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I.

Wprowadzenie

Powiat jaworski zajmuje powierzchnię 582 km². Zamieszkuje w nim ok. 50 545
mieszkańców.
W skład powiatu wchodzą:
•

gminy miejskie: Jawor

•

gminy miejsko-wiejskie: Bolków

•

gminy wiejskie: Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie

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”
Pow. w
(posiadających samochód)
Gmina
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

Paszowice

101,3

2

1

3

II. Zestawienie zdarzeń w powiecie jaworskim w 2020 roku.

W 2020 roku na terenie podległym Komendzie Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Jaworze powstało 1113 zdarzeń, w tym:
Rodzaj zdarzenia
pożary
miejscowe
zagrożenia
alarmy fałszywe
Razem

Liczba zdarzeń
270
771
72
1113

69%
7%

pożary
miejscowe
zagrożenia

24%

alarmy fałszywe

Pożary w zależności od wielkości:
Wielkość
mały
średni
duży
bardzo duży
Razem

Liczba pożarów
255
15
0
0
270

Charakterystyczne pożary:
W dniu 06.01.2020 r. w miejscowości Chełmiec doszło do pożaru budynku
mieszkalnego jednorodzinnego. Wskutek zdarzenia zniszczeniu uległa więźba
dachowa wraz z poszyciem, stropy, schody, klatka schodowa oraz częściowo
wyposażenie budynku. W działaniach brało udział 11 zastępów ratowniczych z
jednostek ochrony przeciwpożarowej.
W dniu 07.02.2020 r. w miejscowości Kondratów doszło do pożaru budynku
mieszkalnego z częścią gospodarczą. W wyniku pożaru zniszczone zostało całe
poddasze, dach oraz składowane na poddaszu siano. W działaniach gaśniczych
uczestniczyło 14 zastępów ratowniczych.
W dniu 20 grudnia 2020 r. przy ul. Dąbrowskiego w Jaworze doszło do pożaru
mieszkania w budynku wielorodzinnym. Wskutek zdarzenia zginęła jedna osoba.
Spłonęło również całe mieszkanie. W działaniach uczestniczyło 12 zastępów
ratowniczych.
W grupie miejscowych zagrożeń powstało:
Wielkość
Liczba zdarzeń
małe
169
lokalne
585
średnie
17
duże
0
gigantyczne
0
Razem
771
Charakterystyczne miejscowe zagrożenia:
W dniu 31.08.2020 r. na drodze w okolicach Chełmca doszło do wypadku
autocysterny. Wskutek zdarzenia doszło do uszkodzenia baku w pojeździe i wycieku
paliwa. W działaniach brało udział 9 zastępów ratowniczych, w tym specjalistyczna
grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego.
W porównaniu z okresem poprzednich lat sytuacja zdarzeniowa przedstawia się
następująco:

Rodzaj zdarzenia

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pożar

257

365

515

295

280

302

314

270

Miejscowe zagrożenia

593

442

552

529

690

604

588

771

Alarm fałszywy

42

41

71

64

63

61

75

72

Razem

892

848 1138 888 1033 967

977 1113

Ilość zdarzeń w poszczególnych latach
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Ilość interwencji wg kodu obiektu w roku 2020 kształtuje się następująco:

Kod obiektu

Pożary

obiekty
użyteczności
publicznej
obiekty mieszkalne
obiekty produkcyjne
obiekty magazynowe
środki transportu
lasy
uprawy, rolnictwo
inne
Razem

1

Miejscowe
zagrożenia
33

83
9
3
18
1
57
98
270

176
3
1
142
1
2
413
771

W poszczególnych gminach ilość zdarzeń w latach 2018 - 2020 roku przedstawia
się następująco:
Pożar

Miejscowe zagr.

Alarm fałszywy

Razem

Gmina
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019

202
0

Bolków

58

55

71

228

156

272

14

15

20

300

226

363

Jawor

99

115

80

192

186

224

26

29

16

317

330

320

Mściwojów

44

45

28

34

31

47

5

7

5

83

83

80

Męcinka

36

39

34

56

61

113

2

8

26

94

108

173

Paszowice

22

33

25

44

50

61

4

4

4

70

87

90

Wądroże Wlk.

43

27

32

50

104

54

10

12

1

103

143

87

W poszczególnych miesiącach statystyka zdarzeń w 2020 r. w porównaniu z
okresem poprzednich lat przedstawia się następująco:
Miesiąc

2015

2016

2017

2018

2019

2020

styczeń

66

74

74

82

67

84

luty
marzec
kwiecień

63
162
81

76
56
61

61
117
56

70
83
81

107
83
75

135
89
124

maj

51

64

66

51

61

57

czerwiec

66

54

75

73

104

95

lipiec
sierpień

104
195

88
109

55
112

81
129

80
91

73
90

wrzesień
październik
listopad

137
74
70

111
53
62

57
227
45

65
94
88

124
59
53

83
128
59

grudzień

69

80

88

70

73

96

Udział jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych
w akcjach ratowniczo-gaśniczych w 2020 roku kształtował się następująco:
• samodzielne działania PSP – 262 zdarzenia, co stanowi 24 % ogółu,
• samodzielne działania OSP KSRG lub OSP spoza KSRG – 306 zdarzeń co stanowi
27 % ogółu,
• działania wspólne PSP i OSP – 545 zdarzeń co stanowi 49 % ogółu.
Wspólne
działania
PSP i OSP
49%
Samodzielne Samodzielne
działania
działania
PSP
OSP
24%
27%

Łącznie zastępy Państwowej Straży Pożarnej uczestniczyły w 73 % wszystkich
interwencji.
Liczba strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach

44%

17%

Strażacy PSP
Strażacy OSP KSRG

39%

Strażacy OSP spoza
KSRG

Liczba zastępów biorących udział w działaniach ratowniczych

34%
14%

Zastępy PSP

Zastępy OSP KSRG
Zastęy OSP spoza KSRG

52%

Statystyka wyjazdów do zdarzeń Ochotniczych Straży Pożarnych w 2020 roku
Jednostka

KSRG

OSP Męcinka
OSP Małuszów
OSP Paszowice
OSP Wiadrów
OSP Wądroże Wielkie
OSP Budziszów
Wielki
OSP Granowice
OSP Mściwojów
OSP Marcinowice
OSP Stare Rochowice
OSP Sady Dolne
OSP Kaczorów
OSP Jawor
OSP Pomocne
OSP Przybyłowice
OSP Pogwizdów
OSP Mierczyce
OSP Bolków
OSP Lipa
OSP Wolbromek
OSP Wierzchosławice
OSP Mysłów
OSP Sady Górne

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

OSP
KSRG

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE

P
30
15
30
14
16
11
13
19
20
39
21
14
31
18
3
1
6
34
4
1
8
14
1

Rejon działania
MZ
AF Razem
59
12
101
27
1
43
33
2
65
23
0
37
27
0
43
17
0
28
10
19
19
84
36
64
77
30
7
2
6
105
21
2
5
52
1

OSP spoza
KSRG

1
1
1
7
5
7
2
16
0
0
0
8
0
0
0
2
0

24
39
40
130
62
85
110
64
10
3
12
147
25
3
13
68
2

Poza rejonem działania
P
MZ
AF Razem
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
3
4
0
7
1
2
0
3
1
3
1
0
0
1
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
4
5
0
0
0
0
0
1
5
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
3
2
1
4
6
0
1
2
0
0
1
5
0
0
1
0

P
30
16
31
14
19
12
14
22
21
39
21
15
31
19
5
1
6
34
4
1
8
14
1

Ogółem
MZ
AF
59
12
27
1
33
2
23
0
31
0
19
0
10
19
20
85
40
69
77
30
7
2
6
106
26
2
5
53
1

1
1
1
7
5
7
2
16
0
0
0
8
0
0
0
2
0

P - pożar;
MZ - miejscowe zagrożenie;
AF - alarm fałszywy;
PZR – pozostawienie na zabezpieczenie rejonu

Razem
101
44
66
37
50
31
25
42
42
131
66
91
110
65
12
3
12
148
30
3
13
69
2

PZR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

* Terenem działania jednostek włączonych do KSRG jest teren powiatu

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.
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”. Opracowana przez
Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej nową „Metodyką” budowy sieci na lata
2021-2024 wskazuje, że w gminach: Męcinka, Paszowice oraz Bolków rekomenduje
włączenie kolejnych jednostek OSP do KSRG. Do planu sieci dodano jednostki: OSP
Pomocne, OSP Pogwizdów, OJRG Bolków.
2. W 2020 r. zaplanowanych zostało 13 inspekcji gotowości operacyjnej
w jednostkach OSP włączonych do KSRG, oraz 4 inspekcje w jednostkach
niewłączonych do KSRG. Z uwagi na pandemię koronawirusa przeprowadzona została
tylko 1 inspekcja przeprowadzona w OSP Wiadrów – uzyskana ocena bardzo dobra.
Merytoryczny zakres inspekcji gotowości operacyjnej był realizowany w oparciu
o „Wytyczne Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie
sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej jednostek operacyjno –
technicznych ochotniczych straży pożarnych”.
3. Na podstawie przeprowadzonej inspekcji sporządzono i przesłano do gminy pisemną
informacje z przygotowania jednostki ochrony przeciwpożarowej do prowadzenia
działań ratowniczo-gaśniczych.
Jednostki OSP z terenu powiatu, od kilku lat sukcesywnie wymieniają stare
wyeksploatowane samochody ratowniczo-gaśnicze. Jednakże 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 Wiadrów GBA 2/12 rok produkcji 1985,
OSP spoza KSRG (w pierwszej kolejności):
− OSP Pogwizdów GBA 2/12 rok produkcji 1985,
Roku 2020 był rekordowy w zakresie zakupu pojazdów pożarniczych. Udało się
pozyskać fabrycznie nowe samochody pożarnicze dla jednostek:
− OSP Małuszów – samochód średni GBA 4,5/30 marki Man,
− OSP Kaczorów – samochód średni GBA 3/30 marki Man,
− OSP Paszowice – samochód średni GBA 4,5/30 marki Man,
− OSP Budziszów Wielki – samochód lekki GLBM 1/1 marki Renault.
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Ponadto jednostce OSP Wądroże Wielkie udało się nieodpłatnie pozyskać ze Szkoły
Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie:
− samochód średni GBA 2,5/16 marki Renault (rok produkcji 2005)

4.

5.

6.

7.

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. komendę szkoleniom ulega
systematycznej poprawie zarówno w zakresie szkolenia podstawowego jak i szkoleń
osób funkcyjnych.
Dzięki przyznanym środkom z budżetu państwa tut. komendzie udało się pozyskać
fabrycznie nowy samochód typu mikrobus marki Ford, lekki samochód operacyjny SLOp
marki VW oraz profesjonalną pralnicę wraz z suszarką do ubrań specjalnych. Ponadto
dzięki środkom z Urzędu Miejskiego w Jaworze zakupiono i zabudowano przyczepkę
samochodową dostosowując ją do przewozu motopompy pożarniczej, nowo
zakupionego przenośnego zbiornika na wodę o pojemności 13 tys. litrów oraz
niezbędnej armatury wodnej. W zakresie sprzętowym udało się pozyskać również
skokochron ratowniczy. Dzięki pozyskanym środkom z Fundacji KGHM do jaworskich
strażaków trafiło 10 trzy-częściowych kompletów nowoczesnych ubrań specjalnych,
co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa i poprawę komfortu pracy strażaków
podczas działań ratowniczo-gaśniczych.
W 2020 r. rozpoczęto proces poprawy łączności radiowej na terenie powiatu. Dzięki
środkom pozyskanym ze Starostwa Powiatowego dokonano konserwacji masztu
antenowego wraz z wymianą torów antenowych oraz zakupiono nowoczesny
radiotelefon analogowo-cyfrowy. Dzięki środkom z budżetu państwa rozpoczęto
budowę systemu łączności radiowej w oparciu o system wyniesień tj. 4 punktów na
terenie powiatu (poza tut. komendą) dzięki, którym możliwe będzie pokrycie
sygnałem radiowym całego obszaru powiatu. W ramach przyznanych ponad 150 tys. zł
sporządzono niezbędną dokumentację techniczną oraz zainstalowano elementy
systemu Multikom w siedzibie tut. komendy oraz w dwóch z czterech wyznaczonych
punktów (Szkoła Podstawowa w Bolkowie, remiza OSP Mysłów). W zależności od
możliwości finansowych (potrzebne będzie ok 80 tys. zł), na przyszły rok planowane
jest zainstalowanie niezbędnych urządzeń w dwóch pozostałych punktach tj. Urząd
Gminy w Wądrożu Wielkim oraz Pałacyk w Muchowie.
W roku 2020 r. Komenda Powiatowa PSP w Jaworze z uwagi na pandemię koronawirusa
nie przeprowadziła żadnego szkolenia dla członków OSP. Rozpoczęte w marcu
szkolenie podstawowe po kilku dniach zajęć zostało przerwane.
Poziom 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. W 2020
r. studia inżynierskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej ukończył 1 strażak, a w
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8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.

Szkole Aspirantów 1 strażak. Ponadto naukę w SGSP kontynuuje 3 strażaków, w Szkole
Aspirantów 1 strażak. Naukę w SGSP na studiach magisterskich rozpoczął 1 strażak.
Funkcjonariusze jaworskiej komendy na początku 2020 r. uczestniczyli w 19
zebraniach sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu w
trakcie, których poza zagadnieniami operacyjnymi i szkoleniowymi omawiane były
akcje profilaktyczne jak: „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, „Stop pożarom
traw” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo”.
Niestety z uwagi na pandemię koronawirusa nie organizowano kolejnej edycji
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
W roku 2020 jaworska komenda po raz kolejny koordynowała całość prac związanych
z dofinansowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach dotacji KSRG i dotacji
MSWiA. Prace 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 805 213,00 zł co pozwoliło na zakup
sprzętu i remonty strażnic na łączną wartość 2 597 284,27 zł, w ramach dotacji
MSWiA jednostki OSP spoza KSRG z terenu powiatu otrzymały łącznie 35 854,00 zł co
pozwoliło na zakup sprzętu i remonty strażnic na łączną wartość 49 957,65 zł.
W roku 2020 w ramach realizacji procesu analitycznego z prowadzonych działań
ratowniczo-gaśniczych w tut. komendzie opracowane zostały 2 analizy ze zdarzeń:
• Analiza zdarzenia pożaru budynku mieszkalnego Grzegorzowie w dniu
8 grudnia 2019 r.
• Analiza zdarzenia (skrócona) budynek mieszkalny - wielorodzinny w Sadach
Górnych nr 97, Pożar sadzy w kominie - Wypadek ratownika w dniu 8 grudnia
2019 r.
Z uwagi na pandemię koronawirusa nie organizowano Zawodów SportowoPożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Każdego roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze dokonuje
sukcesywnej modernizacji wyposażenia Stanowiska Kierowania Komendanta
Powiatowego PSP w Jaworze. W 2020 r. pozyskano dysk sieciowy QNAP, nowy główny
komputer stacjonarny do obsługi zdarzeń przez dyżurnych stanowiska kierowania
dostosowany do pracy w tzw. domenie oraz nowe urządzenie UPS. Pod koniec roku
przeprowadzono również prace związane z modernizacją istniejących sieci
teleinformatycznych w tut. komendzie dostosowując je do obowiązujących
standardów i wymagań.
W celu usprawnienia procesu dysponowania jednostek OSP do zdarzeń należałoby
doposażyć w system selektywnego alarmowania jednostki OSP z terenu powiatu tj.
OSP Sady Górne, OSP Wierzchosławice; OSP Wolbromek; OSP Pogwizdów
i OSP Mierczyce.
Jednostki ochrony przeciwpożarowej były mocno zaangażowane w walkę
z koronawirusem. Odnotowaliśmy 73 interwencje, które związane były m.in.
z dekontaminacją miejsc publicznych, informowaniem ludności, rozwożeniem
środków ochrony indywidualnej. Ponadto tut. komenda brała udział w
rozdysponowaniu środków ochronnych dla przedszkoli, szkół podstawowych i średnich
z teren powiatu oraz na potrzeby komisji wyborczych.
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16. W dniu 17 listopada 2020 r. zorganizowane zostały ćwiczenia powiatowe pod
kryptonimem „LAS 2020”. Z uwagi na pandemię koronawirusa całość ćwiczeń
zrealizowano w formie aplikacyjnej.
Strażacy z tut. komendy brali również udział w aplikacyjnych ćwiczeniach
organizowanych przez Komendę Wojewódzką PSP we Wrocławiu w zakresie organizacji
działań związanych z zagrożeniem radiacyjnym.
Dodatkowo Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Jaworze przeprowadziła tzw.
„ćwiczenia 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”. Ze względu na pandemię
koronawirusa ćwiczenia przeprowadzono tylko na zbiorniku Słup.

III. Działalność kontrolno - rozpoznawcza
1.

W 2020 roku Komenda Powiatowa PSP w Jaworze realizowała zadania kontrolnorozpoznawcze przyjęte w kierunkach działania na rok 2020 przeprowadzając 63
kontrole z zakresu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Podczas
przeprowadzonych kontroli skontrolowano 142 obiekty, w tym:
•

•
•
•
•

38 obiektów użyteczności publicznej /co stanowi 26,8 % wszystkich
skontrolowanych obiektów/,
82 obiektów produkcyjnych i magazynowych /57,7 %/,
2 budynki mieszkalne wielorodzinne /1,4 %/,
14 obiektów zamieszkania zbiorowego /9,9 %/,
6 obiektów zaliczonych do grupy ,,Lasy’’ /4,2 %/.
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Ilość przeprowadzonych kontroli w 2020 w porównaniu do roku 2019
Wykres nr 1 - KONTROLE, OBIEKTY SKONTROLOWANE I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W
LATACH
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Ilość przeprowadzonych kontroli w roku 2020 w stosunku do roku ubiegłego uległa
spadkowi o 68 kontroli tj. 51,91 %. