doposażenie w sprzęt ratowniczy, środki gaśnicze, sorbenty  i neutralizatory 

 Samochód Operacyjny SLOp MITSUBISHI OUTLANDER   -  1 szt. 
 Kombinezon do pracy w wodzie „LUBAWA”      -  2 kpl. 
 Radiostacja stacjonarna        - 1 szt. 
 Motopompa szlamowa PH 2400       -  1 szt. 
 Generator piany lekkiej GPL SNOW COAT     -  1 szt. 
 Wentylator oddymiający PH-V600      - 1 szt. 
 Podest ratowniczy LUKAS        -  1 szt. 
 Motopompa pożarnicza TOHATSU Typ M 16/8     -  1 szt. 
 Rozpieracz kolumnowy LUKAS R422      - 1 szt. 
 Kompozytowe butle powietrzne       - 14 szt. 
 Detektor prądu HOT STICK       - 2 szt. 
 Doposażenie warsztatu ODO w narzędzia specjalistyczne   - 1 kpl. 
 Sorbent Q-sorb         - 1500 kg. 

Doposażenie strażaków w indywidualne środki ochrony osobistej oraz 
umundurowanie. 

 Ubranie ochronne strażaka       - 12 kpl. 
 Buty specjalne gumowe        - 13 par. 
 Buty specjalne skórzane       -  5 par 
 Ubranie dowódczo-sztabowe       -  1 kpl. 
 Ubranie koszarowe        -  17 kpl. 
 Koszulka letnia         -  74 szt. 
 Koszulka zimowa         -  74 szt. 
 Obuwie koszarowe        -  4 pary 
 Pas główny oficerski        -  1 szt.  
 Hełm strażacki w zestawie z latarką      - 12 kpl 
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Przekazanie zbędnych pojazdów i sprzętu do jednostek OSP 

Komenda Powiatowa po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji oraz przeprowadzeniu 
odpowiedniej procedury, przekazała do jednostki OSP następujący sprzęt:  

 Samochód STAR GBA 2,5/20/4 do jednostki OSP Tarnówka, 
 Łódź TAURUS z przyczepką podłodziową do jednostki OSP Złotów, 
 Samochód SLOp Opel Astra do jednostki OSP Krajenka. 

 
Sekcja kwatermistrzowska, techniki i łączności na bieżąco prowadzi analizy stanu wyposażenia w 
pojazdy, sprzęt ratowniczy, środki gaśnicze, sorbenty i neutralizatory, indywidualne środki ochrony 
osobistej oraz umundurowanie. Dąży do osiągnięcia normatywu wyposażenia oraz odtwarzania 
zużytych składników majątku po przez bieżące zaopatrzenie. 

2. Ochotnicze Straże Pożarne 

a) Stan ilościowy pojazdów  w jednostkach KSRG 
Pojazdy ratowniczo-gaśnicze w jednostkach OSP z KSRG (11 jednostek) 

 lekkie           –   2 
 średnie           –  13 
 ciężkie           –  5 
 specjalne           – 3 
 autobus          –  1 
 pomocnicze          –  1   

 

b) Stan ilościowy pojazdów w jednostkach spoza KSRG 
Pojazdy ratowniczo-gaśnicze (21 jednostek) 

 lekkie           –  13 
 średnie           –  6 
 ciężkie           –  2 
 specjalne           –  1 
 pomocnicze          –  1 

c) Aktualne stany ilościowe sprzętu specjalistycznego w jednostkach  
 

 Motopompy pływające          – 23 

 Agregaty prądotwórcze         – 28 

 Pilarki do drewna          – 45 

 Piły do betonu i stali         – 18 

 Motopompy do wody zanieczyszczonej        – 20 

 Sprzęt hydrauliczny do ratownictwa technicznego     –  11 

 Agregaty oddymiające         –  11 

 Zestawy ratownictwa medycznego PSP R-1      –  21 

 Zestawy ratownictwa medycznego PSP R-0      –  9  

 Aparaty powietrzne nadciśnieniowe       –  69 

 Radiotelefony nasobne         –  91 

 Na terenie powiatu w zakresie realizacji zadań dziedzin  ratownictwa wszystkie jednostki KSRG 

posiadają na swym wyposażeniu zestawy sprzętu hydraulicznego.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Wycofania z podziału bojowego pojazdów OSP KSRG związanego z awariami  
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Jednostka Pojazd Data wycofania 
Czas 

wycofania 
Przyczyna wycofania 

OSP 
Jastrowie 

GBA Rt 2,5/20 
 
 

03-04-2015 13:25 1 godzina Przegląd techniczny. 

20-02-2015 13:47 4 godziny Awaria instalacji elektrycznej 

14-10-2015 10:43 3 dni cieknący zbiornik 

 
GCBA 5/24/4 

12-05-2015 19:34 11 godzin Wyjazd na warsztat 

23-10-2015 20:58 3 dni Przegląd ogólny pojazdów 

OSP 
Sypniewo 

 
GBM 3/8 

11-09-2015 17:22 2 dni Awaria 

12-11-2015 14:40 6 godzin Awaria układu hamulcowego 

OSP 
Krajenka 

 
GBA 2,5/16 
 

05-09-2015 08:33 6 godzin uszkodzony zbiornik 

23-10-2015 11:56 8 godzin Konserwacja sprzętu 

12-10-2015 18:34 1 godzina Wymiana świec 

GLBM 0,3/10/1 
Lublin 

10-04-2015 12:15 42 dni Awaria silnika 

20-10-2015 10:29 10 dni awaria silnika 

OSP Lipka 

 
GCBA 6/32 

17-10-2015 08:52 3 godziny wymiana oleju 

05-01-2016 11:37 3 dni Awaria hamulców 

Mikrobus VT T4 
P-Bus 

15-12-2015 14:39 10 dni Konserwacja podwozia 

OSP Lotyń GBA Rt 2,6/16 

30-05-2015 10:48 2 godziny Uszkodzenie zaworu tankującego. 

16-12-2015 13:36 5 godzin awaria układu paliwowego 

04-05-2015 07:14 10 godzin Brak kierowcy 

14-08-2015 09:21 5 godzin Wyjazd administracyjny poza powiat 

28-03-2015 13:25 21 godzin Wyjazd gospodarczy 

03-10-2015 13:35 7 godzin Brak kierowcy 

20-07-2015 09:50 3 godziny Pęknięty wąż pneumatyczny 

OSP 
Okonek 

GBA  2,5/20 

24-03-2015 16:00 15 godzin Instalacja oświetlenia 

26-08-2015 13:10 3 godziny Brak kierowcy 

22-09-2015 10:50 5 godzin Brak kierowcy 

18-04-2015 10:33 8 godzin Awaria instalacji elektrycznej 

GBA Rt 2,5/20 

26-08-2015 13:09 3 godziny Brak kierowcy 

22-09-2015 10:50 5 godzin Brak kierowcy 

22-09-2015 15:44 5 godzin Brak kierowcy 

18-09-2015 14:33 9 godzin Montaż nowej belki oświetleniowej 

GCBA 5/32 

28-03-2015 12:45 6 godzin Montowanie oświetlenia 

26-08-2015 13:11 3 godziny Brak kierowcy 

22-09-2015 10:50 5 godzin Brak kierowcy 

25-06-2015 07:15 3 godziny Serwis 

OSP 
Tarnówka 

GBA 2,5/16 
 

19-09-2015 14:50 1 dzień Obchody 70 lecia OSP 

10-06-2015 13:13 3 dni Przekazanie pojazdu do OSP Tarnówka 

04-01-2016 10:14 2 godziny Przebita opona 

20-06-2015 17:33 3 dni Brak kierowcy 

01-02-2016 00:13 1 godzina awaria hamulców 

OSP 
Zakrzewo 

GBA 2,5/16 
Magirus 

04-06-2015 20:22 22 godziny awaria rozrusznika 

27-07-2015 19:14 19 godzin Awaria akumulatorów 

OSP 
Święta 

GCBA i GBA Star 
30-04-2015 20:33 13 godzin Awaria skrzyni biegów 

26-06-2015 18:59 3 dni Obchody dnia strażaka 

OSP 
Blękwit 

GBA Rt 2,5/25 18-02-2015 13:05 4 godziny Przegląd techniczny 

 

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

Jednostki stale modernizują system selektywnego powiadamiania (DSP) dostosowując do 

obowiązujących standardów. 

 OSP w Podróżnej uruchomiła  zdalne alarmowanie na telefony komórkowe terminalem DTG  

członków jednostki biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.  

Systemy są uruchamiane w Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie. 
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Większość jednostek posiada podwójny lub potrójny system powiadamiania (syrena 

elektryczna/szczelinowa, powiadamianie SMS, dzwonienie na telefony komórkowe przy użyciu 

terminala DTG). 

 Komenda Powiatowa PSP w Złotowie ma możliwość alarmowania jednostek na wszystkie 

zainstalowane w OSP urządzenia w tym również poprzez telefonie VOIP oraz bezpośrednio z 

telefonu komórkowego znajdującego się w SKKP. 

 Każda jednostka OSP posiada podwójny numer do alarmowania na telefony komórkowe 

poprzez system operatora realizującego zadanie dla poszczególnych jednostek. 

4. Dążenie do sukcesywnej poprawy wyposażenia 

KP PSP w Złotowie na bieżąco prowadzi analizy stanu wyposażenia w pojazdy, sprzęt 
ratowniczy, środki gaśnicze, sorbenty i neutralizatory, w indywidualne środki ochrony osobistej 
oraz umundurowanie. Uczestniczy w podziale środków dotacji KSRG, MSW i firm 
ubezpieczeniowych wskazując obszary i priorytety w zakupie sprzętu głównie ujętego                                    
w „Programie Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020” oraz  
dziedzin ratownictwa specjalistycznego w zakresie podstawowym KSRG.  
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VI. Działalność operacyjna i szkoleniowa (w tym BHP) 

1. Doskonalenie organizacji działań ratowniczych 

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

Istotną formą naszej codziennej działalności jest praktyczny proces doskonalenia zawodowego, 
w skład którego wchodzą ćwiczenia, rozpoznania operacyjne zagrożeń w obiektach, pokazy, 
warsztaty. Zajęcia praktyczne wynikają z rodzaju prowadzonych działań, istniejących oraz 
prognozowanych zagrożeń na terenie powiatu. 

W roku 2015 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza brała udział we wszystkich ćwiczeniach 
organizowanych na terenie powiatu. Jednakże proces zwiększania skuteczności prowadzonych 
działań nie jest możliwy tylko poprzez realizacje systemu szkoleń i ćwiczeń. Decydującą rolę  
odgrywa tu ilość ratowników – szczególnie w pierwszych minutach działań. Wyjazdy ratownicze 
oparte są  o procedury dysponowania sił i środków. 

