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WSTEP
Poczatek roku niesie za sobq

potrzeb§

oceny i podsumowania

dzialalnosci

minionego roku , a takze wskazania zadah do realizacji w roku biezqcym.
Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Slawnie jest strukturq powstal^ w
wyniku przeprowadzenia reformy administracyjnej na terytorium Rzeczypospolitej

z

dniem 01 stycznia 1999 r. W tym dniu miejsce dwustopniowego podzialu terytorialnego
pahstwa zajaj system trzystopniowy, obejmujqcy samorzqdowe gminy, powiaty i
wojewodztwa, ktore maJ3 charakter zarowno samorza_dowy jak i rzqdowy.
Utworzenie powiatow nafozylo wiele dodatkowych zadari dla jednostek ochrony
przeciwpozarowej. Wzrosla liczba zadah i kompetencji Panstwowej Strazy Pozarnej jako
calej formacji, zwlaszcza komendantow powiatowych. Pojawil sie_ kolejny szczebel w
sferze sprawowania nadzoru nad Pahstwowq Strata, Pozarna., ktorym zostal starosta.
Zmienil sie

rowniez sposob finansowania jednostek ochrony przeciwpozarowej.

Zdecydowanie

wzrosia

liczba

zadah

i kompetencji

osob

odpowiedzialnych za

bezpieczenstwo pozarowe na poszczegolnych poziomach.
Panstwowa Straz Pozarna jest istotnym elementem systemu bezpieczehstwa
wewn^trznego kraju jak i jej obywateli.
Z racji

zadah

okreslonych

Panstwowej Strazy Pozarnej
ratowniczq,

w

ustawach,

a

szczegolnie

jest zawodowq, umundurowanq

wyposazonq w specjalistyczny sprzej

formacjq

w

ustawie o

nowoczesnq sluzba^
o

bardzo szerokim

spektrum dziatania poprzez:
•

ratownictwo: na drogach, medyczne, chemiczne, ekologiczne, wysokosciowe
wodno-nurkowe , techniczne i poszukiwawczo-ratownicze,

•

gaszenie pozarow,

•

ratownictwo podczas katastrof, kl^sk zywiolowych,

•

rozpoznawanie zagrozeh,

•

dzialalnosc prewencyjnq

poprzez nadzor nad przestrzeganiem

przepisow

przeciwpozarowych,
•

pomoc w akcjach humanitarnych.

Panstwowa Straz Pozarna to formacja otwarta na pojawiajqce si^ wyzwania w
obszarze

zagrozeh

biologicznych

-

terrorystycznych , niezawodny partner
koordynator wielu
wiodatcy

podmiot

ptasia

na rzecz

radiologicznych

czy tez

niosqcy pomoc w trudnych sytuacjach,

programow edukacyjnych
szkol^cy

grypa,

na rzecz bezpieczehstwa obywateli,

ratownictwa,

ochrony ludnosci,

a takze

wspomagaja^cy proces szkolenia wzakresie zarz^dzania kryzysowego.
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Panstwowa Straz Pozarna jest rowniez organizatorem Krajowego Systemu RatowniczoGasniczego, ktory jest aktualnie w procesie przeksztalcania w Zintegrowany System
Ratowniczy, o charakterze powszechnym.
PSP wspofdziala ze wszystkimi sfuzbami i podmiotami ratowniczymi oraz organizacjami
pozarz^dowymi w zakresie rozwoju ratownictwa w Polsce oraz organizowania dziafah
ratowniczych, akcji poszukiwawczo-ratowniczych i akcji humanitarnych poza granicami
pahstwa.
Do podstawowych zadah Pahstwowej Strazy Pozarnej nalezy:
•

rozpoznawanie zagrozeh pozarowych i innych miejscowych zagrozeh,

•

organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pozarow, klesk
zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozen,

•

wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynnosci ratowniczych
w czasie klesk zywiolowych lub likwidacji miejscowych zagrozeh przez inne
sfuzby ratownicze,

•

ksztalcenie kadr dla potrzeb Pahstwowej Strazy Pozarnej i innych jednostek
ochrony przeciwpozarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludnosci,

•

nadzor nad przestrzeganiem przepisow przeciwpozarowych,

•

prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpozarowej
oraz ochrony ludnosci,

•

wspoldzialanie ze strazami pozarnymi i sluzbami ratowniczymi innych pahstw oraz
ich organizacjami miedzynarodowymi na podstawie wiqzqcych Rzeczpospolitq
Polskq umow miedzynarodowych oraz odrebnych przepisow,

•

realizacja innych zadah wynikajqcych z wiazqcych Rzeczypospolita Polskq umow
miedzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich okreslonych.

Rok 2011 by} kolejnym, w ktorym kontynuowano prace zwi^zane z doskonaleniem
struktur organizacyjnych funkcjonuja^cych w Komendzie Powiatowej Pahstwowej Strazy
Pozarnej w Stawnie. Dzialania te miafy na celu przede wszystkim usprawnienie ich
funkcjonowania, szczegolnie coraz szersze szkolenie i doskonalenie kadr
Panstwowa Straz Pozarna postrzegana jest

jako organizacja niezwykle uzyteczna,

beda^ca symbolem zaangazowania si^ w ludzkie sprawy, zwlaszcza w ratowanie ich
zycia, zdrowia i mienia.

ORGANIZACJA KOMENDY
Podstawy prawne
Najistotniejszymi dla funkcjonowania

Paristwowej Strazy Pozarnej

aktami

prawnymi 53:
1) Ustawa o Pahstwowej Strazy Pozarnej z dnia 24 sierpnia 1991 roku ( Dz. U. z 2009 r.
Mr 12 poz. 68 j.t. z pozn. zm. )
2) Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku ( Dz. U. z 2009 r.
Mr 178 poz. 1380 j.t. z pozn. zm. )
3) Ustawa o zmianie

niektorych ustaw zwi^zanych z realizacjq ustawy budzetowej z

dnia 26 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Mr 238 poz. 1578 )- wprowadzila zmiany w
ustawie o PSP.
W roku 2010 dokonano mi^dzy innymi istotnych zmian w ustawie o Pahstwowej Strazy
Pozarnej z

dnia 24 sierpnia 1991 roku

( Dz. U. z 29 pazdziernika

2010 r. Nr 239

poz. 1589) zmiany te dotyczyly przede wszystkim :
•

Utworzeniu Funduszu Wsparcia Pahstwowej Strazy Pozarnej,

•

Zmiany wymiaru urlopu wypoczynkowego dodatkowego,

•

Rekompensaty pieni^znej za przedluzony czas sluzby,

•

Rozkladu czasu sluzby strazaka.

Obszar dziatania
Od 1 stycznia 1999 r. terenem dzialania Komendy Powiatowej Pahstwowej
Strazy Pozarnej w Stawnie jest obszar powiatu slawiehskiego, polozony w polnocno wschodniej

cz§sci wojewodztwa zachodniopomorskiego na

Wybrzezu Slowihskim ,

Rowninie Sfupskiej i Rowninie Gryfickiej nad Morzem Baltyckim. Od strony zachodniej i
poludniowo-zachodniej graniczy z powiatem koszalihskim, od strony wschodniej i
poludniowo-wschodniej z powiatem stupskim woj. pomorskie a od strony polnocnej z
morzem Baltyk - 44 km wybrzeza morskiego.
W skfad powiatu wchodzq :
•

dwie gminy miejskie : Slawno, Darlowo

•

cztery gminy wiejskie : Slawno, Dartowo, Malechowo, Postomino.

Przewodniq dziedzina gospodarcza, w powiecie jest rolnictwo i lesnictwo.

Na terenie powiatu znajdujq sie znaczne obszary o walorach gospodarczych,
przyrodniczych i krajobrazowych, atrakcyjne tereny Jowieckie oraz dost§p do wybrzeza
morskiego. Na terenie powiatu

slawienskiego dominuje przede wszystkim turystyka,

glownie w takich osrodkach jak Darfowo, Dqbki, Jarosiawiec i wiele mniejszych.
W

Sfawnie - stolicy powiatu

dominuje

przede

wszystkim

przemysl

drzewny i

spozywczy.
Teren powiatu pod wzgl^dem uksztaltowania i rzezby terenu jest zroznicowany : plaski,
lekko falisty (miasto Slawno

20-34 m n.p.m.), falisty i pagorkowaty (w okolicy

miejscowosci Laski gm. Malechowo 143,1 m. n.p.m.).Wody powierzchniowe na terenie
powiatu o powierzchni 1044 km2 zajmujq 53,19

km2, a wi^c zaledwie okolo 5% catej

powierzchni. Przez powiat przeplywaja, dwie glowne rzeki tj. rzeka Wieprza i rzeka
Grabowa. Pozostale rzeki stanowiq doplywy w/w rzek.

Wi^ksze jeziora powiatu to

J. Wicko -1100 ha, J. L^towskie - 436 ha, J. Bukowo -1897,87 ha, J. Kopari - 875,38 ha.
Pod wzgl§dem powierzchni i ilosci mieszkaricow powiat stawiehski nalezy do srednich
powiatow wojewodztwa zachodniopomorskiego.

