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I.

Wprowadzenie

Powiat jaworski zajmuje powierzchnię 582 km². Zamieszkuje w nim ok. 50 947
mieszkańców.
W skład powiatu wchodzą:
•

gminy miejskie: Jawor

•

gminy miejsko-wiejskie: Bolków

•

gminy wiejskie: Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie

•

miasta: Jawor, Bolków
Obszar chroniony JRG PSP Jawor, swoim zasięgiem obejmuje miasto Jawor,

Bolków oraz gminy wchodzące w skład powiatu jaworskiego. Do wykonywania zadań
ochrony przeciwpożarowej dodatkowo na terenie powiatu funkcjonuje 25 jednostek
OSP w tym 13 jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
Ilość jednostek OSP typu „S” w poszczególnych gminach w stosunku do
powierzchni i gęstości zaludnienia przedstawia poniższe zestawienie:
Ilość jednostek OSP typu „S”
Gmina

(posiadających samochód)

Pow. w km²

w KSRG

spoza KSRG

Razem

Jawor

18,8

1

0

1

Bolków

152,6

3

6

9

Mściwojów

71,9

2

1

3

Męcinka

147,8

2

3

5

Wądroże Wielkie

89,2

3

1

4
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Paszowice

101,3

2

1

3

II. Zestawienie zdarzeń w powiecie jaworskim w 2018 roku.

W 2018 roku na terenie podległym Komendzie Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Jaworze powstało 967 zdarzeń, w tym:
Rodzaj zdarzenia

Liczba zdarzeń

pożary

302

miejscowe zagrożenia

604

alarmy fałszywe

61

Razem

967
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5%
pożary

31%

miejscowe zagrożenia
alarmy fałszywe

64%

Pożary w zależności od wielkości:
Wielkość

Liczba pożarów

mały

285

średni

16

duży

1

bardzo duży

0

Razem

302

Charakterystyczne pożary:
Dnia 21.01.2018 r. w miejscowości Sichów doszło do pożaru budynku mieszkalnego.
W wyniku zdarzenia spaleniu uległ w całości dach budynku i jeden pokój na piętrze.
W działaniach brało udział 9 zastępów z jednostek ochrony przeciwpożarowej.
W dniu 28.05.2018 r. doszło do pożaru na terenie hurtowni spożywczej
w miejscowości Świny. Pożarem objęte było ok. 100 palet drewnianych i 80
plastikowych skrzynek. W działaniach brało udział 8 zastępów z jednostek ochrony
przeciwpożarowej.
W dniu 26.07.2018 r. w miejscowości Snowidza doszło do dużego pożaru zboża na
pniu. W wyniku pożaru spłonęło 15 ha upraw i 10 ha ścierniska. W działaniach
gaśniczych uczestniczyło 11 zastępów ratowniczych.
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W grupie miejscowych zagrożeń powstało:
Wielkość

Liczba zdarzeń

małe

189

lokalne

386

średnie

29

duże

0

gigantyczne

0

Razem

604

Charakterystyczne miejscowe zagrożenia:
W dniu 03.03.2018 r. na 105,7 km autostrady A4 doszło do poważnego wypadku
z udziałem dwóch busów osobowych oraz samochodu ciężarowego. W wyniku
zdarzenia zginęły 2 osoby a 8 zostało rannych. W działaniach brało udział
7 zastępów ratowniczych.
W dniu 25.03.2018 w miejscowości Marcinowice doszło do wybuchu butli z gazem
propan –butan w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. W wyniku zdarzenia ciężko
ranna została jedna osoba. W działaniach brało udział 6 zastępów ratowniczych.
W dniu 21.05.2018 r. na 58 km drogi wojewódzkiej 363 przed miejscowością
Luboradz doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku zdarzenia
4

osoby

zostały

poszkodowane.

W

działaniach

uczestniczyło

6

zastępów

ratowniczych oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
W dniu 24.12.2018 r. przy ul. Sienkiewicza w Bolkowie samochód osobowy uderzył
w idącą chodnikiem rodzinę. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało 6 osób
w tym 4 dzieci i kobieta w ciąży. W działaniach uczestniczyło 6 zastępów
ratowniczych.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze

Strona 6

W porównaniu z okresem poprzednich lat sytuacja pożarowa przedstawia się
następująco:
Rodzaj zdarzenia

2011

2012 2013

2014 2015

2016 2017

2018

Pożar

291

349

257

365

515

295

280

302

Miejscowe zagrożenia

449

390

593

442

552

529

690

604

Alarm fałszywy
Razem

28
768

31
770

42
892

41
848

71
1138

64
888

63
1033

61
967

800

690

700

593

600
500

449

552
442

390

Miejscowe zagrożenia

300

100

Pożar

515

400

200

604

529

291

28

365

349

302

257
31

41

42

71

295

280

64

63

Alarm fałszywy

61

0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ilość interwencji wg kodu obiektu w roku 2018 kształtuje się następująco:
Kod obiektu

Pożary

Miejscowe zagrożenia

obiekty użyteczności publicznej

3

32

obiekty mieszkalne

68

125

obiekty produkcyjne

2

6

obiekty magazynowe

7

1

środki transportu

15

162
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lasy

5

6

uprawy, rolnictwo

93

7

inne

109

265

Razem

302

604

W poszczególnych gminach ilość zdarzeń w latach 2016 - 2018 roku przedstawia
się następująco:
Pożar

Alarm fałszywy

Miejscowe zagr.

Razem

Gmina
2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016 2017 2018

Bolków

66

72

58

163

174

228

8

18

14

237

264

300

Jawor

90

101

99

179

266

192

29

27

26

298

394

317

Mściwojów

26

31

44

24

58

34

2

1

5

52

90

83

Męcinka

42

34

36

54

67

56

9

4

2

105

105

94

Paszowice

22

22

22

43

57

44

9

7

4

74

86

70

Wądroże Wlk.

49

20

43

66

68

50

7

6

10

122

94

103

W poszczególnych miesiącach statystyka zdarzeń w 2018 r. w porównaniu z
okresem poprzednich lat przedstawia się następująco:
Miesiąc

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

styczeń
luty
marzec
kwiecień

43

59

48

66

74

74

82

62
148
49

50
68
72

93
109
36

63
162
81

76
56
61

61
117
56

70
83
81

maj

30

34

88

51

64

66

51

czerwiec
lipiec
sierpień

37
147
68

269
57
60

52
72
130

66
104
195

54
88
109

75
55
112

73
81
129

wrzesień
październik
listopad

31
48
55

56
59
49

63
55
36

137
74
70

111
53
62

57
227
45

65
94
88

grudzień

52

59

66

69

80

88

70
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Udział jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych
w akcjach ratowniczo-gaśniczych w 2018 roku kształtował się następująco:
• samodzielne działania PSP – 342 zdarzenia, co stanowi 35,4 % ogółu,
•

samodzielne działania OSP KSRG lub OSP spoza KSRG – 116 zdarzeń co
stanowi

•

12 % ogółu,

działania wspólne PSP i OSP – 509 zdarzeń co stanowi 52,6 % ogółu.

Wspólne
działania PSP i
OSP
52,6%

Samodzielne
działania PSP
35,4%

Samodzielne
działania OSP
12%

Łącznie zastępy Państwowej Straży Pożarnej uczestniczyły w 88 % wszystkich
interwencji.
Liczba strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach
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926
Strażacy PSP

4090

3638

Strażacy OSP KSRG
Strażacy OSP spoza KSRG

Liczba zastępów biorących udział w działaniach ratowniczych

262
Zastępy PSP
Zastępy OSP KSRG

783

1392
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Statystyka wyjazdów do zdarzeń Ochotniczych Straży Pożarnych w 2018 roku
Rejon działania*
Jednostka

KSRG

Poza rejonem działania

Ogółem

P

MZ

AF

Razem

P

MZ

AF

Razem

P

MZ

AF

Razem

OSP Męcinka

TAK

26

27

1

54

0

0

0

0

26

27

1

54

OSP Małuszów

TAK

12

14

0

26

1

2

0

3

13

16

0

29

OSP Paszowice

TAK

21

31

0

52

1

1

0

2

22

32

0

54

OSP Wądroże Wielkie

TAK

25

25

2

52

4

1

0

5

29

26

2

57

OSP Budziszów Wielki

TAK

13

25

6

44

2

2

1

5

15

27

7

49

OSP Granowice

TAK

18

11

1

30

2

2

0

4

20

13

1

34

OSP Mściwojów

TAK

26

17

0

43

1

0

0

1

27

17

0

44

OSP Marcinowice

TAK

26

15

2

43

2

4

0

6

28

19

2

49

OSP Stare Rochowice

TAK

34

95

8

137

1

2

0

3

35

97

8

140

OSP Sady Dolne

TAK

12

14

1

27

0

0

0

0

12

14

1

27

OSP Kaczorów

TAK

21

69

2

92

2

6

0

8

23

75

2

100

OSP Jawor

TAK

29

40

1

70

0

0

0

0

29

40

1

70

OSP Wiadrów

TAK

6

13

0

19

0

0

0

0

6

13

0

19

OSP Przybyłowice

NIE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OSP Pomocne

NIE

5

13

0

18

0

0

0

0

5

13

0

18

OSP Pogwizdów

NIE

2

2

1

5

2

2

0

4

4

4

1

9

OSP Mierczyce

NIE

8

5

1

14

0

1

0

1

8

6

1

15

OSP Bolków

NIE

18

55

4

77

0

1

0

1

18

56

4

78

OSP Lipa

NIE

10

12

1

23

0

0

0

0

10

12

1

23

OSP Wolbromek

NIE

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

OSP Wierzchosławice

NIE

1

2

0

3

0

0

0

0

1

2

0

3

OSP Mysłów

NIE

8

33

2

43

1

0

0

1

9

33

2

44

OSP Sady Górne

NIE

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

OSP KSRG

OSP spoza KSRG

P - pożar; MZ - miejscowe zagrożenie; AF - alarm fałszywy;
* Terenem działania jednostek włączonych do KSRG jest teren powiatu
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Szkolenie i doskonalenie zawodowe
Ćwiczenia na obiektach przeprowadzone w 2018 roku przez Jednostkę Ratowniczo –
Gaśniczą PSP w Jaworze
W dniu 5 października 2018 r. zorganizowane zostały ćwiczenia międzypowiatowe
pod kryptonimem „S3 Jawor” zorganizowane na nowo otwartym odcinku drogi
ekspresowej S3. W ćwiczeniach uczestniczyły zastępy ratownicze z JRG Jawor, JRG
Legnica, JRG Kamienna Góra i JRG Świebodzice oraz z niemal wszystkich OSP KSRG
z terenu powiatu.
Głównym celem ćwiczeń było:
•

sprawdzenie założeń Planu Ratowniczego Powiatu Jaworskiego oraz założeń do
planu ratowniczego drogi S3 przed oddaniem jej do użytkowania,

•

sprawdzenie przygotowania jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu
powiatu jaworskiego oraz powiatów sąsiednich do działań ratowniczo-gaśniczych
podczas zdarzenia drogowego,

•

doskonalenie technik gaśniczych i ratowniczych oraz umiejętności dowodzenia
a także zasad współdziałania Państwowej Straży Pożarnej z zarządcą drogi, LPR
i innymi podmiotami,

•

sprawdzenie możliwości prowadzenia działań ratowniczych na elementach
infrastruktury drogi dwujezdniowej, w szczególności na przejeździe awaryjnym.