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

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

1. Reagowanie na zagrożenia (w tym elementy planu ratowniczego: katalogi zagrożeń, 
analizy zagrożeń, analizy operacyjnego zabezpieczenia terenu chronionego,  organizacja 
KSRG na terenie powiatu) 

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

3. Sprzęt i technika pożarnicza 

4. Bezpieczeństwo i Higiena Służby  

5. Szkolenie medyczne 

6. Podstawy prawa, regulamin pracy i służby, ceremoniał pożarniczy, zagadnienia obronne 

7. Środki gaśnicze, sorbenty i neutralizatory 

8. Rozpoznawanie zagrożeń  

9. Sport pożarniczy 

10. Łączność 

 
 
 



~ 30 ~ 
 

W planowaniu i programowaniu doskonalenia zawodowego uwzględniono między innymi: 
 

 rzeczywiste potrzeby wynikające z posiadanych analiz, planów i specyfiki terenu chronionego, 
 wyposażenie techniczne będące w dyspozycji jednostki i podmiotów współdziałających                          

z systemem, 
 analizy z działań ratowniczych, 
 zapewnienie akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa ratowników. 

 

Proces doskonalenia zawodowego realizowano poprzez: 
 

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

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

3. Organizacja i udział w ćwiczeniach zgrywających. 

W roku 2015 zorganizowano i przeprowadzono  ćwiczenia na niżej wymienionych obiektach: 
 Ćwiczenia z zakresu organizacji ratownictwa na akwenie wodnym (ratownictwo 

na lodowe) – „Wędkarz 2015” – ćwiczenia przeprowadzono w dniu 10 marca – Rozkaz 
Nr 1/2015. W ćwiczeniach uczestniczyły: JRG Złotów, OSP Blękwit, OSP Święta, OSP 
Radawnica, SGRWN z KP PSP Piła, WOPR Złotów 

 Obiekt GOK w Lipce - ćwiczenia przeprowadzono w dniu 10 kwietnia – Rozkaz Nr 2/2015. 
W ćwiczeniach uczestniczyły: JRG Złotów, OSP z terenu gminy Lipka 

 Ćwiczenia aplikacyjne – taktyka gaszenia pożarów lasów ZŁOTOLAS 2015 - 
ćwiczenia przeprowadzono w dniu 11 czerwca – Rozkaz Nr 3/2015 Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie. W ćwiczeniach uczestniczyli 
funkcjonariusze systemu codziennego oraz dowódcy zmian służbowych JRG 

 Areszt Śledczy w Złotowie - ćwiczenia przeprowadzono w dniu 9 czerwca – Rozkaz      
Nr 4/2015 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie. W 
ćwiczeniach uczestniczyły: JRG Złotów, OSP Blękwit 

 Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie (Oddział 
detoksykacyjny) - ćwiczenia przeprowadzono w dniu 1 października – Rozkaz Nr 5/2015 
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie. W ćwiczeniach 
uczestniczyły: JRG Złotów, OSP Krajenka, OSP Blękwit, OSP Święta, OSP Radawnica 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. dr Bolesława Domańskiego w Zakrzewie - 
ćwiczenia przeprowadzono w dniu 24 września – Rozkaz Nr 6/2015 Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie. W ćwiczeniach uczestniczyły: JRG 
Złotów oraz OSP Zakrzewo i OSP Głomsk 

 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Złotów Internat w Krajence - 
ćwiczenia przeprowadzono w dniu 22 września – Rozkaz Nr 7/2015 Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie. W ćwiczeniach uczestniczyły: JRG 
Złotów oraz OSP Krajenka i OSP Augustowo – Głubczyn 

 Fabryka tektury WARTER Sp. jawna w Tarnówce - ćwiczenia przeprowadzono w dniu 
25 listopada – Rozkaz nr  8/2015 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej    
w Złotowie. W ćwiczeniach uczestniczyły: JRG Złotów, jednostki OSP z gmin: Tarnówka, 
Krajenka, Jastrowie 

 Firma MEBLOBŁYSK, obiekty produkcyjne - ćwiczenia przeprowadzono w dniu          
20 listopada – Rozkaz nr  9/2015 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej    
w Złotowie z dnia 12.11.2015 r.. W ćwiczeniach uczestniczyły: JRG Złotów, jednostki OSP    
z gmin Lipka i Zakrzewo. 
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Ponadto przeprowadzone zostały rozpoznania operacyjne pod względem zagrożeń oraz 
możliwości działań ratowniczych w następujących obiektach: 
 

 Kościół Parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie - rozpoznanie 
przeprowadzono na każdej zmianie służbowej, w dniach: 19, 20, 27 stycznia 

 Kościół pw. św. Kazimierza w Brokęcinie - rozpoznanie przeprowadzono dla dowódców zmian                   
i zastępów JRG, w dniu 25 lutego 

 Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lotyniu - rozpoznanie przeprowadzono 
dla dowódców zmian i zastępów JRG, w dniu 25 lutego 

 Kościół pw. św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce - rozpoznanie przeprowadzono dla 
dowódców zmian i zastępów JRG, w dniu 20 marca 

 Gminny Ośrodek Kultury w Lipce - rozpoznanie przeprowadzono dla dowódców zmian 
służbowych i ich zastępców, w dniu 10 kwietnia 

 ZNMR Sp. z o.o. w Okonku - rozpoznanie przeprowadzono dla dowódców zmian służbowych i 
ich zastępców, w dniu 16 kwietnia 

 Park Wiatrowy Złotów Eurowind Polska I Sp. z o.o. Ul. Wysogotowska 23, 62-081 
Przeźmierowo - siłownie wiatrowe Klukowo - rozpoznanie przeprowadzono na każdej zmianie 
służbowej, w dniach: 18 - 20 maja 

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "LECHPOL" Sp. z o.o. w Szubinie Oddział         w Krajence - 
rozpoznanie przeprowadzono dla dowódców zmian służbowych i ich zastępców, w dniu 28 
maja 

 Przedsiębiorstwo Produkcyjne Usługowo - Handlowe "STOLPOL" S.C. w Drożyskach - 
rozpoznanie przeprowadzono dla dowódców zmian służbowych i ich zastępców, w dniu 16 lipca 

 ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY Złotów ul. Wodociągowa - rozpoznanie przeprowadzono w 
dniach 7-9 sierpnia. W rozpoznaniu uczestniczyły zmiany służbowe JRG 

 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Jastrowiu, ul. Wojska Polskiego 18 - rozpoznanie 
przeprowadzono w dniu 28 sierpnia. W rozpoznaniu uczestniczył pion dowódczy JRG 

 RENOL Sp. z o.o. ul. Kujańska w Złotowie - rozpoznanie przeprowadzono w dniach 22 – 24 
września. W rozpoznaniu uczestniczyły zmiany służbowe JRG 

 WARTER S. J. Fabryka Tektury Oddział w Tarnówce - rozpoznanie przeprowadzono   w dniu 30 
października. W rozpoznaniu uczestniczył pion dowódczy JRG 

 MEBLOBŁYSK w Czernicach Krzysztof Olejniczak - rozpoznanie przeprowadzono w dniu 12 
listopada. W rozpoznaniu uczestniczył pion dowódczy JRG.   

4. Przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych w ramach zajęć codziennych. 

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

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

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

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

urządzenia rollgliis 
 dekontaminacja wstępna – budowa ciągu dekontaminacyjnego (przyczepka dekontaminacyjna 

+ namiot pneumatyczny), 
 doskonalenie obsługi urządzeń pomiarowych (wyposażenie walizki PELI) oraz detektora 

napięcia elektrycznego 
 ćwiczenia z zakresie pracy w ubraniach gazoszczelnych i żaroodpornych, 
 możliwości prowadzenia działań ratowniczych na poddaszach i w pomieszczeniach piwnicznych 
 ćwiczenia z zakresu udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy  oraz wypełniania kart 

udzielonej pomocy medycznej, w zajęciach wykorzystano własne fantomy, 
 doskonalenie działań związanych z uszczelnieniem płaszcza autocysterny, 
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 budowa punktu czerpania wody oraz dostarczanie wody na duże odległości – jezioro Zaleskie  
 prowadzenie działań ratowniczych przy pożarach obiektów użyteczności publicznej – szkoły, 

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

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

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

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

Przeprowadzono: 
 pisemne sprawdziany (na każdej zmianie) – 4 kwartalne oraz roczny dla całego stanu 

osobowego JRG  
 kontrole gotowości bojowej JRG – 12 kontroli – zgodnie z poleceniem Komendanta 

Powiatowego, minimum jedna kontrola w kwartale dla zmiany (kontrole przeprowadzono 
wspólnie z wydziałem operacyjnym i kontrolno - rozpoznawczym KP PSP) 

 ćwiczenia aplikacyjne – 6 (po 2 ćwiczenia na zmianie służbowej, w tym dla dowódcy zmiany) 
 sporządzono roczną analizę i zestawienie ocen z doskonalenia zawodowego strażaków JRG za 

2015 rok 
 sporządzono zestawienie zbiorcze wyników sprawności fizycznej strażaków JRG 
 w  dniu 21 października 2015 roku w JRG przeprowadzona została inspekcja gotowości 

operacyjnej – zespól kontrolny z KW PSP powołany przez Wielkopolskiego Komendanta 
Wojewódzkiego.   

Strażacy uczestniczyli w szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez podmioty zewnętrzne: 
 Przeprowadzono szkolenie przypominające przed egzaminem potwierdzającym uprawnienie 

ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy (kpp) – szkolenie przeprowadził powiatowy 
koordynator kpp. 