Stan organizacyjno - prawny
Na podstawie oceny zadah przewidzianych do realizacji na poszczegolnych
stanowiskach, wymogow kwalifikacyjnych regulowanych przez stosowne przepisy oraz
analizy mozliwosci psychofizycznych poszczegolnych funkcjonariuszy prowadzona jest
odpowiednia polityka kadrowa w Komendzie Powiatowej Pahstwowej Strazy Pozarnej w
Slawnie.
Z dniem 01 marca 2007 r. wszedl w zycie znowelizowany Regulamin Organizacyjny KP
PSP w Slawnie. Do chwili obecnej dokonano 3 zmian w tym regulaminie. Polegaty one na
zmianach w strukturze etatowej komendy:
- 1 grudnia 2008 r. zwi^kszony zostat limit etatow z 67 na 70 etatow,
- z dniem 1 marca 2009 r. przyznano komendzie jeden etat w korpusie sJuzby
cywilnej,
- 25 maja 2009 r. zmieniono liczbe, etatow dowodczych na zmianach sluzbowych w
JRG.
Na dzieh dzisiejszy iiczba etatow w komendzie wynosi 69 funkcjonariuszy + 2 etaty
w korpusie sluzby cywilnej.
W sklad komendy powiatowej wchodza^ nast^pujqce komorki organizacyjne:
•

Wydzial ds. operacyjnych,

•

Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych,

•

Samodzielne stanowisko pracy ds. kadrowych,
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Samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich,
Samodzielne stanowisko pracy ds. finansow,
Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych,
Samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych,
Jednostka Ratowniczo-Gasnicza nr 1 w Stawnie w tym Posterunek
w Darfowie.
Schemat struktury organizacyjnej Komendy Powiatowej PSP w SJawnie
obowiqzujqcy od 01 marca 2007 r.
KOMENDANT
POWIATOWY

Samodzielne
stanowisko pracy
ds. kadrowvch

ZASTE.PCA
KOMENDANTA
POWIATOWEGO

Wydziat ds.
operacyjnych

Samodzielne
stanowisko pracy
ds. organizacyjnych

Jednostka
Ratowniczo - Gasnicza
w Slawnie w tym
Posterunek w Darlowie

Samodzielne stanowisko
pracy
ds. kwatermistrzowskich

Samodzielne stanowisko
pracy
ds. kontrolno rozDOZnawczych

Samodzielne
stanowisko pracy
ds. finansow

Samodzielne
stanowisko pracy
ds. obronnych

Drugim bardzo waznym aktem prawnym regulujqcym prawa i obowiqzki stron stosunku
sluzbowego oraz organizacj§

i porzqdek stuzby w komendzie jest

wprowadzony

Zarzqdzeniem nr 13/2006 Komendanta Powiatowego PSP w Slawnie z dnia 20 listopada
2006 r. - Reguiamin Pracy i Sluzby Komendy Powiatowej PSP w Slawnie.
W roku 2011 Komenda Powiatowa PSP w Stawnie reaiizowala zadania zwiqzane z
organizacJ3, metod^ i systemem prac kancelaryjnych oraz obiegiem korespondencji w
oparciu

o zal.

nr 1 do rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia

2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych wylazow akt oraz

instrukcji w sprawie organizacji i dzialania archiwow zaktadowych ( Dz. U. z 2011 r. Mr
14poz. 67).
W celu zapewnienia wfasciwej realizacji zadah okreslonych w ustawie o Pahstwowej
Strazy

Pozarnej i innych ustawach, a w szczegolnosci zapewnienia

prawa do

otrzymywania

obywatelom

usfug w dziedzinie ochrony przeciwpozarowej i ratownictwa

na jednakowym poziomie zostal wprowadzony w sierpniu 2005 r.

jednostkach

organizacyjnych PSP woj. zachodniopomorskiego System Zarz^dzania Jakosciq.
Zarzqdzeniem nr 14 / 2006 z dnia 28 listopada 2006 r. Komendant Powiatowy PSP w
Sfawnie wprowadzif

w KP PSP Slawno System Zarz^dzania Jakosciq

zgodny z

wytycznymi PN-EN ISO 9001:2001 obowiqzujqcy z dniem 1 grudnia 2006 r.

Kierunki dzialania i planowanie pracy
W 2011 roku

zadania byly realizowane przez

Komendanta Powiatowego

Pahstwowej Strazy Pozarnej w Slawnie w oparciu o obowiqzujqce regulacje prawne oraz
na podstawie dokumentu ,,Cele i kierunki dzialania Paristwowej Strazy Pozarnej i
krajowego systemu ratowniczo gasniczego na rok 2011 " zatwierdzonego przez
Komendanta Glownego Pahstwowej Strazy Pozarnej, oraz na podstawie ,,Strategii
Rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo - Gasniczego w powiecie sfawiehskim
do roku 2015"- podpisanej w styczniu 2005 r.
W oparciu o powyzszy dokument komenda zostala zobowiazana do opracowania planu
pracy na rok 2011 z uwzgl^dnieniem zadah wynikajapych z obowia_zujqcych przepisow,
potrzeb iokalnych i analiz dotychczasowej dziafalnosci.
Ponadto podstawa_ realizowania rocznego planu byly :
•

zadania wynikaj^ce z ustaw pozarniczych oraz przepisow wykonawczych do
tych ustaw,

•

wnioski wynikajqce z analiz wiasnych,

•

zadania wynikaj^ce ze wspolpracy z organami administracji rzqdowej
i samorz^dowej,

•

potrzeb i mozliwosci budzetowych,

•

innych informacji majqcy istotny wplyw na stan bezpieczehstwa pozarowego.

Oprocz planu rocznego w komendzie wykonywane sq plany kwartalne, ktore stanowiq
uszczegolowienie planow rocznych i sa_ dokumentami otwartymi co oznacza, ze w
zaieznosci od sytuacji moga bye w uzasadnionych przypadkach korygowane w dof lub
gor$.

Obejmuja.

one

szczegolowe

wykazy zadah,

terminy

ich

realizacji i

wskazujq na osoby odpowiedzialne za ich wykonanie.
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Niezaleznie od planow rocznych i kwartalnych w jednostkach organizacyjnych sporzqdza
si§ harmonogramy do realizacji zadah doraznych, np. szkolenia, inspekcji gotowosci
operacyjnej, czynnosci kontrolno -rozpoznawczych.
Bezposrednio wynikajq one z planow kwartalnych lub tez moga, bye tworzone z tzw.
potrzeby chwili.
Cele i zadania, jakie postanowilismy sobiew2011 roku zostaly w calosci wykonane.
W roku 2011 wydano mi^dzy innymi:
•

285 decyzji komendanta powiatowego,

•

13 zarzqdzeri komendanta powiatowego,

•

11 rozkazow komendanta powiatowego.

W ciqgu cafego roku zorganizowano 9 protokolowanych narad sfuzbowych kierownikow
sekcji, stanowisk i dowodcow JRG, dowodcow zmian, sekcji, zast^pow

z udzialem

komendanta. Przedmiotem odpraw byly biezqce sprawy funkcjonowania komendy.
W

2011

r. zorganizowano

takze 2

spotkania

komendanta

powiatowego

z

przedstawicielami zwia^zkow zawodowych dziaiajqcych przy tutejszej komendzie.
Ponadto w 2011 roku zostafy zorganizowane dwa spotkania Komendanta Powiatowego z
przedstawicielami jednostek OSP z ksrg, komendantami gminnymi OSP oraz osobami
prowadzqcymi sprawy ochrony przeciwpozarowej w gminach oraz z przedstawicielami
samorza^dow terytorialnych pov/iatu slawienskiego i przedstawicielami jednostek OSP.

Kontrole
Kontrole wewnetrzne

Przepisem reguluja^cym zasady prowadzenia dzialalnosci kontrolnej organow i
jednostek organizacyjnych PSP jest zarzqdzenie zarza.dzeniem nr 11 Ministra Spraw
Wewn^trznych Administracji z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczegoiowych zasad i
trybu przeprowadzania kontroli przez Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
organy i jednostki organizacyjne podlegle lub nadzorowane przez Ministra Spraw
Wewnejrznych i Administracji.
Realizujqc

zadania dotyczqce wewn^trznego kontrolowania poszczegolnych stanowisk

pracy w komendzie , zostalo wydane zarzqdzenie nr 0230/14/2010/PO Komendanta
Powiatowego PSP w Stawnie z dnia 03 grudnia 2010 r. w sprawie okreslenia obszarow
kontroli wewnetrznej przeprowadzanej w trybie uproszczonym w KP PSP Slawno na rok
2011. Zgodnie z w/w zarzqdzeniem zapianowano 9 kontroli wewn^trznych w trybie
uproszczonym.

Wykonano 8 kontroli. Zaplanowana na m-c czerwiec 2011 r. kontrola prawidfowosci
prowadzenia postepowania mandatowego zostala

niewykonana w zwiqzku z brakiem

aktow wykonawczych dotyczqcych postepowania mandatowego , a co za tym idzie
brakiem bloczkow mandatowych.
W zwiqzku z zaplanowanymi na rok 2011 kontrolami wydano 16 upowaznieri do
przeprowadzania kontroli wewn^trznych w trybie uproszczonym w KP PSP Slawno.
Nadzor oraz koordynacje spraw dotyczqcych

kontroli wewnejrznych w tut. komendzie

prowadzi samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych.
Giownymi tematami przeprowadzanych w trybie uproszczonym kontroli wewnetrznych
bylo:
•

Bezpieczehstwo i higiena pracy - kontrola bhp stanowisk wyposazonych w monitor
ekranowy,

•

Kontrola prawidlowosci prowadzenia postepowania mandatowego,

•

Kontrola stanu gotowki w kasie .ewidencja przychodow i rozchodow w kasie,

•

Poprawnosc prowadzenia dokumentacji - przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej
oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt,

•

Przestrzeganie dyscypliny stuzby i pracy,

•

Gospodarka transportowa - stan techniczny pojazdow i sprzetu silnikowegoprawidfowosc prowadzenia dokumentacji.

Przeprowadzenie w trybie uproszczonym wszystkich kontroli wewnetrznych odnotowano
w ,,Ksia_zce kontroii wewnetrznej Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Slawnie".

