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SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZALOZONYCH
CELOW I KIERUNKOW DZIALANIA
KOMENDY POWIATOWEJ
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W SLAWNIE
ORAZ KRAJOWEGO SYSTEMU
RATOWNICZO-GASNICZEGO
NA TERENIE POWIATU SLAWIENSKIEGO
W 2015 R.

SLAWNO, STYCZEN 2016 r.

Komendant Powiatowy Panstwowej Strazy Pozarnej w Slawnie realizowal w 2015 r.
zadania na podstawie obowiazujacych regulacji prawnych oraz na podstawie

dokumentu

,,Cele i kierunki dzialania Panstwowej Strazy Pozarnej i krajowego systemu ratowniczo
gasniczego na rok 2015", zatwierdzonego przez Komendanta Giownego Panstwowej Strazy
Pozarnej gen. brygadiera Wieslawa Lesniakiewicza, podpisane w dn. 13 stycznia 2014 r. oraz
zaakceptowanego przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnetrznych.
Ponadto podstawa realizowania rocznego planu byly :
• zadania wynikajace z ustaw pozarniczych oraz przepisow wykonawczych do tych
ustaw,
• wnioski wynikajace z analiz wlasnych,
• zadania wynikajace
ze wspolpracy
z organami administracji
rzadowej
i samorzadowej,
• potrzeb i mozliwosci budzetowych,
• innych informacji majacy istotny wplywnastan bezpieczenstwapozarowego.
Aby dokonac wlasciwej oceny realizacji postawionych przed nami zadari wykorzystano
w sprawozdaniu opracowane przez Komend^ Glowna PSP mierniki shizace do monitorowania
celow postawionych w dokumencie.
W roku 2015 uwzgledniono w planowaniu i realizacji zadaii nastepujace zagadnienia:

Cel strategiczny
POPRAWA BEZPIECZENSTWA OBYWATELI I ZAPEWNIENIE
SKUTECZNEJ OCHRONY LUDNOSCI I RATOWNICTWA

l.DOSKONALENIE FUNKCJONOWANIA KSRG ORAZ USPRAWNIENIE
ORGANIZACJI DZIALAN RATOWNICZYCH
1.1 DOSKONALENIE SYSTEMU MONITORINGU GOTOWOSCI OPERACYJNEJ SIL
I SRODKOW KSRG.
SKROCENIE SREDNIEGO CZASU OCZEKIWANIA NA PODJ^CIE INTERWENCJI
PODMIOTOW RATOWNICZYCH
KSRG OD MOMENTU PRZYJ^CIA
ZGLOSZENIA.
1.1.1. Inspekcje podmiotow krajowego systemu ratowniczo - gasniczego.
W 2015 roku prowadzone byly inspekcje gotowosci operacyjnej w jednostkach
tworzacych struktury ksrg na terenie powiatu. Inspekcje zostaly zrealizowane zgodnie
z harmonogramem. Komenda Powiatowa PSP w Slawnie zorganizowala w 2015 r. cwiczenia
podmiotow tworzacych KSRG majace na celu wypracowanie skutecznych rozwiazan, ktore
moga bye zastosowane podczas pozarow wymagajacych przetlaczania wody na duze
odleglosci. W cwiczeniach uczestniczyly jednostki OSP z ksrg.
MI.I.I- Liczba inspekcji 32. Kryterium satysfakcji - ,,100%".

1.1.2. Rozpocz^cie dzialan
dot wdrazania
funkcjonowania
ratownictwa
specjalistycznego jednostek OSP w ksrg na poziomie podstawowym.
Jednostki OSP z terenu powiatu wytypowane do prowadzenia czynnosci ratowniczych
w ramach ratownictwa specjalistycznego wodnego i technicznego uczestniczyty w szkoleniu
czlonkow OSP, trzy jednostki zostaly doposazone w sprzet hydrauliczny.
MI. 1.2. - wykonanie TAK
1.1.3. Aktualizacja planow ratowniczych
(poprzedzona
zagrozen i analizy zabezpieczenia operacyjnego).