 Egzamin potwierdzający uprawnienia ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy 
przeprowadzony został przez komisję powołaną przez Wielkopolskiego Komendanta 
Wojewódzkiego w dniu 9 września w Poznaniu. Do egzaminu przystąpiło 3 funkcjonariuszy                   
z wynikiem pozytywnym 

 Szkolenie z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego, organizowania działań 
ratowniczych, dokumentowania zdarzeń oraz zarządzania stresem uczestniczyli dowódcy                         
i zastępcy dowódców zmian służbowych JRG 

 W warsztatach ratownictwa wysokościowego LINA 2015 organizowanych przez WOSZ 
uczestniczył jeden funkcjonariusz 

 W szkoleniu sędziów zawodów sportowo – pożarniczych uczestniczył jeden funkcjonariusz 
 W warsztatach ratownictwa technicznego TECHNIKA 2015 organizowanych przez WOSZ 

uczestniczył jeden funkcjonariusz 
 W warsztatach z zakresu taktyki gaszenia pożarów wewnętrznych MIESZKANIÓWKA 2015 

organizowanych przez WOSZ uczestniczył Łukasz Goździejewski, 
 W warsztatach ratownictwa chemicznego i ekologicznego KRIOGAZY 2015 uczestniczył jeden 

funkcjonariusz 
 Warsztaty z zakresu ratownictwa technicznego TECHNIKA 2015, w warsztatach uczestniczył 

jeden funkcjonariusz 
 W warsztatach z zakresu ratownictwa przeciwpowodziowego oraz na wodach WODA 2015 

uczestniczył jeden funkcjonariusz. 
Istotnym elementem pomocy w procesie szkoleniowym są materiały dydaktyczne – książki, 

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

 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku  poziom specjalistycznego wyszkolenia załogi JRG przedstawia 
się następująco: 

 obsługa  podnośnika hydraulicznego      – 20 strażaków 
 prawo jazdy kategorii C        – 28 strażaków 
 prawo jazdy kategorii C+E        – 14 strażaków 
 obsługa pił spalinowych         – 37 strażaków 
 obsługa agregatów prądotwórczych      – 37 strażaków 
 obsługa aparatów ochrony dróg oddechowych      – 37 strażaków 
 kurs ratownictwa chemiczno – ekologicznego stopień podstawowy   –  37 strażaków 
 nurek           – 11 strażaków 
 obsługa łodzi motorowych (stermotorzysta)      –  6 strażaków 
 sternik łodzi         – 2 strażaków 
 ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy      – 37 strażaków 
 uprawnienia do przeprowadzania szczelności ubrań gazoszczelnych  –  2 strażaków 
 uprawnienia do przeprowadzania szczelności masek powietrznych  –  7 strażaków 
 obsługa i konserwacja zbiorników ciśnieniowych     – 10 strażaków 
 obsługa techniczna i konserwacja aparatów powietrznych FENZY  – 4 strażaków 
 obsługa techniczna i konserwacja aparatów powietrznych AUER  – 3 strażaków 
 obsługa i konserwacja urządzeń elektrycznych do 1 kV    –  7 strażaków 

6. Rozwój sprawności fizycznej strażaków 

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

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

 Udział w zawodach w sporcie pożarniczym. 
Strażacy JRG uczestniczyli w eliminacjach do Mistrzostw Wielkopolski w Dwuboju Pożarniczym 
rozgrywanym w Poznaniu – brak awansu do finału wojewódzkiego. 
 

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

 udział strażaków w amatorskiej, miejskiej lidze piłki siatkowej, 
 udział strażaków w amatorskiej, miejskiej lidze piłki wodnej – waterpolo, 
 strażacy czynnie uczestniczyli w biegu masowym – Bieg Zawilca w Złotowie (maj 2015), 
 KP PSP w Złotowie reprezentowana była na arenie wojewódzkiej przez Piotra 

Manikowskiego – konkurencje biegowe, 
 w dniu 5 listopada reprezentanci KP PSP w Złotowie uczestniczyli w Mistrzostwach 

Wielkopolski Pływaniu w konkurencjach indywidualnej i drużynowej. 
 Udostępnienie strażakom sali gimnastycznej i pływalni. 

W okresie jesienno – zimowym udostępniono strażakom salę sportową na terenie złotowskiego 
Liceum Ekonomicznego oraz całorocznie wstęp na pływalnię. 
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7. Poprawa stanu Bezpieczeństwa i Higieny Służby 

Bezpieczeństwo i Higienę Służby realizowano poprzez: 
 prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa                    

i higieny podczas ćwiczeń i działań ratowniczo – gaśniczych. 
 przedsięwzięcia techniczne i organizacyjne mające na celu zapobieganie zagrożeniom życia                       

i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy. 
 opracowanie analiz z ewentualnych wypadków, zapoznawanie załogi z przyczynami oraz 

podejmowanie działań likwidujących zagrożenia w tym temacie. 
 dezynfekcja sprzętu ratownictwa medycznego. 

 

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

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Komendy Powiatowej PSP w Złotowie do zakresu 
działania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej należy między innymi  organizowanie szkolenia i 
doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków Ochotniczych Straży 
Pożarnych w zakresie ratownictwa.   

Szkolenia zrealizowane w 2015 roku przez Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą w Złotowie: 
 Szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa 

na wodach - szkolenie przeprowadzono w dniach 17 stycznia - 14 lutego. Zaświadczenia 
wydano 86 druhom. 

 Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP - szkolenie przeprowadzono w dniach 20 – 
30 kwietnia. Zaświadczenia wydano 64 druhom. 

 Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego - szkolenie przeprowadzono   w dniach 28 – 30 
września. Zaświadczenia wydano 37 druhom. 

 Szkolenie dowódców - szkolenie przeprowadzono w dniach 3 – 4 grudnia. Zaświadczenia 
wydano 24 druhom. 

 Szkolenie w zakresie odnowienia uprawnień kwalifikowanej pierwszej pomocy - szkolenie 
przeprowadzono w listopadzie. Zaświadczenia wydano 18 druhom. 

W ramach organizacji doskonalenia zawodowego strażaków OSP przeprowadzono zajęcia 
praktyczne w zakresie: 

 Przyrządowego i bezprzyrządowego udrażniania dróg oddechowych, prawidło-wego doboru 
maski krtaniowej – szkolenie prowadził powiatowy koordynator medyczny - szkolenie 
przeprowadzono w lutym. 

 Dostarczanie wody na duże odległości Obszary leśne, Nadleśnictwo Lipka - warsztaty 
przeprowadzono w dniu 21 listopada. W ćwiczeniach uczestniczyły: JRG Złotów, jednostki OSP 
z gmin: Lipka i Zakrzewo. 

9. Inne zadania operacyjno – szkoleniowe realizowane w 2015 r. 

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

b) Sporządzono wnioski i spostrzeżenia do projektów rozporządzeń, zarządzeń i wytycznych 
przesłanych za pośrednictwem KW PSP w Poznaniu (tematyka kontrolno-rozpoznawcza                         
i operacyjna); 

c) Realizowano tematykę szkoleniową na zmianach służbowych dla JRG w zakresie bieżących 
spraw operacyjnych i funkcjonowania KSRG, sporządzania dokumentacji EWID, obsługi                            
i aktualizacji programu SWD- ST(system wspomagania decyzji/ system teleinformatyczny) kart 
udzielonej pomocy medycznej i jej obiegu oraz zadań z zakresu obronności kraju 
spoczywających na KP PSP;  
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d) Zorganizowano cztery narady operacyjne dotyczące bieżących spraw w zakresie 
funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego. W naradach uczestniczyli 
Dyżurni Operacyjni Powiatu, Dowództwo JRG, Sekcja ds. operacyjnych i kontrolno 
rozpoznawczych oraz Komendant Powiatowy PSP; 

e) Prowadzono doskonalenie zawodowe Dyspozytorów w oparciu o kwartalne plany i bezpośredni 
udział w cotygodniowych wideokonferencjach operacyjnych dotyczących obsługi zaistniałych 
zdarzeń w województwie i spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem Stanowisk 
Kierowania JRG oraz współpracy z innymi podmiotami ratowniczymi wspomagającymi na co 
dzień funkcjonowanie KSRG. 

f) Opracowywano materiały tematyczne na posiedzenia rad gmin, komisji bezpieczeństwa                   
i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; 

g) Do Urzędu Wojewódzkiego i Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia  KWPSP  w Poznaniu 
przekazywano meldunki miesięczne w zakresie danych dotyczących stanów osobowych                                
i sprzętowych podmiotów KSRG wspierających system Państwowego Ratownictwa 
Medycznego;  

h) Brano udział w pracach komisji powołanych przez Komendanta Powiatowego KP PSP (analiz ze 
zdarzeń, inspekcji jednostek OSP z terenu powiatu, przeglądu technicznego, inwentaryzacyjnej. 

i) Współpracowano ze jednostkami OSP, Oddziałami Gminnymi,  Zarządem Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Złotowie i  Komendantami Gminnymi, Naczelnikami   Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP z terenu powiatu; 

j) Realizowano zadania kontrolne w trakcie prowadzonej akcji „Zgaś Ryzyko”, „Bezpieczny 
Wypoczynek” oraz pokazowo – informacyjnych akcji „Dni otwartych strażnic”, „Czujka dymu w 
każdym domu”, „Czad cichy zabójca”, festynów, happeningów charytatywnych „Festyn 
Złotowianki”;  

k) W ramach dyspozycji domowej pełniono dobowe służby kierownictwa KP PSP, brano udział                  
w  akcjach ratowniczo-gaśniczych, sporządzano wymaganą dokumentację. 

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

m) Zaktualizowano „Analizę operacyjnego zabezpieczenia powiatu złotowskiego” i „Katalog 
zagrożeń powiatu”, „Analizę zagrożeń powiatu”; 

n) Kierownictwo KP PSP w Złotowie uczestniczyło w 7 posiedzeniach Powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego w Starostwie i dwóch ćwiczeniach w ramach tego zespołu (Woda 
2015 na akwenie jeziora Zalewskiego wraz z grupą specjalistyczną ratownictwa wodnego z KP 
SP Piła i grupą WOPR Złotów, aplikacyjnych związanych ze zdarzeniem na dużym kompleksie 
leśnym); 

o) Realizowano pozostałe zadania stałe wynikające z planów pracy, analiz, sprawozdań oraz 
zadań zleconych w tracie roku przez Wydziały Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu i inne 
firmy instytucje i podmioty w drodze wzajemnej wymiany informacji i współpracy.    
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VII. Funkcjonowanie Stanowiska Kierowania Komendanta 
Powiatowego 

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie, funkcjonowało w 2015 
roku już jako samodzielne stanowisko bez połączenia z Państwowym Ratownictwem Medycznym 
PRM od dnia 01-10-2014 roku mieści się w Stanowisku Analizowania i Prognozowania Zagrożeń w 
KP PSP w Pile.  

 
      998       w liczbach - powiat złotowski 2015 

 
 Na Tel. 998 przeprowadzono 4406 rozmów, o czasie całkowitym 75, 09 godziny, średnia 

długość przyjętego zgłoszenia 1,01 min 
 
 Na 998 wpłynęło z CPR w Poznaniu 256 zgłoszeń z czasem łącznym rozmów 5 godzin 42 

min  
 Łączenie następowało również z Gdańska, Szczecina, Torunia,  

 
 W miesiącu – 367 zgłoszeń, na dzień przypada średnio 12 / 40 w 2014 roku 
 

Ponadto dyspozytorzy Stanowiska Kierowania przekierowali połączenia do właściwych podmiotów 
odpowiedzialnych za realizacje zaistniałych zdarzeń  tj. między innymi do Policji i PRM - SAiPZ Piła. 
Największa ilość obsłużonych interwencji przypada na miesiąc sierpień (247 zdarzeń) 
 

Stanowisko Kierowania realizowało zadania w zakresie dysponowania siłami i środkami 
ratowniczymi straży pożarnych  (Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza, Ochotnicze Straże Pożarne)                        
W 2015 r. w Stanowisku Kierowania przyjmowane były zgłoszenia z telefonu alarmowego 998 z 
sieci komórkowych i przewodowych, w pełnym zakresie tak jak w poprzednich latach w oparciu o 
system tymczasowej lokalizacji abonenta dzwoniącego na numer alarmowy. Wszystkie rozmowy na 
telefonach alarmowych, VOIP-wych oraz korespondencja radiowa są rejestrowane. 

Zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem do obowiązków dyspozytorów należą 
następujące podstawowe zagadnienia: 
a) przyjmowanie zgłoszeń o pożarach, miejscowych zagrożeniach, stanach nagłego zagrożenia 

zdrowia i życia i innych klęskach żywiołowych – dysponowanie odpowiednimi siłami                           
i środkami zgodnie z obowiązującą dokumentacją (procedurami),  

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

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

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

ratowniczymi oraz koordynatora działań medycznych, 
f) obsługiwanie programów komputerowych zainstalowanych w Stanowisku Kierowania,  
g) bieżąca i stała aktualizacja dokumentacji stanowiącej wyposażenia Stanowiska Kierowania, 
h) sporządzanie raportów dokumentacji z przebiegu służby, 
i) koordynacja działań prowadzonych przez zastępy straży pożarnej i medyczne służby 

ratownicze,  
j) stała i bezpośrednia współpraca przy obsłudze zdarzeń  
 

Służba w Stanowisku Kierowania  pełniona była w systemie 12/12/48 godzin, zadania służbowe 
realizowało 5 dyżurnych, których w sytuacjach wyjątkowych wspomagają wytypowani dublerzy. 
Zagadnienia pozostałe dotyczące bieżącego funkcjonowania Stanowiska Kierowania  

 na bieżąco realizowano zadania w ramach aktualizacji dokumentacji, programów 
komputerowych ( SWD-ST, EWID) 
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 firmy specjalistyczne zgodnie z umowami realizowały zadania w zakresie poprawności 
funkcjonowania sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania komputerowego, 

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

 realizowano zadania w ramach obszarów chronionych, pomocy wzajemnej na terenie powiatu 
złotowskiego i powiatów sąsiednich  

 firmy zewnętrzne posiadające urządzenia do obsługi monitoringu obiektów dokonywały 
modernizacji w celu kompatybilności z pozostałym sprzętem pracującym w SKKP. 

 

1. Analiza wyposażenia stanowiska kierowania w Złotowie 

 
a) Możliwość prowadzenia wideokonferencji z uwzględnieniem sieci OST 112.  
b) Przygotowane zasilanie awaryjne – gwarantowane. 
c) Możliwość rejestracji korespondencji telefonicznej numeru alarmowego 998 oraz z Centrum 

Powiadamiania Ratunkowego i Stanowiska Analizowania i Planowania Zagrożeń. 
d) Rejestracja korespondencji radiowej określonej w „Zasadach organizacji łączności alarmowani, 

powiadamiania, dysponowania oraz współdziałania na potrzeby działań ratowniczych”. 
e) Działające dwa stanowiska komputerowe umożliwiające pracę w programie SWD-ST ( System 

Wspomagania Decyzji – Systemy Teleinformatyczne). 
f) Stanowisko Kierowania Posiada 2 zapasowe stanowiska komputerowe umożliwiające pracę w 

programie SWD – ST wdrożone na stanowiskach pracy w KP PSP. 
g) System elektronicznego uruchamiania dzwonków i świateł alarmowych. 
h) System elektronicznego otwierania bram wyjazdowych z garażów i placu KP PSP. 
i) System głosowej zapowiedzi komunikatów alarmowych dla wyjeżdżających zastępów do akcji. 
j) System automatycznego sterowania światłami sygnalizacji świetlnej przy głównej drodze 

wyjazdowej  z  KP PSP. 
k) Ewidencjonowanie obniżonej czasowo lub braku gotowości operacyjnej OSP z terenu powiatu. 

 

2. BRAKI  -    w stosunku do przyjętych standardów wyposażenia 
Stanowisk Kierowania 

 
a) Wydruk karty dojazdowej w JRG PSP lub wizualizacji  w pojeździe  dysponowanym w I rzucie 

do działań ratowniczych, danych operacyjnych związanych z miejscem zdarzenia i rodzajem 
zagrożenia. 

b) Pełny dozór KP PSP kamerami wizyjnymi lub innymi formami monitoringu. 
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VIII. Przeglądy techniczne 

1. Przeglądy w KP PSP 

Zgodnie z rozkazem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP  
w Poznaniu z dnia 1 września  2015 r. komisje powołane przez Komendanta Powiatowego 
dokonały przeglądu technicznego w KP PSP Czarnków – komisja obszarowa oraz w KP PSP Złotów                  
i jednostkach OSP - komisja powiatowa.  W ramach których sprawdzono: 

 

 sprawności technicznej pojazdów, sprzętu pływającego, sprzętu silnikowego, innego 
sprzętu pożarniczego (dla którego prowadzone są karty kontroli sprzętu), 

 zaplecze obsługowo – naprawcze i garażowe, 
 dokumentację eksploatacyjną pojazdów i sprzętu a w szczególności: kart eksploatacyjnych 

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

 system przeglądów i konserwacji sprzętu ODO, ubrań gazoszczelnych i specjalnych, 
 wiadomości kierowców w zakresie znajomości obsługi pojazdów i sprzętu silnikowego 

będącego na wyposażeniu jednostki oraz znajomości przepisów Prawa o ruchu drogowym, 
 posiadane dokumenty, uprawniające do prowadzenia pojazdów(od czerwca 2013 

zezwolenie Starosty dla dh z OSP) oraz do pracy sprzętem specjalistycznym, 
 stan bhp pomieszczeń garażowych i sprzętu stanowiącego wyposażenie pojazdów 

pożarniczych, 
 aktualność i kompletność wpisów w książkach obiektów budowlanych stanowiących 

własność PSP, 
 

W ramach przygotowań do Przeglądu Technicznego strażacy z JRG we własnym zakresie 
przeprowadzili obsługi techniczne i konserwacje pojazdów, sprzętu silnikowego, pozostałego 
sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz pomieszczeń technicznych w komendzie. 

Przeglądy wykazały, że pojazdy i sprzęt ratowniczy są utrzymane  
w bardzo dobrym stanie, gwarantującym niezawodne i bezpieczne działanie, dokumentacja 
prowadzona jest zgodnie z wytycznymi, a wiedza kierowców na dobrym poziomie. Wysoką ocenę                  
w KP PSP Złotów potwierdziła również komisja obszarowa z KP PSP Piła. Z przeprowadzonych 
przeglądów sporządzono wymagane protokoły, który wysłano do Komendy Wojewódzkiej PSP.  

 

2. Przeglądy sprzętu silnikowego i remiz OSP 

Komisja powołana przez Komendanta Powiatowego przeprowadziła przegląd techniczny we 
wszystkich jednostkach OSP typu „JOT”. Sprawdzeniu poddano:   
 

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

Oceny  końcowe przedstawiają się następująco: 
 

 Ocena jednostek KSRG 

Lp. Jednostka OSP Ocena końcowa Uwagi 

1 OKONEK 6,00 4 pojazdy SOp, GBA ,GBA, GCBA 

2 KRAJENKA 5,99 3 pojazdy , GBA, GBA, GLBM 

3 LOTYŃ 5,98 2 pojazdy GBA, P-bus 

4 ZAKRZEWO 5,93 2 pojazdy GBA, GBA 

5 LIPKA 5,91 3 pojazdy P-Bus, GBA, GCBA 

6 BLĘKWIT 5,90 1 pojazd GBA 

7 TARNÓWKA 5,58 1 pojazd GBA 

8 RADAWNICA 5,42 1 pojazd GBA 
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Lp. Jednostka OSP Ocena końcowa Uwagi 

9 ŚWIĘTA 5,42 1 pojazd GCBA 

10 JASTROWIE 5.32 2 pojazdy GBA, GCBA 

11 SYPNIEWO 5,10 2 pojazdy GBM, GCBA 

 

 Ocena jednostek spoza KSRG 

Lp. Jednostka OSP Ocena końcowa Uwagi 

1 KUJAN 5,98 1 pojazd GBA 

2 GŁOMSK 6,00 1 pojazd GCBA 

3 PNIEWO 5,80 1 pojazd GLM 

4 AUGUST-GŁUBCZYN 5,90 1 pojazd GCBA 

5 OSOWO 5,06 1 pojazd GLM 

6 ŁĄKIE 4,78 1 pojazd GLM + 
przyczepka wężowa 

7 OSÓWKA 5,91 1 pojazd GBA 

8 PODRÓŻNA 5,40 1 pojazd GBA 

9 PODGAJE 5,20 1 pojazd GBM 

10 BATOROWO 5,36 1 pojazd GLM 

11 WIELKI BUCZEK 5,36 1 pojazd GLM 

12 LĘDYCZEK 5,48 1 pojazd GBA 

13 ZALESIE 3,90 1 pojazd GLM 

14 KLESZCZYNA 5,20 1 pojazd GCBA 

15 ZŁOTÓW 4,61 2 pojazdy P-BUS, SH18 

16 ŁUGI 5,06 1 pojazd GLM 

17 WERSK 5,76 1 pojazd GLM 

 
W trakcie przeprowadzanych przeglądów stwierdzono drobne nieprawidłowości                            

w następujących zagadnieniach: 
 

 konserwacja podwozi i nadwozi samochodów(spowodowana głównie wiekową  
    eksploatacją) 

 braki normatywnego wyposażenia osobistego strażaków-ratowników,  
 braki w stosunku do normatywnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, 
 nie odpowiednie mocowanie sprzętu na pojazdach lub brak mocowania 
 błędy w bieżącym prowadzeniu kart eksploatacyjnych sprzętu i pojazdów   
 usterki w zakresie stanu technicznego instalacji użytkowych w obiektach strażnic. 

 

  
OSP Krajenka w trakcie przeglądu 
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OSP Blękwit i Kleszczyna 

 

 
OSP Okonek zakończenie  przeglądu technicznego 

 

Z przeprowadzonego przeglądu technicznego sporządzono protokół końcowy - zbiorczy, który 
został przesławny do KW PSP w Poznaniu.  

3. Kontrole, inspekcje gotowości bojowych 

Na podstawie art.13 ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 i Nr 18, poz.97) oraz § 2 pkt. 3 Zarządzenia Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie sposobu 
przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego (Dz. Urz. KG PSP z 2006 r. Nr 1, poz. 5 ze zm.) i wytycznych Komendanta Powiatowego 
PSP w Złotowie zespół inspekcyjny KP PSP w Złotowie przeprowadził: 

 12 kontroli OSP z KRSG,  
 18 kontroli OSP spoza KSRG mających na wyposażeniu pojazd ratowniczo-gaśniczy. 