Kontrole zewnetrzne
W roku 2011 przeprowadzono na terenie Komendy Powiatowej PSP Slawno trzy
kontrole zewnetrzne :
• 2 marca 2011 r. - kontrola problemowa - prawidtowosc
obowi^zkow wynikajqcych

z dyspozycji zawartych

realizacji zdah i

w zarzqdzeniu nr 8

Komendanta Glownego PSP z dn. 10 kwietnia 2008 r. w spr. gospodarki
transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP. Okres objejy kontrolq :
01.01.2010 r. - 28.02.2011 r. Kontrola zostala przeprowadzona przez
kontrolny z

Komendy

Wojewodzkiej

PSP

w

Szczecinie na samodzielnym

stanowisku pracy ds. kwatermistrzowskich. Podczas kontroli wykryto
nieprawidlowosci. Osoba odpowiedzialna

zespol

kilka

za wynikte nieprawidtowosci zostata

zobowiqzana do ich usuni^cia oraz niedopuszczenia do powstania podobnych
nieprawidtowosci w przyszfosci.
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•

9 czerwca 2011 r. kontrola problemowa - realizacja zadah w zakresie kierowania
komendq - wydawanie aktow wewnejrznych, stosowanie Instrukcji Kancelaryjnej
i

Jednolitego

Rzeczowego

Wykazu

Akt

,

organizacja

przyjmowania

i

rozpatrywania skarg i wnioskow. Okres obj^ty kontrolq 01.01.2010 - 08.06.2011.
Kontrola zostala przeprowadzona na samodzielnym stanowisku pracy ds.
organizacyjnych przez zespol

kontrolny

Komendy

Wojewodzkiej

PSP

w

Szczecinie. Podczas kontroii nie wykryto zadnych nieprawidlowosci.
*

10 pazdziernika 2011 r. dokonano kontroii zewn^trznej, przeprowadzonej przez
Zespol Pahstwowej Inspekcji

Sanitarnej MSW i A na obszarze

wojewodztwa

zachodniopomorskiego.
Glowny zakres przeprowadzonych kontroii to higiena pracy - informacje ogolne
dotycza.ce zatrudnienia, lokalizacji, ocena stanu pomieszczeri higieniczno sanitarnych, pomocniczych i magazynowych w tym pomieszczenie archiwum
zakiadowego. Sprawdzono takze aktualnosci badah profilaktycznych.
Stan higieniczno - sanitarny pomieszczeh i urzqdzeh nie budzil zastrzezeh .

Skargi i wnioski
Sposob przyjmowania i zaiatwiania skarg i wnioskow w KP PSP Slawno opiera sie_
na Regulaminie Organizacyjnym komendy oraz na dziale VIII Kodeksu pracy - „ Skargi i
wnioski". Informacja o dniach i godzinach przyjmowania obywateli w sprawach skarg i
wnioskow umieszczona jest na tablicy ogloszeh w tut. komendzie oraz na stronie
internetowej komendv www.koososlawno.Dl.
W roku 2011 przekazano do zalatwienia zgodnie z wtasciwosciq z KW PSP Szczecin 2
skargi oraz 1 anonim na dzialalnosc Komendanta Powiatowego PSP w Sfawnie. Skargi
oraz

anonim

zostaly

rozpatrzone przez

Zachodniopomorskiego

Komendanta

Wojewodzkiego PSP w Szczecinie.

Dziatalnosc archiwalna
Przepisami reguluj^cymi

zasady

prowadzenia

archiwow

zakladowych

w komendach powiatowych Pahstwowej Strazy Pozarnej w 2011 r. byly :
•

Decyzja Mr 113 Komendanta Glownego Pahstwowej Strazy Pozarnej z dnia 3
czerwca 2008 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz Jednolitego rzeczowego
wykazu akt dla jednostek organizacyjnych Pahstwowej Strazy Pozarnej (Dz. Urz.
KGPSPNM, poz. 19).
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•

Zarza^dzenie Mr 45 Ministra Spraw Wewn§trznych i Administracji z dnia 20 maja
2008 r. w sprawie postejDowania z materialami archiwalnymi i dokumentacjq
niearchiwalnq w archiwach

wyodr^bnionych

podleglych

Ministrowi

Spraw

Wewn^trznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MSWiA Mr
9, poz. 42).
•

Decyzja Mr 17 Komendanta Glownego Pahstwowej Strazy Pozarnej z dnia 22
kwietnia 2009 r. w sprawie organizacji i zakresu dziaJania archiwow zakfadowych
oraz

zasad

post^powania

z

materiaiami

archiwalnymi

i

dokumentacjq

niearchiwalnq wjednostkach organizacyjnych Paristwowej Strazy Pozarnej.
Aktualny zasob archiwainy komendy stanowi zbior otwarty, w ktorym znajduj^ sie akta
przekazane

wedJug 163 spisow zdawczo-odbiorczych wytworzonych przez komorki

organizacyjne komendy. W otwartym zasobie znajduje si§ obecnie 1251 teczek w liczbie
okolo21,91 mb.
W roku 2011 do archiwum komendy przyje^o 161 teczek, w tym kategorii archiwalnej ,,A"
- 16 teczek i kategorii niearchiwalnej ,,B" - 145 teczek,
Dodatkowo przekwalifikowano jednq teczk§

w liczbie okoio 3,62 mb.

z kat. „ BE "do akt kat. „ A" .Ponadto

dokonano przegl^du zawartosci zasobu dokumentacji archiwum

w celu wydzielenia

materialow niearchiwalnych, ktorych okres przechowywania juz

minql i wystapiono

do archiwum Komendy Glownej PSP o pozwolenie na jej wybrakowanie.
Zgodnie z wydanymi zezwoleniami wybrakowano ogofem 77 teczek co stanowi 1,10
mb. Wydano 7 jednorazowych zezwolen na wypozyczenie lub udost^pnienie akt.

Wspotpraca
Poprzez realizacj^ swoich ustawowych zadan Komendant Powiatowy w roku 2011
wspofpracowal scisle ze Starost^ Slawiehskim oraz burmistrzami
slawiehskiego. Aktywnie uczestniczyt osobiscie
funkcjonariuszy
Bezpieczenstwa

zatrudnionych

w

KP

PSP

lub poprzez swoich przedstawicieliSlawno

w

i Porz^dku Rady Powiatu Slawienskiego,

Zarzqdzania Kryzysowego

i wojtami powiatu

posiedzeniach

Komisji

w Powiatowym Zespole

oraz w sesjach Rady Powiatu. Podczas posiedzeh

byly

przedstawiane analizy , wnioski i oceny dotycz^ce zagrozeh wyst^pujg^cych na terenie
powiatu, informacje na temat bezpieczenstwa podczas ferii zimowych , wakacji.
Swoje uczestnictwo

zaznaczyl

komendant

takze poprzez

udziai w oficjalnych

uroczystosciach na terenie powiatu, takich jak: Uchwalenie Konstytucji 3 Maja, obchody
Swieta Niepodleglosci itp. Komendant uczestniczyf takze w oficjalnych uroczystosciach
oddania do uzytku nowych inwestycji oraz imprezach sportowo-rekreacyjnych.
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Wspoldzialanie z organami administracji

rzqdowej i samorzqdowej oraz instytucjami

i

organizacjami spoiecznymi odbywa si§ przede wszystkim podczas akcji ratowniczo gasniczych. Instytucje te 53 niekiedy niezbedne do przeprowadzenia skutecznych dzialah
ratowniczych. Wymiar wspofpracy ocenia sie j'ako dobry. Pracownicy komendy aktywnie
uczestnicza^ w organizowanych pokazach ratowniczych, w zabezpieczaniu imprez
masowych oraz we wszelkiego rodzaju imprezach sportowych organizowanych na terenie
powiatu i wojewodztwa.
W ciqgu roku komendant scisle wspolpracowat z Zarz^dem Oddzialu Wojewodzkiego jak
i Powiatowego Zwiqzku Ochotniczych Strazy Pozarnych RP uczestniczqc mi^dzy innymi
w posiedzeniach Zarza^du

Oddzialu Wojewodzkiego Zwi^zku

Ochotniczych Strazy

Pozarnych RP w Szczecinie.
Komendant oraz pracownicy komendy biora, aktywny udzial w posiedzeniach Zarza_dow
Oddzialow Gminnych ZOSP RP, w spotkaniach

sprawozdawczych jednostek OSP na

terenie powiatu slawiehskiego.
Kierownictwo jednostki przywiqzuje takze duzq wag^ do wspolpracy z organizacjami
zwia^zkowymi.
Na terenie komendy dzialajq dwa zwiqzki zawodowe:
•

,,NSZZ,, Solidarnosc" przy JRG PSP Slawno,

•

,,ZZS ^Florian" przy Posterunku Darfowo.

Kalendarium wydarzeri
9 stycznia 2011 r.
Aniolow".

Udzial

XIX final WOSP odbywal si$ pod haslem „ Slawno- Miasto Ludzi

w pokazie ratownictwa technicznego

oraz prezentacja sprzetu

ratowniczo-gasniczego, a takze przekazanie na licytacj§ pluszowego misia oraz kompletu
strazackich kaiendarzy - oto atrakcje, jakie przygotowali stawiehscy strazacy na 19 final
WOSP. Strazacy ponadto zabezpieczali bieg Nordic Walking oraz „ Bieg Ptonqcego
Serca" z udzialem Komendanta Powiatowego PSP w Slawnie, ktore odbyly si§ tego dnia
w ramach kampanii promujqcej zdrowie.
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14 luty 2011 r. - narada roczna podsumowujqca dzialalnosc komendy za 2010 r. oraz
uroczyste wprowadzenie samochodow pozarniczych i sprze^u ratowniczego-gasniczego
do podzialu bojowego. Wsrod zaproszonych gosci byli miedzy innymi : Z-ca Komendanta
Glownego PSP nadbryg. Marek Kowalski , senator Piotr Zietarski, pose! Stanisiaw
Gawlowski, Zachodniopomorski Komendant Wojewodzki PSP w Szczecinie st. bryg.
Henryk Cegielka,

starosta sfawiehski Wojciech Wisniowski, Kapelan Wojewodzki

Strazakow st. kpt. ks. Ryszard Szczygiel oraz przedstawiciele samorzqdow lokalnych,
komendanci gminni OSP i pracownicy prowadza^cy sprawy ochrony p-poz w gminach.

29 marca 2011 r.- pracownicy

komendy

przy wspoludziale Zarzajdu Oddziafu

Powiatowego Zwiqzku OSP RP w Slawnie zorganizowali w Gimnazjum w Slawsku XII
Powiatowe eliminacje Ogolnopolskiego Turnieju Wiedzy Pozarniczej - „ Mfodziez
zapobiega pozarom. " W eliminacjach startowali laureaci eliminacji gminnych.
sktadajqce

sie

z

przedstawicieli

Komendy

Powiatowej

Jury

PSP w Stawnie i

Gimnazjum w Slawsku wylonilo zwyciezcow.
Dla zwyciezcow i uczestnikow nagrody ufundowalo Starostwo Powiatowe w Slawnie.
Celem organizacji tego turnieju
bezpiecznego

jest propagowanie wiedzy pozarniczej

i zasad

zachowania wsrod dzieci i mlodziezy szkolnej Zwyciezcy eliminacji

powiatowych wzi^li

udzial

w

eliminacjach

wojewodzkich,

ktore

odbyly

sie w

Gryficach woj. zachodniopomorskie.
Podczas tej uroczystosci Starosta Slawienski wr§czyl upominki dla zwyciezcow
edycji Ogolnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i mlodziezy.