aktualizacj^

analizy

W roku 2015 na podstawie rozporz^dzeniem MSWiA z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie szczegolowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gasniczego
przeprowadzono aktualizacje Powiatowego Planu Ratowniczego.
MLL3. - Wykonanie TAK
1.1.4. Zapewnienie optymalnych zasi^gow radiowych w
jednostek OSP z KSRG

sieciach na terenie powiatu

W roku 2015 przeprowadzono remont, konserwacje masztow antenowych i sprzetu na
masztach w Slawnie i Dartowie co w znacznym stopniu poprawi bezawaryjnosc lacznosci na
terenie powiatu
1.1.5. Zapewnienie sprzetu teleinformatycznego o optymalnych
parametrach do
skutecznej realizacji zadan na stanowisku kierowania KP PSP w Slawnie.
W roku 2015 wymieniono stacj§ roboczq. na stanowisku kierowania w KP PSP Slawno
i zakupiono dysk sieciowy co umozliwi lepszcj. archiwizacje dany z serwera SWD. Na biezaco,
w ramach posiadanych srodkow fmansowych sprzet teleinformatyczny wymieniany jest na
poprawiaj^cy skutecznosc realizacji zadari PSK.

2.

USPRAWNIENIE ZARZ4DZANIA DZIALALNOSCI4 KP PSP W SLAWNIE

2.1.

SPRAWOWANIE
NADZORU
NAD
DZIALALNOSCI/v
KOMOREK
ORGANIZACYJNYCH KOMENDY W TYM M.IN. PLANOWANIE I REALIZACJA
PRZEDSI^WZI^C KONTROLNYCH.

2.1.1. Przeprowadzanie kontroli w komorkach organizacyjnych KP PSP Slawno
zgodnie
z zatwierdzonym
planem kontroli wewn^trznych realizowanych
w KP PSP Slawno.
Kontrole wewnetrzne w KP PSP Slawno byly przeprowadzane w 2015 roku zgodnie
z przepisami reguluj^cymi kontrol^ organow i jednostek organizacyjnych Panstwowej Strazy
Pozarnej tj. z ustaw^j z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rzqdowej ( Dz.U. z 2011
nr 185,poz.l092) oraz decyzja nr 65 Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania
kontroli w urz^dach obshiguj^cych organy lub w jednostkach organizacyjnych podleglych lub

nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnetrznych (Dz. Urz. MSW z 2013 r., poz. 43 ze
zm.)- RealizuJ£jc zadania dotycz^ce wewnetrznego kontrolowania poszczegolnych stanowisk
pracy w komendzie, zostaio wydane zarz^dzenie nr PO.0230.7.2014 Komendanta Powiatowego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Slawnie z dnia 05 listopada 2014 r. w sprawie: harmonogramu
przeprowadzanych kontroli wewnetrznych w KP PSP Slawno w okresie od 01.01.2015 r. do
31.12.2015 r.
Zgodnie z w/w decyzja_ zaplanowano w 2015 roku siedem kontroli wewnetrznych w trybie
uproszczonym, z czego w pierwszym polroczu zgodnie z planem wykonano dwie kontrole,
w drugim polroczu piec kontroli. Zgodnie z zasadami metodyki kontroli dla potrzeb jednostek
organizacyjnych
Panstwowej Strazy Pozarnej opracowanych przez Komende Glowna^
Panstwowej Strazy Pozarnej (BKSW-I-090/1-1/13), wszystkie kontrole zostaly przeprowadzone
na podstawie wczesniej opracowanych przez zespoty kontrolne oraz zatwierdzone przez
Komendanta Powiatowego PSP w Slawnie, zatozen do kontroli w trybie uproszczonym oraz
miernikow, ktore umozliwity jak najbardziej obiektywna^ ocen$ dzialalnosci podmiotu
kontrolowanego. Nadzor oraz koordynacj? spraw dotycz^cych kontroli wewnetrznych w tut.
komendzie prowadzi samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych.
M211 - stosunek liczby przeprowadzonych kontroli (Kp) do Hczby kontroli zaplanowanych
(Kz)
Kp 7 : Kz 7. Kryterium satysfakcji 1.
2.2. POPRAWA STANU BHP W KP PSP SLAWNO
2.2.1. Optymalizacja dzialan na podstawie prowadzonych analiz, ocen i wytyczania
kierunkow poprawy stanu bezpieczenstwa i higieny sluzby i pracy w KP PSP
Slawno.
W roku 2015 przeprowadzono analiz^ stanu bezpieczenstwa i higieny pracy/sluzby.
Wskazano 6 wnioskow do realizacji w celu poprawy stanu bhp. Wszystkie wnioski
zrealizowano.
M2.2.1- stosunek liczby zrealizowanych wnioskow i zalecen z rocznej analizy stanu bhp w
KP PSP (Wz) do liczby wnioskow zawartych w rocznej analizie stanu bhp w KP PSP
(Wp)-l