•

promowanie prawidłowych
ratowniczych do zdarzenia,

•

sprawdzenie możliwości działań w obrębie przejazdu awaryjnego,

•

sprawdzenie wjazdów awaryjnych na drogę S3,

zachowań

kierowców

podczas

dojazdu

służb

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze w okresie całego
roku 2018 prowadziła cykliczne ćwiczenia doskonalące Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej.
Ćwiczenia na obiektach przeprowadzone w 2018 roku przez JRG Jawor odbywały się
według zatwierdzonego rocznego harmonogramu ćwiczeń. W ramach tego
przeprowadzono:
• 8 ćwiczeń na obiektach,
Ćwiczenia odbywały się na różnych obiektach powiatu jaworskiego, które
odzwierciedlały zagrożenia występujące na terenie chronionym i były ujęte w analizie
zagrożeń powiatu jaworskiego. Jako element doskonalenia zawodowego prowadzono
każdorazowo ćwiczenia na trzech zmianach służbowych zakładając jako cel nadrzędny
wyrównanie poziomu wyszkolenia przez wszystkich strażaków w JRG. Dodatkowym
elementem było zapoznanie załóg wyjazdowych z infrastrukturą, przeznaczeniem
i zagrożeniami w tych obiektach. Przy okazji organizacji tego typu ćwiczeń strażacy jak
również osoby sprawujące kierownictwo w tych obiektach mają okazję do uzgodnienia
zasad oraz pewnych założeń mających wpływ na bezpieczeństwo w administrowanych
obiektach.
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Ochrona przeciwpożarowa w powiecie jaworskim za rok 2016

Ćwiczenia na obiektach przeprowadzone w 2018 roku przez JRG PSP Jawor:
Lp.
Data
Miejsce przeprowadzenia ćwiczeń
1. luty
Zbiornik wodny Mściwojów
2. kwiecień
Ośrodek turystyczny „Magdalena”, Grobla 11
3. maj
Szkoła Podstawowa w Paszowicach
4. wrzesień
Zakład produkcyjny „KORPO”, Jawor ul. Wrocławska 21a
5. listopad
Szkoła Podstawowa w Bolkowie , ul. Bolka 8c
Ćwiczenia zrealizowane nieujęte w planie ćwiczeń:
Lp.
Data
1. marzec
2. marzec
3. marzec

Miejsce przeprowadzenia ćwiczeń
Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Marcina w Jaworze
Kościół Rzymskokatolicki w Budziszowie Wielkim
Kościół Rzymskokatolicki w Mściwojowie

Przebieg ćwiczeń każdorazowo omawiany był z przedstawicielami poszczególnych
instytucji, zakładów, firm, co skutkowało wypracowaniem optymalnej koncepcji
prowadzenia ewentualnych działań ratowniczych.
Ponadto wyznaczeni strażacy KP PSP w Jaworze brali udział w niżej wymienionych
ćwiczeniach i aktywnościach ratowniczych:
• dwóch strażaków wzięło udział w specjalistycznym szkoleniu kierowców
w Bolesławcu.
• sześciu strażaków przeszkolono z zakresu ratownictwa-chemiczno-ekologicznego
w zakresie podstawowym w Legnicy.
• trzech strażaków uczestniczyło w szkoleniu „obsługi pił do cięcia drewna oraz
doskonalenia umiejętności obalania drzew w sytuacji zagrożenia” w Bolesławcu.
• trzech strażaków uczestniczyło w szkoleniu –konserwacji aparatów powietrznych,
• dwóch strażaków uczestniczyło w kursie stermotorzysty.
• jeden strażak uczestniczył w kursie eksploatacji sieci urządzeń i instalacji
elektrycznej do 1kv
• dwóch strażaków uczestniczyło w szkoleniu w zakresie działań poszukiwawczoratowniczych w Pstrąże.
• dwóch strażaków uczestniczyło w szkoleniu w zakresie działań ratownictwa
technicznego,
• trzech strażaków uczestniczyło w szkoleniu w zakresie pożarów wewnętrznych,
• jeden strażak uczestniczył w szkoleniu w zakresie liderów ratownictwa
medycznego,
• strażacy brali udział w ćwiczeniach wojewódzkich na odcinku drogi S-3, powiat
jaworski, ćwiczeniach „gaz” powiat jaworski, ćwiczeniach powodziowych „Słup”
powiat jaworski oraz ”zbiornik” powiat lubański, ćwiczeniach GFFFV modułu
międzynarodowego.
Ponadto strażacy KP PSP w Jaworze w 2018 roku uczestniczyli w projekcie w ramach
programu” Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czujka na straży Twojego
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bezpieczeństwa”, którego celem było podniesienie wiedzy społeczeństwa na temat
szeroko pojętego bezpieczeństwa.
Pod koniec roku przedstawiciele Komendy, brali również udział w akcji profilaktycznoedukacyjnej połączonej z przekazywaniem kalendarzy strażackich do placówek
oświatowych.
W trakcie spotkań w szkołach, przeprowadzono szkolenia z gronem pedagogicznym oraz
pogadanki z uczniami. Zachęcano również do udziału w konkursach kalendarzowych
ogłoszonych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej .
W miesiącu listopadzie KPPSP w Jaworze otworzyła salę edukacyjną „OGNIK”.
Informacja została przekazana do ośrodków oświatowych powiatu jaworskiego.
Podsumowanie w zakresie operacyjno-szkoleniowym
1. Z analizy czasu dojazdu do zdarzeń jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych
do KSRG, w porze dziennej (nie biorąc pod uwagę utrudnień komunikacyjnych
i warunków pogodowych) wynika, że na terenie całego obszaru powiatu jaworskiego
jednostki powinny dotrzeć do miejsca zdarzenia w czasie 8 minut za wyjątkiem
miejscowości: Stanisławów, Kondratów, Pomocne, Muchów, Myślinów, Nowa Wieś
Wielka, Nowa Wieś Mała, Jastrowiec, Pogwizdów, Grobla, Gorzanowice, Lipa,
Wierzchosławice, Półwsie, Kępy, Kosiska, Sobolew.
Poprawa sytuacji jest następstwem włączenia do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego:
•

z dniem 27.04.2017 r. jednostki OSP w Budziszowie Wielkim,

•

z dniem 15.12.2017 r. jednostki OSP w Kaczorowie,

•

z dniem 14.12.2018 r. jednostki OSP w Wiadrowie.

Ponadto włączenie jednostki OSP Wiadrów zwieńcza proces włączania jednostek OSP
z terenu powiatu jaworskiego do KSRG ponieważ we wszystkich gminach z terenu
powiatu udało się zapewnić optymalny poziom zabezpieczenia zgodnie z „Metodyką
budowy planu sieci jednostek OSP przewidzianych do włączenia do KSRG na lata
2017 - 2020”.
2. W 2018 roku przeprowadzono inspekcje gotowości operacyjnej 12 jednostek OSP
włączonych do KSRG, a także 5 OSP spoza KSRG. Inspekcje w poszczególnych
jednostkach były przeprowadzane w terminach uzgodnionych z komendantami
gminnymi lub z przedstawicielami gmin. Merytoryczny zakres inspekcji gotowości
operacyjnej był realizowany w oparciu o „Wytyczne Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji
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gotowości operacyjnej jednostek operacyjno – technicznych ochotniczych straży
pożarnych”.
Ponadto w 2018 r. przeprowadzono 3 inspekcje gotowości operacyjnej Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Jaworze oraz 5 inspekcji w Stanowisku Kierowania
Komendanta Powiatowego PSP w Jaworze.
3. Na podstawie przeprowadzonych inspekcji sporządzono i przesłano do gmin pisemne
informacje z przygotowania poszczególnych jednostek ochrony przeciwpożarowej do
prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Jednostki OSP powiatu jaworskiego,
w przeważającej liczbie, wyposażone są w pojazdy o ponad dwudziestoletnim
okresie eksploatacji. W związku ze znacznym wiekiem oraz wyeksploatowaniem
samochodów

pożarniczych

należałoby

poczynić

starania

o

zakup

nowych

samochodów w następujących jednostkach:
OSP KSRG (w pierwszej kolejności):
− OSP Paszowice GCBAM 5/20/10 rok produkcji 1985,
− OSP Paszowice GBAM 2/16/8 rok produkcji 1986,
− OSP Marcinowice GBM 2,5/12 rok produkcji 1987,
− OSP Stare Rochowice GCBA 3,4/20/20 rok produkcji 1989,
− OSP Kaczorów GBA 3/16, rok produkcji 1991,
− OSP Wiadrów GBA 2/12 rok produkcji 1985,
− OSP Wądroże Wielkie GBA 2,5/16 rok produkcji 1983.
OSP spoza KSRG (w pierwszej kolejności):
− OSP Pogwizdów GBA 2/12 rok produkcji 1985,
− OSP Mysłów GLBM 0,1/0,1 rok produkcji 2006.
W roku 2018 udało się pozyskać fabrycznie nowe samochody pożarnicze dla
jednostek:
•

OSP Sady Dolne – samochód średni GBA 4,5/29 marki Man,

•

OSP Bolków – samochód lekki GLBM 1/07 marki Renault,

•

OSP Przybyłowice – samochód lekki GLBM 1/1 marki Opel.