XIII

Ubiegloroczna

edycja przebiegala pod haslem „ Powodz , pozar, dniem czy noca_ - straz przychodzi ci
z pomocq."
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6 maja 2011 r. - powiatowe uroczystosci w zwia^zku z obchodami
Przeciwpozarowej.
powiatowej.

Uroczystosc

odbyJa

si§

na

placu

Dni

wewn^trznym

Ochrony
komendy

W uroczystosci poza strazakami tut. komendy uczestniczyli mi^dzy

Zast^pca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP w Szczecinie
st. bryg. Roman Budynek, Starosta Siawiehski Pan Wojciech Wisniowski, ks. st. kpt.
Ryszard

Szczygief

przedstawiciele

-

kapelan

samorza^dow

strazakow

lokalnych,

wojewodztwa

komendanci

zachodniopomorskiego,

gminni

OSP i pracownicy

prowadzqcy sprawy ochrony p-poz w gminach, przedstawiciele zaprzyjaznionych sluzb
mundurowych - Policja, Straz Graniczna, Wojsko, zyczliwi pozarnictwu przedsi^biorcy
oraz mieszkahcy Sfawna i Darfowa.
Podczas uroczystosci wyrozniajqcym si§ strazakom wr^czono odznaczenia i medale
resortowe oraz akty nadania wyzszych stopni sluzbowych. Odznaczenia otrzymalo 21
strazakow, awanse na wyzsze stopnie 22 funkcjonariuszy. Pi§ciu strazakow z PSP oraz
strazacy

ochotnicy

zostali

wyroznieni

dyplomami

i

listami

pochwalnymi

za

zaangazowanie w sluzbie.
Strazakom zostal tez przekazany tego dnia

sprz§t ratowniczy - pompa szlamowa

ufundowana przez firm§ ABwood w Sfawnie .
Po zakonczeniu uroczystosci ziozono kwiaty na pobliskim cmentarzu.

15

11 czerwca 2011 r.- na stadionie OSiR w Siawnie odbyly si§ VII Powiatowe Zawody
Sirazackie Druzyn OSP z terenu powiatu slawiehskiego .
Zawody te zostaly zorganizowane przy wspoludziale oraz fundatorami nagrod byli:
Starostwo Powiatowe w Siawnie, Zarzqd Oddzialu Powiatowego ZOSP RP w Siawnie
Osrodek Sportu i Rekreacji w Siawnie

oraz

Slawiehski Dom Kultury.

Dodatkowo

nagrody ufundowali samorzajdy lokalne z terenu powiatu slawienskiego:
W

zawodach

wystartowalo

41

druzyn

reprezentujqcych

19 jednostek powiatu

slawienskiego. Najlepszq druzyna^ w gr. Ill okazala si$ jednostka OSP z Chudaczewa,
ktora dodatkowo wywalczyla puchar przechodni Komendanta Powiatowego PSP w
Siawnie za najlepiej wykonane cwiczenie

bojowe. Wszystkie 8 jednostek OSP ktore

wystawily druzyny w III gr. otrzymato nagrody rzeczowe w postaci 2 tlumic aluminiowych
i linki ratowniczej. Nagrody - puchary otrzymali takze najmlodszy i najstarszy uczestnik
zawodow.
W trakcie zawodow odbyly si§

konkursy dla dzieci. Nagrody w tych konkurencjach

ufundowat OSiR w Siawnie.
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18 czerwca 2011 r. - 111 Festyn „ Mundurowi dla Kuby i Jurka " odbyl sie na stadionie
OSiR

w

Slawnie z inicjatywy ks. Marcina Wolanina. W ramach spotkania dla

przyjemnosci i rekreacji,

grajqc w pilk§ noznq, postanowilismy

zrobic pi§knq i

wzruszajqca^ rzecz wspolorganizujqc festyn z ktorego dochod przeznaczylismy zakup
dwoch

materacy

rehabilitacyjnych

i

specjalistycznego

podnosnika.

Wraz

z

nadlesnictwem, policjq, straza^ granicznq i ksi^zmi z tut. parafii przygotowalismy konkursy
dfa dzieci i dorosfych, pokazy sprz^tu ratowniczego, kiermasz roslin ozdobnych, loterie
fantowq. Grupa Ratownictwa PCK sprawdzala pomiar cukru we krwi. Wszystko to za
symboliczna opiate na ce! charytatywny. To by! festyn ludzi dobrych sere.

20 pazdziernika 2011 r. - wziejismy czynny udzial w cwiczeniach powiatowego Zespoiu
Zarz^dzania Kryzysowego „ Katastrofa drogowa 2011". W tym dniu uruchomione zostaly
wszystkie sluzby ratownicze: straz . policja , sluzby ratownictwa medycznego, zarzqdca
drogi ,

przedstawiciele

Powiatowego Zespotu Zarz^dzania Kryzysowego i Urzedu

Wojewodzkiego. Podczas cwiczeh sprawdzono
alarmowy 112. Symulacja wypadku drogowego

miedzy innymi jak dziala numer
zakladala zderzenie

autocysterny ,

ktora ulega uszkodzeniu i rozszczeinieniu , samochodu typu BUS wiozqcego 12 uczni
oraz samochodu osobowego w ktorym znajdujq si§ 4 osoby. Celem cwiczeh bylo
wypracowanie procedurwspolnego dzialania sluzb ratowniczych, doskonalenie gotowosci
powiatowych

i

gminnych

elementow

systemu

reagowania

kryzysowego,

oraz

sprawdzenie tych siuzb w praktycznym dzialaniu.
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25 listopada 2011 r. z inicjatywy Komendanta Powiatowego PSP w Siawnie odbyla si§ w
miejscowosci Janiewice uroczysta odprawa podmiotow ratowniczych wchodzqcych w
sklad ksrg na terenie powiatu slawiehskiego. W odprawie uczestniczyli przedstawiciele
samorza^dow terytorialnych powiatu slawiehskiego oraz przedstawiciele jednostek OSP T
komendanci gminni OSP i pracownicy prowadzqcy sprawy ochrony p-poz w gminach.
Glownym tematem spotkania bylo : omowienie cwiczeh ,,Katastrofa drogowa 2011",
statystyka dzfalah ratowniczych na terenie powiatu, rozliczenie dotacji przyznanych na
KSRG oraz rozlokowanie sprzeju znajdujqcego si§ w dyspozycji jednostek, przegl^dy
techniczne jednostek OSP, porozumienie o wspolpracy pomi^dzy poszczegolnymi
jednostkami samorzqdu terytorialnego.
W trakcie spotkania zostalo przeprowadzone szkolenie z obslugi aparatow ochrony drog
oddechowych. Szkolenie prowadzil Ryszard Kabata - pracownik KM PSP Koszalin.
Podczas spotkania Wojt Gminy Slawno przekazat aparaty ochrony drog oddechowych dla
jednostki OSP Janiewice.
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21 grudnia 2011 r. - tradycyjnym oplatkiem podzielili sie slawiehscy strazacy. Wsrod
zaproszonych gosci by! obecny ks. st. kpt.

Ryszard Szczygief - kapelan strazakow

wojewodztwa Zachodniopomorskiego,
Spotkania opiatkowe odbyty si$ na terenie Komendy Powiatowej PSP w Sfawnie jak i
Jednostki Ratowniczo-Gasniczej PSP Posterunek Darlowo

Osiqgni^cia sportowe
W roku 2011 zorganizowano na terenie wojewodztwa Zachodniopomorskiego
kilka imprez sportowych, w ktorych udzial wzieji funkcjonariusze naszej komendy.
Do szczegolnych osi^gni^c w tej dziedzinie zaliczyc nalezy:
•

zajecie 3 miejsca w XTurnieju Pilki Siatkowej o Puchar Zachodniopomorskiego
Komendanta Wojewodzkiego PSP w Szczecinie,

•

zajecie 8 miejsce w Mistrzostwach Wojewodztwa Zachodniopomorskiego w
Sporcie Pozarniczym,

•

zajecie 2 miejsca w X Turnieju Tenisa Stolowego o Puchar
Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP w Szczecinie.
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ZAGADNIENIA KADROWE
2011 rok nie przyniosi istotnych zmian w strukturze zatrudnienia w Komendzie
Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Stawnie. Stan osobowy uzupelniony w ciqgu
roku pozwolil na sprawne funkcjonowanie Komendy jak

i ciqgtosc sluzb pelnionych w

JRG w Siawnie. Miniony 2011 rok byl okresem intensywnych szkoieh. W zwi^zku z
pozyskaniem nowego samochodu GBA 2,5/24 na podwoziu samochodu Renault
przeprowadzono szkoienie specjalistyczne kierowcow - operatorow samochodu oraz
zalogi PA Darlowo.

Przeprowadzono rowniez szereg szkolen wewnejrznych dla

funkcjonariuszy o najmniejszym stazu sluzby w celu zapoznania si§ z wyposazeniem,
parametrami oraz obslugq sprz^tu pozarniczego w jaki wyposazona jest JRG w Siawnie i
Posterunek w Dartowie.
Wedtug stanu zatrudnienia na dzieh 31 grudnia 2011 roku w KP PSP Slawno
zatrudnionych bylo 69 funkcjonariuszy i dwie osoby cywilne.
Struktura zatrudnienia funkcjonariuszy w poszczegolnych korpusach na koniec
2011 roku ksztattowaJa si§ nast^puja^co:
•

9 oficerow,

•

10 aspirantow,

•

34 podoficerow,

•

16 szeregowcow,

•

2 pracownikow cywilnych.

Stan zatrudnienia na dzieh 31. 12. 2011 roku
Pracownikow cyw
2
Oficerow ; 9

Strazakow; 16

a Strazakow
n Podoficerow
n Aspirantow

Aspirantow ; 10

n Oficerow
• Pracownikow cyw.

Podoficerow; 34
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Ogolne zatrudnienie przedstawia si§ nast^puj^co:
•

W KP PSP 9 funkcjonariuszy systemu codziennego i 2 pracownikow cywilnych,

•

Powiatowe Stanowisko Kierowania - 5 funkcjonariuszy,

•

JRG PSP Siawno wtym Posterunekw Darlowie Jqcznie 55 funkcjonariuszy,
z czego w Stawnie 34 funkcjonariuszy, w Darlowie 21 funkcjonariuszy.