2.3. OPTYMALIZACJA ZATRUDNIENIA.
2.3.1. Wdrozenie zasad przyjmowania do sluzby w PSP uwzgl^dniaj^cych zwi^kszenie
mozliwosci pozyskiwania osob posiadaj^cych przygotowanie przydatne do
wykonywania zadan w Panstwowej Strazy Pozarnej.
W roku biez^cym przyjeto dwoch funJkcjonariuszy, ktorzy zostali wylonieni
w naborze w roku 2015. ktory to uwzglednial no we kryteria zawarte
w wytycznych.
M2.3.i- 50%

2.4. UTRZYMANIE GOTOWOSCI OPERACYJNEJ
2.4.1. Utrzymanie wlasciwych stanow osobowych na zmianach sluzbowych w JRG PSP
Slawno oraz na Powiatowym Stanowisku Kierowania.
W 2015 roku sredni dzienny stan obsady osobowej na terenie powiatu wynosil 65%
ogolnego stanu osobowego.
M2.4.1. - utrzymanie stanu osobowego Su/Sw = 1. Su - sredni uzgodniony minimalny stan
osobowy zmiany sluzbowej. Sw -srednie wykonanie stanu osobowego na zmianie
smzbowej- 1

3.

3.1.

DOSKONALENIE
SYSTEMU ROZPOZNAWANIA I ANALIZOWANIA
ZAGROZEN POZAROWYCHIINNYCH ZAGROZEN ORAZ NADZORU NAD
PRZESTRZEGANIEM
PRZEPISOW
PRZECIWPOZAROWYCH
ORAZ
PRZEPISOW
W
ZAKRESIE
PRZECIWDZIALANIA
POWAZNYM
AWARIOM PRZEMYSLOWYM.

PLANOWANIE
I
REALIZACJA
CZYNNOSCI
KONTROLNOROZPOZNAWCZYCH W ZAKRESIE NADZORU NAD PRZESTRZEGANIEM
PRZEPISOW
PRZECIWPOZAROWYCH I PRZEPISOW DOTYCZ4CYCH
PRZECIWDZIALANIA POWAZNYM AWARIOM PRZEMYSLOWYM ORAZ
PROWADZENIE W TYM ZAKRESIE DZIALAN POKONTROLNYCH.

3.1.1. Nadzor nad przestrzeganiem przepisow przeciwpozarowych w obiektach
mog^cych stworzyc szczegolne zagrozenie.
W roku 2015 zaplanowano zgodnie z wytycznymi przekazywanymi przez KG PSP oraz
KW PSP czynnosci kontrolno - rozpoznawcze zwi^kszajace skutecznosc nadzoru nad
przestrzeganiem przepisow przeciwpozarowych. Wyniki tych czynnosci stanowily baz$ do
opracowania analiz i sprawozdari, co z kolei wplywa na peiniejsze zobrazowanie stanu
bezpieczeristwa pozarowego na nadzorowanym obszarze.
MiernikM.3.i.i. -1,38 .
Czynnosci kontrolno - rozpoznawcze w roku 2015 prowadzone byty przez jednego
funkcjonariusza pionu kontrolno - rozpoznawczego spelmajacego wymagania dla osob
prowadzacych czynnosci kontrolno - rozpoznawcze postawione w stosownych przepisach.
Funkcjonariusz pionu kontrolno - rozpoznawczego KP PSP w Slawnie w roku 2015bral udzial
m.in. w odprawie funkcjonariuszy PSP z organami nadzoru budowlanego, ktorego to jednym
z celow bylo ujednolicenie wymagah w zakresie bezpieczenstwa pozarowego stosowanych
w inny sposob, niz to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach
wskazanych w tych przepisach oraz stosowania rozwiazari zamiennych, zapewniajacych nie
pogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach
przeciwpozarowych. Ponadto funkcjonariusz sluzby kontrolno - rozpoznawczej bral udzial
w dwoch konferencjach szkoleniowych dotyczacych stosowania aktywnych i biernych
systemow zabezpieczen przeciwpozarowych.

4.