W trakcie kontroli sprawdzane były zagadnienia alarmowania sił i środków, oceny gotowości 
pojazdów, sprzętu i ratowników do realizacji zadań ratowniczo – gaśniczych, praktycznego 
sprawdzenia podczas ćwiczeń założonego elementu działań bojowych. Sporządzono wnioski                         
i uwagi, które zrealizowano na półrocznych naradach funkcyjnych OSP powiatu złotowskiego. 

4. Wnioski 

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

2. Na powiecie zauważalny jest problem braku wystarczającej ilości strażaków - ratowników  OSP  
realizujących zadania ratownicze w przedziale czasowym pomiędzy godzinami 06.00 a 16.00. 
Sytuacja ta ma związek z wykonywaniem pracy zarobkowej przez członków OSP w większości 
poza miejscowościami, w których znajdują się strażnice poszczególnych jednostek. Znaczącym      
i zauważalnym od kilku lat w niektórych gminach jest problem wśród młodej grupy 
społeczeństwa w postaci niechęci do społecznej służby.  

3. W roku 2015 zgodnie z potrzebami kontynuowane były zadania w ramach zakupów 
wyposażenia osobistego dla strażaków – ratowników uczestniczących w akcjach ratowniczych 
w tym ubrania specjalne, indywidualne wyposażenie ratownika (sprzęt ochrony dróg 
oddechowych) 

4. Należy kontynuować doposażenie jednostek OSP w sprzęt i środki niezbędne do działań 
ratowniczych w oparciu o zakresy dziedzin ratowniczych,( doposażono dwie JOP w zakresie 
ratownictwa wodnego)  indywidualnego wyposażenia, aby w maksymalnym stopniu zapewnić 
stopień bezpieczeństwa prowadzonych działań. Bezpieczeństwo strażaka należy  stale 
uzupełniać  szkoleniami z zakresu BHP. 

5. Naczelnicy i Komendanci Gminni powinni w dalszym ciągu  kontynuować  rozpoczęty proces 
kształcenia teoretycznego przy użyciu przekazu elektronicznego oraz w miarę możliwości 
czasowych realizować zadania praktyczne z ratownikami biorącymi bezpośredni udział                        
w działaniach ratowniczo - gaśniczych. O pomoc w powyższym zakresie powinni zwracać sie 
również do KP PSP aby ustalać terminy szkoleń z dziedzin ratowniczych realizowanych                        
w terenie przez liderów  KP PSP. 

 

 
OSP Batorowo, Lipka i Święta w czasie inspekcji 
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IX. Zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 

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

 prowadzono rejestr statystyki wypadków, 
 prowadzono rejestr zagrożeń zawodowych, 
 w miesiącu sierpniu przeprowadzono badania okresowe funkcjonariuszy KP PSP w Złotowie, 
 badania okresowe strażaków OSP zlecane były zgodnie z terminami przez poszczególne urzędy 

gmin. 
Pomimo prowadzonych działań profilaktycznych w zakresie bhp w 2015 roku                                   

w 2 wypadkach lekkich zostało poszkodowanych: 1 strażak komendy i 1 strażak OSP. Z wypadków 
sporządzono wymaganą dokumentację. 

Wnioski 
 realizacja zajęć i zawodów sportowo – pożarniczych pozytywnie wpływa na sprawność fizyczną 

ratowników, należy utrzymać intensywność ich organizacji na dotychczasowym poziomie, 
 zwiększyć efektywność prowadzonych szkoleń w zakresie bhp, które pozwolą na wyrobienie 

odpowiednich nawyków u funkcjonariuszy służących bezpiecznemu wykonywaniu swoich 
obowiązków, 

 doskonalić procedury postępowania ratowników podczas akcji ratowniczo –gaśniczych. 
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X. Działalność kontrolno - rozpoznawcza 

1. Analiza zagrożenia na terenie powiatu Złotowskiego 

Powiat Złotowski charakteryzuje się głównie produkcją rolniczą i gospodarka leśną. 
Większość podmiotów gospodarczych  to niewielkie zakłady rzemieślnicze. Miejscowości 
wyróżniające się występowaniem zakładów  produkcyjnych to miejscowości Złotów                                  
i Jastrowie. Główne, rozwinięte produkcje na terenie powiatu wynikają z specyfiki powiatu. 
Znacząca ilość obszarów leśnych powiatu złotowskiego przekłada się na przerób drewna 
(zakłady przetwórstwa drzewnego), a produkcja roślinna przyczyniła się do powstania 
kompostowni, zakładów produkujących grzybnię i gotowy produkt (głównie gm. Okonek 
oraz częściowo gm. Zakrzewo). Znaczący wpływ na zagrożenie ma zakład dużego ryzyka 
OLPP Baza Paliw nr 8 w Jastrowiu przeznaczony do magazynowania znacznej ilości paliw 
płynnych. Ponadto występują zakłady, które nie zostały zakwalifikowane jako stwarzające 
ryzyko powstania awarii przemysłowej ale ze względu na ich charakter działalności, mogą 
stwarzać niebezpieczne zagrożenia. Są to zakłady: PHU Noris II w Jastrowiu 
magazynujący i przetwarzający amoniak do celów chłodniczych, ROMB i POLSOFT                      
w Złotowie magazynujące i przetwarzające kwasy i zasady, wykorzystywane w procesach 
technologicznych zakładu. Na terenie powiatu nie rozpoznano występowania składowisk 
materiałów niebezpiecznych.   

Infrastruktura mieszkalna na terenach niewielkich miejscowości powiatu charakteryzuje 
sią palnością elementów konstrukcyjnych i wyeksploatowanymi instalacjami technicznymi. 
W przypadku większych miejscowości zazwyczaj siedzib gminnych występuje zwarta, w 
większości stara zabudowa śródmiejska (miasta Złotów, Okonek, Jastrowie, Krajenka), 
składająca się z budynków mieszkalnych o palnej konstrukcji dachów i stropów oraz 
wysokości od 1- 4 kondygnacji.  

Duże zagrożenie stwarza transport drogowy przebiegający drogami krajowymi nr 11                  
i 22 na trasach Poznań – Koszalin i Wałcz – Gdańsk oraz trzema drogami wojewódzkimi 
(188, 189, 190). Na tych drogach w okresie letnim występuje  wzmożony ruch  turystyczny 
do miejscowości nadmorskich. Odbywa się transport produktów niebezpiecznych z różnym 
jego natężeniem w ciągu roku. TSP transportowane są do zakładów zlokalizowanych na 
terenie powiatu jak również do firm ościennych powiatów. Większość odbywającego się 
transportu drogowego materiałów o różnym stopniu niebezpieczeństwa przemieszczana 
jest jako tranzyt z miejscem docelowym w naszym kraju lub poza  jego granicami. 

Innym zagrożeniem występującym na terenie powiatu Złotowskiego  mogą stanowić 
niewypały zlokalizowane na terenie byłego poligonu na gminie Okonek. Teren ten jest 
zagospodarowany jako obszar leśny lub nieużytków rolniczych. Na dzień dzisiejszy teren 
został przekazany do Nadleśnictwa Okonek,  w dalszym ciągu trwają pracę oczyszczania 
przez służby wojskowe terenu z niewypałów.   

2. Czynności kontrolne 

W 2015 roku realizowano kontrole zlecone przez Komendę Główną PSP w Warszawie                                            
i Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu w zakresie nadzoru nad obiektami kościelnymi, zakładami 
dużego ryzyka, składowiskami i magazynami materiałów w tym niebezpiecznych, noclegowniach, 
schroniskach. Realizowane były również kontrole odbiorów obiektów w zakresie zajęcia stanowiska 
w sprawie zgodności budowy z projektem budowlanym, kontroli w zakresie oceny spełnienia 
wymagań bezpieczeństwa pożarowego w celu dopuszczenia do organizacji imprez masowych, 
uzyskania koncesji na sprzedaż i magazynowanie środków ochrony roślin, paliw płynnych. 
Podejmowano działania na wnioski i skargi obywateli obawiających się zagrożeń pożarowych. KP 
PSP w Złotowie co roku również realizuje nadzór nad obszarami leśnymi i obiektami, w których 
organizowany jest wypoczynek dzieci i młodzieży.   
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W roku sprawozdawczym na terenie powiatu złotowskiego zostało przeprowadzonych 208 
czynności kontrolno - rozpoznawczych. W skład tych czynności wchodzą kontrole podstawowe, 
sprawdzające, doraźne, odbiory obiektów, miejscowe zagrożenia, wizje lokalne. Poniżej 
przedstawiono wykaz ilościowy tych kontroli: 
 

 Kontrole podstawowe      – 37 
 Kontrole sprawdzające      – 35 
 Kontrole doraźne       – 85 
 Odbiory obiektów      – 35 
 Dochodzenia po pożarowe    – 2  
 Wizje lokalne       – 14 

 
W wyniku przeprowadzanych działań prewencyjnych skontrolowano 274 obiektów.  W 131                      

z nich stwierdzono 261 uwag wynikających głównie z nieprawidłowości użytkowania i braku 
przeglądów instalacji użytkowych, umiejscowienia i sprawności podręcznego sprzętu gaśniczego 
oraz warunków ewakuacji. W roku 2015 przeprowadzono czynności kontrolno – rozpoznawcze                    
w następujących grupach zakładów: 

 obiekty instytucji użyteczności publicznej (administracyjne, kościoły, szkolne, dyskotekowe, 
widowiskowo - sportowe itp.) – na 36 kontroli w tych obiektach stwierdzono 29 
nieprawidłowości. 

  
    

 instytucje prowadzące obiekty zamieszkania zbiorowego (hotele, obozy, obiekty wypoczynku 
dzieci i młodzieży) – na 28 kontroli w tych obiektach stwierdzono 40 nieprawidłowości,  
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 obiekty instytucji lub wspólnot mieszkalnych w tym wielorodzinnych – na 96 kontroli                   
w tych obiektach, stwierdzono 86 nieprawidłowości,  

 

  
    

 obiekty w zakładach produkcyjnych i magazynowych - w 36 skontrolowanych obiektach 
stwierdzono 67 nieprawidłowości, 
 

   
 

 obiekty i obszary leśne - w 62 skontrolowanych obiektach stwierdzono 10 nieprawidłowości, 
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 gospodarstwa rolne - w 16 skontrolowanych obiektach stwierdzono 31 nieprawidłowości, 
 

   
 

 obiekty na terenie zakładu dużego ryzyka Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Baza Paliw 
nr 8 w Jastrowiu, kontrola przeprowadzona wspólnie z funkcjonariuszami Komendy 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu  – nie stwierdzono uwag podczas 
kontroli. 
 

