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WSTEP
Kazdy poczatek roku niesie za soba potrzebe oceny i podsumowania
dzialalnosci

minionego

roku,

a

takze

wskazuje

na

potrzebe

wylyczania

i realizowania kolejnych zadah.
W 2015 roku kontynuowano prace na rzecz podnoszenia efektywnosci
funkcjonowania Komendy Powiatowej Pahstwowej Strazy Pozarnej w Stawnie,
Dzialania te poiegaly przede wszystkim na anaiizie i dostosowaniu sie do nowych
ureguSowah prawnych oraz kontynuowaniu dzialah w oparciu o istniejace juz
przepisy, Czynniki te przyczynify sie do przyjecia takich rozwiazah., aby jak
najbardziej usprawnic funkcjonowanie komendy oraz zapewnic wiasciwa, realizacje
powierzonych zadah.
Panstwowa Straz Pozarna z racji

jej zadah

okrestonych w ustawach,

a szczegoinie w ustawie o Pahstwowej Strazy Pozarnej
umundurowana^ nowoczesn^ sluzbq ratownicz^,

jest zawodowq,

wyposazon^ w specjattstyczny

sprzet, formacj^ o bardzo szerokim zasiegu dzialania realizuj^cqtakiezadania jak:
• ratownictwo: na drogach, medyczne, chemiczne, ekologiczne, wysokosciowe
wodno-nurkowe , techniczne i poszukiwawczo-ratownlcze,
• gaszenie pozarow,
• ratownictwo podczas katastrof, k!§sk zywiolowych,
• rozpoznawanie zagrozeh,
• dzialainosc prewencyjna poprzez nadzor nad przestrzeganiern przepisow ppoz,
• pomoc w akcjach humanitarnych.
Panstwowa Straz Pozarna jest niezawodnym partnerem niosqcym pomoc
w trudnych sytuacjach, jest tez koordynatorem wieiu programow edukacyjnych na
rzecz poprawy bezpieczehstwa, a takze podmiotem, ktory
w zakresie

ratownictwa, ochrony ludnosci oraz

wspomaga

szkoli obywateli
procesy szkolenia

w zakresie zarz^dzania kryzysowego, Formacja ta jest otwarta na pojawiajace sie
wyzwania w obszarze zagrozeh biologicznych, radiologicznych i terrorystycznych.
Panstwowa Straz Pozarna jest rowniez organizatorem Krajowego Systemu
Ratowniczo - Gasniczego, oraz wspoldziala ze wszystkimi sluzbami, podmiotami
ratowniczymi

i organizacjami pozarz^dowymi w zakresie rozwoju ratownictwa

w Polsce, a takze organizuje dziaiania ratownicze i akcje poszukiwawczo-ratownicze,
humanitarne poza granicami pahstwa.

Strazacy zjawiaj^ si^ wsz^dzie tam, gdzie

zagrozonyjest drugi czlowiek-jego zycie, zdrowie i mienie.
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Z licznych przeprowadzonych sondazy wynika, ze spoleczenstwo poiskie
obdarza Panstwowa Straz Pozarna najwiekszyrn zaufaniem sposrod innych
zawGdow; na ktore strazacy pracuja, kazdego dnia - niosqc pomoc ofiaronn pozarovv
t wypadkow.
Niniejsze

opracowanie

prezentuje

sposob

wykonywania

przez

Komende Powiatowa Pahstwowej Strazy Pozarnej w Siawnie kiuczowych zagadnieh
w 2015 r. Wyrazamy przekonanie, ze to opracowanie bedzie stanowsc zrodlo
informacji o probiematyce ochrony przeciwpozarowej powiatu i pornoze w realizacji
zadan na koiejny 2016rok.
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ZAGADN1ENIA ORGANiZACYJNE
Podstawy prawne
Panstwowa Straz Pozarna opiera swojq dziaialnosc przede wszystkim na
dwoch ustawach reguiujacych organizacje ochrony przeciwpozarowej:
* Ustawa

o ochronie

przeciwpozarowej

z

dnia

24 sierpnia

1991

roku

24 sierpnia

1991

roku

(tj. Dz. U. z2009r. nr178; poz. 138Qzp6zn. zm.),
* Ustawa o

Pahstwowej Strazy Pozarnej z dnia

(tj. Dz.U. z2013r. poz. 134Qzpozn. zm.).
Obszar dzialania
Terenem dzialania Komendy Powiatowej Pahstwowej Strazy Pozarnej
w Slawnie jest obszar powiatu siawiehskiego (utworzony w 1999 roku w ramach
reformy administracyjnej): poiozony w poinocno - wschodniej czesci wojewodztwa
zachodniopomorskiego

na Wybrzezu Slowihskim, Rowninie Slupskiej i Rowninie

Gryfickiej nad Morzem Baityckim. Od strony zachodniej

i poiudniowo-zachodniej

graniczy z powiatem koszalihskim, od strony wschodniej

i poiudniowo-wschodniej

z powiatem siupskim woj. pomorskie, a od strony polnocnej z morzem Baityk - 44
km wybrzeza morskiego- Siedziba powiatu jest miasto Siawno.
Powiat Sfawiehski zajmuje powierzchnie 1.043 km2 i jest tym samym 11 pod
wzgt^dem wielkosci powiatem w wojewodztwie zachodniopomorskim. Na Powiat
Slavviehski sklada si§ 6 gmin: Miasto Siawno, Miasto Dariowo, Gmina Siawno, Gmina
Darlowo, Gmina Maiechowo, Grnina Postomino.
W powiecie 53 dwa miasta;
* Dariowo-

nadbattyckie

miasto,

fez^ce

na skraju

Pobrzeza

Slowihskiego

w dolinie rzeki Wieprza i rzeki Grabowa,
* Siawno - polozone nad rzeka^ Wieprza, ok. 20 km od wybrzeza Baltyku na
Rowninie Slupskiej,
oraz 101 solectw i 155 miejscowosci wiejskich.
Ludnosc Powiatu Slawiehskiego (wedlug stanu na dzieh 31.12.2014 r.) liczyfa 57 489
mieszkahcow, w tym m^zczyzni 28 317 i kobiety 29172. G^stosc zaiudnienia
w osobach na km 2 wynosila 55 mieszkahcow.
W powiecie dominuje turystyka, giownie w Darfowie, Dabkach, Jaroslawcu. Dariowo
posiada port rybacki i handlowy, gdzie istnieje stocznia remontowa, zaklady
przetworstwa

rybnego,

wytwornia

sieci

rybackich,

przemysl

przetworstwa

spozywczego i tworzyw sztucznych.
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W Slawnie rozwiniety jest przede wszystkim

przernysf drzewny i spozywczy.

Na terenach wiejskich przewaza rosnictwo i tesnictwo.
Przez powiat slawienski prowadza drogi:
•

krajowe
~

nr 6 Szczecin - Gdansk (przez Malechowo I Sfaw.no),

o

nr 37 Darfowo -

Karwice /droga krajowa nr 6/ Trasa ta iaczy port

w Darfowse I jego nadmorska^ dzieinice - Darlowko z centrum miasta;
a dale] po najkrotszej mozliwej trasie przez Domaslawice i Stowino z drogat
Kfajowa_ DK6.
•

wojewodzkie
o

nr 203: Koszalin - Dartowo - Postomino - Ustka,

o

nr 205: Darlowo - Slawno - Polanow - Bobolice,

o

nr 208: Barcino - Kepice - Polanow,

D

nr 209: Slawno - Korzybie - Bytow.

Stan organizacyjno - prawny
Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Slawnie stanowi aparat
pomocniczy Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Siawnie
i dziafa w oparciu o ,,Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Panstwowej
Strazy

Pozarnej w Stewnie",

ustalony decyzjq

nr

140/2006 Komendanta

Powiatowego PSP w Siawnie z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ustaienia
regulamlnu organizacyjnego, ktory wszedl w zycie z dniem 01 marca 2007 r.
W zwiazku ze zmianq struktury

organizacyjnej, oraz zakresu zadah komorek

organizacyjnych komendy w roku 2015 reguiamin znowelizowano. Zarzadzeniem
nr 65/2015 Zachodniopomorskiego Komendanta Wojevvodzkiego PSP w Szczecinie
z dnia 29 kwietnia 2015 r

w sprawie zatwierdzenia zmian do regulaminu

organfzacyjnego KP PSP Sfawno.wprowadzono zmiany do stosowania. Zgodnie z
w/w regulaminem iiczba etatow w komendzie wynosi 69

funkcjonariuszy + 2

etaty w korpusie siuzby cywiinej.
W sklad komendy powiatowej wchodza^ nastepuj^ce komorki organizacyjne:
• wydzial ds. operacyjnych:
• samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych,
• samodzieine stanowisko pracy ds. kadrowych,
• samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich,
• samodzieine stanowisko pracy ds. finansow,
•

samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych,
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•

Jednostka Ratowniczo-Gasnicza nr 1 w Sfawnie. w tym Posterunek w Darlowie.