Jednostki OSP KSRG mogą realizować działania w pełnym zakresie przewidzianym dla
tych jednostek. Natomiast wyposażenie pozostałych jednostek OSP (spoza systemu)
w sprzęt pożarniczy w wielu przypadkach ogranicza ich wykorzystanie tylko do
realizacji czynności pomocniczych. Stan wyszkolenia członków OSP KSRG, a także
spoza

KSRG,

dzięki organizowanym przez tut.
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systematycznej poprawie zarówno w zakresie szkolenia podstawowego jak i szkoleń
osób funkcyjnych.
4. W roku 2018 r. Komenda Powiatowa PSP w Jaworze przeprowadziła 2 cykle szkoleń
dla członków OSP:
•

Szkolenie podstawowe
Ww. szkolenie zostało przeprowadzone w miesiącach od marca do kwietnia. Na
szkolenie przyjętych zostało 26 druhów. 2 druh zostało skreślonych z listy
uczestników (przekroczonej dozwolonej liczby godzin nieobecności), 1 druh nie
przystąpił do egzaminu. Egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym zaliczyło
23 druhów.

•

Szkolenie z zakresu współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (teoria)
Ww. szkolenie zostało przeprowadzone w dniu 4 kwietnia 2018 r. Na szkolenie
przyjętych zostało 20 druhów. Wszyscy druhowie ukończyli część teoretyczną
szkolenia.

Ponadto w dniu 8 grudnia 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Wiadrowie zorganizowano
i przeprowadzono szkolenie dla Prezesów i Naczelników OSP z terenu powiatu
jaworskiego. W szkoleniu, w trakcie którego omówiono bieżącą problematykę
funkcjonowania OSP, uczestniczyło łącznie 45 druhów.
5. Wysoki stan bezpieczeństwa na obszarze powiatu jaworskiego wynika między innymi
z systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy Komedy.
Strażacy Państwowej Straży Pożarnej, uczestniczą, na co dzień w działaniach
związanych z usuwaniem zagrożeń zarówno o charakterze naturalnym, jak
i cywilizacyjnym. Na skuteczność prowadzonych działań bezpośredni wpływ ma
wykorzystywany sprzęt techniczny oraz właściwe przygotowanie ratowników.
6. Z początkiem roku 2018 strażacy tut. komendy zaliczyli z wynikiem pozytywnym
okresowy test w komorze dymowej, którego realizację rozpoczęto w roku 2017.
W roku 2018 dwukrotnie przeprowadzono szkolenia doszkalające dla strażaków
pełniących służbę

Stanowisku Kierowania, a także dla kadry dowódczej tut.

komendy.
7. Funkcjonariusze

jaworskiej

komendy

uczestniczyli

w

23

zebraniach

sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu w trakcie,
których poza zagadnieniami operacyjnymi i szkoleniowymi omawiane były akcje
profilaktyczne jak: „Zgaś ryzyko”, „Czad i ogień – obudź czujność”, „Stop pożarom
traw” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo”.
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8. W dniu 23 marca 2018 r. w świetlicy tut. komendy po raz kolejny zorganizowano
i przeprowadzono

powiatowe

eliminacje

Ogólnopolskiego

Turnieju

Wiedzy

Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
9. W roku 2018 jaworska komenda po raz kolejny koordynowała całość prac związanych
z dofinansowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach dotacji KSRG i dotacji
MSWiA. Pracę związane były z rozdziałem środków, przygotowaniem stosownych
wniosków o ich pozyskanie, nadzorem na realizacją podpisanych umów oraz nad
prawidłowym ich rozliczeniem. W ramach środków z dotacji KSRG do jednostek OSP
KSRG z powiatu jaworskiego trafiło łącznie 362 592,00 zł, natomiast w ramach
dotacji MSWiA jednostki OSP spoza KSRG z terenu powiatu otrzymały łącznie
289 124,00 zł. Ponadto ze środków pochodzących ze składek przekazywanych przez
firmy ubezpieczeniowe dla jednostek OSP pozyskano łącznie 11 000,00 zł.
Ponadto jednostki OSP z terenu powiatu jaworskiego z Funduszu Sprawiedliwości
otrzymały środki finansowe łącznie 395 240,00 zł. na zakup sprzętu pożarniczego
i medycznego niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych. Zakupy te
uzgadniane były z Komendantem Powiatowym PSP w Jaworze.
Łącznie z różnych źródeł finansowania jednostki OSP z terenu powiatu jaworskiego
otrzymały łącznie 1 530 581,27 zł.
10. W roku 2018 w ramach realizacji procesu analitycznego z prowadzonych działań
ratowniczo-gaśniczych w tut. komendzie opracowane zostały 4 analizy ze zdarzeń:
•

Analiza zdarzenia pożar budynku mieszkalnego w Myśliborzu 16a w dniu
24 grudnia 2017 r.

•

Analiza zdarzenia (skrócona) pożar budynku mieszkalnego – wielorodzinnego
Jawor, ul. Grunwaldzka 1/4 w dniu 20.02.2018 r.

•

Analiza zdarzenia wypadek drogowy na 105,7 km autostrady A4 w dniu
03 marca 2018 r.

•

Analiza zdarzenia (skrócona) wypadek samochodów osobowych w Luboradzu
na drodze wojewódzkiej nr 363 w dniu 21 maja 2018 r.

11. W dniu 17 czerwca 2018 r. jaworska komenda współorganizowała Międzypowiatowe
Zawody Sportowo-Pożarnicze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
12. Każdego roku tut. komenda dokonuje sukcesywnej modernizacji wyposażenia
Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Jaworze. W 2018 r.
zakupiono 2 urządzenia UPS umożliwiające podtrzymanie napięcia dla wszystkich
urządzeń niezbędnych do prawidłowej pracy SK KP w Jaworze, w sytuacji nagłego
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze

Strona 16

Ochrona przeciwpożarowa w powiecie jaworskim za rok 2016

zaniku napięcia, również wówczas kiedy nie zdąży się uruchomić agregat
prądotwórczy. Tut. komenda dokonała również wymiany starej, kosztownej
w utrzymaniu centrali telefonicznej na nowe urządzenie usprawniającej pracę całej
komendy, w tym przede wszystkim Stanowiska Kierowania. Ponadto w serwerowni
zakończone zostały niezbędne prace inwetaryzacyjne. Kolejnym etapem działań,
które należy podjąć w najbliższym czasie, są prace związane z modernizacją
istniejącej, przestarzałej sieci LAN i telefonicznej w tut. komendzie w celu
dostosowania jej do obowiązujących standardów i wymagań.
13. W roku 2018 w jednostce OSP Wiadrów zamontowano system selektywnego
alarmowania. W celu usprawnienia procesu dysponowania jednostek OSP do zdarzeń
należałoby doposażyć w ten system pozostałe jednostki OSP z terenu powiatu tj.
OSP Sady Górne, OSP Lipa, OSP Wierzchosławice; OSP Wolbromek; OSP Pogwizdów
i OSP Mierczyce.
14. Zastępy z JRG Jawor oraz wybranych jednostek OSP KSRG brały udział w trzech
cyklach tzw. „ćwiczeń niezapowiedzianych”, organizowanych przez Komendę
Wojewódzką PSP we Wrocławiu w ramach doskonalenia umiejętności w obszarach:
•

działań powodziowych i ratownictwa wodnego,

•

pożarów lasów i dostarczania wody na duże odległości,

•

działań związanych z rozszczelnieniem i pożarem gazociągu wysokiego
ciśnienia.

Dodatkowo Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Jaworze przeprowadziła cykl tzw.
„ćwiczeń na obiektach” dla poszczególnych zmian służbowych. Miejsca ćwiczeń były
wyznaczane przy współpracy z Wydziałem Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczym
tut. komendy w oparciu o „Analizę Zagrożeń Powiatu”. Umiejętności ratownicze
doskonalono na obiektach: Szkół Podstawowych w Bolkowie i Paszowicach, zakładu
Korpo, Ośrodka Turystyki i Szkoleń w Grobli, zbiornika wodnego Mściwojów oraz
kościołów w Budziszowie Wielkim, Mściwojów i kościele p.w. św. Marcina w Jaworze.
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III. Działalność kontrolno - rozpoznawcza
1. W 2018 roku Komenda Powiatowa PSP w Jaworze realizowała zadania kontrolnorozpoznawcze przyjęte w kierunkach działania na rok 2018 przeprowadzając
104 kontrole z zakresu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Podczas
przeprowadzonych kontroli skontrolowano 192 obiekty w tym :
•

79 obiektów użyteczności publicznej /co stanowi 41,14 % wszystkich
skontrolowanych obiektów/,

•

64 obiekty produkcyjnych i magazynowych /33,33 %/,

•

27 budynków mieszkalnych wielorodzinnych /14,06 %/,

•

19 obiektów zamieszkania zbiorowego /9,89 %/,

•

3 obiekty zaliczonych do grupy ,,Lasy’’ /1,56 %/.

Ilość przeprowadzonych kontroli w 2018 w porównaniu do roku 2017
Wykres nr 1 - KONTROLE, OBIEKTY SKONTROLOWANE I NIEPRAWIDŁOWOŚCI
W LATACH 2017 I 2018
238

250

192

200

150

147
123
104

88

100

50

0
2017

2018
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Ilość przeprowadzonych kontroli w roku 2018 w stosunku do roku ubiegłego uległa
zmniejszeniu o 19 kontroli tj. 15,5 %. Ilość skontrolowanych obiektów również uległa
zmniejszeniu o 46 obiekty tj. 19,3 % w stosunku do roku ubiegłego.
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Rodzaj i liczba skontrolowanych obiektów w latach 2017- 2018
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Najwięcej skontrolowanych obiektów stanowią obiekty użyteczności publicznej
i produkcyjno-magazynowe (łącznie 143 obiekty), co stanowi 74,47 % ogólnej liczby
obiektów

poddanych kontroli oraz obiekty mieszkalne wielorodzinne (łącznie

27 obiektów), co stanowi 14,06 % ogólnej liczby obiektów, w których prowadzono
czynności kontrolno - rozpoznawcze.
W czasie prowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono ogółem 88
nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów, najwięcej
nieprawidłowości dotyczyło:
➢ podręcznego sprzętu gaśniczego,
➢ stanu dróg ewakuacyjnych,
➢ przeciwpożarowych instalacji wodociągowych wewnętrznych,
➢ ustaleń przeciwpożarowych w instrukcjach technologiczno-ruchowych,
➢ oznakowania znakami bezpieczeństwa,
➢ instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
➢ zaopatrzenia wodnego,
➢ stanu instalacji użytkowych,
➢ wykazu telefonów alarmowych,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze
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➢ wymaganego oświetlenia awaryjnego,
➢ obudowy lub wystroju korytarzy albo pomieszczeń,
➢ dróg pożarowych,
➢ warunków ewakuacji mogących spowodować zagrożenie życia ludzi,
➢ innych nieprawidłowości.

2. Postępowanie pokontrolne
Na podstawie przeprowadzonych działań kontrolno – rozpoznawczych, Komenda
wszczęła 8 postępowań egzekucyjnych mających na celu usunięcie przez właścicieli,
zarządzających i użytkowników obiektów stwierdzonych nieprawidłowości oraz wydała
29 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
w tym:
•

Decyzje administracyjne nakazujące wykonanie nałożonych obowiązków – 21 /co
stanowi 72,4% wszystkich wydanych decyzji/,

•

Decyzje zmieniające terminy realizacji zaleceń pokontrolnych – 5 /co stanowi
17,2 %/,

•

Decyzje uchylające realizację nałożonych obowiązków – 0 /co stanowi 0%/,

•

Decyzje odmawiające prolongatę terminu – 1 /co stanowi 3,5%/,

•

Decyzje umarzające postępowanie – 2 /co stanowi 6,9%/.

Liczba zastosowanych środków postępowania
pokontrolnego w roku 2018

dec.administracyjne
dec.zmieniające
dec.umażające
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MANDATY

Opinie
W omawianym okresie, w wyniku przeprowadzonych kontroli Komendant
Powiatowy PSP w Jaworze wydał 41 opinii

i postanowień w tym 9 opinii i 32

postanowienia dotyczących spełnienia przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Odbiory obiektów
W oparciu o wymagania Prawa Budowlanego funkcjonariusze Komendy Powiatowej
PSP w Jaworze uczestniczyli w 14 odbiorach w wyniku, którego zgłoszono 8 sprzeciwów,
co do użytkowania obiektu.
Wystąpienia do innych organów
W roku 2018 tutejsza komenda skierowała 84 wystąpienia do poszczególnych
organów takich jak: Urzędy Gmin i Miast, Zarząd Lokalami Komunalnymi, Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Wystąpienia dotyczyły w szczególności niesprawnych
hydrantów na sieciach wodociągowych, pożarów sadzy w przewodach kominowych,
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pożarów budynków nieużytkowych oraz występowania tlenku węgla w budynkach
mieszkalnych jedno i wielorodzinnych.
Porównując

działania kontrolno - rozpoznawcze i nakazowo - egzekucyjne

prowadzone w roku 2018 do okresu sprawozdawczego w 2017 roku należy stwierdzić, że
ilość przeprowadzonych kontroli nieznacznie spadła w stosunku do roku poprzedniego,
spadła także ilość obiektów poddanych kontroli.
Efektywność i intensywność prowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych
w poszczególnych grupach obiektów obrazują wyniki przedstawione w tabelach
statystycznych, przy czym około 74,47 % stanowią obiekty produkcyjno-magazynowe
i użyteczności publicznej, natomiast 14,06 % stanowią obiekty mieszkalne wielorodzinne.
W

analizowanym

88 nieprawidłowości

okresie

2018

roku

stwierdzono

w

192

obiektach,

(ok. 0,5 usterki w każdym skontrolowanym obiekcie). Usunięcie

usterek w formie decyzji administracyjnej nakazano średnio w co 7 obiekcie. Ponadto
w omawianym okresie skierowano 84 wystąpienia do innych organów.
Realizując zadania kontrolno - rozpoznawcze Komenda Powiatowa PSP w Jaworze
przygotowała 5 opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej dot. bezpieczeństwa
pożarowego dla imprez o charakterze masowym, 4 opinie z zakresu ochrony
przeciwpożarowej dot. bezpieczeństwa pożarowego obiektów.
Ponadto przygotowano 32 postanowienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
W ramach upowszechniania i propagowania zagadnień z zakresu ochrony
przeciwpożarowej zorganizowano i przeprowadzono w dniu 23 marca 2018 r. eliminację
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega
Pożarom” dla uczniów szkół podstawowych gimnazjalnych i średnich z terenu powiatu.
Tut. komenda włączyła się w zainicjowany w roku 2015 w Państwowej Straży
Pożarnej program „Zgaś ryzyko”. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest ograniczenie
do roku 2024 liczby ofiar śmiertelnych oraz osób poszkodowanych w pożarach
w budynkach mieszkalnych o 30 % w stosunku do roku 2012. Dodatkowo program ten
zakłada zmniejszenie liczby pożarów w obiektach mieszkalnych, zmniejszenie strat
materialnych powodowanych przez pożary, zwiększenie znaczenia prewencji pożarowej,
zwrócenie uwagi ludzi na znaczenie bezpieczeństwa pożarowego, a także zwiększenie
poczucia samo odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.
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Nawiązano współpracę z Nadleśnictwem Jawor w zakresie wspólnego promowania
zagadnień związanych z zapobieganiem pożarom w lasach. Główną ideą tych działań jest
organizowanie spotkań przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu
jaworskiego podczas,

których

leśnicy i strażacy będą

instruować

w zakresie

prawidłowego zachowywania się w lasach, w tym również bezpieczeństwa pożarowego.
Uczestniczono w 23 zebraniach sprawozdawczych OSP, gdzie realizowano
działania profilaktyczne poprzez propagowanie akcji: „Zgaś ryzyko”, „Czad i ogień –
obudź czujność” w ramach, których zachęcano również do stosowania w domach czujek
tlenku węgla i czujek dymu.
W

ramach

kampanii

„Kręci

mnie

bezpieczeństwo”

oraz

„Kręci

mnie

bezpieczeństwo… przez cały rok szkolny” zainicjowanej przez MSWiA oraz KG PSP
w Warszawie w 2018 roku zorganizowano i przeprowadzono cykl spotkań i pogadanek
w szkół podstawowych z terenu powiatu jaworskiego w ramach praktycznego
sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji. Ilość pogadanek 31. Spotkania
miały na celu budowanie i zwiększanie świadomości oraz wiedzy grona pedagogicznego
i pracowników

szkół

z

zakresu

ochrony

przeciwpożarowej

ze

szczególnym

uwzględnieniem praktycznych aspektów bezpieczeństwa pożarowego w szkole i w domu.
W trakcie spotkań poruszono tematykę dotyczącą:
•

profilaktyki przeciwpożarowej i obowiązków wynikających z ustawy o ochronie
przeciwpożarowej,

•

praktyczne aspekty bezpieczeństwa pożarowego w szkole – pożar rozwój
pożaru, użycie gaśnic, alarmowanie, obowiązki, zadania i podstawowe błędy
przy prowadzeniu praktycznego sprawdzania ewakuacji,

•

bezpieczeństwo w domu – czad – cichy zabójca, czujki czadu.

Przeprowadzono pogadanki w szkołach, przedszkolach oraz w JRG przez
pracowników tut. komendy na różnorodne tematy w zakresie bezpieczeństwa, a były to
(ilość przeprowadzonych pogadanek – 10):
•

Bezpieczeństwo na drogach, numery alarmowe i jak zadbać o własne
bezpieczeństwo.

•

Ogólne zasady postępowania w wypadku pożaru.

•

Zagrożenia wynikające z wypalania traw.

•

Jak zgłosić pożar?

•

Zagrożenia dla życia i zdrowia wynikające z pożarów budynków mieszkalnych.
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•

Zapoznanie dzieci z zawodem strażaków i miejscem ich pracy, zapoznanie ze
sprzętem, z obiektem.

•

Spotkania edukacyjne poświęcone szeroko rozumianemu bezpieczeństwu
pożarowemu, zarówno w szkole jak i w domu czy na podwórku.

•

W ramach spotkań przekazywano również materiały edukacyjne nt. wypalania
traw i konsekwencji z tym związanych.

•

Ponadto omawiano tematykę związaną z pierwszą pomocą medyczną,
zapoznawano

słuchaczy

zagrożeniami

związanymi

ze

specyfikacją
z

pożarami

działań
oraz

ratowniczo-gaśniczych,

działaniami

przy

innych

zagrożeniach np. chemicznych.
•

Pogadanka na temat bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach.

•

Prelekcje na posiedzeniach rad pedagogicznych w zakresie propagowania
i przekazywania dzieciom wiedzy z szeroko pojętej dziedziny bezpieczeństwa.

Uczestniczono w spotkaniach z mieszkańcami powiatu, gminy, na różnych
imprezach tj., zawodach sportowo-pożarniczych OSP, pokazach, piknikach oraz
obchodach rocznic utworzenia jednostek OSP na terenie powiatu podczas, których (ilość
spotkań - 4) :
•

Prezentowano samochody strażackie, sprzęt, umundurowanie strażaka.

•

Prowadzono zabawy ruchowe dla dzieci oraz prezentowano ugaszenia pożaru
hydronetką.

•

Prowadzono pogadanki na temat prawidłowych zachowań zarówno w domu i
szkole gdy wybuchnie pożar.

•

Bezpieczny wypoczynek podczas zbliżających się wakacji nad wodą, podczas
pikników, obozowisk, biwaków, rozpalanie ognisk.

•

Prawidłowe korzystanie z numerów alarmowych, jak zgasić pożar.

•

Prezentacja

podstawowych

zasad

udzielania

pierwszej

pomocy

przedmedycznej.
Uczestniczono w spotkaniach z władzami gminy na sesjach, komisjach gminnych
i powiatu

podczas

których

poruszano

zagadnienia

w

zakresie

bezpieczeństwa

pożarowego, tj.:
•

Prelekcja poświęcona bezpieczeństwu pożarowemu.

•

Pogadanka z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i akcji „Stop
pożarom traw”.
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•

Parkowanie samochodów na drogach przeciwpożarowych usytuowanych na
terenie osiedli mieszkaniowych.