   
 
 

3. Wyniki działań pokontrolnych  

W wyniku wykrytych nieprawidłowości podczas prowadzonych czynności kontrolno – 
rozpoznawczych, odbiorach nowo wybudowanych obiektów, jak również  
w działaniach prewencyjnych przeprowadzanych po działaniach ratowniczo - gaśniczych 
prowadzone były działania nadzorczo – egzekucyjne.  
Do takich działań przeprowadzanych w 2015 roku można zaliczyć: 

 22 nałożonych decyzji administracyjnych w wyniku wykrytych nieprawidłowości z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej i 68 decyzji zakazujące użytkowanie urządzeń i instalacji 
technicznych  w budynkach,  

 1 upomnienie egzekucyjne związane z niewykonaniem zaleceń zawartych w decyzjach 
administracyjnych, 

 5 mandatów na kwotę 800 zł, nałożonych podczas prowadzenia czynności kontrolno – 
rozpoznawczych i ustalania przyczyny okoliczności powstania pożarów,  

 35 stanowisk w sprawie zgodności wykonania budowy z dokumentacją projektową w tym 2 
negatywne stanowiska. 

Pozostałe działania, które były podejmowane, to 43 wystąpienia do instytucji w tym 37 razy                    
do nadzoru budowlanego (najczęściej związane z odbiorami obiektów lub nieprawidłowościami 
budowlanymi, instalacyjnymi), 41 razy współpracowano z administracją powiatową i samorządami, 
68 razy z innymi instytucjami (zakłady ubezpieczeniowe, Policja, konserwator zabytków, itp.).  
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4. Analiza z przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych 

Podsumowując przeprowadzone kontrole, postępowania administracyjne i nadzorczo – 
egzekucyjne oraz wnioski i uwagi pracowników wydziału, potwierdza się potrzeba prowadzenia 
czynności kontrolno - rozpoznawczych w zakładach i instytucjach. W kontrolowanych 274 
obiektach wykryto 261 nieprawidłowości, co stanowi średnio około 1 nieprawidłowość na jeden 
kontrolowany obiekt. Podobnie jak w poprzednich latach w kontrolowanych obiektach najwięcej 
zostało wykrytych   nieprawidłowości w zakresie użytkowania i przeglądów instalacji użytkowych, 
warunków ewakuacji, umiejscowienia i sprawności podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów 
wewnętrznych, nieprawidłowego magazynowania materiałów.  

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości KP PSP wydała w sumie 87 decyzji 
administracyjnych i zakazujących. W omawianym okresie, podczas prowadzenia czynności 
kontrolno – rozpoznawczych, również podczas ustalania przyczyny okoliczności powstania pożarów, 
nałożono 5 mandatów kredytowych na kwotę 800 zł.  

Komenda Powiatowa w ramach nadzoru prowadziła kontrole sprawdzające, które potwierdzają 
prawidłowe podejście właścicieli, użytkowników w zakresie usunięcia stwierdzonych 
nieprawidłowości. Decyzje sprawdzane podczas tych kontroli w większości przypadków były 
wykonane zgodnie z zaleceniem i  określonym terminem. 

Obiekty zakładów i instytucji zakwalifikowane do poszczególnych grup były planowane                           
i typowane w celu sprawdzenia warunków ewakuacji, rozmieszczenia sprzętu gaśniczego, wiedzy 
użytkowników, opiekunów, postępowania w przypadku powstania pożaru, podjęcia prawidłowej 
ewakuacji, znajomości użycia sprzętu gaśniczego znajdującego się na wyposażeniu obiektów.                
W przypadku zakładów produkcyjno – magazynowych głównym założeniem było rozpoznawanie 
występujących w obiektach zagrożeń (magazynowania materiałów niebezpiecznych,                             
wad technologicznych i innych zagrożeń pożarowych). Kwalifikacja również była powiązana                        
ze statystyką zdarzeń powstałych w poszczególnych grupach obiektów.  

Analizując statystykę pożarową za 2015 rok jest ona porównywalna z latami poprzednimi. Nie 
stwierdzono grupy obiektów wyróżniających się zwiększoną ilością pożarów. Najwięcej zdarzeń 
powstało w grupie obiektów mieszkalnych jedno i wielorodzinnych w związku z pożarami 
nagromadzonej sadzy lub nieszczelności instalacji kominowej.  

Prowadzone czynności kontrolne w tego typu obiektach potwierdzają brak świadomości 
ludności w zakresie zapewnienia czyszczeń  i przeglądów kominiarskich. Niezbędna jest w tym 
zakresie profilaktyka uświadamiająca poprzez prowadzenie kontroli oraz informowanie 
społeczeństwa o przestrzeganiu przepisów w zakresie użytkowania instalacji. Podjęto próby 
uświadomienia mieszkańców w zakresie prowadzenia czyszczeń przewodów kominowych                              
i gromadzenia materiałów palnych na poddaszach nieużytkowych w budynkach, poprzez kontrole 
w obiektach mieszkalnych należących do zakładów komunalnych na gminach miasto Złotów i 
Jastrowie. Niestety zasób osób zajmujących się profilaktyką pożarową, prewencją społeczną oraz 
brak odpowiednich środków finansowych utrudnia dotarcie do społeczeństwa. W bieżącym roku 
będzie dalsza kontynuacja kontroli w tego typu obiektach. W przypadku obiektów przemysłowych 
stwarzających zagrożenie w związku z magazynowaniem materiałów i substancji niebezpiecznych 
nie stwierdzono występowania poważnych awarii. Na terenach obszarów leśnych stwierdza się 
podtrzymywanie tendencji prawidłowego realizowania profilaktyki przeciwpożarowej oraz 
wytycznych Dyrekcji, na co ma wpływa niska statystyka pożarowa.  
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XI. Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej 

W celu zapobiegania powstawaniu pożarów i zagrożeń jak co roku podejmowaliśmy również 
działania tzw. prewencji społecznej. Działania propagandowe były realizowane bezpośrednio, 
poprzez pogadanki, rozpoznania i ćwiczenia realizowane przez strażaków KP PSP Złotów lub 
pośrednio, poprzez współpracę z mediami, poprzez przekazywanie informacji o działaniach 
podejmowanych przez jednostki straży pożarnych, uroczystościach strażackich organizowanych na 
terenie powiatu, informacji w zakresie likwidacji zdarzeń, prowadzonych ćwiczeniach zgrywających.  

 

 
 

W 2015 roku wraz z osobami funkcyjnymi z OSP uczestniczono w spotkaniach                                 
z mieszkańcami i dziećmi  tym razem na terenie gminy Złotów. Przekazano informację w formie 
ulotki, na temat bezpiecznego użytkowania instalacji kominowych i ogólnego bezpieczeństwa 
pożarowego w budynkach. Promowano bezpośrednio bezpieczeństwo przeciwpożarowe, instalacje 
czujek w budynkach, prowadzono pokazy działań ratowniczych i sprzętu dla uczestników, w tym 
dzieci i młodzieży. 
 

Do kalendarza pracy corocznej należy zaliczyć Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”. W dniu 26 marca 2015 roku w siedzibie Nadleśnictwa Lipka odbył 
się Powiatowy finał tego turnieju, prowadzony przez Prezesa ZOP ZOSP RP dh Andrzeja Kacprzaka. 
W przygotowaniu i pracach komisji brali udział strażacy komendy w składzie, mł. bryg. Tomasz 
Manikowski (przewodniczący), st. kpt. Krzysztof Karabasz, mł. kpt. Jacek Baranowski, asp. sztab. 
Tomasz Cieślik. Najlepsi uczestnicy turnieju otrzymali z rąk Prezesa i Sekretarza  Powiatu  
przygotowane na te okoliczność nagrody.  
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Na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu został przeprowadzony 
festyn edukacyjny dla dzieci Szkoły Podstawowej i tego ośrodka   przy udziale strażaków KP PSP 
Złotów i OSP Jastrowie. Podczas festynu przekazano informacje na temat bezpiecznego 
przebywania w szkole, postepowania podczas powstania pożaru, ewakuacji dla uczestników.  

   
 

Przeprowadzono finał powiatowy konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży, dotyczącego 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zbierano  prace plastyczne, opracowane przez młodzież 
szkolną. Wybrane prace zostały wysłane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. 

   
 

Również dzięki Fundacji „ORLEN” zostały rozdane gaśnice dla Rodzinnych Domów Dziecka 
w Zakrzewie i Okonku. 
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Ponadto braliśmy udział w następujących przedsięwzięciach: 
 pokazy sprzętu ratowniczego oraz mini turniej wiedzy pożarniczej dla dzieci szkól 

podstawowych podczas gminnych zawodów sportowo- pożarniczych w Rudnej, 
 festyn rodzinno - wiejski w miejscowości Rudna – pokaz  i prezentacja procedur w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy osobom, które znalazły się w nagłym stanie zagrożenia 
zdrowotnego 

 Stadion Miejski w Krajence -  kampania pod hasłem: „Uzależnia mnie tylko sport”. Pokaz 
sprzętu ratowniczego przez zastępy straży z JRG Złotów i OSP Krajenka. W ramach pokazów 
pierwszej pomocy stworzono punkt nauczania pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantomów i 
defibrylatora 

 Strażacy z KP PSP w Złotowie w ramach programu ograniczającego liczbę ofiar pożarów „Zgaś 
ryzyko” uczestniczyli w „Szkolnych plenerowych podchodach” zorganizowanych przez Szkołę 
Podstawową w Górznej. Podczas spaceru po lesie dzieci przystępowały do różnych zadań 
edukacyjnych. Jednym z nich było stanowisko wystawione przez funkcjonariuszy Komendy 
Powiatowej PSP, mające na celu sprawdzenie wiedzy uczniów z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej jak i z ratownictwa medycznego 

 

 
 Szkoła Podstawowa w Górznej – pogadanka dla dzieci  z całej szkoły i oddziału przedszkolnego 

„Bezpieczne wakacje” oraz pokaz praktyczny w zakresie udzielania pierwszej pomocy osobom, 
które doznały obrażeń w związku  z przebywaniem na akwenach wodnych.  

 Miejscowość Nowy Dwór /Gmina Złotów – festyn wiejski z okazji „Dnia Dziecka”. 
Przeprowadzono  pokaz sprzętu i wyposażenia pojazdu pożarniczego, połączony z pogadanką 
na temat bezpieczeństwa pożarowego w budynkach mieszkalnych.  

 Boisko Gimnazjum Publicznego nr 1 w Złotowie – festyn „Fundacji ZŁOTOWIANKA” - Strażacy 
instruowali, prezentowali sprzęt, przekazywali wiedzę na temat unikania zagrożenia, 
zachowania w obliczu zagrożenia, oraz zasady bezpiecznego zachowania.  