Schemat struktury organizacyjnej Komendy Powiatowej PSP w Sfawnie

KOMENDANT
POWIATOWY

Samodzielne stanowisko
pracy ds. kadrowych

Samodzielne stanowisko
pracy
ds. orqanizacvinvch

Samodzielne stanowisko
pracy ds. kontrolno rozpoznawczych

Samodzielne stanowisko
pracy
ds. kwatermistrzowskich

Samodzielne stanowisko
pracy ds. finansow

Wydzial ds.
operacyjnych

Jednostka
Ratowniczo - Gasnicza
w Slawnie w tym
Posterunek w Dartowie

Drugim bardzo waznym aktem prawnym ustalaj^cym organizacje i porza_dek
w procesie siuzby i pracy oraz zwiqzane z tym prawa i obowia^zki pracodawcy,
funkcjonariuszy i pracownikow cywilnych Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Slawnie

jest

wprowadzony zarzqdzeniem nr PO.0230,4.2015

Komendanta Powiatowego PSP w SJawnie z dnia 15 kwietnia 2015 r. znoweiizowany
Regulamin pracy i sfuzby Komendy Powiatowej PSP w Slawnie.
W roku 2015 Komenda Powiatowa PSP w Siawnie realizowala zadania zwi^zane z
organizacj^, metoda^ i systemem prac kanceiaryjnych oraz obiegiem korespondencji
w

oparciu

o

zarz^dzenie

Ministra

Spraw

Wewnetrznych

z

dnia

25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego
wykazu akt d!a Panstwowej Strazy Pozarnej { Dz. Urz. MSW z 2013 r. nr 3, poz, 27).
W

celu

zapewnienia

o

Panstwowej

Strazy

zapewnienia obywatelom
przeciwpozarowej i

wlasciwej

realizacji

Pozarnej i

innych

zadan

okreslonych

ustawach, a

w

w

ustawie

szczegolnosci

prawa do otrzymywania uslug w dziedzinie ochrony

ratowntctwa

na jednakowym poziomie zostal wprowadzony
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w sierpniu 200b r. w jednostkach organizacyjnych PSP woj. zachodniopomorskiego
System Zarzadzania Jakosciq,
Zarzadzeniem nr 14 / 2006 z dnla 28 iistopada 2006 r. Komendant Powiatowy PSP
w Stawnie wprowadzii w KP PSP Slawno System Zarzadzania Jakoscia zgodny
z

wytycznymi

PN-EN

iSO

9001:2001

obowiazujacy

z

dniem

1 grudnia 2006 r.
Kierunki dzlalania i planowanie pracy
Komendant Powiatowy Pahstwowej Strazy Pozarnej

w Sfawnie

realizowaf w 2015 roku zadania na podstawie obowiazujacych regulacji prawnych
oraz na podstawie
Pozarnej

i

dokumentu

krajowego

zatvvierdzonego

przez

,,Cele i kierunki dzialania Panstwowej Strazy

systemu ratowniczo
Komendanta

Giownego

gasniczego

na

rok

Panstwowej Strazy

2015",

Pozarnej

gen. brygadiera Wieslawa Lesniakiewicza, podpisane w dn, 13 stycznia 2014 r. oraz
zaakceptowanego przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnetrznych.
W

oparciu

o

do opracowania

powyzszy

dokument

komendant

zosta!

zobowiazany

pianu pracy na rok 2015 z uwzgfednieniem zadah wynikajacych

z obowiazujacych przepisow, potrzeb lokalnych i analiz dotychczasowej dziaialnosci.
Ponadto podstawq realizowania rocznego planu byly;
•

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

•

wnioski wynikaja_ce z analiz wfasnych,

•

zadania

wynikajace

ze

wspolpracy

z

organami

administracji

rzadowej

i samorz^dowej,
•

potrzeb i moziiwosci budzetowych,

»

innych informacji maja^cy istotny wplyw na stan bezpieczehstwa pozarowego.

Oprocz celow i kierunkow dzialania Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Siawnie tzw. pianu rocznego wykonywane sa_ takze piany kwartaine,
ktore sa_ dokumentami otwartymi, co oznacza, ze w zaleznosci od sytuacji mogq
bye w uzasadnionych przypadkach korygowane w do! lub gor^. Obejmuja^ one
szczegolowe wykazy zadah,

terminy

ich

reaiizacji oraz wskazuja na osoby

odpowiedzialne za ich wykonanie.
Niezaleznie od planow rocznych i kwartalnych w jednostkach organizacyjnych
sporz^dza si^ harmonogramy do reaiizacji zadan doraznych, np. szkoienia, inspekcji
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gotowosci operacyjnej. czynnosci kontrolno -

rozpoznawczych. Bezposrednio

wynikaJ3 one z pianow kwartalnych lub tez mega bye tworzone z tzw. potrzeby chwili.
W roku2015 wydano miedzy innymi;
* 14 decyzji komendanta powiatowego,
• 272 decyzje personaine komendanta powiatowego,
• 12 zarzadzen komendanta powiatowego,

* 13 rozkazow komendanta powiatowego.
W ciagu catego roku zorganizowano

cztery protokolowane narady siuzbowe

pracownikow administracji oraz dowodcy i zastepcy dowodcy JRG; z udziafem
komendanta.

Przedmiotem

odpraw

byly

biez^ce

sprawy

funkcjonowania

komendy.
W 2015 roku nie przeprowadzono zadnych szko!eh dla pracownikow administracji
komendy.

Kontrole
Kontrole wewnetrzne
Kontrole wewnetrzne w KP PSP Slawno byly przeprowadzane w 2015 roku
zgodnie z przepisami reguluja_cymi kontrol^ organow i jednostek organizacyjnych
Panstwowej Strazy Pozarnej tj. z ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli
w administracji rzadowej (Dz.U. z 2011 r.: nr 185, poz.1092) 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 urzedach obslugujacych organy lub w jednostkach organizacyjnych podleglych lub
nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnetrznych (Dz. Urz. MSW z 2013 r. T
poz. 43 zezm.).
Reaiizuj^c

zadania

dotycz^ce

wewnetrznego

kontrolovvania

poszczegolnych

stanowisk pracy w komendzie, zostalo wydane zarzqdzenie nr PO.0230.7.2014
Komendanta

Powlatowego Panstwowej

05 iistopada 2014

Strazy Pozarnej

r. w sprawie: harmonogramu

w Slawnie z dnia

przeprowadzanych kontroii

Wewnetrznych w KP PSP Slawno w okresie od 01.01.2015.do 31.12.2015 r.
Zgodnie

z w/w zarzadzeniem zapianowano w 2015 roku siedem kontroli

wewnetrznych w trybie uproszczonym, z czego w pierwszym polroczu wykonano
dwie kontrole, a w drugim poiroczu piec kontroli.
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Zgodnie z zasadami metodyki kontroli dia potrzeb jednostek organizacyjnych
Panstwowej Strazy Pozarnej opracowanych przez Komende Gtowna Paristwowej
Strazy Pozarnej (BKSW-i-090/1-1/13), wszystkie kontroie zostaly przeprowadzone
na podstawie wczesniej opracowanych przez zespdy kontrolne oraz zatwierdzone
przez Komendanta Powiatowego PSP w Slawnie: zatozeh do kontroli w trybie
uproszczonym oraz miernikow; ktore umozfiwiiy jak najbardziej obiektywna ocene
dzralaJnosci podmiotu kontrolowanego.
Nadzor oraz koordynacje spraw dotyczacych

kontroli wewnetrznych w tut.

komendzie prowadzi sarnodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych.
Giownymi tematami przeprowadzanych kontroli wewnetrznych bylo:
• Gospodarka transportowa - stan techniczny pojazdow i sprzetu siinikowegoprawidlowosc prowadzenia dokumentacji,
• przestrzeganie dyscypiiny sfuzby i pracy,
• poprawnosc prowadzenia dokumentacji - przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej
oraz jednofitego rzeczowego wykazu akt,
• kontrola ogolnych

warunkow

bhp na samodzielnym stanowisku pracy

« kontroia stanu zabezpieczenia

ppoz .KP PSP Slawno i JRG PSP Slawno,

ds. kadrowych,

• srodki pieniezne w kasie, operacje kasowe i druki scisfego zarachowania - 2
kontroie.
Zgodnie

z

obowiazujqcymi

w Slawnie wyda!

przepisarni

Komendant

Powiatowy

PSP

w 2015 roku 14 upowaznieh do przeprowadzania kontroli

wewnetrznych w poszczegolnych komorkach organizacyjnych komendy.

Kontrole _zew_netrzne
W roku 2015 w KP PSP Siawno zostaty przeprowadzone cztery kontroie
zewn^trzne:
1. Komenda

Wojewodzka

PSP w Szczecinie

przeprowadzifa zgodnie

z planem kontroli, w dniu 30 marca 2015 r. kontroie w trybie zwykfym.
Przedmiotem kontroli bylo sprawdzenie prawidlowosci
wynikaja^cych

realizacji

obowiqzkow

z dyspozycji zawartych w ,,lnstrukcji w sprawie organizacji iacznosci

w sieciach radiowych UKF w Panstwowej Strazy Pozarnej, stanowiqcej za!a_cznik do
Rozkazu nr 4 Komendanta Giownego PSP z dn. 9 czerwca 2009 r, oraz ,,Zasadach
organizacji

facznosci

alarmowania,

powiadamiania,

dysponowania

oraz
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wspoldziaJania na potrzeby dziaiari rate wniczy erf. Kontro!^ objeto okres od
01 stycznsa do 27 marca 2015r. Podczas kontrois sprawdzono

prawidtowosc

nadawania i wykorzystywania kryptonimow radiowych, prowadzenia korespondencji
radiowej: sposob i umiejetnosci przyjmowania zgloszen aiarmowych, a takze
speinienie wymagan techniczno - funkcjonainych posiadanych

radiotelefonow

i zaprogramowanych kanalow radiowych oraz prowadzenie dokumentacji systemow
lacznosci. Kontrolujacy ocenili pozytywnie z nieprawidfowosciami

prowadzenie

spraw zwiqzanych z zagadnieniami objetymi kontroiat w komendzie.
2-

Panstwowy inspektor Sanitarny MSW przeprowadzil na terenie komendy

dwie kontroie;
•

11 wrzesnia 2014 r - kontrola sanitarna kompleksowa higieny pracy; higieny

radiacyjnej oraz higieny ^rodowiska w KP PSP Slawno, JRG PSP Siawno informacje

ogolne

dotycz^ce lokalizacji budynkow, oceny stanu

sanitarno -

porz^dkowego pomieszczen biurowych oraz pomieszczeh higieniczno -sanitarnych
i magazynowych, gospodark^ odpadami. Podczas kontroli

sprawdzono

stan

zatrudnienia, aktuainosc badari profilaktycznych, w tym orzeczeh stwierdzajqcych
brak przeciwwskazah do pracy na okreslonym stanowisku pracy wydanych na
podstawie badah lekarskich, ocene ryzyka zawodowego funkcjonariuszy JRG oraz
pracownikow administracyjno - biurowych (charakterystyka wykonywanej pracy,
organizacja pracy). Podczas kontrofi stwierdzono nieprawidlowosc, ktora stanowila
naruszenie przepisow dot. ochrony zdrowia. Zaiecono usuniecie tej nieprawldlowosci
w okres!onym terminie.
«