Zatrudnienie wg pfci:
•

3 kobiety,

•

68 mezczyzn.

Zatrudnieni wg pionu stuzbowego:
•

operacyjny 63 funkcjonariuszy,

•

logistyka 2 funkcjonariuszy + 2 pracownikow cywilnych,

•

prewencja 1 funkcjonariusz,

•

pozostale 3 funkcjonariuszy.

Zatrudnienie

funkcjonariuszy

wg

poziomu

wyksztaJcenia

przedstawia

nast§puja_co:
•

wyzsze 16funkcjonariuszy, wtym 2 kobiety,

•

licencjackie 10 funkcjonariuszy,

•

poiicealne 7 funkcjonariuszy,

•

poiicealne 1 pracownik cywilny-kobieta,

•

srednie 35 funkcjonariuszy,

•

srednie 1 pracownik cywilny,

•

zasadnicze 1 funkcjonariusz.

Zatrudnienie wg systemu stuzby :
•

codzienny 9 funkcjonariuszy + 2 pracownikow cywilnych,

•

zmianowy 60 funkcjonariuszy.

W ubieglym roku rotacja kadr w komendzie przedstawiafa si§ nast^puj^co:
W 2011 roku w KP PSP w Slawnie, w zwiazku z nabyciem prawa do przejscia na
zaopatrzenie emerytalne sluzb§ zakonczylo 6 strazakow.
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W zwiqzku z obchodami ,,Dnia Strazaka 2011 roku" awansowato na wyzsze
stopnie sluzbowe ogolem 16 strazakow, w tym :
•

4 oficerow,

•

4 aspirantow,

•

7 podoficerow,

•

7 strazakow.

Za wzorowa. postaw§ i wysokie osia^gni^cia

w realizacji zadah stuzbowych

wyroznionych zostato :
•

srebrnym medalem za „ Dlugoletniq Sluzbe/' - 5 strazakow,

•

brqzowym medalem za „ Dlugoletniq Sluzbe/' - 4 strazakow,

•

srebrna, odznakq „ zasluzony dla ochrony ppoz." - 1 strazak,

•

brqzow^ odznak^ ,,Zasiuzony dla ochrony ppoz." - 2 strazakow,

•

zfotym medalem ,,Za zaslugi dla pozarnictwa" - 4 strazakow,

•

srebrnym medalem ,,Za zaslugi dla pozarnictwa" - 1 strazak,

•

br^zowym medalem ,,Za zaslugi dla pozarnictwa" - 3 strazakow,

•

odznakq „ Zasluzony d!a ochrony ppoz." - 1 strazak.

Szkolenie kadr
Jednym z glownych celow polityki kadrowej Komendanta Powiatowego jest
podnoszenie poziomu posiadanych kwalifikacji zawodowych i poziomu posiadanego
wyksztalcenia ogolnego funkcjonariuszy. W celu realizacji tych zalozeh stanowisko
kadrowe

KP PSP Slawnie

odpowiedniego

podejmowalo

dzialania zmierzajqce

do zapewnienie

poziomu przygotowania kadr z uwzgl^dnieniem potrzeb w zakresie

technik i taktyki dzialah ratowniczych, wynikajqcych z poszerzajqc^ si^ formulq dzialah w
ramach Krajowego Systemu Ratowniczego - Gasniczego.
W wyniku tych dzialah poszczegolne formy ksztatcenia zawodowego PSP na dzieh
31 grudnia 2011 roku przedstawiajq si§ nastepuj^co:
Lp.

Forma ksztafcenia kwalifikacyjnego

Ukohczone
szkolenie w

W trakcie
szkolenia

1.

Studia podyplomowe w SG SP

0

0

2.

0

0

0

0

4.

Zaoczne studia inzynierskie
wSGSP
Przeszkolenie zawodowe
w SG SP w Warszawie
Zaoczna Szkota Aspirantow PSP

1

3

5.

Szkolenie uzupetniajqce strazaka

3

1

6.

Szkolenie podstawowe

2

A
*t

2011 r.

3.
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Lqcznie wszystkie formy ksztalcenia zawodowego Panstwowej Strazy Pozarnej
w roku 2011 ukoriczylo 6 funkcjonariuszy, a w trakcie szkolenia obecnie jest 8
funkcjonariuszy.
Jednoczesnie strazacy ukohczyli roznorodne kursy specjalistyczne wzakresie:
Ukoriczone
szkolenie w
2011 r.

Stan wyszkolenia
na dzieh
31.12.2010 r.

0

38

0

7

3.

Obslugi samojezdnych podestow
ruchomych
Konserwatorow samojezdnych
podestow ruchomych
Obstugi auto - drabin

4.

Sternikow motorowodnych

0

32

5.

Ratownika medycznego PSP

0

68

29

68

6.

w tym egzamin recertyfikujqcy
zdaio
Kierowania ruchem drogowym

Lp.
1.
2.

7.

Rodzaj kursu

Ratownictwa chemicznoekologicznego

34

43

0

6

W minionym 2011 roku w Komendzie Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Slawnie obserwuje si§ tendencje do podnoszenia przez funkcjonariuszy posiadanych
kwalifikacji zawodowych i poziomu wyksztalcenia ogolnego. Godnym uwagi aspektem
tego zjawiska jest fakt, iz nastepuje to glownie z inicjatywy wlasnej pracownikow.
Na dzieh 31grudnia 2011 roku posiadane wyksztafcenie podnosi:
na studiach licencjackich cywilnych

- 3 funkcjonariuszy,

Zaoczna SzkoJa Aspirantow PSP

- 3 funkcjonariuszy,

W planach szkoleniowych na 2012 rok ujeto daisze podnoszenie kwalifikacji
zawodowych przez funkcjonariuszy poprzez udziai w szkoleniach specjalistycznych
zgodnie z potrzebami.
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ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKIE
Na dzieri 31 grudnia 2011 r. KP PSP w Stawnie posiadala w podziale bojowym 13
pojazdow samochodowych, 5 Posterunek PSP Darlowo i 8 w JRG Sfawno.
Ponizsza

tabela

przedstawia

posiadane

pojazdy

wraz

z

normami

eksploatacyjnymi.

Lp-

Marka i typ
pojazdu:

Oznaczenie:

1.

Jelcz 004

GCBA 6/32

W
eksploatacji
od:
1988.05.10

2.

Jelcz415

SCO 37

Renault

GLBA-Rt

Mascott

1/2,5

Renault

GLBA-Rt

Mascott

1/2,5

3,

4.

Renault
5.

Kerax
Iveco

6.

Magirus
Renault

7.

Midlum

Norma
eksploatacji:

Przekroczenie
normy o:

12lat

11 lat

1988

20lat

2lata

2004.10.22

12lat

-

2004.10.22

12lat

-

GCBA 5/48

2004.12.29

12lat

-

SRw

1986.06.13

15lat

10 lat

GBA 2,5/24

2010.12.15

10 tat

-

8.

Opel Vectra

SLOp

1996.10.03

10 lat

5 lat

9.

Renault 406

SLOp

1996.03.20

10lat

Slat

10.

MAN

SHD25

2008.10.31

20 lat

-

SLRr

2005.12.28

12 lat

-

SLKw

1993.08.06

12 lat

6 lat

SLRr

2006.12.18

12 lat

-

Nissan
11.
12.

Pickup

VW T 4 Bus
Nissan

13.

Navara
Zgodnie

z

normatywem zachodzi

pilna

potrzeba

kupna

sredniego

samochodu ratowniczo dla JRG Sfawno.
Jak wynika z powyzszej tabeli 6 pojazdow ma przekroczone dopuszczalne przepisami
normy eksploatacyjne.
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Zakup uslug remontowych i napraw posiadanych pojazdow i sprzeju silnikowego
wykonano na kwot§ - 30 000 zf.
Zgodnie

z

normatywem

zachodniopomorskiego
Zachodniopomorskiego

na

pojazdy

okreslonym

i
oraz

sprz§t

na

terenie

zatwierdzonym

Komendanta Wojewodzkiego

w

wojewodztwa
2006

PSP w Szczecinie

przez
nasza

komenda jest niedoposazona w:
- sredni samochod ratownictwa technicznego - 2 szt.,
- sredni samochod ratowniczo gasniczy- 1 szt.,
- lekki samochod dowodzenia i f^cznosci - 1 szt.,
- samochod ci§zarowy o masie calkowitej do 3,5 tony - 2 szt.,
- mobilny agregat prqdotworczy o mocy powyzej 20 kVA - 1szt.

Zakupy i doposazenia w sprz§t
W 2011 dokonalismy nast^pujqcych zakupow:
- doposazylismy agregat pompowy za kwot§ 11 tys. ziotych mi^dzy innymi w w§ze
ttoczne w ilosci 28 szt.,
- zakupilismy dwa detektory napi^cia za kwot^ 5,5 tys. zfotych,
- do dzialari w zakresie ratownictwa chemicznego zakupilismy 30 szt. ubrah zast^pczych,
- do dekontaminacji wst^pnej 6 kompletow ubrah lekkich do ochrony przeciwchemicznej
za kwot§ 5 tys. ziotych.
Lgczny koszt zakupu sprz^tu - ponad 21,5 tys. z*.
Remonty
W roku 2011 realizowano biezqce zadania remontowe zmierzajqce do obnizenia
kosztow eksploatacji, podniesienia funkcjonalnosci pomieszczen oraz dbalosci o estetyke
nieruchomosci. Na zakup uslug remontowych i niezb^dnych materialow budowlanych
oraz instaiacyjnych wydano kwote 24 tys. zl.
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ZAGADNIENIA FINANSQWE
Plan budzetu na 2011 r. w dziale 754 ochrona przeciwpozarowa, rozdziale 75411

-

bezpieczehstwo publiczne i

komendy powiatowe Pahstwowej

Strazy Pozarnej przedstawia ponizsza tabela:
Plan budzetu
w dziale 754, rozdziale
75411
Ustawa budzetowa
na2011 r.
Plan po zmianach
na
31.12.2011 r,
Wykonanie na dzieri
31.12.2011 r.