Przeprowadzono

kontrole

w

zakresie

zabezpieczenia

przeciwpożarowego

wielorodzinnych budynków mieszkalnych – tzw. budynków socjalnych.
W związku z licznymi nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas:
•

akcji ratowniczo – gaśniczych,

•

ćwiczeń na obiektach przeprowadzanych przez JRG w Jaworze,

•

czynności kontrolno-rozpoznawczych,

dotyczącymi między innymi niesprawnych hydrantów podziemnych i nadziemnych
zainstalowanych na sieciach wodociągowych, wystąpiono do właścicieli i zarządców
sieci, w zakresie konieczności przeprowadzania corocznych przeglądów w zakresie
sprawdzenia ciśnienia i wydajności sieci hydrantowej, oznakowania jak i możliwości
odkręcenia i dostępu do hydrantów.
W związku
ratowniczo

–

z

licznymi

gaśniczych

w

nieprawidłowościami
szczególności

w

stwierdzonymi podczas akcji

budynkach

mieszkalnych

jedno

i wielorodzinnych, obiektach zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej,
w zakresie dotyczącym między innymi występowania tlenku węgla, pożarów sadzy
w przewodach dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, wystąpiono do Powiatowego
Inspektora

Nadzoru

Budowlanego

w

Jaworze

o

podjęcie

stosownych

działań

w przedmiotowej kwestii w zakresie kompetencji Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
Prowadzono

pogadanki

w

szkołach

nt.

„Udzielania

pierwszej

pomocy”

z wykorzystaniem fantoma ćwiczebnego do prowadzenia resuscytacji krążeniowo –
oddechowej.
Prowadzono pokazy i prezentacje sprzętu pożarniczego w ramach imprez
plenerowych oraz zawodów sportowych (Dzień Dziecka w Siedmicy, Piknik Rodzinny na
Jaworniku, festyny parafialne, Dzień Strażaka).
Prowadzono prezentacje na łamach prasy lokalnej, radia i telewizji dotyczące
tematyki bezpieczeństwa przeciwpożarowego ze szczególnym naciskiem na komunikaty
dotyczące występowania zagrożeń w zależności od pory roku.
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Zamieszczono na stronie internetowej tutejszej komendy informacje oraz
wystosowano stosowne pisma do wszystkich gmin w zakresie zagrożeń dotyczących:
➢ Programu

dotyczącego

ograniczenia

liczby

ofiar

pożarów

w

budynkach

mieszkalnych "ZGAŚ RYZYKO",
➢ tlenku węgla potocznie znanego „czadem”- niewidocznym zabójcą,
➢ wypalania pozostałości roślinnych i słomy w czasie żniw,
➢ okresowych przeglądach przewodów kominowych w tym spalinowych, dymowych
i wentylacyjnych,
➢ postępowania w czasie huraganów i nawałnic,
➢ obowiązku usuwania zalegającego śniegu lub lodu na dachach,
➢ obowiązku przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji
ewakuacji.
W dniu 16 listopada 2018 r. dokonano uroczystego otwarcia sali edukacyjnej OGNIK.
Po przeprowadzonej w 2017 roku adaptacji pomieszczeń na potrzeby Ognika, w roku
2018 r. dzięki pozyskanym z budżetu państwa, budżetów lokalnych samorządów, a także
Nadleśnictwa Jawor środkom finansowym, udało się zakupić niezbędne wyposażenie
umożliwiające prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży.

Podsumowanie
Czynności kontrolno - rozpoznawcze prowadzone w 2018 roku skoncentrowane
były w szczególności na badaniu stopnia przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
w obiektach

użyteczności

publicznej

i

zamieszkania

zbiorowego,

w

obiektach

produkcyjno - magazynowych o dużym zagrożeniu pożarowym – celem, których było
ograniczenie możliwości powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, minimalizacja
zagrożenia dla zdrowia ludzi i strat materialnych. Na przestrzeni lat poprzednich, ilość
prowadzonych działań kontrolno – rozpoznawczych realizowanych na terenie działania
tut. KP PSP nieznacznie spadła w stosunku do roku 2017. Ilość przeprowadzonych
kontroli obiektów w 2018 roku została nieznacznie zmniejszona w stosunku do roku
poprzedniego.
Przyjęte kierunki działania na rok 2019, to kontynuowanie kontroli przestrzegania
przepisów

przeciwpożarowych

oraz

rozpoznawanie

zagrożeń

ze

szczególnym

uwzględnieniem na:
1. Kontrolę obiektów tj:
•

obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze

Strona 26

Ochrona przeciwpożarowa w powiecie jaworskim za rok 2016

•

terenów leśnych,

•

obiektów produkcyjno-magazynowych,

•

kontrolę sieci hydrantowej,

•

instalacji technologicznych poza obiektami.

2. Kontynuowanie współpracy z Policją, PIP, WIOŚ, PINB, Powiatowym Inspektorem
Weterynarii i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym (SANEPID).
3. Prowadzenie działań zmierzających do zapewnienia wymaganego wyposażenia
obiektów w instalacje sygnalizacji alarmu pożarowego wraz z ich podłączeniem do
Alarmowego Centrum Odbiorczego właściwej terenowo jednostki PSP.
4. Kontynuowanie działań dla programu, ukierunkowanego na ograniczenie liczby ofiar
pożarów w budynkach mieszkalnych oraz zatruć tlenkiem węgla w Polsce, któremu
nadano nazwę „Zgaś ryzyko”.
5. Propagowanie stosowania czujek tlenku węgla oraz dymu, a w szczególnych
przypadkach

rozważenie

możliwość

dokonania

zakupu

takich

czujek

przez

poszczególne samorządy powiatu jaworskiego i przekazania ich osobom szczególnie
potrzebującym np. ubogie rodziny wielodzietne lub osoby starsze itp.
6. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci w sali edukacyjnej „Ognik” przy KP PSP
w Jaworze z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
7. Kontynuowanie współpracy z Nadleśnictwem Jawor w ramach organizacji wspólnych
pogadanek dla dzieci i młodzieży.
8. Kontynuowanie przeprowadzania czynności kontrolno – rozpoznawczych w grupie
obiektów użyteczności publicznej, tj. m. in. ZL II, zamieszkania zbiorowego oraz
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
9. Zaplanowanie i przeprowadzenie kontroli w podmiotach odpowiedzialnych za
zarządzanie sieciami wodociągowymi.
10. Zaplanowanie i przeprowadzenie kontroli w obiektach, w zakresie, których zostało
wydane Postanowienie Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu dotyczące
rozwiązań zamiennych i zastępczych warunków ochrony przeciwpożarowej, a które
wcześniej nie były poddawane czynnościom kontrolno – rozpoznawczym.
11. Propagowanie

zasad

bezpieczeństwa

pożarowego

oraz

dbanie

o

wizerunek

Państwowej Straży Pożarnej wśród lokalnej społeczności poprzez środki masowego
przekazu, jak również włączenie się KP PSP w Jaworze w akcje informacyjne
Komendy Głównej PSP dotyczące zagrożeń pożarowych i innych miejscowych
zagrożeń (udział w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą szkolną dotyczących
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bezpiecznego zachowania się w domu, w szkole oraz podczas ferii zimowych
i wakacji, informowanie o zagrożeniu zatrucia tlenkiem węgla).
12. Prowadzenie stałej wymiany informacji z PINB o zagrożeniach i zdarzeniach
w obiektach mieszkalnych wielorodzinnych.
13. Organizowanie ćwiczeń ratowniczych na specyficznych obiektach.

IV. Działalność w zakresie spraw kwatermistrzowsko – technicznych
Komenda Powiatowa PSP w Jaworze nie prowadziła w roku 2018 postępowań
podlegających Ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna w roku 2018 dokonała następujących zapytań
ofertowych dot. ważniejszych przedsięwzięć:
1. Naprawa kapitalna 5 sztuk bram garażowych.
2. Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów i sprzętu silnikowego KPPSP Jawor
w systemie bezgotówkowych elektronicznych kart paliwowych.
3. Remont dachu na budynku JRG.
4. Remont dachu na budynku wiaty garażowej.
5. Wymiana instalacji elektrycznej wraz z szafą rozdzielczą oraz remont ścian
w dwóch boksach garażowych.
6. Modernizacja serwerowni.
7. Wykonano przegląd główny podnośnika SHD 25 przez producenta tj. Bumar
Koszalin.
Zakup ważniejszego sprzętu i wyposażenia pożarniczego:
•

wydatki ogółem ze środków budżetowych: 15 787,47 zł

- zestaw oświetleniowy LED QGuar z uchwytem QGrip

– 5535,00 zł

- 4 szt. latarki Survivor Led Ex Atex

– 1968,00 zł

- 4 szt. kask tytan dla ratowników

– 1180,00 zł

- 19 szt. węże pożarnicze W-52

– 2161,82 zł

- 10 szt. węże pożarnicze W-75

– 1851,20 zł

- wyposażenie zestawów ratownictwa wysokościowego

– 2519,50 zł

- 2 kpl. kombinezon przeciwchemiczny Tychem F2

– 381,30 zł

- dyspergent 10l.

– 190,65 zł
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Zakup realizowany za pośrednictwem funduszu Wsparcia PSP:
- Nadleśnictwo Jawor - materiały budowlane i wyposażenie Sali Edukacyjnej „OGNIK”

Zakup sprzętu teleinformatycznego ze środków budżetowych:
•

wydatki ogółem: 12 809,99 zł

- Centrala telefoniczna

– 9363,99 zł

- 2 szt. telefony systemowe

– 885,00 zł

- 2 szt. kamer do monitoringu

– 1072,00 zł

- 2 szt. UPS zasilacze awaryjne

– 894,00 zł

- 5 szt. głośników do rozbudowy radiowęzła

– 595,00 zł

Dane dotyczące konserwacji i remontów:
•

kwota ogólna: 219 273,02

- Remont 5 sztuk bram garażowych

– 81 000,00 zł

- Remont dachu na budynku JRG

- 11 000,00 zł

- Remont dachu na budynku wiaty garażowej

– 34 408,02 zł

- Wymiana instalacji elektrycznej wraz

z

szafą

garażowych

w dwóch

boksach

– 15 990,00 zł

- Modernizacja serwerowni
- Wykonano

rozdzielczą

przegląd główny

– 17 835,00 zł
podnośnika SHD 25 przez producenta tj. Bumar

Koszalin

– 59 040,00 zł

Dane dotyczące przeglądów:
•

wydatki ogółem: 10 917,07 zł

− przegląd instalacji elektrycznej 5-letni

– 3 022,11 zł

− okresowa kontrola przewodów kominowych

- 400,00 zł

− okresowy przegląd urządzeń klimatycznych

– 738,00 zł

− przegląd instalacji gazowej wraz z wymianą części – 950,00 zł
− przegląd techniczny pojazdów

– 1 114,00 zł

− badania dielektryczne butów specjalnych gumowych– 387,96 zł
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− przegląd ratowniczych narzędzi hydraulicznych

– 2275,50 zł

− przegląd sztucznego płuca

– 2029,50 zł

Gospodarka mundurowa - zakupy umundurowania służbowego i specjalnego:
•

Wydatkowana kwota ogółem: 49 765,66 zł.
− Ważniejsze zakupy w ujęciu ilościowym to buty specjalne skórzane

– 8 par,

− buty specjalne gumowe

– 6 par,

− rękawice specjalne FHR

– 10 par,

− ubranie specjalne typu NOMEX

– 12 kpl.,

− kominiarki niepalne

– 10 szt.,

− ubrania koszarowe

– 11 kpl.,

− koszulki PSP

– 87 szt.,

− obuwie KDS

– 6 par

Należność

z

tytułu

równoważnika

pieniężnego

za

nie

wydane

przedmioty

umundurowania: 93.199,68 zł.
Należność z tytułu równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego: 45.292,90
zł. (styczeń: 3703,26 zł, luty: 3344,88 zł marzec: 3703,26 zł, kwiecień: 3583,80 zł, maj:
3703,26 zł, czerwiec: 3641,00 zł, lipiec: 3864,46 zł, sierpień: 3906,06 zł, wrzesień:
3895,80 zł, październik: 4025,66 zł, listopad: 3895,80 zł, grudzień: 4025,66 zł).
Należność z tytułu równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego: 10 249,53
zł. Nie było wniosków o uzyskanie pomocy finansowej.
Świadczenia finansowe związane z prawem do lokalu mieszkalnego to wydatki ogółem:
55.542,43 zł.
WYKAZ SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO BĘDACEGO NA WYPOSAŻENIU KP PSP
Samochody ratowniczo gaśnicze - 3 szt.
• GCBA 5/40 MAN TGM 18.340 (samochód ciężki ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem
na wodę 5 tysięcy litrów) rok produkcji

2012 (7 lat) – norma eksploatacyjna

15 lat
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• GBARt 3/28 Mercedes Atego 1530 (samochód średni ratowniczo-gaśniczy ze
zbiornikiem na wodę 3 tysiące litrów)

rok produkcji 2014 (5 lata) – norma

eksploatacyjna 12 lat
• GBA 2,5/16

Mercedes Atego 1326 (samochód średni ratowniczo-gaśniczy ze

zbiornikiem na wodę 2,5 tysiąca litrów) rok produkcji 2008 (11 lat) – norma
eksploatacyjna 12 lat

Samochody gaśnicze - 1 szt.
• SCCs 18/9 Jelcz 417 (ciężki gaśniczy z naczepą-beczką do przewożenia wody
o pojemności 18 tysięcy litrów)

rok produkcji 1986 (33 lata) – norma

eksploatacyjna 15 lat
Samochody specjalne (drabiny i podnośniki) – 1 szt.
•

SHD - 25 MAN TGM 12.240 (podnośnik koszowy hydrauliczny o wysięgu 25 metrów)
rok produkcji 2007 (12 lat) – norma eksploatacyjna 20 lat

Samochody rozpoznawczo - ratownicze – 1 szt.
•

SLRR Nissan NP300 (samochód lekki rozpoznawczo – ratowniczy rok produkcji 2008
(11 lat) – norma eksploatacyjna 12 lat

Samochody operacyjne – 3 szt.
•

SLOp VW Multivan T5 rok produkcji 2005 (14 lat) – norma eksploatacyjna 12 lat

•

SLOp Ford Focus rok produkcji 2007 (12 lat) – norma eksploatacyjna 10 lat.

•

SLOp Dacia Duster rok produkcji 2010 (9 lat) – norma eksploatacyjna 10 lat.
ŚREDNIA WIEKU WSZYSTKICH SAMOCHODÓW WYNOSI – 13 lat

Na naprawy bieżące, części, przeglądy techniczne, wydano łącznie: 82 593,51 zł
Na paliwo do sprzętu silnikowego wydano łącznie: 83 547,52
Państwowa Straż Pożarna realizuje zadania określone dla krajowego systemu
ratowniczo – gaśniczego i ochrony ludności w oparciu o pojazdy ratowniczo - gaśnicze,
ratownicze, specjalne, rozpoznawcze i pomocnicze. Liczbę pojazdów eksploatowanych
w naszej komendzie przedstawiono powyżej. Pojazdy te w znacznym stopniu pokrywają
rzeczywiste zapotrzebowanie wynikające z normatywu wyposażenia uzgodnionego
z Komendantem Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Wymieniony
wyżej pojazd gaśniczy Jelcz 417 jest samochodem ponadnormatywnym. Jest to sprzęt
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wyeksploatowany i generujący z roku na rok wysokie koszty utrzymania. Ze względu na
stan techniczny, pojazd jest wycofany z podziału bojowego JRG Jawor.
Należy nadmienić, że oprócz w/w pojazdu marki Jelcz, Komenda Powiatowa PSP
w Jaworze posiada jeszcze 2 samochody, których norma eksploatacji w latach została
przekroczona, tj. Ford Focus i VW Multivan. Należy wziąć pod uwagę wymianę
przedmiotowych pojazdów w miarę posiadanych środków finansowych.
Dodatkowo tut. komenda powinna dokonać zakupu lekkiego samochodu dostawczego
o masie do 3,5 t zgodnie z ustalonym normatywem wyposażenia.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze ma siedzibę przy ul.
Kościuszki 6. Nieruchomości KP PSP Jawor znajdują się na działkach nr 483/1, 484, 485,
486, 487 obręb nr 0007 Stare Miasto, gmina Jawor o łącznej powierzchni 5341 m2.
W roku 2018 wykonano szereg prac remontowych, m.in.: remont 5 sztuk bram
garażowych, remont dachu na budynku JRG, remont dachu na budynku wiaty garażowej,
wymiana instalacji elektrycznej wraz z szafą rozdzielczą oraz remont ścian w dwóch
boksach garażowych, modernizacja serwerowni.
W listopadzie 2018 r. dokonano uroczystego otwarcia Sali edukacyjnej OGNIK. Po
przeprowadzonej w 2017 roku adaptacji pomieszczeń na potrzeby Ognika, w roku 2018 r.
dzięki pozyskanym z budżetu państwa, budżetów lokalnych samorządów, a także
Nadleśnictwa Jawor środkom finansowym, udało się zakupić niezbędne wyposażenie
umożliwiające prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży.
Pilnego remontu tj. kompleksowej termomodernizacji wymaga pozostała część
obiektu wiaty garażowej - w latach ubiegłych wykonano podbicie fundamentów,
wymieniono poszycie dachowe oraz wyremontowano część pomieszczeń garażowych.
Jednakże, aby budynek był w pełni funkcjonalny, a koszty jego eksploatacji mniejsze,
niezbędne jest wykonanie termomodernizacji wraz z wymianą stolarki okiennej
i drzwiowej. Dlatego też poczyniono starania o pozyskanie środków finansowych
w wysokości około 600 tys. zł. W chwili obecnej jesteśmy na etapie rozpatrywania
wniosków złożonych do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
V. Środki finansowe
W roku 2018 budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze
wyniósł łącznie: 4 158 134,00 zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze

Strona 32

Ochrona przeciwpożarowa w powiecie jaworskim za rok 2016

Struktura wydatków poniesionych przez KP PSP w Jaworze za 2018 roku przedstawiała
się następująco:
-

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 2 923 498,68 zł,

-

świadczenia wobec funkcjonariuszy: 141 364,17 zł,

-

wydatki bieżące: 1 062 663,00 zł,

-

wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne: 0,00 zł.

Struktura wydatków w 2018 r.
3%
26%

1. wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
0%

2. świadczenia wobec
funkcjonariuszy
3.wydatki bieżące
4. wydatki inwestycyjne

71%
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Wydatki, o których mowa wyżej sfinansowano z następujących źródeł:
Kwota(w zł)
Lp
.

1

Źródło
finansowania

Budżet
państwa
Rezerwy
celowe
Rezerwa
celowa
poz. 69
„Środki na
realizację
programu
modernizacji
Policji,
Straży
Granicznej,
Państwowej
Straży
Pożarnej i
Biura
Ochrony
rządu”

2
Rezerwa
celowa
poz. 92
rozdział
75295

Rezerwa
celowa poz.
49

Przeznaczenie

Realizacja i zadań i
bieżące
funkcjonowanie
jednostki

Wzmocnienie
motywacyjnego
systemu uposażeń
funkcjonariuszy orz
zwiększenie
konkurencyjności
wynagrodzeń
pracowników
cywilnych

Realizacja przez PSP
zadań wynikających z
ustawy z dn. 15
grudnia 2016 r. o
ustanowieniu
"Programu
modernizacji…" w
zakresie wyposażenia
osobistego i
ochronnego
funkcjonariuszy –
zakup 7 kpl. ubrań
specjalnych
Uzupełnienie
wydatków związanych
z realizacją zadań
przez komendy PSP, w
tym na odtworzenie
zużytego sprzętu i
wyposażenia, usługi
remontowe, zakup
materiałów i paliw
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Faktycznie
otrzymana
/
pozyskana

Wydatkowa
na

Podlega
-jąca
zwrotow
i

3 842 891,00

3 842 891,00

0,00

310 243,00

310 243,00

0,00

13 098,00

13 098,00

0,00

26 607,00

26 607,00

0,00

236 486,00

236 486,00

0,00
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Uzupełnienie
wydatków związanych
z realizacją zadań
przez komendy PSP.
Rezerwa
Doposażenie
celowa
techniczne oraz
poz. 4,
wymiana zużytego
rozdział
sprzętu do usuwania
75478
klęsk żywiołowych.
Razem środki pozabudżetowe
Zadanie: Zakup
materiałów
Fundusz
budowlanych i
Wsparcia PSP
wyposażenia do Sali
edukacyjnej „ Ognik”
Dofinansowanie
przedsięwzięcia:
Środki z firm
Zakup wyposażenia
ubezpieczen.
Sali edukacyjnoszkoleniowej
„Ognik”
RAZEM:
Rezerwa
celowa poz.
51

3

4.