27 pazdziernika 2015 r. kontroia sanitarna kompleksowa higieny

i srodowsska oraz

higieny radiacyjnej

Posterunek Dariowo - informacje

pracy

w KP PSP Siawno, JRG PSP Stawno

ogofne

dotyczace iokalizacji budynku, stanu

zatrudnienia, ocena stanu sanitarno - porz^dkowego pomieszczeh higieniczno sanitarnych i pomieszczeh biurowych oraz gospodarke odpadami. Podczas kontroii
stwierdzono

nieprawidiowoscL ktore stanowily naruszenie przepisow dot ochrony

zdrowia. Zaiecono usuni^cie tych nieprawidlowosci w okreslonym terminie.
3. W

dniu

23

pazdziernika 2015

r. zespol

kontrolny z

Wydzialu

Bezpieczehstwa i Zarzqdzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urz^dzie
Wojewodzkirn w Szczecinie przeprowadzil kontrol^ dotyczqc^ wykonywania zadah
obronnych w tut. komendzie.
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Zakres przeprowadzonej kontroii;
» Umiejscowienie zadah obronnych w strukturze organizacyjnej komendy,
• reaiizacja planowania obronnego. w tym opracowanie kart reaiizacji

zadah

operacyjnych,
• przygotowanie komendy do funkcjonowania w ramach systennu kierowania
bezpieczehstwem powiatu,
• przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadah obronnych,
• szkolenie obronne.
Kontroluja^cy nie wniosf zastrzezen do przeprowadzonej kontroii.
Skargi i wnioski
Sposob przyjmowania i zaiatwiania skarg i wnioskow w KP PSP Slawno
opiera sie na nastepujacych aktach prawnych;
•

Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postepowania

administracyjnego

(tj. Dz. U. z 2016 r, poz.23),
«

Rozporzajdzeniu

Rady

Ministrow z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie

przyjmowania i rozpatrywania skarg i wnioskow ( Dz.U. z 2002 r., nr 5, poz.46).
Informacje

dotyczavce

godzin przyjmowania

interesantow w sprawie skarg

i wnioskow umieszczone sa w widocznych miejscach na terenie Komendy
Powiatowej PSP w Sfawnie, Jednostki Ratowniczo-Gasniczej PSP w Slawnie
Posterunek Darlowo oraz na stronie internetowej komendy www.kp&spslawno.pi.
W20l5roku nie odnotowano zadnej skargi.
Dziafainosc archiwaina
Przeplsami

reguiujacymi

zasady

prowadzenia

archiwow

zakladowych

w komendach powiatowych / miejskich Pahstwowej Strazy Pozarnej w2015r. byty:
• Ustawa z dnia 14 iipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwainym i archtwach (j.t.
Dz. U. z2015r. : poz.1146zp6zn. zm.),
• R.ozporz^dzenie

Ministra

Kultury

i

Dziedzictwa

Narodowego

z

dnia

29 pazdzierntka 2015 r. w sprawie kiasyfikowania i kwaiifikowania dokumentacji
przekazywania materialow archiwainych do archiwow pahstwowych i brakowania
dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U, z 2015 r., poz.1743),
• Zarzqdzenie Nr 21 Ministra
w

sprawie

instrukcji

Spraw WewriQtrznych z dnia 25 stycznia 2013 r.

kancelaryjnej

i jednofitego rzeczowego

wykazu

akt

dla Pahstwowej Strazy Pozarnej (Dz. Urz. MSW nr 3, poz. 27),
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• Zarzadzenie Mr 45 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
20

rnaja

2008r.

w

sprawie

postepowania

z

materialarm

z dnia

archiwainymi

i dokurnentaeja niearchiwalna, w archiwaeh wyodrebnionych podlegtych Ministrowi
Spraw

Wewnetrznych

i

Administracji

lub

przez

niego

nadzorowanych

(Dz. Urz. MSWiA nr 9. poz. 42),
• Decyzja Nr 17 Komendanta Glownego Pahstwowej Strazy Pozarnej z dnia
22 kwietnia 2009 r. w sprawie organizacji i zakresu dziafania archiwow
zakladowych oraz zasad postepovvania z materialami archiwalnym i dokumentacj^
niearchiwain^ w jednostkach organizacyjnych Pahstwowej

Sirazy

Pozarnej

(Dz. Urz. KGPSPnr 1, poz. 13).
Aktualny zasob archiwainy komendy

stanowi zbior otwarty, w ktorym znajduj^ si^

akta przekazane wedlug 224 spisow zdawczo-odbiorczych wytvvorzonych przez
komorki organizacyjne komendy,
teczek w iiczbie okolo 21,97

W otwartym zasobie znajduje sie obecnie 1146

mb., w tym 177 teczek kategorii archiwainej ,,A"

w liczbte ok. 2,07 mb.
W roku 2015

dokonano

w ceiu wydzieienia

przegladu

zawartosci zasobu dokurnentacji archiwum

materialow niearchiwa!nych5 ktorych okres przechowywania

juz min^t i wystapiono do archiwum Komendy GJownej Pahstwowej Strazy Pozarnej
o zezwoienie na jej wybrakowanie. Zgodnie z wydanym zezvvoleniem jednorazowym
nr 22/2015 z dnia 25 marca 2015 r, Biura
Archiwum

Komendy Glownej

Kontroii Skarg i Wnioskow Sekcja

PSP wybrakowano ogofem

93 teczki kategorii

niearchiwalnej ;,B", co stanowi 2,05 mb.
Wydano takze jedno jednorazowe zezwoienie na wypozyczenie iub udostepnienie

akt.
Wspoipraca
W roku 2015 komendant uczestniczyf w posiedzeniach Zarzadu Oddzialu
Wojewodzkiego Zwi^zku Ochotniczych
posiedzeniu

Zarzadu

Oddzialu

Strazy Pozarnych

Powiatowego Zwiqzku

RP w Szczecinie,
Ochotniczych Strazy

Pozarnych RP w Slawnie. Ponadto komendant oraz pracownicy komendy brail udziai
w posiedzeniach zarzqdow oddziatow gminnych ZOSP RP oraz zebraniach
sprawozdawczych

jednostek OSP na terenie powiatu slawiehskiego, a takze

obchodach jubileuszowych Ochotniczych Strazy Pozarnych i

uroczystosciach

z okazji Dnia Strazaka.
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Poprzez reaiizaeje swoich ustawowych zadan komendant w 2015 roku uczestniczyl
osobiscie iub poprzez swoich przedstawicieii - funkcjonariuszy zatrudnionych
w KP PSP Slawno w posiedzeniach Komisjl Bezpieczenstwa i Porzqdku Rady
Powiatu Slawiehskiego, Powiatowej Komisji Bezpieczenstwa Ruchu Drogowegcx
Powiatowym Zespole Zarzadzania Kryzysowego oraz w sesjach Rady Powiatu i rad
gmin.

Swoje uczestnictwo

zaznaczyf

takze

poprzez

udziaf

w

oficjainych

uroczystosciach na terenie powiata takich jak: uchwaienie Konstylucji 3 Maja;
obchody Swieta Niepodlegfosci; dozynkach gminnych; itp.
Wspofdzialanie z organami administracji rz^dowej i samorzadowej oraz instytucjami
i organizacjarni spolecznymi odbywa si§ przede wszystkim podczas akcji ratowniczo
-

gasniczych. Pracovvnicy komendy aktywnie uczestniczy w organizowanych

pokazach ratowniczych, w zabezpieczaniu imprez rnasowych oraz imprezach
sportowych organ izowanych na terenie powiatu.
Kierownictwo

jednostki

wspolpracuje

takze

z

organizacjarni

zwiazkowymi

dziatajqcymi na terenie komendy. Do dnia 30 wrzesnia 2015 r. dziafafy dwa zwi^zki
zawodowe:
»

j:NSZZ,,Solidarnoscn

przy JRG PSP Sfawno,

•

,,ZZS ..Fiorian" przy JRG PSP Stawno Posterunek Darlowo.

Z dniem 1 pazdziernika 2015 r. z uwagi na rezygnacje duzej ilosci funkcjonariuszy
z czlonkostwa w Zwi^zku Zawodowym Strazakow ,,FLORIAN"- Oddziai Terenowy
w Darlowie uiegl rozwiazaniu.
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ZAGADNfENiA KADRQWE
Rok 2015

nie przyniosf

istotnych zmian w strukturze zatrudnienia

w Komendzie Powiatowe] Paristwowej Strazy Pozarne] w Slawnie. Stan osobovvy
uzupetniony w ciagu roku pozwolif na sprawne funkcjonowanie Komendy jak
i cia_gfosc sluzb peinionych

w JRG w Siawnie. Miniony rok byi okresem

intensywnych szkoieh. Wedfug stanu zatrudnienia na dzieri 31 grudnia 2015 roku
w KP PSP Slawno zatrudnionych bylo 67 funkcjonarluszy i dwie osoby cywilne.
Struktura zatrudnienia funkcjonariuszy w poszczegolnych korpusach
na koniec 2015 roku ksztaftowala si§ nastepujqco:
•

7 oficerow,

•

12 aspirantow,

•

42 podoficerow,

•

6 szeregovvcow,

•

2 pracownikow cywilnych.
OgoSne zatrudnienie przedstawia si§ nastepujaco:
•

W KP PSP 9 funkcjonariuszy systemu codziennego i 2 pracownikow

cywiinych,
•

Powiatowe Stanowisko Kierowania - 5 funkcjonariuszy,

•

JRG PSP Slawno wtym Posterunekw Dariowie f^cznie 55 funkcjonariuszy,
z czego w Stawnie 34 funkcjonariuszy, w Dartowie 21 funkcjonariuszy.

Zatrudnienie wg pici:
•

3 kobiety,

•

66 m^zczyzn.
Zatrudnieni wg pionu sfuzbowego:

•

operacyjny 63 funkcjonariuszy,

•

Jogistyka 1 funkcjonariusz + 2 pracownikow cywiinych,

•

prewencja 1 funkcjonariusz,

•

pozostafe 2 funkcjonariuszy.
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Zatrudnienie funkcjonariuszy wg poziornu wyksztalcenia przedstawia
nast^pujqco:
•

wyzsze 27 funkcjonariuszy, w tym 2 koblety.