Wynagrodzenia
oraz pochodne

Rzeczowe
wydatki

Plan ogolem

3.386.768,00

839.232,00

4.226.000,00

3.735.265,00

889.312,00

4.624.577,00

3.735.261,55

889.304,38

4.624.565,93

Plan budzetu na 2011 r., w ciajgu calego roku

wzrosl o 398.577 zlotych

Zwiekszone srodki finansowe w budzecie przeznaczono na wydatki jak nizej:
1) wyplat§ rekompensat za nadgodziny dla funkcjonariuszy - 250.697
2) wyplat§ nie zaplanowanych odpraw emerytalnych i nagrod jubileuszowych
dla funkcjonariuszy z przyznanej rezerwy celowej
3) dodatkowe srodki na dziatalnosc ratowniczo-gasniczq
Najwi^kszy wzrost

-

97.800
50.080

w ciqgu roku w y s t q p i l w wydatkach rzeczowych w ktorych

plan zwiekszyi si^ o 16% ,natomiast w wynagrodzeniach plan wzrosl o 8%.

Udziat procentowy wydatkow w budzecie w 2011 r.
81%-wynagrodzenia i pochodne
19% - pozostale
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Wynagrodzenie i pochodne stanowiiy najwi^kszy udzial w calej strukturze wydatkow
wynosily 81 % ogolu wydatkow w analizowanym okresie.
Pozostale wydatki rzeczowe stanowiiy 19% budzetu, a ich struktura przedstawiala si
nast§puja_co:
•

ekwiwalenty i rownowazniki dla funkcjonariuszy - 40%

•

stale koszty zwiqzane z funkcjonowaniem jednostki - 60%

ANALITYCZNE ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA BUDZETU ZA 2011 ROK

KPPSP rozdziat 75411
Lp.

Paragrafy wydatkow
Wykonanie
31.12.11

Zobowiaza
nia na
dzieh
31.12.11

3.177.499,00

3.177.498,32

233.108,80

474.966.00

474.965,90

69.999.00

69.997.13

4.636.47

12.801,00

12.800,20

852,19

3.735.265,00

3.735.261,55

238,597,46

241.419,00

241.418.69

Plan po
zmianach
1.

Uposazenia i nagrody roczne
§ 4050,4070

2.

Pozostale naleznosci funkcjonariuszy
§4060
Wynagrodzenie sluzby cywilnej
§4010,4020,4040
Skladki spoleczne § 41 1 0,41 20

3.
4.

Razem wynagrodzenia i pochodne
(1-4)
6. Swiadczenia § 3020: 3030,3070
5.

7. Wynagrodzenia bezosobowe §4170
8. Rownowazniki

pieniezne i
ekwiwalent dla funkcjonariuszy § 4180
9. Zakup materialow i wyposazenia
$4210
10. Zakup sprzeju § 4250

6, 000,00
122.305,00

6.000,00
122.304.12

228.559,00

228.559,00

13.199;00

13.198.66

11. Zakup energii § 4260

98.761,00

98.760.88

12. Zakup uslug remontowych § 4270

21.656,00

21.655,03

13. Pozostale wydatki rzeczowe

157.413,00

157.408,00

1.984,87

14. Razem wydatki rzeczowe (7-13)

889.312,00

889.304,38

16.970,04

4.624.577,00

4.624.565,93

15 OGOLEM WYDATKI ( 5+14)

3.842,03

11.143,14

255.567,50

ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE

POWIATU

Jednostki ochrony p.poz. znajdujqce si§ na terenie powiatu

PSP

JRG Slawno
Posterunek Dartowo

OSP spoza systemu

OSP w ksrg
OSP Domastawice
OSP Stary Jaroslaw
OSP Wiekowice
OSP Chudaczewo
OSP Karsino
OSP Malechowo
OSP P^kanino
OSPStaniewice
OSP Stawsko
OSP Zukowo

OSP Barzowice
OSP Bukowo Morskie
OSP Cisowo
OSP Dobiesfaw
QSP Jezyczki
OSP Kowalewice
OSP Krupy
OSP Stowino
OSP ta.cko
OSP Mastowice
OSP Nacmierz
OSP Sulimice
OSP Karwice
OSP Ostrowiec
OSPSulechowo
OSP Marszewo
OSP Patowko
OSP Pieszcz
OSP Postomino
OSP Wilkowice
OSP Bobrowice
OSP Gwiazdowo
OSP Janiewice
OSP Stary Krakow
OSP Wrzesnica

Wojskowe
straze pozarne
J.W.WICKO
CENTRUM
SZKOLENIA
J.W.DARtOWO
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Rozmieszczenie poszczegolnych jednostek na terenie powiatu
OSP z ksrg

Rozmieszczenie jednostek wfa_czonych do struktury ksrg na terenie powiatu
stawiehskiego pozwala na podjecie ewentualnych dziafan w czasie nie
przekraczajqcym 15 min.
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Rozmieszczenie jednostek posiadajacych sprzet do ratownictwa drogowego

JRG Slawno
Posterunek Darlowo
OSP Pekanino
OSP Stary Jaroslaw
OSP Chudaczewo
OSP Malechowo
Rozmieszczenie jednostek posiadajacych sprzet do ratownictwa wodnego

JRG Slawno
Posterunek Darlowo
OSP Malechowo

Dzialania ratowniczo gasnicze na terenie powiatu stawienskiego
w2011 r.
W roku 201 1 na terenie Powiatu zanotowano ogolem 843 interwencje jednostek
strazy pozarnej. Na t^ liczb§ podejmowanych dzialari ratowniczo - gasniczych skfadaj^

•
•
•

390 pozarow,
426 miejscowych zagrozeri,
26 alarmow fatszywych.

Pozary ogolem 390
Pozary wedlug wielkosci:
• Malych 369,
» Srednich 17,
« Duzych 4,
• Bardzo duzych 0.
Miejscowe zagrozenia ogolem 426
Miejscowe zagrozenia wedlug wielkosci:
• Malych
61,
• Lokalnych
365,
• Srednich
0,
• Duzych
0,
• Gigantycznych
0.
Alarmy Falszywe 27
• w dobrej wierze 23,
• zlosliwych 2,
• z instalacji wykrywania 2.

UdziaJ ratownikow i zalog w dzialaniach

Pozar
Miejscowe
zagrozenie
Alarm
fafszywy
Powiat

Meldunki
spetniajqce
warunki

Zatogi
ogotem

Zatogi
JRG

Zatogi
OSP
wKSRG

Zaiogi
OSPz
poza KSRG

390

690

427

155

100

426

538

388

116

34

27

35

28

5

2

843

1263

843

276

136

31

llosc zdarzeh w zaieznosci od rodzaju

Zdarzenia: pozary z podziatem na wielkosc.

D mate
E srednie
Dduze
D bardzo duze
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llosc miejscowych zagrozeh wzaleznosci od wielkosci

400 350

ODO

300
9t;n
zou
200
1^0
I OU

100

61

^n
OU

n
u

0

1

2

male

_°_^_^°l

3

lokalne

4

srednie

duze

5
gigantyczne

Udziat ratownikow i zalog w dzialaniach w porownaniu do roku 2010
Meldunki
spefniajqce
warunki

ZaJogi
ogofem

Zafogi
JRG

Zafogi
OSP
w ksrg

Zafogi
OSPz
poza ksrg

327

570

373

126

71

390

690

427

155

100

Miejscowe
zagrozenia
2010

522

694

455

143

96

2011

426

538

388

116

34

Alarmy
falszywe
2010

35

41

36

1

4

2011

27

35

28

5

2

Powiat
2010

884

1305

864

270

171

2011

843

1263

843

276

136

Pozar
2010
2011

Ilosc zdarzeri w latach 2005 r. - 2011 r.

A Af\f\U
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uuu1 1 Zdarzenia
Pozary

n

or\r\-

1 1 (Viz
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600
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_
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if\r\
1
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1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ROK

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

OGOLCM

741

1108

838

964

838

884

843

POZAR

363

467

290

337

353

327

390

MZ

577

582

510

598

450

522

426

AF

15

59

38

29

35

35

;

W roku ubiegtym podczas przeprowadzania inspekcji gotowosci operacyjnej w
jednostkach OSP z Krajowego Systemu
uchybieh,

co do znajomosci

Ratowniczo - Gasniczego nie stwierdzono

obslugi sprzetu i znajomosci z przepisow ruchu

drogowego. Wszystkie jednostki przygotowane 53 do dzialah prawidlowo
i w pelnej gotowosci.
Ponadto w miesiacu pazdzierniku, dokonano przeglajdu stanu technicznego pojazdow i
sprzetu silnikowego w jednostkach OSP z terenu powiatu.
Komisja powolana przez Komendanta Powiatowego Pahstwowej Strazy Pozarnej
w Slawnie ocenila skontrolowane jednostki w sposob nast^pujqcy:
1. Jednostki OSP z gminy Slawno - ocena 5,0
2. Jednostki OSP z gminy Dartowo - ocena 5,0
3. Jednostki OSP z gminy Malechowo - ocena 4,9
4. Jednostki OSP z gminy Postomino - ocena 4,8
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CHARAKTERYSTYKA SPECYFICZNYCH

ZDARZEN

W 2011 ROKU
13 maja - Pozar zabytkowego kosciola w Slawsku
W dziataniach ratowniczych udziai braty zastepy:
PSP-5
OSP w KSRG - 2

QSP-1
Inne stuzby - 2
Ogofem osob -31
Czas akcji ratowniczej: 8 godz. 40 mm.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono

pozar drewnianej konstrukcji

wiezy kosciola w Slawsku. Ogieri dostrzezono okoto godz. 23 i zostai zauwazony przez
miejscowa^ mlodziez . W akcji gasniczej bralo udziai 8 zast§pow jednostek ratowniczych.
Po zakonczeniu dzialah na miejscu pozostawiono jednostk§ OSP Slawsko na 6 godz.
Celem dozorowania miejsca zdarzenia. Straty powstale w wyniku pozaru oszacowano na
kwote okolo 15 tys zl.

03 sierpnia - Pozar gospodarstwa rolnego w Racistawiu
W dziataniach ratowniczych udziai braty zasfepy:
PSP-4
OSP w KSRG - 3

OSP- 6
Inne stuzby ~ 6
Ogotem osob - 62
Czas akcji ratowniczej: 16 godz. 18min.
Pozar wybuchl poznym popoludniem. Ploneja stodola, obora oraz szopa z
pomieszczeniem

garazowym.

Ogniem

obj§ta

byla

cala

powierzchnia

budynkow

gospodarczych tj. okolo 400 kw. Wlasciciel ocenil poniesione straty na kwot§ okolo 150
tys zl. Dzieki sprawnej akcji uratowano budynek mieszkalny, dwa traktory, pras§ do
slomy, ladowacz (cyklop), 6 szt. Bydla oraz zboze rosnqce wokol gospodarstwa.
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29 wrzesnia Malechowo - Wypadek busa
Wdziataniach ratowniczych udziat braty zast$py:
PSP-3
Inne stuzby - 9
Ogotem osob - 23
Czas akcji ratowniczej: 4 godz.39 min.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono samochod dostawczy na poboczu
drogi, ktory uderzytw drzewo. Zabezpieczono miejsce zdarzenia i odlaczono akumuiator.
W pojezdzie znajdowaly si§ cztery osoby , ktore przy pomocy sprzetu hydraulicznego i w
obecnosci

lekarza pogotowia ewakuowano z pojazdu. Podczas dalszych czynnosci

medycznych prowadzonych przez lekarza stwierdzono zgon pasazera, a trzy

osoby

poszkodowane przetransportowano do szpitali w Koszalinie i Slawnie.

01 pazdziernika Niemica-Wypadek trzech samochodow osobowych
Wdziataniach ratowniczych udziat braty zastqpy:
PSP-3
OSP w KSRG - 2
Inne stuzby- 10
Ogotem osob - 34
Czas akcji ratowniczej: 3 godz.57 min.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono wypadek trzech samochodow
osobowych. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, W poczatkowej fazie dzialah przystapiono
przy pomocy sprzetu hydraulicznego do uwolnienia kierowcy z z samochodu marki golf, w
nast^pnym etapie udzielono
wypadku.

pomocy szesciu mniej poszkodowanym uczestnikom

Po przeprowadzeniu

akcji

reanimacyjnej

przez

pogotowie

ratunkowe

stwierdzono zgon kierowcy z w/w golfa. Pozostate szesc osob przetransportowano do
szpitali w Stawnie i Koszalinie.
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03 pazdziernika Rzyszczewo - Wypadek samochodow osobowego i dostawczego
W dziataniach ratowniczych udziat braty zasfepy:
PSP-3
fnne sluzby - 7
Ogotem osob - 20
Czas akcji ratowniczej: 3 godz.39 mm.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono uderzenie czolowe samochodu
osobowego

w dostawczy.

Zabezpieczono miejsce

zdarzenia,

lekarz

pogotowia

ratunkowego stwierdzil zgon kierowcy, kierowc§ busa rannego przetransportowano do
szpitala w Koszalinie.

27 listopada - Pozar hurtowni okien i drzwi w Niemicy
W dziataniach ratowniczych udziat braty zastqpy:
PSP-6
OSPwKSRG- 5

OSP- 4
Inne sluzby - 2
Ogotem osob - 54
Czas akcji ratowniczej: 15godz. 33 min.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono pozar hurtowni okien i drzwi PCV
w Niemicy. Z chwila^ przybycia jednostek strazy pozarnej, pala^cy sie obiekt obj^ty byl
calkowicie pozarem. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Podano pocza^tkowo 3 prady
gasnicze wody w natarciu na palqcy si^ budynek w miare przybywania kolejnych
jednostek zwi^kszono do 5.Akcj$ gasniczq utrudnial bardzo siiny wiatr. Po ugaszeniu hali
przystapiono do prac rozbiorkowych. Wtasciciel ocenil straty na okolo 400 tys zl.
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RQZPOZNANIE ZAGROZEN POZAROWYCH
W roku

2011

czynnosci

kontrolno

-

rozpoznawcze

na terenie

powiatu

siawiehskiego skierowane byly gfownie na grupe^ obiektow ZL-V kategorii zagrozenia A,
szczegolnie w obiektach przeznaczonych na letni wypoczynek dzieci i mlodziezy.
Dokonano w nich oceny przestrzegania przepisow przeciwpozarowych. Szczegolny
naclsk zostaf polozony na zapewnienie wlasciwych warunkow ewakuacji, tj. dlugosci,
szerokosci i pozostalych parametrow drog, przejsc i dojsc owakuacyjnych.
Ponadto dzialania kontrolne objety grupy obiektow, ktore to zostaly wyznaczone do
kontroli w ramach wytycznych uzyskanych drogq sluzbowq, jak chocby nawet wspolne
kontrole

z

Powiatowym

Inspektorem

Nadzoru

Budowlanego

w

budynkach

przeznaczonych na mieszkania socjalne.

Dzialania kontrolne przeprowadzone zostaly miedzy innymi:
•

W obiektach przeznaczonych do zimowego i letniego wypoczynku dzieci
i mlodziezy, w szczegolnosci z obowi^zkiem opiniowania karty kwalifikacyjnej,

•

W obiektach widowiskowo - sportowych, w szczegolnosci z planowanymi imprezami
masowymi,

•

W obiektach uzytecznosci publicznej,

•

W obiektach oddawanych do uzytku, dla ktorych wymagane bylo uzgodnienie projektu
budowlanego przez rzeczoznawc§ ds. zabezpieczeh ppoz.,

•

W obiektach zobowiqzanych do posiadania monitoringu pozarowego,

»

W domach wczasowych i pensjonatach - w tym kontrole sprawdzajqce,

Funkcjonariusze PSP skontrolowali 133 obiektow, w tym:
•

13 obiektow uzytecznosci publicznej, co stanowi 9
obiektow,

•

102 obiektow zamieszkania zbiorowego (72%),

•

24tereny lesne (171%),

•

3 zakladow produkcyjnych i magazynowych (2%).

% liczby skontrolowanych
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llosc kontroli wedtug rodzaju
obiektow
zaktady
produkcyjnei
magazynowe
2%

obiekty
uzytecznosci
publicznej
9%

tereny lesne

17%

obiekty
zamieszkania
zbiorowego

W trakcie czynnosci kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono, ze w skontrolowanych
obiektach wystapifo 61 nieprawidJowosci w zakresie:
1. Warunkow ewakuacji mogqcej spowodowac zagrozenie zycia ludzi - 20:
•

niedopuszczalnej dfugosci lub szerokosci drog ewakuacyjnych,

•

nieodpowiedniej obudowy lub wystroju korytarzy i pomieszczeh,

•

nieodpowiedniej obudowy lub zabezpieczenia przed dymem pionowych drog
ewakuacyjnych,

•

brak oswietlenia ewakuacyjnego,

•

skladowanie materiafow palnych, brak droznosci i oznakowania.

2 Wyposazeniu w sprz§t i urzqdzenia przeciwpozarowe - 8:
•

brak podr^cznego sprz^tu gasniczego,

•

uszkodzony lub niesprawny sprz^t,

•

brak na wyposazeniu instalacji wodociqgowej wewn^trznej,

•

brak lub zfy stan techniczny instalacji sygnalizacji pozarowej.

3. Braku wymaganych

badah lub niesprawnosc instalacji uzytkowych (elektrycznej,

odgromowej, gazowych itd.}- 13.
4. Dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpozarowej - 9.
5. Innych nieprawidfowosci -11.

Hose wystspujqcych
nieprawjdlowosci
mne
nieprawidtowosc
i
13%
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uzytkowych
21%

warunki
ewakuacji
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spowodowac
zagrozenielud;
33%

osazeniew
sprzet i
urzadzenia
przeciwpozarow
e
13%

Instalacja sygnalizacyjno - alarmowa ,,Monitoring"
Argumentem prawnym narzucaja^cym obowia^zek instalowania oraz monitorowania
systemow sygnalizacji pozaru w wyznaczonych obiektach uzytecznosci publicznej jest §
28 rozporza^dzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkow,

innych

obiektow

budowlanych i terenow (Dz. U. z 2006 r. Mr 80 poz, 563 z pozn. zm.).
Skuteczne egzekwowanie tego wymogu spowodowalo, ze do dnia dzisiejszego
wdrozono powyzsze zasady w 9 obiektach, ktore pod)qczono do stacji monitorujqcej w
KP PSP Slawno powstalej w czerwcu 2004 r.
Obiekty, w ktorych zgodnie z § 23 rozporza^dzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z
pozn. zm.) oraz obiekty, w ktorych ponadnormatywnie jest wykonana instalacja
sygnalizacyjno-alarmowa i podlaczona do stacji monitorujqcej w PSK KP PSP w Sfawnie
to
•

1. Muzeum ,,Zamek Ksia^t Pomorskich w Dartowie ul. Zamkowa 4,
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•

2. OW^Dukat" w Dabkach ul. Wydmowa 9,

•

3. HOTEL ,,Lidia" w Darlowie, ul. Dorszowa,

•

4. Bank PKO BP S.A. w Darlowie, ul. Morska,

•

5. Bank PKO BP S.A. w Siawnie, ul. M. C. Sklodowskiej,

•

6. Bank Spoldzielczy w Siawnie, ul. Kopernika 5,

•

7. Hotel JAN" w Darlowie na ul. Slowianskiej 24,

•

8. TP S.A. centr. tel. na 1 pie^rze. ul. Polanowska 1 w Siawnie,

•

9. Hotel ,,Delfin" w DaJDkach, ul. Darlowska 15,

•

10. OSW,,Argentyf w Dqbkach, ul. Wczasowa 17.

Zaktady pracy o najwyzszym zagrozeniu pozarowym lub innym
miejscowym zagrozeniu :
Na terenie

powiatu

slawieriskiego wystepuje

1 zaklad pracy, w ktorym

przewidywany zasi^g zagrozenia obejmuje wody gruntowe i powierzchniowe,
a usuni^cie skutkow przewidywanych zdarzeh wymagac b^dzie dzialah specjalistycznych
sluzb ratowniczych:
•

BazaPaliw,,ORLEN PETROCENTRUM" - Filia w Siawnie
ul. Dworcowa 9.