30 052,00

30 052,00

0,00

4000,00

4000,00

0,00

27 000,00

27 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

22 000,00

22 000,00

0,00

4180134,00

4 180 134,00

0,00

Dla porównania w roku 2017 budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Jaworze wynosił – 4 172 832,00 zł a wielkości te wynosiły odpowiednio:
-

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły łącznie 3 237 148,63 zł,

-

świadczenia wobec funkcjonariuszy 143 948,53 zł,

-

wydatki bieżące 618 234,84 zł,

-

wydatki inwestycyjne 173 005,09 zł.
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Struktura wydatków w 2017

15%

4%
1. wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń

3%

2.świadczenia wobec
funkcjonariuszy
78%

3. wydatki bieżące
4. wydatki inwestycyjne

VI. Struktura zatrudnienia i wykształcenia
Struktura zatrudnienia w komórkach organizacyjnych KP PSP.
Pracownicy
Ilość zatrudnionych Funkcjonariusze Wakaty
cywilni
KP PSP Jawor

45

2

4

Potrzeby
etatowe
0

Analiza wykształcenia strażaków.
 Poziom wykształcenia ogólnego:
– wyższe
- 22
– policealne – 5
– średnie
– 18
 Poziom kwalifikacji zawodowych:
– oficerowie
–6
– aspiranci
– 11
– podoficerowie
– 20
– szeregowi
–4
– stażysta
–4
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Aktualna ilość strażaków podnoszących kwalifikacje ogólne i zawodowe
Jednostka organizacyjna

Kwalifikacje ogólne

Kwalifikacje zawodowe

KP PSP Jawor

0

3

Stan wyszkolenia i rodzaj ukończenia kursu w 2018 roku.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Szkolenie podstawowe w zawodzie strażak
– 1 osoba
szkolenie instruktorów PSP w zakresie współdziałania z SP ZOZ Lotnicze
Pogotowie Ratunkowe
– 1 osoba
egzamin UDT
– 6 osób
szkolenie nauka jazdy alarmowej
– 2 osoby
komora dymowa szkolenie
– 2 osoby
świadectwo kwalifikacyjne E1
– 1 osoba
kurs obsługi pilarek
– 3 osoby
szkolenie z ratownictwa medycznego w KSRG – 2 osoby
szkolenie z ratownictwa technicznego realizowanego przez KSRG – 2 osoby
współpraca ze środkami masowego przekazu
– 1 osoba
szkolenie chemiczno-ekologiczne
– 6 osób
szkolenie gaszenie pożarów wewnętrznych
– 3 osoby
kurs dla kandydatów na instruktorów ratownictwa medycznego KSRG – 2 osoby

W roku 2019 planuje się przeszkolenie w zakresie:
–
–
–
–
–
–

–

–
–
–

studiów podyplomowych dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk
oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi
–1
ukończenie zaocznego studium aspirantów
–2
szkolenie jednoetapowe w zawodzie strażaka
–1
kurs specjalistyczny konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych
–3
szkolenie dla kandydatów na młodszych ratowników wysokościowych KSRG
–6
szkolenie doskonalące dla strażaków jednostki ratowniczo-gaśniczej z zakresu
zarządzania stresem oraz organizowania i udzielania wsparcia
psychologicznego
–3
szkolenie doskonalące dla dowódców zmian jednostki ratowniczo-gaśniczej
z zakresu zarządzania stresem oraz organizowania i udzielania wsparcia
psychologicznego
-4
kurs w zakresie ratownictwa medycznego (recertyfikacja - kwalifikowana pierwsza
pomoc)
– 3
szkolenie instruktorów PSP w zakresie współdziałania z SP ZOZ Lotnicze
Pogotowie Ratunkowe
–5
szkolenie obsad stanowiska kierowania PSP
–4
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Awanse w stopniach, stanowiskach, wyróżnienia
Awanse w stopniach:
w korpusie oficerów

–3

w korpusie aspirantów

–2

w korpusie podoficerów

–7

Awanse w stanowiskach otrzymało łącznie – 14 strażaków
MEDALE:
- Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa - 1 osoba
ODZNAKI:
- Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – 2 osoby
DYPLOMY:
- Dyplom Komendanta Głównego – 1 osoba
Odejścia z KP PSP Jawor:
- w 2018 r. na zaopatrzenie emerytalne przeszło – 2 funkcjonariuszy, zmieniło
jednostkę PSP – 1 osoba, orzeczono karę wydalenia ze służby – 1 osoba
Przyjęcia do KP PSP Jawor:
- w roku 2018 r. przyjęto do służby - 3 osoby

Średnia wieku strażaków to 37,22 lata.

Staż służby w Państwowej Straży Pożarnej:
STAŻ SŁUŻBY W PSP
0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
RAZEM

Liczba osób
6
9
16
9
3
0
2
45
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VII. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w KP PSP Jawor w 2018 rok
Wypadki

Liczba wypadków
funkcjonariuszy PSP
2017
5
5
0

Ogółem
Indywidualnych
Zbiorowych
Wypadki

Liczba wypadków
pracowników
cywilnych
2018
0
0
0

2018
2
2
0

Liczba poszkodowanych
funkcjonariuszy PSP
2017
5
5
0
0

Ogółem
Lekkich
Ciężkich
Śmiertelnych

Liczba poszkodowa
nych pracowników
cywilnych
2018
0
0
0
0

2018
2
2
0
0

W roku 2018 miały miejsce dwa wypadki lekkie, tj. liczba wypadków w stosunku
do roku 2017 gdzie odnotowano pięć wypadków lekki, jest tendencją malejącą.
Do

grupy

wypadków

indywidualnych,

zaliczono

dwa

wypadki

lekkie

wśród

funkcjonariuszy systemu zmianowego. Funkcjonariusze systemu zmianowego nie doznali
ciężkich

obrażeń

ciała.

W

omawianym

roku

przyznano

dwa

świadczenia

odszkodowawcze, a kwota została wypłacona z budżetu Komendy Powiatowej PSP w
Jaworze. Analizując wydarzenia powodujące wypadki stwierdza się, że grupę wypadków,
stanowią w większości wypadki podczas działań ratowniczo gaśniczych oraz podczas
turniejów - rozgrywek sportowych.
Czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia, które występowały podczas działań
ratowniczych

to:

dymy

pożarowe,

skrajne

temperatury,

uciążliwe

warunki

atmosferyczne, pary różnych cieczy, gazy spalinowe, nadmierny hałas, drgania
mechaniczne, wymuszona pozycja ciała, ciężki wysiłek fizyczny, okresowo statyczny lub
dynamiczny, praca w mikroklimacie mokrym, praca na wysokości, praca w stresie, praca
w izolacyjnych aparatach oddechowych, materiał biologiczny potencjalnie zakaźny.
W 2018 r. przeprowadzono jeden przegląd warunków pracy oraz 3 kontrole BHP.
Stwierdzone usterki i nieprawidłowości są na bieżąco w miarę możliwości finansowych
usuwane. Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Powiatowa Inspekcja Pracy w 2018 r. nie przeprowadziła kontroli. Przeprowadzona
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została natomiast kontrola służby BHP przez zespół kontrolujący z KW PSP Wrocław.
W 2018 r. nie odsunięto żadnego pracownika od wykonywania pracy - służby. W roku
sprawozdawczym

nie

przeprowadzono

Społecznych

Przeglądów

Warunków

Pracy

inicjowanych przez związki zawodowe. Na bieżąco prowadzone są przeglądy techniczne
pojazdów oraz sprzętu.

Zmiany techniczne i technologiczne służące poprawie stanu bhp na stanowiskach
pracy w jednostkach organizacyjnych PSP.
W roku 2018 . dzięki zaangażowaniu kierownictwa KP PSP Jawor, udało się pozyskać
środki finansowe, dzięki którym wykonano remont pomieszczenia Ognik. Rozpoczęto
gruntowny remont boksu garażowego 11,12, gdzie garażowane są samochody operacyjne
tj. wymiana instalacji elektrycznej, remont ścian i sufitów. Dokonano remontu 5 bram
garażowych – segmentowych. Przeprowadzono remont pomieszczenia biurowego dla
pracownika korpusu cywilnego. Poprawiało to niewątpliwe standard pracy zarówno
funkcjonariuszy jak pracowników cywilnych. Gruntownego remontu wymaga natomiast
jedna z wiat garażowych, gdzie znajdują się boksy garażowe 1,2 oraz obiekt wspinalni,
który jest całkowicie wyłączony z użytkowania.
Warunki BHP w garażach, warsztatach, magazynach, pracowniach, pomieszczeniach
socjalnych oraz na stanowiskach pracy są bardzo dobre. Na bieżąco usuwane są czynniki,
które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi (na podstawie protokołów PWP
oraz protokołów kontrolnych BHP). W warsztatach i magazynach umieszczone są
instrukcje obsługi urządzeń, maszyn oraz BHP. Sukcesywnie w miarę napływu środków
finansowych modernizowane są stanowiska pracy przy komputerze.
Kierownicy i Dowódcy jednostki wykazują się dużą dbałością o bezpieczny i higieniczny
stan pomieszczeń i wyposażenia technicznego, a także środków ochrony zbiorowej
i stosują je zgodnie z przeznaczeniem. Stanowiska pracy organizowane są zgodnie
z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy - służby. W ramach szkolenia
okresowego przekazywane są

informacje dot. ryzyka zawodowego i występujących

podczas akcji zagrożeń. Kadra szczególną uwagę skupia na bezpieczeństwie strażaków
i pracowników. Pozyskiwane są środki na zakup nowego sprzętu pożarniczego oraz
sprzętu ochrony zbiorowej i indywidualnej strażaków.
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PLAN ZAMIERZEŃ W ZAKRESIE STWARZANIA WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW BHP NA ROK
2019
Opis przedsięwzięć

Termin realizacji

Modernizacja wiaty garażowej I,II.

W zależności od pozyskanych
środków finansowych

Dokonać szczepień ochronnych funkcjonariuszy
JRG oraz Grupy Operacyjnej KP PSP.

W zależności od pozyskanych
środków finansowych

Modernizacja stanowisk pracy przy komputerze.
Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia na
poszczególnych stanowiskach pracy biurowej.
Zakup uzbrojenia osobistego strażaków.
Zakup odzieży ochronnej.
Przeprowadzanie cyklicznych szkoleń
doskonalących strażaków z uwzględnieniem BHP.