•

licencjackie 7 funkcjonariuszy,

«

poiiceafne 2 funkcjonariuszy,

•

policealne 1 pracownik cywilny- kobieta,

•

srednie 31 funkcjonariuszy,

•

srednie 1 pracownik cywiiny.
Zatrudnienie wg systemu sluzby :

•

codzienny 9 funkcjonariuszy + 2 pracownikow cywilnych,

•

zmianowy 60 funkcjonariuszy.

W ubieglym roku
nast§pujaco:

rotacja

kadr

w komendzie przedstawiaia si§

W 2015 roku w KP PSP w Sfawnie, w zwiazku z nabyciem prawa do
przejscia na zaopatrzenie emerytalne sluzby zakonczyi 3 funkcjonariuszy,
W zwiazku z obchodami ,,Dnta Strazaka 2015 roku" awansowalo na
wyzsze stopnie sfuzbowe ogolem 17 strazakow, wtym :
»

2 aspirantow,

•

15 podoficerow,

•

6 szeregowcow.
Z okazji 11 listopada awansowano na wyzszy stopnieri sluzbowy

1 strazaka w korpusie oficerskim,
Szkolenie kadr
Jednym z glownych celow poiityki kadrowej Komendanta Powiatowego jest
podnoszenie poziomu posiadanych kwafifikacji zawodowych i poziomu posiadanego
wyksztalcenia ogolnego funkcjonariuszy. W ceiu realizacji tych zalozeri stanowisko
kadrowe KP PSP Siawnie podejmowalo dzialania zmierzaj^ce do zapewnienie
odpowiedniego poziomu przygotowania kadr z uwzglednieniem potrzeb w zakresie
technik i taktyki dzialati ratowniczych, wynikajqcych z poszerzajqc^ sie formufq
dziafari

w ramach Krajowego Systemu Ratowniczego - Gasniczego.
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W wyniku tych dzialah

poszczegoine formy

ksztalcenia zawodowego

PSP na dzieri 31 grudnia 2015 roku przedstawiajq si§ nastepuj^co:

Forma ksztatcenia
kwalifika cyjnego

pSP
m

Studia podyplomowe w SG
^_____^
Zaoczne studia inzynierskie
-v SGSP
Przeszkolenie zawodowe
w SG SP w Warszawie
Zaoczna Szkota Aspirantow

Ukohczone
szkolenie w
2015 r.
n
u

Wtrakcie
szkolenia
3
0

u
3

0

ft

0

0

PSP
Szkolenie
uzupetniaja.ce
strazaka
Szkolenie podstawowe
t^cznie

wszystkie formy ksztalcenia

zawodowego

Paristwowej Strazy

Pozarnej w roku 2015 ukohczyio 3 funkcjonariuszy, a w trakcie szkoienia obecnie jest
5 funkcjonariuszy.
Jednoczesnie
w zakreste ;

strazacy

ukohczyii

roznorodne

•

Obslugi samojezdnych podestow ruchomych,

•

Konserwatorow samoj'ezdnych podestow ruchomych,

•

Obslugi auto - drabin,

•

Sternikow motorowodnych,

•

Ratownika medycznego PSP,

•

Kierowania ruchem drogowym,

•

Ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

kursy specjalistyczne

W minionym 2015 roku w Korrtendzie Poxviatowej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Siawnie obserwuje si^ tendencje do podnoszenia przez funkcjonariuszy
posiadanych kwalifikacji zawodowych i poziomu wyksztalcenta ogoinego. Godnym
uwagi aspektem tego zjawiska jest fakt, iz nast^puje to glownie z inicjatywy wlasnej
pracownikow,
W pianach szkolentowych na 2016 rok uj^to daisze podnoszenie kwaiifikacji
zawodowych przez funkcjonariuszy poprzez udziaf w szkoieniach specjaiistycznych
zgodnie z potrzebarni.
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ZAGADNIENiA KWATERMJSTRZQWSKiE
Na dzieh 31 grudnia 2015 r. KP PSP w SJawnie posiadafa w podziale
bojovvym 15 pojazdow samochodowych: 7 Posterunek PSP Darfowo i 8 w JRG
Slawno.
Ponlzsza tabela przedstawia posiadane pojazdy wraz z normami
eksploatacyjnymi.

W

Lp.

Marka i typ
pojazdu:

1.

SCANIA P400 JGCBA5/32

30.12.2013

15lat

2.

Jelcz415

SCO 37

1988

20lat

Renault

GLBA-Rt

Mascott

1/2,5

2004.10.22

12lat

Renault

GLBA-Rt

Mascott

1/2,5

2004.10.22

12lat

5.

Renault Kerax

GCBA 5/48

2004.12.29

15lat

6.

Iveco Magirus

SRw

1986.06.13

15lat

GBA 2,5/32

2013.01.04

12 (at

GBA 2,5/24

2010.12.15

12lat

SLOp

1996.10.03

10 lat

i 2013.01.08

10lat

2008.10.31

20 lat

3.

4.

-,
I Oznaczenie:

od:

Renault
7.

Midlum
Renault

8.

eksploatacji

Midlum

Norma
eksploatacji:

9.

Opel Vectra

10.

Dacia Lodgy

SLOp

11.

MAN

SHD25

12.

Nissan Pickup jSLRr

2005.12.28

12 lat

13.

VWT4

1993.08.06

12 lat

14.

Nissan Navara SLRr

2006.12.18

12 lat

8 lata
-

15 lat

10 lat

I

SLKw

QUAD Arctic
15.

Przekroczen
ie normy o:

Cat 700

i

2015.12.28

-

11 lat

-

-

Jak wynika z powyzszej tabeli 4 pojazdy ma przekroczone dopuszczaine
przepisami normy eksploatacyjne.
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W dniu grudniu 2015 r. zosfaf zakupiony sprzet w postaci:
• dwoch pomp beczkowych z osprzetem do substancji tatwopalnych
• defibryiator z osprzetem.
Sprzet ten zostal zakupiony przy wsparciu finansowym:
• Gminy Postomino
• Gminy Dartowo,
Koszt zakupu sprzetu wynios) 24 817,44 zf.

Takze w grudniu 2015 r. Komenda Wojewodzka PSP w Szczecinie zakupila
i przekazala d!a nas quada Arctic CAT 7001 TRV XT, a Stowarzyszenie Bezpieczny
Powiat Sfawieriski zakupifo przyczepke; do transportu quada.
Wartosc przekazanego sprzetu: 47 411,31 zf.

Zakup uslug remontowych i napraw posiadanych pojazdow i sprzetu sllnikowego
wykonano na kwote. - 55 000 zK

Zgodnie

z

normatywem

Zachodniopomorskiego

na

pojazdy

i

sprzet

na

terenie

okreslonym oraz zatwierdzonym w 2015

wojewodztwa
roku

przez

Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP w Szczecinie wyst§puja_
braki nast^pujqcego sprzetu:
• mikrobus - 1 szt.
• motopompa pozarnicza minimum MS/8 - 1 szt.
• zapas butli do aparatow powietrznych - 8 szt.
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ZAGADNIENjAfiNANSQWE.
Budzet na 2015 rok , w dziale
i

ochrona przeciwpozarowa:

rozdziale

754 -

bezpieczeristwo

75411

-

komendy

publiczne
powiatowe

Pahstwowej Strazy Pozarnej przedstawia ponizsza tabefa:
Plan budzetu w dziale 754,
rozdziale 75411

Wynagrodzenia oraz
pochodne

Rzeczowe wydatki Plan ogolem

Ustawa budzetowa
na2015r.
Plan po zmianach na
31. 12.2015 r.

3.978.600,00

601.500,00

4.777.000,00

4.076,481,00

815.481,00

4.891.962,00

Wykonanie na dzieri
31. 12.2015 r

4.076.478,52

815.473,88

4.891.952,40

Plan budzetu na 2015 rok w cia^gu calego roku wzrosl o 114.982 zlotych ztytulu
zwiekszonych dotacji ceiowych na wybrane zadania.
Zwiekszone srodki finansowe ( wtys. zl.) w budzecie przeznaczono na wydatki jak
nizej:
1) wypfate rekornpensat za nadgodziny dia funkcjonariuszy

-

77.078

2) wzrost dodatku stazowego funkcjonariuszy od 1.01.2015 r

-

11.318

3) wypJata na niezaplanowane swiadczenie funkcjonariusza

-

3.233

4) dodatkovve srodki na dziaialnosc ratowniczo-gasnicza^

-

18.533

5) dodatkowe uslugi oprogramowania swd

-

4.800

VVynagrodzenie i pochodne stanowily najwiekszy udzial w calej strukturze wydatkow
i wynosiiy 83% og<Mu wydatkow w anafizowanym okresie.
Pozostafe wydatki rzeczowe stanowily 17% budzeiu, a ich struktura przedstawiata
sie nastepujaco:
•

ekwiwalenty i rownowazniki dia funkcjonariuszy - 48%,

•

stale koszty zwiazane z funkcjonowaniem jednostki - 52%.
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ANALITYCZNE ZESTAW1EN1E PLANU ! WYKONAN1A BUDZETU ZA 2015 ROK
KPPSiP rozdziat 7541 1
Wykonanie
Zobowiqzania
Paragrafy wydatkow
Plan po zmianach wedtug stanu
na dzieh
31.12.2015
31.12.2015

,
1.

256.218,40

Uposazenia i nagrody roczne
§ 4050,4070

3.412.345,00

3.412.344,47

Pozostaie naleznosci
funkcjonariuszy § 4060. § 4080
Wynagrodzenie stuzby cywilnej i
swiadczenia § 4020,4040,

567.403,00

567.402,37

74.825.00

74.824.40

5,312;15

4.

SWadki spoieczne §4110.4120

15.008,00

15.007,28

1.089.53

5.

Wynagrodzenia bezosobowe §
4170
Razem wynagrodzenia i
pochodne (1-5)
Swiadczenia§ 3020,
3030,3070,4440
Rownowazniki pieni^zne
i ekwiwalent dla funkcjonariuszy §
4180
Zakup materiatow i wyposazenia

6.900:00

6.900.00

4.076.481,00

4.076.478,52

262,620,08

259.889.00

259.887.90

765,00

128.949.00

128.948,32

123.600,00

123.599;22

2.
3.

6.
7.

8.

1.619.40

§4210
9.

Zakup sprzetu § 4250

4.040,00

4.040.00

10.