 Plac przy Złotowskim Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie – pokaz i demonstracja 
działania  sprzętu pożarniczego w ramach festynu „Trzeźwościowe Powitanie Lata”. 
Funkcjonariusze  przybliżyli mieszkańcom zawód strażaka oraz  zadania  z jakimi muszą się 
zmierzyć podczas służby.  

 Udział strażaków, pokazy sprzętu ratowniczego podczas Parafiady Parafii p.w. św. Piotra i 
Pawła.   
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 Zespół Szkół w Łąkiem – pogadanka dla uczniów szkoły w zakresie bezpiecznego spędzenia 
wakacji (w domu , na koloniach, wyjazdach rodzinnych, nad morzem, w górach,                                
w gospodarstwach rolnych w czasie zbierania płodów rolnych), udzielania pierwszej pomocy  

 

   
 Na terenie Zespołu Szkół w Zakrzewie odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne przy udziale 

strażaków KP PSP Złotów. Podczas ćwiczeń przeprowadzono pogadankę z zakresu 
bezpieczeństwa pożarowego, zagrożeń i postepowania podczas powstania pożaru, ewakuacji 
oraz ratownictwa pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczestników 

   

 
 

 KP PSP Złotów – wizyta II klasy gimnazjalnej z Gimnazjum Publicznego nr 1 w Złotowie. W 
czasie pobytu młodzieży  w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej funkcjonariusze przybliżyli zawód 
strażaka, przedstawili problematykę służby, zapoznali ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym oraz 
omówili główne niebezpieczeństwa okresu letniego. 

 w ramach organizowanych kolonii, obozów i wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie 
powiatu uczestniczyli w pogadankach prewencyjnych na  niżej wymienionych obiektach: 
- Uniwersytet Ludowy w Radawnicy 
- Stanica Harcerska w Podgajach 
- Szkoła Podstawowa w Śmiardowie Złotowskim 
- Centrum Konferencyjno - Rekreacyjne „ACTIV” w Sypniewie 
- Agroturystyka „RANCZO” Górzna 
 
W ramach drzwi otwartych strażnic Komendę wizytowali dzieci, młodzież ze szkół                                

i zainteresowane osoby. W maju w związku z miesiącem ochrony przeciwpożarowej, w naszej 
jednostce zostały przeprowadzone wizytacje dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, podczas 
których strażacy zapoznawali je z obiektami naszej komendy. Przeprowadzano pogadanki, pokazy 
sprzętu i działań gaśniczych. Rozdawano dzieciom przygotowane ulotki nawiązujące do zasad 
postępowania związanego z  bezpieczeństwem w domu. W okresie jesienno-zimowo-wiosennym 
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raz w miesiacu w ramach akcji otwarte strażnice „zgaś ryzyko” zapraszaliśmy mieszkańców 
powiatu w celu przybliżenia pracy i zawodu strażaka, problematyki pełnienia służby, zapoznania ze 
sprzętem ratowniczo-gaśniczym. Podczas wizytacji omówiono również główne niebezpieczeństwa 
w tym również pożarowego, organizowaliśmy pokazy sprzętu ratowniczego,  prezentację procedur 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy osobom, które znalazły się w stanie nagłego zagrożenia 
zdrowotnego. 

 

  
 

  
 

    
 

Umieszczaliśmy na witrynach internetowych naszej Komendy, Komendy Wojewódzkiej i 
Głównej kroniki strażackie, informację i ulotki o tematyce prewencyjnej, informacje 
uświadamiające społeczeństwo o zagrożeniach. W roku sprawozdawczym dystrybuowano ulotki 
promujące bezpieczeństwo w budynkach mieszkalnych.  
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W ramach wzajemnej współpracy w okresie wiosennym w jednej z siedzib Nadleśnictw na 
terenie powiatu odbywa się Powiatowa Narada Koordynacyjna w zakresie zabezpieczenia 
przeciwpożarowego obszarów leśnych na obszarze chronionym. W naradzie uczestniczyli 
przedstawiciele poszczególnych nadleśnictw i  KP PSP w Złotowie. Również w 2015 roku odbyła się 
taka narada oraz przeprowadzono szkolenie dla służb leśnych w zakresie obsługi agregatu 
gaśniczego przez pracowników KP PSP w Złotowie. 
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XII. Działalność kwatermistrzowsko - techniczna 

Do głównych zadań sekcji kwatermistrzowskiej, techniki i łączności realizowanych w 2015 roku 
należało utrzymanie wysokiego wskaźnika sprawności technicznej oraz prowadzenie całości spraw 
związanych z eksploatacją pojazdów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Sekcja dążyła również do 
poprawy wyposażenia technicznego Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, zaopatrywała strażaków                    
w odzież specjalną i środki ochrony osobistej oraz administrowała i utrzymywała obiekty komendy. 
Przygotowywano dokumentację i zestawienia dot. obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej 
strażaków. 

Dzięki oszczędnemu wydatkowaniu środków budżetowych przekazanych Komendzie                     
w minionym roku udało się zrealizować zaplanowane i bieżące zadania. W realizacji tych zadań 
pomogły pozyskane dodatkowe środki finansowe z WFOŚiGW w Poznaniu, Urzędu Gminy 
Tarnówka, Gminy Miasta Złotów, Gminy Miasta Krajenka oraz TP TELTECH.  

1. Prace remontowo – modernizacyjne obiektów i pomieszczeń 

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

Z ważniejszych prac remontowych wykonano: 
- gruntowną modernizację systemu radiowęzła w pomieszczeniach  JRG, 
- podłączenie - doprowadzenie instalacji elektrycznej do pomieszczeniu portierni, 
- częściowa wymiana oświetlenia w biurach KP na energooszczędne, 
- wymieniono poszycie dachowe na łączniku JRG, oraz ocieplono kanały z przewodami ciepłej 
wody.  
- rozpoczęcie prac remontowych w pomieszczeniach SKKP,  

2. Doposażenie pomieszczeń 

Posiadane środki finansowe pozwoliły na wymianę foteli obrotowych, dwóch monitorów, 
serwera, oraz telewizora na SKKP, ponadto zakupiliśmy urządzenie wielofunkcyjne OLIWETTI, 
projektor, oraz lodówkę na potrzeby naszej jednostki.  

Udało nam się pozyskać również komputera, oraz radiostację na SKKP, zmodernizowano sieć 
radiowęzła w obiektach JRG. 

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

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

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

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

parkingach i na drodze dojazdowej oraz dbanie o zieleń na terenie Komendy, 
 w sezonie zimowym sprawowano nadzór nad stanem nawierzchni placów i dróg dojazdowych, 
 zlecano i nadzorowano konserwację i naprawy urządzeń grzewczych (pieca co, nagrzewnic                 

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

4. Naprawa i konserwacja sprzętu i pojazdów 

a) Naprawy i konserwacje sprzętu ochrony dróg oddechowych 
W 2015r. w ramach nadzoru nad prawidłowym działaniem sprzętu ochrony dróg oddechowych 

i przeciwchemicznym: 
 zlecano i nadzorowano wykonanie przeglądów rocznych sprężarki powietrznej do 

pompowania buli powietrznych, 
 zlecano naprawy uszkodzonego sprzętu ochronnego. 
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Na bazie własnego zaplecza naprawczego wykonywano: 
 badania szczelności ubrań gazoszczelnych oraz masek do aparatów powietrznych, 
 przeprowadzanie przeglądów półrocznych nadciśnieniowych aparatów oddechowych oraz 

masek do tych aparatów, 
 naprawy i konserwacje samochodów, sprzętu silnikowego i ratowniczo - gaśniczego. 
 obsługi butli powietrznych do aparatów oddechowych wraz z pompowaniem (293 obsług). 
 w ramach współpracy z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych wykonano przegląd 

półroczny nadciśnieniowych aparatów oddechowych oraz masek do tych aparatów, 
W powiatowym punkcie  konserwacji sprzętu silnikowego (PPKSS)prowadzono: 

 obsługi techniczne pojazdów i sprzętu silnikowego (OL, OZ, OT-1, OT-2 „N”),  
 remonty i konserwacje pojazdów, sprzętu silnikowego i ratowniczego Komendy Powiatowej. 

W ciągu 2015 roku wykonano: 
 170 różnego rodzaju okresowych obsług technicznych pojazdów i sprzętu silnikowego,  
 54 naprawy wewnętrzne pojazdów i sprzętu silnikowego,  
 codzienne obsługi pojazdów,  
 naprawy i konserwacje pozostałego sprzętu ratowniczo-gaśniczego. 

W/w prace wykonywane były przez strażaków w czasie służby, a jedynie części zamienne, 
materiały eksploatacyjne i konserwacyjne zostały zakupione. Poważniejsze naprawy pojazdów  
i sprzętu ratowniczego wykraczające poza posiadaną wiedzę i środki techniczne oraz naprawy  
i przeglądy gwarancyjne były zlecane do firm zewnętrznych – 23 przypadków.  

b) Pozostałe zagadnienia gospodarki transportowej i techniki. 
W zakresie eksploatacji i utrzymania sprzętu realizowano: 

 prowadzenie nadzoru nad: 
 terminowymi badaniami technicznymi pojazdów,  
 badaniami urządzeń i pojazdów przez UDT,  
 wymaganymi legalizacjami: butli powietrznych i tlenowych, detektorów gazowych oraz 

gaśnic,  
 przeglądami gwarancyjnymi i okresowymi,  
 naprawami pojazdów, sprzętu silnikowego i ratowniczego, 
 zaopatrzeniem w części zamienne i materiały eksploatacyjne,  
 zaopatrzeniem w paliwa, oraz jego rozliczaniem, 
 prawidłowym wypełnianiu i prowadzeniu dokumentacji technicznej pojazdów i sprzętu, 

 wystawianiem i rozliczaniem kart drogowych pojazdów, oraz kart pracy sprzętu silnikowego. 
 zgłaszanie do KW PSP wyjazdy pojazdów służbowych poza powiat i województwo, 
 nadzorowanie wykorzystania pojazdów do celów administracyjnych i gospodarczych, 
 wystawianie zezwoleń na prowadzenie pojazdów służbowych oraz prowadzenie ich 

ewidencji,  
 prowadzenie ewidencji pojazdów, sprzętu silnikowego i ratowniczego. 
 sporządzanie odpowiedniej dokumentacji i przekazywanie zbędnego sprzętu do jednostek 

OSP. 

5. Nadzór nad środkami trwałymi i nietrwałymi 

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

sporządzono listy zużytych składników majątkowych przewidzianych do likwidacji. 
 na bieżąco prowadzono ewidencję środków trwałych i pozostałych środków trwałych – 

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

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

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

wyposażeniu strażaków. 
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6. Inne zrealizowane zadania 

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

 W obowiązujących terminach wypłacano wszystkie świadczenia przysługujące 
funkcjonariuszom.  