POPRAWA JAKOSCI BAZY LOGISTYCZNEJ I ZASOBOW SPRZ^TOWYCH
NIEZB^DNYCH DO REALIZACJI ZADAN I WYST^PUJ^CYCH ZAGROZEN

4.1. POPRAWA STANU WYPOSAZENIA KP PSP SLAV/NO POPRZEZ ZAKUPY
POJAZDOW POZARNICZYCH, WYPOSAZENIA I SPRZ^TU
4.1.1. Podj^cie dzialan majqcych na celu zakup sprz^tu i wyposazenia wg okreslonych
standardow.
W roku 2015 przy wsparciu: Urz^du Gminy Postomino i Urz§du Gminy Postomino zostat
zakupiony sprzet w postaci:
- dwoch pomp beczkowych z osprz^tem do substancji latwopalnych
- defibrylator z osprzetem.
Komenda Wojewodzka PSP w Szczecinie zakupita i przekazala dla nas quada Arctic CAT 7001
TRV XT, a Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Slawienski zakupilo przyczepk^ do transportu
quada.
Dokonywano na biezaco zakupow sprz^tu i wyposazenia, ktore uleglo uszkodzeniu lub zuzyciu.

4.2. POPRAWA STANU BAZY LOKALOWEJ KP PSP ORAZ JEJ WYPOSAZENIA.
4.2.1. Podj^cie dzialan maj^cych na celu popraw^ stanu bazy lokalowej oraz jego
wyposazenia wg okreslonych standardow.
W roku 2015 prowadzono niezb^dne prace remontowo-konserwacyjne wynikajace
z biezacych potrzeb socjalno-bytowych w obiekcie Slawno i Darlowo. Naprawiano pokrycie
dachu na budynku komendy i JRG Slawno.
M 4.2. - 75%

4.3. DOPOSAZENIE KP PSP W SLAWNIE ORAZ JEDNOSTEK OSP
W SPRZ^T DO PRZECIWDZIALANIA I USUWANIA SKUTKOW
ZYWIOLOWYCH NA RZECZ OCHRONY LUDNOSCI.

Z KSRG
KL^SK

4.3.1. Podj^cie dzialan maj^cych na celu doposazenie KP PSP w Slawnie oraz jednostek
OSP z ksrg w sprz^t do przeciwdzialania i usuwania skutkow kl^sk zywiolowych,
poprzez pozyskiwanie srodkow finansowych z roznych zrodel na ich zakup.
Z uwagi na posiadanie na wyposazeniu podstawowego sprz^tu w tym zakresie oraz
utrzymanie w sprawnosci technicznej posiadanego sprz^tu i wyposazenia nie dokonano
uzupelnien sprz^towych w zakresie przeciwdzialania i usuwania skutkow klesk zywiolowych w
KP PSP Slawno.
Jednostki OSP z ksrg brak danych.

5.

5.1.

ZAPEWNIENIE WYSZKOLONEJ KADRY NA
FUNKCJONOWANIA KP PSP W SLAWNIE.
ZWIplSZENIE LICZY OSOB
ZAWODU STRAZAKA.

POTRZEBY

PRZYGOTOWANYCH DO WYKONYWANIA

5.1.1. Kierowanie na szkolenia podstawowe i uzupelniajace w zawodzie strazak.
Trzech funkcjonariuszy ukonczylo szkolenie uzupelniaj^ce strazaka jednostki ochrony
przeciwpozarowej. M5.i.i.i..ioo%
Dwoch fmikcjonariuszy ukonczylo szkolenie podstawowe w zawodzie strazak (szkolenie
jednoetapowe). Sredni czas oczekiwania na szkolenie wynosi okolo 3 miesiecy.
MS.I.I.I. -100%

5.2.

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POZARNICZYCH W RAMACH
PRZESZKOLENIA ZAWODOWEGO

5.2.1. Udzial w szkoleniach dla strazakow ubiegaj^cych si$ o zajmowanie stanowisk
oficerskich zwiazanych z kierowaniem dzialaniami ratowniczymi.
W roku 2015 - dwoch funkcjonariuszy rozpoczefo nauk$ na studiach podyplomowych
dla strazakow ubiegaj^cych sie o zajmowanie stanowisk oficerskich zwiajzanych
z kierowaniem dzialaniami ratowniczymi.
M5.2.i.-25%

5.3. REALIZACJA ROCZNYCH PLANOW SZKOLENIA DLA FUNKCJONARIUSZY
24 I 12 GODZINNYCH
5.3.1. Podnoszenie kwalifikacji pozarniczych w ramach samoksztalcenia i doskonalenia
zawodowego zgodnie z planami szkolen - zaJ. nr 1 i 2
W KP PSP w Slawnie w 2015 roku szkolenie oraz doskonalenie zawodowe prowadzone
bylo zgodnie z Zarzadzeniem nr 121/2014 zachodnopomorskiego Komendanta Wojewodzkiego
PSP w Szczecinie, z dnia 28 listopada 2014 r.
Kryterium satysfakcji -1