Zakup energii § 4260

90.983.00

90.982,80

3.796.40

11.

Zakup usfug remontowych § 4270

65.406.00

55.405,48

369.00

12.

Pozostaie wydatki rzeczowe

142.614,00

142.610,16

5.348.84

13.

Razem wydatki rzeczowe (6-12)

815.481,00

815.473,88

11.898,64

OGOtEM WYDATKI

4.891.962,00

4.891.952,40

274.518,72
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ZABEZPiECZENlE OPERACYJNE POWIATU
Jednostki ochrony p.poz, znajdujace si$ na terenie powiatu
I

PSP

1

JRG Siawno
Posterunek Dartowo

OSP spoza systemu

OSP w ksrg
OSP Domaslawice
OSP Stary Jarostaw
OSP Wiekowice
OSP Chudaczewo
OSP Karsino
OSP Malechowo
OSP Pekanino
OSP Staniewice
OSP Slawsko
OSP Zukowo

OSP Barzowice
OSP Bukowo Morskie
OSP Cisowo
OSPDobiesJaw
OSP Jezyczki
OSPKowalewice
OSP Krupy
OSP Slowino
OSP La.cko
OSP Masiowice
OSP Nacmierz
OSPSulimice
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.DARLOWO

Rozmieszczenie poszczegoinych jednostek na terenie powiatu
OSP z ksrg

Rozmieszczenie jednostek wlaczonych do struktury ksrg na terenie powiatu
slawiehskiego pozwaia na podjecie ewentualnych dzialan w czasie nie
przekraczajqcym 15 min.
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Rozmieszczenie jednostek posiadajqcych sprzet do ratownictwa drogowego

JRG Siawno,
Posterunek Dariowo,
OSP Chudaczewo,
OSP Zukowo

OSP Stary Jarostew,
OSP Pekanino,
OSP Malechowo,

Rozrnieszczenie jednostek posiadajacych sprzet do ratownictwa wodnego

JRG Slawno.

Posterunek Dariowo,

OSP Maiechowo
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Dzialania ratownlczo gasnicze na terenie powiatu
stawieriskiego w 2015 r.
W roku 2015 na ferenie powiatu zanotowano ogolem 338 interwencji
jednostek

strazy pozarnej. Na t§ iiczb§ podejmowanych dziaiari ratowniczo -

gasniczych skladaj^
»
•
•

336 pozary,
470 miejscowe zagrozenia,
32 aiarmow faiszywych.

Pozary ogolem - 336
Pozary wedlug wielkosci:
•
Male
318,
•
Srednie
16,
Duze
2,
•
Sardzo duze
0.
Miejscowe zagrozenia ogolem 470
Miejscowe zagrozenia wedfug wielkosci:
36,
*
Male
*
Lokalne
432,
*
Srednie
2,
«
Duze
0,
«
Gigantyczne
0.
Alarmy Falszywe 32
*
»

w dobrej wierze
zfosliwe
2,
z instalacji wykrywania 13.

Udziaf ratownikow I zalog w dzialaniach

Pozar
Miejscowe
zagrozenie
Alarm
falszywy
Powiat

Metdunki
spetniajace
warunki
^jft

Zatogi
o golem
'

Zatogi
JRG

Zatogi
OSP
wKSRG
204

693

- C '

470

642

A ftf*

32

43

37

2

838

"' "

n/* j

204

. --•

Zatogi
OSPz
poza KSRG

re
A

Z
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Hose zdarzen wzaleznosci od rodzaju

500

Zdarzenia: pozary z podzialem na wielkosc.

Dmale
• srednie
Dduze
nbardzo duze
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Hose miejscowych zagrozeri w zaleznosci od
wieikosci

i13,

2\
l
i
I

36
0
1

mate

2

lokalne

2

0

3

4

srednie

0
5

duze

gigantyczne

Udziat ratownikow i zalog w dzialaniach w porownaniu do roku 2014
Meldunki
spetnlajqce
warunki

Zatogi
ogo/em

Zafogi
JRG

Zafogi
OSP
w ksrg

Zafogi
OSPz
poza ksrg

362

673

410

161

102

336

693

441

123

122

Miejscowe
zagrozen ia
2014

463

611

445

96

70

2015

470

642

486

79

79

Alarmy
faiszywe
2014

30

47

37

7

3

2015

32

43

37

2

4

Pozar
2014
2015

.

Powiat
2014

862

1334

934

245

175

2015

838

1378

964

204

203
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liosc zdarzen w fatach 2007 r. - 2013 r.

1400

1000

Zdarzenia

Rotary
6001
400

0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

W roku ubiegtym podczas przeprowadzania inspekcji gotowosci operacyjnej
w jednostkach OSP z Krajovvego Systemu

Ratowniczo -

stwierdzono

obslugi

uchybieh,

co

do znajomosci

Gasniczego nie

sprz^tu

i

znajomosci

z przepisow ruchu drogowego. Wszystkie jednostki przygotowane sq do dzialah
prawidfowo i sq w peinej gotowosci.
Ponadto

przeprowadzono

siinikowego

przegla^d

stanu

technicznego

pojazdow

i sprz^tu

w jednostkach OSP z terenu powiatu. Nie stwierdzono braku dbalosci

o sprzet techniczny b^dacy na wyposazeniu OSP.

Strona 28 z 49

ANALiZA STANU BHP

W roku 2015 zanotowano w Komendzie Powiatowej Paristwowej Strazy
Pozarnej w Slawnie odnotowano 7 wypadkow. Wypadkom ulegli funkcjonariusze
Panstwowej Strazy Pozarnej. Nie odnotowano wypadkow wsrod pracownikow
cywilnych
Na

i czlonkow ochotniczych strazy pozarnych.

biez^co

prowadzone

sa.

przegia.dy

sprzetu

ochrony

osobistej.

Na biezaco nastepujs wymiana zuzytego sprzetu na nowy.

Liezba
wypadkow w PSP

Liczba pos/kodowanych
stra/akow PSP
w tym w
wypadkach
Liczba dni — ^" ^
nie/dolnosc EL^* 4
i do sluzby 3 §-1 ^
i»- r;
S
p^l
3 3
S
E
E
"
(pracy)
Ns —~ =
E
F.
'S
S'
rt
v
a
£
S'
3" -••?
2,
«*!
n
BT
«
- « =•

w tym
i;
^'
**" 3
TS

Rok

•-X •«•

« s

0-

a
3

B]

=•
e"
r

1

2

3

2013

3

3

5
•*•
ri

5

6

7

8

9

160

3

0

o

j

•j

381

3

0

1

2

92,25

2945

0

171

7

0

0

•T

24.57

3072

4
0

1

2014
2015

I

7

t
1

3

7

!

Wska/nik
Wskaznik
c/^stotliwosci
ci^xkosci
Liczba
wypadkow
wypadkow
stra/akow
(lie/ba
(liczba dni
PSP
poszkodowany
nic/dolnosci do bioracych
slu/by lub pracy
ii<i/f;ii
x 1000
podzielona
w akcjach
podzielona
przez lUviie
ratownic/y
pr/ey, liczb^
pos/kodowanyc
ch
strazakow
z
h
rub. 11)
12
10
f
11
i
53,33
3005
0,99
!.36

j t"

! •
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CHARAKTERYSTYKA SPECYFiCZNYCH ZDARZEN W 2015 r.
Zukowo - pozar budynku mieszkafnego
02 stycznia 2015 roku, o godzinie 01 ; 04 ^ dyzumy Powiatowego Stanowiska
Kierowania. otrzyrna! zgioszenie o pozarze budynku mieszkainego. w miejscowosci
Zukowo, gm. Slawno.. W momencie przybycia na miejsce zdarzenia pierwszych
zastepow, pozarem objety by! caty obiekt. By! to budynek drewniany z dachern
pokrytym strzecba_.
W wyniku pozaru spaleniu ulegto: dachT sciany, podtogi, vvyposazenie budynku,
VVIasciciei wycenif straty na kwot§ ok. 280 tys. ztoiych. Nikt nie zostai ranny.
Dochodzenie vv sprawie ustaienia przyczyny powstania pozaru prowadzita Policja.

interwencje strazy pozarnej w powiecle siawienskim spowodowane silnym
wiatrem
48 to ilosc zdarzeh, do ktorych wyjezdzaly zastepy Pahstwowej i Ochotniczej
Strazy Pozarnej z powiatu siawiehskiego. Prawie wszystkie dzialania ratownicze byiy
skutkseni siinego wiatru, jaki przeszedl, w dniach 10, 11 stycznia biezacego roku; nad
naszym rejonem. W wiekszosci przypadkow strazacy usuwaii powalone drzewa
ze szlakow komunikacyjnych i obiektow budowlanych oraz zabezpieczali zerwane
iinie energetyczne.
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Dartowo - uszkodzenie przewodu gazowego
19 marca 2015 roku, o godz. 15:24 dyzurny Powiatowego Sfanowiska
Kierowania, otrzymaf zgioszenie o uszkodzeniu przewodu gazowego, w Dartawie,
na uiJcy Lesnej, Do zdarzenie zadysponowano

3 zastepy Panstwowej Strazy

Pozarnej z Posterunku w Dariowie oraz Policje.
Dziaiania

strazy

pozarnej

poiegaiy

na

zabezpieczeniu

miejsca

zdarzenia,

wyznaczeniu strefy zagrozenia wybuchem, ewakuacji 10 osob z 3 budynkow
mieszkalnych, ustavvieniu kurtyn wodnych w ceiu ograniczenia rozprzestrzeniania
si§ wydobywajacego gazu, zamknieciu ruchu drogowego na ul. Lesnej oraz pomocy
pracownikom Pogotowia Gazowego w iikwidacji rozszczelnienra.
Do

rozszczefnienia

rury

doszlo

podczas

wykonywania wykopu

pod

kabei

energetyczny przy pomocy koparki. W wyniku zdarzenia nikt nie zosta! ranny.