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

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

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

 Sporządzano wymagane sprawozdania, wykazy i zestawienia. 

7. Wnioski 

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

W chwili obecnej strażacy wyposażeni są w odpowiednią ilość środków ochrony indywidualnej 
zapewniającą bezpieczne prowadzenie działań ratowniczych. 

Przeglądy techniczne w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP                          
w Złotowie przeprowadzone przez komisje powiatową, jak i obszarową potwierdziły wysoki stopień 
przygotowania i utrzymania sprzętu w sprawności technicznej. W/w komisie nie stwierdziły również 
błędów ani braków w prowadzonej dokumentacji technicznej pojazdów oraz sprzętu użytkowanego 
w naszej komendzie.  
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XIII. Działalność kadrowo-organizacyjna 

KP PSP w Złotowie zgodnie z regulaminem organizacyjnym posiada 52 etaty funkcjonariuszy 
oraz 2 etaty korpusu służby cywilnej.  

Aktualny regulamin organizacyjny przewiduje zatrudnienie 11 osób w systemie 
ośmiogodzinnym (w tym 2 osoby z Korpusu Służb Cywilnych) oraz 43 w systemie zmianowym jako 
strażacy biorący bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. 

 
Ważnym elementem działalności kadrowej była stała opieka nad emerytami, rencistami oraz 

członkami ich rodzin, pomoc w organizacji spotkań okolicznościowych, w składaniu wniosków                          
o przyznanie świadczenia z funduszu socjalnego emerytów i rencistów pożarnictwa. 
 

Zapewnienie sprawnego działania jednostki ratowniczo – gaśniczej było jednym                             
z priorytetowych zadań Komendy Powiatowej PSP.  Dużą wagę przywiązywano również do 
zapewnienia odpowiednich warunków służby pozostałym komórkom organizacyjnym, którym 
służba w PSP stawia także wysokie wymagania. Wszystkie podejmowane działania miały na celu 
zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednostki, jako całości.   
O zaangażowaniu całej kadry KP PSP w Złotowie w należyte wykonywanie zadań, może świadczyć 
fakt, iż w ciągu ostatniego dziesięciolecia działalności do komendy nie wpłynęły żadne skargi czy 
wnioski na funkcjonowanie organu lub pracowników.  

 
Wnioski 

 Kształtowanie polityki płacowej dla strażaków najniższego szczebla. 
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XIV. Najważniejsze osiągnięcia komendy w 2015 roku 

 

1. Zrealizowanie założeń planu finansowego na 2015 rok bez zobowiązań 

wymagalnych. 

2. Zakup samochodu SLOP Mitsubishi Outlander 

3. Dodatkowe doposażenie sprzętowe wyposażenia JRG. 

4. Doposażenie warsztatu napraw i obsług sprzętu ochrony dróg oddechowych.  

5. Polepszenie warunków socjalno-bytowych w obiekcie Komendy Powiatowej. 

6. Zakończenie podłączania zapasowej sieci teleinformatycznej OST112. 

7. Prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych bez wypadków. 

8. Dalsza realizacja prewencji społecznej, programu  „Zgaś Ryzyko” poprzez udział 

strażaków  w licznych ćwiczeniach, pokazach i pogadankach. 

9. Przeprowadzenie naboru zgodnie z wdrożonymi nowymi procedurami i wskazaniami 

jednostki nadrzędnej  

10. Organizacja Powiatowego Dnia Strażaka wspólnie z jednostkami OSP powiatu. 

11. Udział w turnieju i konkursie plastycznym Komendanta Głównego, oraz współudział                              

w organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – finały powiatowe. 
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XV. Podsumowania i wnioski 

Komenda Powiatowa PSP w Złotowie zgodnie z zatwierdzonym rocznym planem pracy                                 

i programem działania, jak co roku realizowała zadania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa 

pożarowego dla mieszkańców powiatu złotowskiego oraz prawidłowej realizacji zadań ratowniczo-

gaśniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów 

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i JOP spoza systemu bardzo mobilnych, wyszkolonych i 

spełniających wszystkie wymogi do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych.  

Zadania przyjęte do realizacji w 2015 roku ujęte były w ramach własnych zamierzeń,                    

w „Strategii rozwoju ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej dla powiatu złotowskiego na lata 

2010-2020” a także w kierunkach działania Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego 

Państwowej Straży Pożarnej. Celem opracowania „Strategii rozwoju ratownictwa i ochrony 

przeciwpożarowej dla powiatu złotowskiego na lata 2010-2020” było usystematyzowanie 

dotychczasowych wysiłków mających na celu optymalizację przedsięwzięć z zakresu 

przeciwdziałania, rozpoznawania i reagowania na zagrożenia w kontekście wszystkich podmiotów 

tworzących jak i wspomagających krajowy system ratowniczo-gaśniczy na poziomie powiatu. 

Dokument ten, zaakceptowany przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego i Starostę 

Złotowskiego w 2010 roku, wpisał się także w  podstawowe dokumenty programowe dotyczące 

rozwoju województwa wielkopolskiego.  

Program działania Komendy Powiatowej PSP w Złotowie zatwierdzony został przez Starostę 

Złotowskiego i obejmował następujące podstawowe zadania w ramach funkcjonowania komendy          

i podmiotów KSRG: 

1) Doskonalenie funkcjonowania JRG i OSP z KSRG w ramach zadań ratowniczych. 
2) Doskonalenie funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego.  
3) Podwyższenie stanu gotowości bojowej PSP i OSP powiatu złotowskiego. 
4) Podniesienie sprawności działań ratowniczo-gaśniczych. 
5) Poprawa stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w poszczególnych podmiotach 

funkcjonujących na terenie powiatu.  
6) Likwidacja i ograniczenie zagrożeń pożarowych, chemicznych, technicznych i ekologicznych. 
7) Poprawa wyposażenia sprzętowego i osobistego strażaków JRG oraz stałe podnoszenie 

poziomu wyszkolenia załogi.  
8) Organizowanie szkoleń i doskonalenia specjalistycznego (w tym medycznego) dla członków 

OSP w zakresie ratownictwa. 
9) Doskonalenie systemu prawnego i działań kontrolno-rozpoznawczych. 
10) Zapewnienie oraz przestrzeganie warunków BHP w komendzie oraz podnoszenie 

sprawności fizycznej strażaków. 
11) Stała i bezpośrednia współpraca z administracją powiatową, samorządową, specjalną                     

i innymi służbami oraz organizacjami pozarządowymi.  
12) Dążenie do poprawy stanu ilościowego i technicznego sprzętu niezbędnego do skutecznego 

prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. 
13) Prowadzenie gospodarki materiałowej, inwentarzowej, paliwowej i transportowej KP. 
14) Zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego obiektów będących w zarządzie KP PSP.  
15) Realizacja zadań zmierzających do prawidłowego funkcjonowania sprzętu i sieci 

informatycznej, łączności przewodowej i radiowej.  
16) Poprawa systemu analitycznego i informatycznego. 
17) Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej i doskonalenie działalności informacyjno-

prasowej. 
18) Właściwa realizacja planu finansowego komendy.  
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W ramach realizacji wyznaczonych zadań szczególną uwagę zwracano na właściwą współpracę 

z administracją samorządową, która realizowana była w sposób następujący: 
1) Kierownictwo lub przedstawiciele komendy brali bezpośredni udział w pracach Powiatowego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego, opracowując materiały tematyczne na organizowane 
posiedzenia. 

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

3) Realizowano zadania i kierunki w ramach Powiatowego Programu Zapobiegania 
Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli a także Fundacji 
„Bezpieczny Powiat”. 

4) Brano udział w sesjach i pracach komisji tematycznych poszczególnych gmin, na których 
omawiane były zagadnienia ochrony przeciwpożarowej i funkcjonowania jednostek PSP                         
i OSP z terenu powiatu. 
 

Opracowana informacja przedstawia cały zakres działań Komendy Powiatowej PSP                     

w Złotowie, realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne komendy oraz jednostki 

ochrony przeciwpożarowej powiatu złotowskiego na przestrzeni 2015 r.  Opracowanie stanowi 

materiał analityczny, który pozwoli na zaplanowanie  zadań w kolejnych latach, w celu właściwego 

rozpoznawania różnego typu zagrożeń oraz prawidłowego funkcjonowania jednostek ochrony 

przeciwpożarowej do prowadzenia skutecznych, sprawnych i bezpiecznych akcji ratowniczo-

gaśniczych. 
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XVI. Najważniejsze zadania na 2016 rok 

1. Utrzymanie standardów usług w działaniach ratowniczo-gaśniczych świadczonych przez 
funkcjonariuszy powiatu złotowskiego.  

2. Realizacja zapisów „Strategii rozwoju ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej dla 
województwa wielkopolskiego na lata 2010-2020”. 

3. Realizacja zadań wynikających z programu ”Rozwoju jednostek OSP województwa 
wielkopolskiego na lata 2012-2020”. 

4. Podejmowanie dalszych czynności zmierzających do wprowadzenia wytypowanych 
jednostek OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

5. Podejmowanie dalszych czynności prewencyjnych zapisanych w dziesięcioletnim  
programie KG PSP "ZGAŚ RYZYKO" poprzez prewencję społeczną i kontrolną, 
zwiększającą świadomość mieszkańców powiatu w zakresie bezpieczeństwa 
pożarowego, zwłaszcza prawidłowej eksploatacji  instalacji użytkowych (turnieje, 
broszury, ulotki, komiksy) 

6. Rozpoznawanie zagrożeń podczas rozpoznań i kontroli realizowanych przez strażaków.  
7. Polepszenie warunków socjalno-bytowych w obiekcie Komendy Powiatowej. 
8. Wykonanie remontu placu manewrowego i wjazdów garażowych na terenie  komendy 

powiatowej 
9. Zakup sprzętu specjalistycznego zgodnie z wytycznymi i wymaganiami przepisów 

prawa.   
10. Dalsze szkolenia uzupełniające dla strażaków jednostki ochrony przeciw pożarowej. 
11. Kontynuowanie dobrej współpracy w zakresie bezpieczeństwa z samorządem 

powiatowym i gminnym powiatu złotowskiego.  
12. Kontynuowanie szkolenia strażaków ratowników OSP, w celu osiągnięcia stanów 

wymaganych normatywem. 
13. Współorganizacja Powiatowego Dnia Strażaka wspólnie z jednostkami OSP powiatu. 
14. Realizacja „Powiatowego Planu Rozwoju Ratownictwa Specjalistycznego KSRG na 

poziomie podstawowym”. 

 