5.4. DZIALANIANARZECZ SPRAWNOSCI FIZYCZNEJ STRAZAKOW.
5.4.1. Podj^cie dzialah maj^cych na celu propagowanie sprawnosci fizycznej wsrod
strazakow.
W KP PSP w Slawnie prowadzone sa roznorodne zajecia aktywnosci ruchowej.
Funkcjonariusze, dzieki umowom zawartym pomiedzy OSiR w Slawnie i Zespolem Szkol
Morskich w Darlowie w 2015 roku korzystali z hal gimnastycznych oraz boisk typu „ Orlik ",
dzieki czemu mogli rozwijac sie poprzez sport podczas gier zespolowych takich jak pilka
nozna, pilka siatkowa czy koszykowka. Dodatkowo mozna bylo skorzystac z silowni w JRG
Slawno i Posterunku Darlowo oraz sauny dostepnej w budynku Komendy Powiatowej. Wysoki
poziom sprawnosci fizycznej strazakow komendy zostal potwierdzony uczestnictwem we

wszelkiego rodzaju rozgrywkach sportowych na terenie powiatu slawieriskiego. Reprezentacja
KP PSP w Slawnie uczestniczyla
rowniez w mistrzostwach wojewodztwa
zachodniopomorskiego Paristwoej Strazy Pozarnej w halowej pilce noznej oraz sportach
pozarniczych, zajmujac odpowiednio II i VI miejsce. Trzydziesci siedem i trzy dziesiate
procenta strazakow uczestniczylo w imprezach sportowych reprezentujac Komende Powiatowa_
PSP w Slawnie.
M5.4.i.-37,3%
5.4.2. Przeprowadzenie testow sprawnosci fizycznej dla
Slawno.

funkcjonariuszy KP PSP

W 2015 roku, testom sprawnosci fizycznej podlegalo 69 funkcjonariuszy KP PSP
w Slawnie, ktorzy pozytywnie je zaliczyli.
M5.4.2.-100%

5.5.

SPELNIENIE USTALONYCH KRYTERIOW
PRZYGOTOWANIA STRAZAKOW OSP

5.5.1.

JAKOSCIOWO - ILOSCIOWYCH

Kontynuacja dzialan zmierzajqcych do osi^gni^cia wymaganej liczby
Avyszkolonych strazakow—ratownikow OSP zgodnie ze standardem opisanymi
w ,,Analizie potencjalu ratowniczego jednostek OSP wl^czonych do ksrg".

W roku 2015 dla czlonkow OSP bioracych bezposredni udzial w dzialaniach
ratowniczych zrealizowano jedno szkolenie. W roku 2015 dla czlonkow OSP pelniqcych
zadania dowodcow OSP zostalo zorganizowane jedno szkolenie.
Ms.5.1.! - procent jednostek OSP ksrg, spelniajqcych standard wyszkolenia podstawowego 100%

M5.5j.2-procent jednostek OSP ksrg, spetniaj^cych standard wyszkolenia dowodcow- 100%

5.5.2. Kontynuacja dzialan zmierzaj^cych do osiijgni^cia wymaganej liczby
wyszkolonych strazakow z kwalifikacjami zawodowymi ratownik medyczny,
opisanymi w ,,Zasadach organizacji ratownictwa medycznego w ksrg".
W roku 2015 w KP PSP Slawno dwoch funkcjonariuszy posiada wymagane
kwalifikacje zawodowe ratownik medyczny opisane w ,.Zasadach organizacji ratownictwa
medycznego w ksrg".
Mg.5.2-liczba strazakow PSP z kwalifikacjami zawodowymi ratownik medyczny do ogolnej
liczby strazakow PSP - 2,9 %