Wypadek drogowy w Suiimicach
03 czerwca 2015 roku, o godz. 23:57; Dyzurny Powiatowego Stanowiska
Kierowania Paristwowej Strazy Pozarnej otrzymal zgfoszenie o wypadku drogowym
w miejscowosci Sulimice, gm. Dartowo.
Z

chwifq

przybycia

na

miejsce

zdarzenia

stwierdzono

uderzenie

w przydrozny plot, a nastepnie „ dachowanie " samochodu osobowego Volkswagen
Bora, Pojazdem podrozowaly cztery osoby - dwie zostaly ranne (kobieta 20 lat,
mezczyzna 18 lat).
Dziaiania strazy pozarnej poiegaiy na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oswietieniu
terenu dziafaa wykonaniu przy uzyciu narzedzi hydraulicznych dostepu do
poszkodowanej osoby oraz udzieianiu kwaltfikowanej pierwszej pomocy.
W

dzialaniach

udzial

braly:

dwa

zastepy

Panstwowej

Strazy

Pozarnej

z Posterunku w Dartowie, dwa Zespoly Ratownictwa Medycznego oraz Policja.
Dochodzenie w sprawie ustalenia przyczyny powstania zdarzenia prowadzila Policja.
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Pozar lasu w Tychowie, gm. Slawno
informacja o pozarze, do Powiatowego Stanowiska Kierowania wplynela,
07 czerwca 2015 roku, o godzinie 17:40. Do zdarzenia zadysponowano szesc
zastepow Panstwowej i Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz smigiowiec gasniczy
Lasow

Panstwowych.

W

wyniku

pozaru

spaieniu

uieglo;12

arow

sciofki

w drzevvostanie sosnowym oraz 12 arow piecioletniej uprawy bukowej.

Wypadek drogowy w SJowinie
10 czerwca 2015 roku, o godz. 18:02. Dyzurny Powiatowego Stanowiska
Kierowania Panstwowej Strazy Pozarnej otrzymal zgtoszente o wypadku drogowym
w miejscowosci Slowino, gm. Dartowo.
Z chwil^ przybycia na miejsce zdarzenia stwierdzono czcrfowe zderzenie dwoch
samochodow ( Volkswagen i Toyota ), ktore palily sie, W wyniku wypadku ranne
zostaly trzy osoby ( 2 kobiety 28 i 46 lat, 1 mezczyzna 28 lat).
Dzialania strazy pozarnej polegaly na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz
podaniu srodkow gasniczych na paiace sie pojazdy,
W

dziafaniach

udzial

braly:

dwa

zastepy

Panstwowej

Strazy

Pozarnej

z Posterunku w Darlowie, dwa zastepy OSP, dwa Zespofy Ratownictwa Medycznego
oraz Policja, Dochodzenie w sprawie ustaienia przyczyny powstania zdarzenia
prowadzila Policja.
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Wypadek drogowy - Siawno ul. Polanowska
23 czerwca br. o godz. 17:02 dyzurny Powlatowego Stanowiska Kierowania
w Sfawnie otrzyma! zgloszenie o wypadku drogowym w Slawnie na ul. Polanowskiej.
Z chwifq przybycia na miejsce zdarzenia stwierdzono uderzenie samochodu Ford Ka
w

przydrozne

drzewo.

W

wyniku

wypadku

trzy

osoby

zostaiy

ranne

- mezczyzni ( 29, 41 i 56 fat).
W dzialaniach udziai braly dwa zast^py Panstwowej Strazy Pozarnej z JRG Slawno;
dwa

Zespoly

Ratownictwa

Medycznego,

smiglowiec

Lotniczego

Pogotowia

Ratunkowego oraz Poiicja. Dochodzenie w sprawie ustalenia przyczyny powstania
zdarzenie prowadzila Poiicja.

Pozar budynku mieszkalnego w Piehkowie
17 iipca 2015 roku. o godzinie 15 : 44 dyzurny Powiatowego Stanowiska
Kierowania w Slawnie otrzymal zgloszenie o pozarze budynku mieszkalnego
w miejscowosci Piehkowo, gmina Postomino. Do zdarzenia zadysponowano
6 zast^pow Panstwowej i Ochotniczej Strazy Pozarnej.
W momencie przybycia na miejsce pozaru zastopow strazy pozarnej, ogniem objete
bylo poddasze budynku. Rownoczesnie z dziataniami gasniczymi prowadzona byla
ewakuacja mienia.
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W wyniku pozaru spaieniu oraz zniszczeniu ulegjo; konstrukcja dachu wraz
z pokryciem, sufity poddasza, sciany, insiaiaejs esektryczna, wyposazenie. Wfascidei
wycenil straty na kwote ok. 300 tys. zfotych. Nikt nie zostaf ranny,
Na miejsce zdarzenia vvezwano Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
w ceiu dokonania ogiedzin i wydania decyzji zezwa!ajatcej na dalsze uzytkowanie
obiektu. Dochodzenie w sprawie ustalenia przyczyny powstania pozaru prowadzila
Poiicja.

Pozar samochodu
23 iipca 2015 roku, o godz. 07:07 dyzurny Powiatowego Stanowiska
Kierowania Pahstwowej Strazy Pozarnej w Siawnie, otrzymal zgloszenie o pozarze
samochodu Fiat Fiorino w Smardzewie, gm. Slawno z Jednostki Ratownlczo
Gasniczej w Siawnie. Dziaiania strazy pozarnej polegaly na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, ugaszeniu paiacego pojazdu przy pomocy piany gasniczej, udzieleniu
kwah'fikowanej pterwszej pomocy poszkodowanemu przed przybyciem Zespolu
Ratownictwa Medycznego oraz schladzantu prqdem gasniczym wody 200 iitrowej
beczki z oiejem silnikowym bedgcej w pojezdzie.
W wyniku pozaru ranny zosta! kierowca ( poparzenia } - rnezczyzna 39 lat, ktory nie
mogl opuscsc pojazdu podczas powstania pozaru.
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Postornino - przygniecenie mezczyzny konstrukcj^ stalowa^
Zgfoszenie o zdarzeniu. dyzumy Powiatowego Stanowiska Kierowania
Panstwowej Strazy Pozarnej w Slawnie, otrzyrnal 23 fipca 2015 roku; o godz. 09:44.
Do wypadku doszlo podczas prac rozbiorkowych zbiornikow zbozowych, w budynku
gospodarczym bylego PGR-u.
Dzialania strazy pozarnej polegaty na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uwoinieniu
spod konstrukcji metalowej przygniecionej nogi poszkodowanego., zabezpieczeniu
przed zawaieniem konstrukcji metalowej wewnatrz obiektu.
W dziafaniach udziat bralo piec zastepow strazy pozarnej (3 zastepy Panstwowej
Strazy Pozarnej, 2 zastepy Ochotniczej Strazy Pozarnej ) oraz Zespoi Ratownictwa
Medycznego, W wyniku zdarzenia ranny zostai m^zczyzna - 62 Jata.

Pozar budynku mieszkalnego
24 lipca 2015 roku, o godz.

02:29 dyzurny Powiatowego Stanowiska

Kierowania Panstwowej Strazy Pozarnej w Slawnie, otrzymal zgioszenie o pozarze
budynku mieszkainego w Kowaiewiczkacir gm. Darlowo.
Z chwii^ przybycia na miejsce pozaru zastepow strazy pozarnej ogniem objety byl
caty

obiekt,

Dach

budynku

byi

juz

zawalony.

Z

otworow

okiennych

oraz drzwiowych wydobywaty sie plomienie.
W wyniku pozaru spateniu oraz zniszczeniu ulegi prawie caly obiekt wraz
z wyposazeniem. Pozostaly jedynie sciany zewn^trzne budynku. Nikt nie zostal
ranny. W dzialaniach udziaf brato szesc zastepow Panstwowej i Ochotniczej Strazy
Pozarnej. Dochodzenie w sprawie ustaienia przyczyny powstania pozaru prowadzila
Policja.
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Pozar budynku gospodarczego (pustostan) w Pomtfowie
Zgioszenie o pozarze wpiynefo 02 sierpnia br, o godzinie 23:40. Z chwila_
przybycia na miejsce zdarzenia zast^pow strazy pozarnej pozarem objety by! caiy
obiekt. W wyniku pozaru spaieniu ulegi cafy budynek, wykonany z elementow
drewnianych osfonietych b!ach^. Wstepnie straty wyceniono na kvvot^ 10 tys.
ziotych. Dochodzenie w sprawie ustalenia przyczyny powstania pozaru prowadzi
Policja. W dzialaniach udzia! braly dwa zast^py Panstv^owej Strazy Pozarnej
z Jednostki Ratowniczo Gasniczej w Siawnie oraz dwa zast^py Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Zukowie.

Pozar zboza
04 sierpnia 2015 roku, o godzinie 14:45, dyzurny Powiatowego Stanowiska
Kierowania Paristwowej Strazy Pozarnej w Siawnie, otrzymai zgtoszenie o pozarze
zboza w miejscGwosci Piehkowo, gm. Postomino.
VV wyniku pozaru spaieniu u!eglo ok. 15 hektarow zboza ( pszenica }. \Masciciel
wycenil straty na kwot^ 135 tys. ziotych. Uratowano mienie wartosci ponad
4 milionow ziotych ( 500 hektarow zboza ). Przyczyna powstania pozaru bylo
zervvanie linii energetycznej. W dzialaniach udziaf braJo 9 zastepow Panstwowej
i Ochotniczej Strazy Pozarnej.
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Pozar budynku gospodarczego
09 sierpnia br, o godz. 01:20 dyzurny Powiaiowego Stanowiska Kierowania
w Siawnie otrzymaj zgloszenie o pozarze budynku gospodarczego, w miejscowosci
Palowko, gm. Postomino. Do zdarzenia zadysponowano 8 zastepow Panstwowej
i Ochotnicze] Strazy Pozarnej.
Z chwifat przybycia na miejsce zdarzenia pierwszych zastepow strazy pozarnej
ogniem objety byf caly obiekt. VV wyniku pozaru spaleniu

u!eglo: budynek

gospodarczy, motocykl, quad, kosiarka, narzedzia budowiane, drewno opatowe.
Wlasci'cie! v^cenif straty na kwote 55 tys. zJotych. Uratowano mienie o wartoscl
600 tys. zlotych. Przypuszczain^ przyczyn^ povvstania pozaru byio wytedowanie
atmosferyczne.