Na bieżąco.
W zależności od pozyskanych
środków finansowych
Na bieżąco /zgodnie z normami/
Na bieżąco /zgodnie z normami/
Na bieżąco – zgodnie z planem
szkoleń oraz wg potrzeb.

VIII. Uwagi i wnioski
Analizując zagrożenia występujące na terenie powiatu jaworskiego, a także stan
zabezpieczenia operacyjnego należy stwierdzić, że stan bezpieczeństwa w powiecie
jaworskim ulega systematycznej poprawie.
Uwzględniając ilość wszystkich interwencji na terenie powiatu jaworskiego,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze w roku 2018 w stosunku do
średniej z porównywanych lat 2013-2017 r. odnotowano nieznaczny spadek ilości
interwencji (pożary, miejscowe zagrożenia i alarmy fałszywe) o 0,7 %. Natomiast
w porównaniu do roku 2017 tut. odnotowano spadek ilości interwencji o 66 zdarzeń.
W roku 2018 na terenie powiatu jaworskiego zanotowano ogółem 967 zdarzeń.
Najwięcej interwencji związanych było z miejscowymi zagrożeniami – 604. Liczba
pożarów wyniosła 302, a wyjazdów do alarmów fałszywych 61. Ilość pożarów w 2018
roku w odniesieniu do ilości pożarów w 2017 r. wzrosła o 7,9 %, ilość miejscowych
zagrożeń spadła o 12,5 %. Ilość fałszywych alarmów w 2018 roku spadła o 3,2 %
w porównaniu do ilości fałszywych alarmów w 2017 r.
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Ilość pożarów w 2018 roku, w odniesieniu do średniej ilości pożarów z lat 2013 2017, spadła o 11,7 %. W 2018 roku z ogólnej liczby 302 pożarów najwięcej – 285
stanowiły pożary małe (około 94,4 % ogólnej liczby). Odnotowano 16 pożarów średnich
(co stanowi 5,3 % ogólnej liczby) oraz 1 pożar duży ( co stanowi 0,3 % ogólnej liczby).
W 2018 roku na terenie powiatu jaworskiego odnotowano 604 miejscowe
zagrożenia. Stanowi to wzrost o 7,7 % w odniesieniu do średniej ilości zdarzeń MZ z lat
2013 - 2017. Wzrost ilości miejscowych zagrożeń związany jest z rozwojem
cywilizacyjnym, a także występującymi anomaliami atmosferycznymi (silne wiatry,
opady deszczu).
Zdecydowanej poprawie w ostatnich latach uległy warunki lokalowe KP PSP
w Jaworze oraz sprzętowe. Pomieszczenia Komendy są sukcesywnie, w miarę
posiadanych środków finansowych, remontowane i odświeżane. Zarówno sprzęt
ratowniczy jak i środki ochrony indywidualnej strażaków są na bieżąco wymieniane.
Lepiej przedstawia się sytuacja w jednostkach OSP powiatu jaworskiego. W ciągu
bieżącego roku zakupiono trzy nowe samochody pożarnicze. Jednak w dalszym ciągu
niepokojącym jest stan pojazdów ratowniczych. W przeważającej ilości jednostek OSP
pojazdy ratownicze są wyeksploatowane, a ich konstrukcja oparta o przestarzałe
rozwiązania, które stwarzają poważne ograniczenia w momencie dysponowania do
działań ratowniczych. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt dużego zaangażowania
samorządów w zakresie poprawy takiego stanu, a przede wszystkim finansowania zakupu
samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz sprzętu specjalistycznego dla wybranych
jednostek OSP. Ogromne słowa uznania należą się druhom ochotnikom, którzy działając
społecznie wkładają bardzo dużo wysiłku w utrzymanie na odpowiednim poziomie
sprawności technicznej sprzętu będącego w ich dyspozycji. Fakt ten jednak nie daje
pełnej gwarancji niezawodności tego sprzętu. Stąd też niezbędnym jest konieczność
szerszego włączenia się samorządów w wymianę i modernizację sprzętu ratowniczego
oraz posiadanych samochodów ratowniczo - gaśniczych, o parametrach operacyjnotechnicznych, odpowiadających nowym wyzwaniom stawianym przed jednostkami
ochrony przeciwpożarowej. Powyższe stanowi niezwykle ważny problem z uwagi na fakt,
iż to właśnie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych ze względu na ich lokalizację
często stanowią pierwszorzutowe siły ratownicze.
Biorąc powyższe pod uwagę, przy planowaniu kierunków działań z zakresu
sukcesywnej poprawy ochrony przeciwpożarowej na najbliższy okres, należy uwzględnić
następujące cele:
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•

utrzymanie sieci jednostek włączonych do ksrg na terenie powiatu jaworskiego na
obecnym poziomie (od roku 2012 jednostki włączane są do KSRG na okres 5 lat),

•

wspierać w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych w zakresie
doposażania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Granowice, Mściwojów,
Paszowice.

Małuszów),

specjalistycznego

ujętych

w odpowiedni

w

planie

sprzęt

w

rozwoju
ramach

sieci

ratownictwa

przypisanego

rodzaju

ratownictwa,
•

podejmować działania zmierzające do wszechstronnego wsparcia w zakresie
doposażania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w „nowe” samochody
pożarnicze oraz w nowoczesny sprzęt ratowniczo - gaśniczy dostosowany do
obowiązujących standardów ratowniczych,

• podejmować

dalsze

działania

w

zakresie

systematycznego

doposażania

Państwowej Straży Pożarnej w nowoczesny sprzęt ratowniczo – gaśniczy do
realizacji

zadań

w

zakresie

ratownictwa

specjalistycznego

na

poziomie

podstawowym.
• na

bieżąco

prowadzić

prace

związane

z

modernizacją

systemów

teleinformatycznych tut. komendy, w tym pomieszczenia serwerowni, w celu
utrzymania

wysokich

w najbliższym

standardów

okresie

należy

i

niezawodności

kompleksowo

ich

funkcjonowania;

zmodernizować

sieć

LAN

i telefoniczną.
• kontynuacja doposażania jednostek OSP w system selektywnego alarmowania
w celu usprawnienia procesu dysponowania jednostek do działań ratowniczogaśniczych; brak systemu w jednostkach OSP: Sady Górne, Lipa, Wierzchosławice,
Wolbromek, Pogwizdów i Mierczyce
• kontynuować

prace

związane

z

pozyskaniem

środków

finansowych

na

przeprowadzenie niezbędnych remontów pomieszczeń wewnątrz jak i wykonania
termomodernizacji budynku garażowo - magazynowego,
• dalsze dążenie do standaryzacji sprzętu pomiędzy jednostkami KSRG. Chodzi o to,
że jeżeli dana jednostka współdziała z innymi jednostkami w ramach akcji
ratowniczej to powinny one mieć możliwość bezproblemowego stosowania sprzętu
i urządzeń kompatybilnych ze sobą, np. narzędzia hydrauliczne, czy sprzęt ODO,
• kontynuowanie działań mających na celu propagowanie zasad bezpieczeństwa
pożarowego oraz dbanie o wizerunek Państwowej Straży Pożarnej wśród lokalnej
społeczności poprzez środki masowego przekazu, jak również dalsze włączanie się
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KP PSP w Jaworze w akcje informacyjne Komendy Głównej PSP dotyczące
zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń (udział w spotkaniach
z dziećmi i młodzieżą szkolną propagujących bezpieczne zachowania się w domu,
w szkole oraz podczas wakacji, informowanie o zagrożeniach związanych z np.
z tlenkiem węgla),
• kontynuować działania dla programu, ukierunkowanego na ograniczenie liczby
ofiar pożarów w budynkach mieszkalnych oraz zatruć tlenkiem węgla w Polsce,
któremu nadano nazwę „Zgaś ryzyko”,
• prowadzenie stałej wymiany informacji z PINB o zagrożeniach i zdarzeniach
w obiektach mieszkalnych wielorodzinnych,
• kontynuacja

przeprowadzania

ćwiczeń

ratowniczo

–

gaśniczych

zastępów

z jednostek ochrony przeciwpożarowej na specyficznych obiektach z terenu
powiatu jaworskiego,
• kontynuować czynności kontrolno – rozpoznawczych w grupie obiektów:
− użyteczności publicznej, tj. m. in. ZL I, ZL II, ZL III, zamieszkania
zbiorowego oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,
− produkcyjno – magazynowych ze szczególnym uwzględnieniem obiektów
wielko powierzchniowych,
− stacjach paliw,
− gospodarstwach rolnych,
− lasach
− oraz w obiektach, w zakresie, których zostało wydane Postanowienie
Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu dotyczące rozwiązań
zamiennych i zastępczych warunków ochrony przeciwpożarowej, a które
wcześniej nie były poddawane czynnościom kontrolno – rozpoznawczym,
•

propagowanie stosowania czujek tlenku węgla oraz dymu, a w szczególnych
przypadkach rozważenie możliwość dokonania zakupu takich czujek przez
poszczególne samorządy powiatu jaworskiego i przekazania ich osobom
szczególnie potrzebującym np. ubogie rodziny wielodzietne lub osoby starsze
itp.

•

kontynuacja współpracy z Nadleśnictwem Jawor w ramach organizacji wspólnych
pogadanek dla dzieci i młodzieży,

•

kontynuacja akcji uświadamiającej o zagrożeniach stwarzanych przez wypalanie
nieużytków i suchych traw poprzez udział funkcjonariuszy w sesjach rad gmin
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i powiatu, spotkaniach z sołtysami oraz prowadzenie akcji „STOP – pożarom
traw”,
•

kontynuować

prace

związane

z

pozyskaniem

środków

finansowych

na

przeprowadzanie niezbędnych remontów pomieszczeń wewnątrz jak i wykonania
termomodernizacji budynku garażowo - magazynowego,
•

kontynuować prace związane z pozyskaniem środków finansowych na wymianę
samochodu operacyjnego Ford Focus, który ma przekroczony termin eksploatacji
zgodnie z obowiązującym normatywem.

•

dążyć do współpracy z jednostkami samorządów terytorialnych pod kątem
przekazywania z KPPSP w Jaworze sprawnych pojazdów w zamian za środki
finansowe na zakup nowych z przeznaczeniem dla JRG Jawor
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