6. DZIALANIA NA RZECZ PODNOSZENIA SWIADOMOSCI SPOLECZNEJ
W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ I OCHRONY
LUDNOSCI
6.1. ZWI^KSZENIE SWIADOMOSCI SPOLECZNEJ W ZAKRESIE ROZNEGO
RODZAJU ZAGROZEN, ZAINTERESOWANIE TEMATYKA SZEROKO POJ^TEGO
BEZPIECZENSTWA,
ROZWIJANIE
SWIADOMOSCI
WYST^POWANIA
ROZNEGO
RODZAJU
NIEBEZPIECZNYCH ZDARZEN, UMIEJ^TNOSCI
UNIKANIA ICH ORAZ RADZENIA SOBIE W SYTUACJI ZAGROZENIA .
POPULARYZACJA ZASAD I WYROBIENIE MOZLIWIE SKUTECZNYCH
UMIEJ^TNOSCI
BEZPIECZNEGO
ZACHOWANIA
W
PRZYPADKU
WYST^POWANIA ZAGROZEN, KSZTALTOWANIE WLASCIWYCH POSTAW
ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA .
6.1.1. Doskonalenie form i metod dzialalnosci prasowo - informacyjnej w PSP.
W 2015 roku przeprowadzono dwa szkolenia dla dowodcow poszczegolnych szczebli
oraz dyzurnych PSK, ktorych tematem byiy zasady wlasciwej wspoipracy z przedstawicielami
mediow.
M 6.U. -2
6.1.2. Upowszechnianie wartosci
siuzby pozarniczej, popularyzacja ochrony
przeciwpozarowej i ochrony ludnosci oraz rozwijanie tradycji pozarniczych,
dokumentowanie historii ochrony przeciwpozarowej, a takze prowadzenie
dzialan
przyczyniajqcych si^ do
poprawy
swiadomosci
spolecznej
w zakresie zagrozeh cywilizacyjnych, terrorystycznych i srodowiskowych.
Upowszechnianie wartosci siuzby pozarniczej, popularyzacja ochrony
przeciwpozarowej
i ochrony ludnosci oraz rozwijanie tradycji pozarniczych
dokumentowanie historii ochrony przeciwpozarowej, a takze prowadzenie dzialan
przyczyniajacych sie do poprawy
swiadomosci
spolecznej w zakresie zagrozen
cywilizacyjnych, terrorystycznych i srodowiskowych w KP PSP Slawno w 20 1 5 roku
realizowano glownie podczas organizacji oraz udziaiu w Turniejach Wiedzy Pozarniczej na
szczeblach gmin oraz powiatu, zawodach sporto wo -pozarniczych, obchodach swieta strazaka,
a takze festynach i imprezach charytatywnych.

6.1.3. Upowszechnianie zasad bezpieczenstwa.
Upowszechnianie wsrod spoleczenstwa zasad bezpieczenstwa prowadzone bylo na
biezaco. Korzystano miedzy innymi z pomocy mediow lokalnych, na lamach ktorych
ukazywaly sie informacje dotyczace zasad bezpiecznego zachowania i post^powania w zyciu
codziennym oraz w sytuacjach kryzysowych. Porady odnosnie bezpiecznego zachowania
umieszczono rowniez na stronie internetowej KP PSP w Slawnie. Ponadto przeprowadzono
szereg pogadanek w szkolach podstawowych, gimnazjach oraz szkolach ponadgimnazjalnych.
M6.i.3.-6, M6.i.3.2.-3, M6.U.3.-5

6.1.4. Kontynuacja dzialan zwiazanych z upowszechnianiem wiedzy i popularyzowaniem
PSP w oparciu o strong internetow^ oraz poprzez Facebook i Twittera.
Cel ten realizowano poprzez zamieszczanie na stronach internetowych informacji
o dzialaniach ratowniczo-gasniczych prowadzonych przez strazakow z terenu powiatu
skwienskiego oraz o przeprowadzanych akcjach o charakterze edukacyjnym.
M6.1.4.-40

6.1.5. Realizacja Programu ograniczenia liczby ofiar pozarow 2014-2023 ,,Zgas ryzyko"
Program „ Zgas ryzyko " w KP PSP Slawno w 2015 roku realizowany byl poprzez
dziaialnosc kontrolno - rozpoznawcza oraz ratownicza. Skontrolowanych zostaio wiele
obiektow przeznaczonych na pobyt ludzi. Ponadto skutecznosc dzialan ratowniczo gasniczych poprawiono poprzez skrocenie czasu dojazdu do zdarzen. Przeprowadzono rowniez
szereg akcji edukacyjnych, odnosnie informowania mieszkancow o zagrozeniach pozarowych,
poprzez instalowanie czujek dymu oraz tlenku wegla.
Kryterium satysfakcji -1

Zaplanowana na 2015 rok i przedstawiona powyzej realizacja przedsiewzi^c
wynikala przede wszystkim z nalozonych na nas statutowych zadan, ktore \ znacznym
stopniu przyczynily si$ do poprawy szeroko rozuniianego bezpieczenstwa i zapewnily
mieszkancom naszego powiatu otrzymanie ogolnodost^pnych uslug publicznych
w dziedzinie ochrony przeciwpozarowej, ratownictwa i ochrony ludnosci.
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