Pozar scierniska
Kofejny duzy pozar w powiecie siawienskim. Tym razem paiiio si§ sciernisko
w miejscowosci

Kosierzewo,

gm. Malechowo. Zgloszenie o pozarze dyzurny,

Powiatowego Stanowiska Kierowania w Sfawnie, otrzyma! 20 sierpnia br, o godz.
16:01. W wyniku pozaru spaientu uleglo ok, 15 hektarow scierniska, Uratowano
kolejne 70 hektarow oraz graniczacy z polem las.
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W

dziaianiach udzial bralo

8 zastepow

Panstwowej

i Ochotnlczej

Strazy

Pozarnej.Dochodzenie w sprawie ustalenia przyczyny powstania pozaru prowadzita
Pollcja.

Strazacy uratowali tonqcego w morzu
04 wrzesnia br.: o godz. 16:03 dyzurny Stanowiska Kterowania Panstwowej
Strazy Pozarnej, otrzymat zgloszenie o tona^cej osobie w morzu, w rniejscowosci
Dqbki. Do zdarzenia zadysponowane zostaly dwa zastepy Panstwowej Strazy
Pozarnej z Posterunku w Dariowie.
Jak sie pozniej okazafo 65 letni mezczyzna wyplynaj w morze i opadl z sil. Osoba ta
znajdowala si^ w odlegiosci okolo 300 metrow od linii brzegowej. Strazacy przy
pomocy

iodzi

ratowniczej

podjeli

mezczyzne

z

xvody

i

przetransportowali

go na brzegv gdzie zosta! przekazany Zespcrfowi Ratownictwa Medycznego. Osoba
ratowana byfa przytomna.
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Grozne pozary budynkow w powiecte slawieriskim
•

06 pazdziernika 2015 r, godz. 15:08, Suiechowo gm. Maiechowo - pozar
stoiarni. W wyniku pozaru spaieniu ulegio: elementy konstrukcyjne dachu,
skladowane deski. Wiasciciei wycenii straty na kwote_

70 iys.

zlotych.

Uratowano mienie wartosci 100 tys. zlotych. W dziaianiach udziat braio
8 zast^pow Paristwowej i Ochotniczej Strazy Pozarnej, Dochodzenie w sprawie
ustalenia przyczyny powstania pozaru prowadziia policja.
•

08 pazdziernika 2015 r., godz. 16:05; Suiimice gm. Dariowo - pozar budynku
mieszkalnego.

Do

zdarzenia

zadysponowano

6

zastepow

Pahstwowej

i Ochotniczej Strazy Pozarnej. W wyniku pozaru spaieniu ulegto wyposazenie
pokoju. Wiasciciei wycenif straty na kwote 15 tys. ziotych. Uratowano mienie
wartosci 250 tys. zfotych. Dochodzenie w sprawie ustalenia przyczyny powstania
pozaru prowadziia policja.
•

09 pazdziernika 2015 r., godz. 07:54, Dariowo ul. Mickiewicza - pozar budynku
mieszkalnego. W wyniku pozaru spaieniu ulegiy przedmioty

skiadowane

w pomieszczeniu, w ktorym powstal pozar ( koldry, poduszki, materace,
makulatura ), Wiasciciei wycenii straty na kwote 20 tys. ziotych. Uratowano
mienie wartosci

270 tys, ziotych. W dzialaniach udzial braly 3 zastepy

Paristwowej Strazy Pozarnej. Przypuszczainq przyczyny powstania pozaru by!
nieszczeiny przewod kominowy.
•

12 pazdziernika 2015 r, godz. 12:11 Radoslaw gm. Siawno - pozar budynku
rnieszkalnego.

Do

zdarzenia

zadysponowano

7

zastepow

Pahstwowej

i Ochotniczej Strazy Pozarnej, Z chwiia przybycia na miejsce zdarzenia pozarem
objete bylo poddasze budynku. Ogieh wydoby\vai st^ ponad pokrycie dachowe.
W wyniku pozaru spaieniu uleglo cz§sc konstrukcji dachowej wraz z pokryciem
i ociepleniem, sciany dziaiov/e pomieszczenia na poddaszu.. Wiasciciei wycenii
straty na kwote 100 tys. ziotych. Uratowano mienie wartosci 300 tys. ziotych.
Dochodzenie w sprawie ustalenia przyczyny powstania pozaru prowadziia
policja. Podczas pozarow nikt nie zostal ranny.

Strona 39 z 49

Pozar przestrzeni mi^dzystropowej
16 listopada 2015 roku, o godz. 12:56, dyzurny Stanowiska Kierowania
Komendanta

Powiatowego

PSP w SJawnie otrzymal zgloszenie o pozarze

przestrzeni miedzystropowej w bloku mieszkalnym w Slawnie: przy ul, Stefana
Okrzei.
Z chwila^ przybycia pierwszych zastepow PSP: przy pomocy kamery termowizyjneL
stwierdzono pozar pomi^dzy dachem, a sufitem.
Dzialania strazy pozarnej polegaiy na wykonaniu, przy pomocy pit do stali
i betonu oraz sprzetu burzacego; 9 otworow w dachu budynku. wydobyciu t!acych si§
eiementow izoiacji ( granuiat, suprema plyta piisniowa, papa ) oraz zaianiu ich vvodat.
W dzialaniach udzia^ braio 9 zastepow Panstwowej i Ochotniczej Strazy Pozarnej.
Przyczyna powstania pozanj nieustaiona.
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Wypadek drogowy na DK 6
19 listopada br.r o godz. 07:34 Dyzurny Powiatowego Stanowiska Kierowania
ParisiwGwej Strazy Pozarnej w Slawnie otrzyroaf zgfoszenie o wypadku drogowym
na drodze krajowej nr 6, pomiedzy miejscGwosciami Bobrowsce I Rzyszczewo.
Do zdarzenia zadysponowane zostaty zast^py PSP z Jednostki Ratowniczo
Gasniczej w Sfawnie.
Z chwiia przybycia na miejsce zdarzenia siwierdzono zderzenie trzech samochodow
osobo^/vych - Opel Vecfra, Citroen C5, Toyota Yaris. W wyniku wypadku ranne
zostaly

trzy

osoby

(

kobieta

oraz

dwojka

dzieci

).

Dochcdzenie

w sprawie ustalenia przyczyny powstania zdarzenia prowadziia Policja.
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RQZPOZNAN1E ZAGROZEN PQZARQWYCH
W roku 2015 czynnosci kontrolno - rozpoznawcze na terenie powiatu
slawienskiego skierowane byly glownie na grupe obiektow ZL-V kategorii zagrozenia.
Szczegoinie zas w obiektach przeznaczonych na letni wypoczynek dzieci
i mtodziezy. Dokonano w nich oceny przestrzegania przepisow przecivvpozarowych,
Szczegolny nacisk zostal poiozony na zapswnienie wlasciwych warunkow ewakuacji.
tj.

dlugosci,

szerokosci

i

pozostalych

parametrow

drog,

przejsc

i

dpjsc

ewakuacyjnych.

Dzialania kontrolne przeprowadzone zostaly mifdzy innymi:
•

W obiektach przeznaczonych do zimowego i letniego wypoczynku dzieci
i mlodziezy, w szczegolnosci z obowiqzkiem opiniowania karty kwafifikacyjnej,

•

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 rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoz.:

•

W obiektach zobowiqzanych do posiadania monitoringu pozarowego,

•

W domach wczasowych i pensjonatach - w tym kontroie sprawdzaj^ce,

Funkcjonariusze PSP skontrofowaif 179 obiektow, w tym:
•

10 obiektow uzytecznosci publicznej, co stanowi 6 % liczby skontroiowanych
obiektow,

•

164 obiektow zamieszkania zbiorowego (92%),

•

1 terenyiesne(0,01%)?

•

4 zaktadow produkcyjnych i magazynowych (2%)
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n
zaklady
produkcyjne i
magazynowe

obiekty
uzytecznosci
publicznej

2%

6%

obiekty
zamieszkania
zbiorowego

92%

W

trakcie

czynnosci

kontrolno-rozpoznawczych

stwierdzono,

ze w skontroiowanych obiektach wystapilo 70 nieprawidlowosci w zakresie:
1. Warunkow ewakuacji mogacej spowodowac zagrozenie zycia ludzi:
•

niedopuszczafnej dfugosci iub szerokosci drog ewakuacyjnych,

•

nieodpowiedniej obudowy lub wystroju korytarzy i pomieszczeh,

•

nieodpowiedniej obudowy iub zabezpieczenia przed dymem pionowych drog
ewakuacyjnych,

•

brak oswietienia ewakuacyjnego,

•

skiadowanie materialow palnych; brak droznosci i oznakowania.

2- Wyposazeniu w sprzet i urzqdzenia przeciwpozarowe:
•

brak podrecznego sprzetu gasniczego,

•

uszkodzony lub niesprawny sprzet,

•

brak na wyposazeniu instaiacji wodociagowej wewnetrznej,

•

brak lub zly stan techniczny instaiacji sygnaiizacji pozarowej.

3. Braku wymaganych badah lub niesprawnosc instaiacji uzytkowych (eiektrycznej,
odgromowej, gazowych itd.).
4. Dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpozarowej.
5. Innych nieprawidlowosci.
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Instalacja sygnalizacyjno - alarmowa ^Monitoring"
Argurnentem
monitorowania

prawnym

systemow

narzucajapym

sygnalizacji

obowiazek

pozaru

w

instalovvania

wyznaczonych

oraz

obiektach

uzytecznosci pubiicznej jest § 28 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowianych i terenow (Dz. U- z 201 Or., nr 109, poz.
719 z pozn. zm.)-Skuteczne egzekwowanie tego wymogu spowodowalo, ze do dnia
dzisiejszego wdrozono powyzsze zasady w 10 obiektach, ktore podlaczono do stacji
monitoruj^cej w KP PSP Slawno powstafej w czerwcu 2004 r.
Obiekty,

w

ktorych

zgodnie z

§ 28

powyzszego

rozporzqdzenia

oraz

ponadnormatywnie jest wykonana instaiacja sygnalizacyjno-alarmowa i podl^czona
do stacji monitoruj^cej w PSK KP PSP w Stewnie to :

1. Muzeum ;,Zamek Ksiqza,t Pomorskich w DarJowie ul. Zamkowa 4,
2. OW ;;Dukaf w D^bkach ul. Wydmowa 9,
3. HOTEL ,;Lidia" w Darfowie, ul. Dorszowa,
4. Bank PKO BP S.A. w Darfowie, ui. Morska,
5. Bank PKO BP S.A. w SJawnie, ul. M. C. Sklodowskiej,
6. Bank Spofdzielczy w Slawnie, ul. Kopernika 5,_
7.

Hotel ,,JAN° w Darlowie na ui. Siowiahskiej 24,

8. TP S.A. centr. tel. na I pietrze. ui. Polanowska 1 w Siawnie,
9. Hotel HDelfin" w D^bkach, uf. Darlowska 15,
10. OSW0Argentyt" w Da.bkach, ul. Wczasowa 17.

Post^powanie nadzorczo - egzekucyjne,
Na

podstawie dzialah

kontrolnych:

w

celu

usuniecia

stwierdzonych

nieprawidtowosci przez wiascicieli, zarzadzajqcych i uzytkownikow obiektow lub
terenow, Komendant Powiatowy Pahstwowej Strazy Pozarnej w Slawnie wszczal
postepowania nadzorczo - egzekucyjne w ramach, ktorych:
•

wydano 12 decyzji administracyjnych,

•

wydano 16 stanowisk w sprawie przystapienia do uzytkowania obiektow,

•

wydano 53 opinii zakresu ochrony ppoz.,

Strona 44 z 49

Post^powanie nadzorczo - egzekucyjne

decyzje
adminisfracyjne
15%

oprnte ppo£.

65%

stanowiska w
sprawie
przystqpienia do
uzytkowania

20%

Czynnosci kontrolno - rozpoznawcze niejednokrotnie prowadzone byiy przy
wspoiudziale innych organow takich jak:
• Powiatowy Nadzor Budowlany,
• Pollcja,
• Starostvvo Powiatowe,
• Administracja budynkow mieszkalnych.

W roku 2015 funkcjonariusz pionu

kontroino - rozpoznawczego Komendy

Powiatowej PSP w Slawnie przeprowadzil oraz uczestniczyf w naradach szkoleniowo
koordynacyjnych w zakresie tematycznym:
1. Narada z nad!esnictwami w zakresie ochrony

przeciwpozarowej

obszarow

lesnych, sporzadzania ...Pianow urz^dzania iasow" oraz sposobow postepowania
na wypadek powstania pozaru lasu,
2. Zorganizowanie Powiatowych eliminacji Turnieju Wiedzy Pozarniczej ;,Miodziez
Zapobiega Pozarom",
3. Odprawa siuzbowa pionu kontrolno - rozpoznawczego w Zachodniopomorskiej
Komendzie Wojewodzkiej PSP.

4. Odprawa siuzbowa pionu kontrolno - rozpoznawczego w Miedzyzdrojach.
5. Sympozjum techniczno -budowlane w Koszahnie,
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KIERUNKI I PLAN QWANE DZIALANIA NA ROK 2016
W

ceiu

podni'esienia

poziomu

i doskonalenia ochrony przeciwpozarowej

planowania

pracy

komendy

naiezy w 2016 r. podjac nasiepuja^ce

przedsi^wziecia;
W zakresie organizacyjnym:
• Kontynuowac
prowadzic

daisze prace w zakresie
nadzor

dostosowywaniem sie

nad

doskonaienia systemu prawnego -

prawidfowym

przestrzeganiem

do nowych uregulowah

prawnych

oraz

przepisow,
kontynuovvac

dzsalania w oparciu o istniejace juz przepisy,
• Rozwijac

wspolprace^ z Zarzqdem Oddzialu Powiatowego Zwiatzku OSP RP

w Slawnie oraz zarzadami gminnymi i miejsko - gminnymi ZOSP RP na terenie
powiatu slawiehskiego,
• Doskonalic w daiszym ciagu wspoidzialanie z organami administracji

rzadowej

i samorzqdowe] oraz instytucjami i organizacjami spotecznymi. zakfadami pracy,
zwiazkami zawodowymi oraz innymi instytucjami i podmiotarni,
• Kontynuowac prace

zmierzajqce do doskonalenia

Systemu Zarzadzania

Jakosciq wgnormy PN-EN ISO 9001:2000,

* Prowadzic
w

dzialania

zakresie

zagrozeh

na

rzecz

podnoszenia

srodowiskowych

oraz

swiadomosci

spoiecznej

upowszechniania

zasad

bezpieczeristwa.
W zakresie kadrowym:
•

Ukierunkowac dzialania w celu podnoszenia poziomu kwaiifikacji zawodovvych
pracownikow poprzez anaiizowanie bieza^cych potrzeb oraz w miare mozliwosci
wysylanie

funkcjonariuszy

na

organizowane

speqalistyczne

przeszkolenla

zawodowe i kursy,
•

W miar^ aktuainych potrzeb zapewnic obsad§ kadrowa przeprowadzaj^c nabory
kandydatow do sluzby w zwiazku z przechodzeniem na zaopatrzenie emerytalne
funkcjonariuszy.
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W zakresie rozpoznania zagrozeri:
• Analizujac wyniki przeprowadzonych czynnosci kontrolno rozpaznawczych:
zarowno ilosci jak i charakter stwierdzonych nieprawidtowoSci wskazujq na
konsecznosc podjecia przez uzytkownikow i wfascicieii obiektow pilnych dziaJari do
wyeliminowania

istniejacych

zaniedbah.

Dotyczy

to

zwlaszcza

obiektow,

w ktorych zostanie stwierdzony stan zagrozenie zdrowia i zycia iudzi.
• Podja^c stosowne i skuteczne dzialania nadzorczo - egzekucyjne maja^ce na celu
eliminacje

przejawu

spadku

niepodporzqdkowania

sie

dyscypjjny

obowi^zuj^cym

spolecznej,
przepisom;

czyli

czestego

zwlaszcza

w

ce!u

osiaugniecia korzysci ekonomicznych. Zaiiczyc tu mozna do tego rowniez
niedozwolone przerobki instalacji elektrycznej i gazowej oraz Jiczne przypadki
wypalania traw na wiosne, powodujace pozary !asow, gospodarstw roinych
i upraw a takze duze straty ekologiczne,
• Przeprowadzenie

kontroii

w obiektach

budowfanych

istotnych

z punktu widzenia zagrozenia pozarowego i anaiizowanie stanu bezpieczenstwa
pozarowego miedzy innymi stacji paiiw, baz i rozlewni gazu plynnego, obiektow,
w ktorych organizowane sa imprezy masowe, obiektow uzytecznosci publicznej
i mieszkainych oraz budynkow dia osob o ograniczonej zdolnosci poruszania si^.
•

Biezqca wspolpraca z innymi organami organizacjami i instytucjami w ceiu
rozwiazywania probiemow ochrony przeciwpozarowej,

•

Doskonalenie wspoldziatenia na wszystkich poziomach zarzadzania, pionow
kontrolno-rozpoznawczego
o

obiektach

oraz

w

I operacyjnego w zakresie

procesie

analizowania

wymiany informacji

zagrozen

i

zabezpieczenia

operacyjnego obszaru chronionego.
• Rozpoznawanie

zagrozen

na

terenie

powiatu

maja^ce

na

ce'u

lepsze

przygotowanie jednostek strazy pozarnej do prowadzenia akcji ratowniczo gasniczych, w tym zwiekszenie nadzoru nad monitoringiem pozarowym,
• Wdrazanie systemowych rozwi^zah pozwalaj^cych na podnoszenie swiadomosci
spolecznej w zakresie bezpieczenstwa, opracowywanie standartowych materialow
edukacyjnych wraz z poradami metodycznymi do wykorzystania przez jednostki
PSP realizujqce dzialalnosc edukacyjnq wsrod dzieci i mfodziezy.
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W zakresie planowania dzialari ratownrczych:
• Prowadzic dziafanla zmierzaj^ce do poszerzenia Krajovvego Systemu Ratowniczo
- Gasniczego o sluzby i podmioty.
• Prowadzenie szkoleri dla czfonkow OSP scisie wspoldziatejac w tym zakresie
pomiedzy Komenda Powiatowa PSP: a zarzadami gminnymi Zwiazku OSP RP;
• Qrganizowac systematycznie szkolenie i cwiczenia dla strazakow PSP oraz
jednostek

OSP

wlqczonych

do

KSRG

w

zakreste

obslugi

sprzetu

specjalistycznego,
• Doskonaisc system kierowania jednostkams strazy pozarnej poprzez modemizacj^
Powiatowego Stanowiska Kierowania, a w szczegolnosci;
- stosowanie nowoczesnych metod zarzadzania w sytuacjach kryzysowych,
- integracja

systemow

reagowanla na zagrozenia poprzez szybka wymiane

informacji pomiedzy podrniotami ratowniczymi,
• Organizowac

cwiczenia

na obiektach

szczegolnie zagrozonych.

Cwiczenia

przeprowadzac wraz ze sluzbami pomocniczyrni (policja. pogotowie ratunkowe
i inne) w celu usprawnienia procedur alarmowania i wspoldziaiania siuzb na terenie
akcji.
W zakresie logistycznym i wyposazenia sprzetowego:
Planowane przedsi^wzi^cia i zakupy sprzetu na rok 2016:
• zakup

specjalistycznego

sprzetu

zmierzaja^cy

do

pefnego

zabezpieczenia

sprzetowego JRG PSP Slawno, zgodnie z obowiazujacym normatywem,
• zakup wyposazenia i urzqdzeh niezbednych do wlasciwego funkcjonowania KP
PSP Slawno,
• zakup sprzeju ochrony indywidualnej strazaka.
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Potrzeby w zakresie remoniow i modernizacji:
• remont pokrycia dachowego na budynku Posterunek Darlowo,
• bieza;ce remonty pornieszezeri KP PSP Slawno i Posterunku Darlowo,
• dokohczenie montazu systemu odprowadzania spalin w garazu Posterunku
Darlowo.

ENDANT/PfnVlATOWY

ml.bt vg.mgr frzysztof Pietruszka

OPRACOWALI ;
st. ogn. Jofanta Kasicka
st.sekc. Julia Wojcik
Pan! Iwona Narioch
ml. bryg. Jan Maluski
mi bryg. Maciej Wojcsecnowski
st. kpt. Piotr Slupski
st.asp. Marcin Ska!ski

Strona 49 z 49