Post^powanie nadzorczo - egzekucyjne.
Na podstawie dzialah kontrolnych, w celu usuni^cia stwierdzonych nieprawidlowosci
przez wiascicieli, zarza^dzaja^cych i uzytkownikow obiektow lub terenow, Komendant
Powiatowy Pahstwowej Strazy Pozarnej w Siawnie wszczql post^powania nadzorczo egzekucyjne w ramach, ktorych:
•

wydano 15 decyzji administracyjnych,

•

wydano 14 stanowisk w sprawie przystapienia do uzytkowania
obiektow

•

nalozono 1 mandat karny
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Post^powanie nadzorczo -egzekucyjne
mandaty karne
3%

decyzje
administracyjne
50%

stanowiskaw
sprawie
przystapienia
douzytkowania
47%

Czynnosci kontroino - rozpoznawcze niejednokrotnie prowadzone byfy przy wspofudziale
innych organow takich jak:
•

Powiatowy Nadzor Budowlany,

•

Policja,

•

Starostwo Powiatowe,

•

Administracja budynkow mieszkalnych.

W roku 2011 funkcjonariusz pionu kontroino - rozpoznawczego Komendy Powiatowej
PSP
P

w

Sfawnie

przeprowadzif
przeprowadzi!

oraz
ora2

uczestniczyf

w

naradach

szkoleniowo

koordynacyjnych w zakresie tematycznym"
1. Narada z Nadlesnictwami w zakresie ochrony

przeciwpozarowej obszarow

lesnych, sporza^dzania ,,Planow urzqdzania lasow" oraz sposobow postepowania
na wypadek powstania pozaru lasu,

2. Zorganizowanie Powiatowych eliminacji Turnieju Wiedzy Pozarniczej ,,Mtodziez
Zapobiega Pozarom",

3. Odprawa

sfuzbowa pionu kontroino - rozpoznawczego

w Zachodniopomorskiej Komendzie Wojewodzkiej PSP,

4. Spotkania robocze w sprawie zabezpieczenia ,,Gali Tahca" w Slawnie,

5. Konferencja techniczna ,,Bezpieczeristwo w bazach paliw" w Bydgoszczy.
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ANALIZASTANUBHP
W roku 2011 zanotowano w Komendzie Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej
w Slawnie 4 wypadki zwiazane ze sfuzbq. Wypadkom uleglo 4 funkcjonariuszy
Panstwowej Strazy Pozarnej. Nie odnotowano wypadkow wsrod pracownikow cywilnych i
czlonkow ochotniczych strazy pozarnych.
W 2011 roku wystqpify 3 wypadki podczas dzialah ratowniczych oraz jedno
zdarzenie zwiazane z dzialaniami ratowniczymi. Na biezqco prowadzone 53 przegla_dy
sprz^tu ochrony osobistej. Wymiana zuzytego sprz^tu na nowy poprawila warunki pracy
i podniosla poziom bezpieczehstwa ratownikow.
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Kl ERUNKI I PLANOWANE DZIALANIA NA ROK 2012
W celu podniesienia poziomu planowania pracy komendy i doskonalenia
ochrony przeciwpozarowej nalezy w 2012 r. podjqc nast^puj^ce przedsi§wzi§cia:

W zakresie organizacyjnym
•

Kontynuowac i doskonalic wspoldziaianie z organami administracji

rzqdowej i

samorza_dowej,

zwiqzkami

organizacjami

spolecznymi,

zakladami

pracy,

zawodowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami,
•

Podejmowac dalsze prace w zakresie
szczegolnie prowadzic

doskonalenia systemu prawnego -

nadzor nad prawidtowym przestrzeganiem

przepisow

oraz ich biezqcym ich aktualizowaniem,
•

W dalszym cia_gu prowadzic

prace

zmierzaja_ce do doskonalenia

Systemu

Zarza_dzania Jakoscia. wg normy PN-EN ISO 9001:2000 ,
•

Kontynuowac dziatania majqce na cefu stworzenie wlasciwych warunkow do
funkcjonowania jednostek organizacyjnych KP PSP Siawno w warunkach
zagrozenia bezpieczehstwa pahstwa

i w czasie wojny

prawne w dziedzinie przygotowah obronnych
przekazane jednostkom

w oparciu o przepisy

oraz w oparciu o zadania

po okresleniu gfownego celu przygotowah obronnych

resortu spraw wewnetrznych.

W zakresie kadrowym
•

Ukierunkowac dzialania w celu podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych
pracownikow poprzez analizowanie biezacych potrzeb oraz
w miar§ mozliwosci wysylanie funkcjonariuszy na organizowane specjalistyczne
przeszkolenia zawodowe i kursy, a takze organizowanie zawodow pozarniczych w
celu podnoszenia sprawnosci fizycznej strazakow,

•

W miar^ aktualnych potrzeb zapewnic obsade kadrowa^ przeprowadzajqc nabory
kandydatow do siuzby w zwiqzku z przechodzeniem na zaopatrzenie emerytalne
funkcjonariuszy.
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W zakresie rozpoznania zagrozeri:
•

Analizuja^c wyniki przeprowadzonych czynnosci kontrolno

rozpoznawczych,

zarowno ilosci jak i charakter stwierdzonych nieprawidlowosci wskazuj^ na
koniecznosc podjecia przez uzytkownikow i wtascicieli obiektow pilnych dziaiari
do wyeliminowania istniejqcych zaniedbah. Dotyczy to zwlaszcza obiektow, w
ktorych stwierdzono zagrozenie zdrowia i zycia ludzi: budynki
obiekty zamieszkania
•

wielorodzinne,

zbiorowego, kina, przedszkofa i szkoly,

Podjqc stosowne i skuteczne dzialania nadzorczo - egzekucyjne majqce na celu
eliminacj§

przejawu

niepodporzqdkowania

spadku
si§

dyscypliny

obowi^zujqcym

spolecznej,
przepisom,

czyli

cz^stego

zwiaszcza

w

celu

osia.gni$cia korzysci ekonomicznych. Zaliczyc tu mozna do tego rowniez
niedozwolone przerobki instalacji elektrycznej i gazowej oraz liczne przypadki
wypalania traw na wiosn§, powodujqce pozary lasow, gospodarstw roinych i
upraw, a takze duze straty ekologiczne,
•

Przeprowadzenie kontroli wobiektach budowlanych istotnych z punktu widzenia
zagrozenia pozarowego i analizowanie stanu bezpieczehstwa pozarowego
miedzy innymi stacji paliw, baz i rozlewni gazu plynnego, obiektow, w ktorych
organfzowane 53 imprezy masowe, obiektow uzytecznosci

pubiicznej

i

mieszkalnych oraz budynkow dla osob o ograniczonej zdolnosci poruszania
i^, ze szczegolnym uwzgl^dnieniem szpitali,
Bieza^ca wspolpraca z innymi organami organizacjami i instytucjami w celu
rozwiqzywania problemow ochrony przeciwpozarowej,
Doskonalenie wspoldziafania na wszystkich poziomach zarza_dzania, pionow
kontroino-rozpoznawczego i operacyjnego w zakresie wymiany informacji
obiektach

oraz

w

procesie

analizowania

o

zagrozeri i zabezpieczenia

operacyjnego obszaru chronionego,
Rozpoznawanie zagrozen

na terenie

powiatu

maja^ce

na

celu

lepsze

przygotowanie jednostek strazy pozarnej do prowadzenia akcji ratowniczo gasniczych,
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•

Wdrazanie

systemowych

swiadomosci

spolecznej

rozwiqzari
w

pozwalaj^cych

zakresie

na

bezpieczeristwa,

podnoszenie
opracowywanie

standartowych materialow edukacyjnych wraz z poradami metodycznymi do
wykorzystania przez jednostki PSP realizujqce dzialalnosc edukacyjnq wsrod
dzieci i mlodziezy.

W zakresie planowania dziatari ratowniczych
•

W dalszym cia^gu uzasadniac koniecznosc organizacji na szczeblu powiatu
(powszechnego)

Zintegrowanego

Systemu Ratowniczego wia_za_cego obok

Krajowego Systemu Ratowniczo - Gasniczego inne sluzby i podmioty ratownicze,
•

Prowadzenie szkoleri dla czlonkow OSP scisle wspoldzialajqc w tym zakresie
pomi^dzy Komenda_ Powiatowq PSP a zarz^dami gminnymi Zwiqzku OSP RP,

•

Organizowac systematycznie szkolenie i cwiczenia dla strazakow PSP oraz
jednostek

OSP

wlqczonych

do

KSRG

w

zakresie

obslugi

sprzetu

specjalistycznego,
•

Doskonalic

system

modernizacje

kierowania

jednostkami

Powiatowego Stanowiska

strazy

pozarnej poprzez

Kierowania, a w szczegolnosci;

- stosowanie nowoczesnych metod zarzqdzania w sytuacjach kryzysowych,
- integracja systemow reagowania na zagrozenia poprzez szybkq wymian§
informacji

pomi^dzy podmiotami ratowniczymi w ramach

pianowanego

Zintegrowanego Systemu La^cznosci,
•

Organizowac cwiczenia na obiektach szczegolnie zagrozonych. Cwiczenia
przeprowadzac wraz ze sluzbami pomocniczymi (policja, pogotowie ratunkowe i
inne ) w celu usprawnienia

procedur

alarmowania i wspoldzialania sluzb na

terenie akcji.
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W zakresie logistycznym i wyposazenia sprzetowego
Planowane przedsi§wzi?cia i zakupy sprz^tu na rok 2012.
• zakup specjalistycznego

sprzetu zmierzajacy do pelnego zabezpieczenia

sprzetowego JRG PSP Sfawno i Posterunek Dariowo, zgodnie z obowiqzujqcym
normatywem.
• zakup wyposazenia i urza^dzeri niezb^dnych do wlasciwego funkcjonowania KP
PSP Sfawno,
• zakup sprzeju ochrony indywidualnej strazaka,

Potrzeby w zakresie remontow i modernizacji:
•

modernizacja warsztatu oraz nawierzchni ptacu JRG PS Slawno wraz
z wykonaniem kanaiu instalacyjnego instalacji centralnego ogrzewania, wodno kanalizacyjnej, elektrycznych i telekomunikacyjnych.

•

dokohczenie montazu systemu odprowadzania spalin w garazu

Posterunku

Darfowo,
•

remont pokrycia dachowego

•

biezqce remonty pomieszczen KP PSP Sfawno
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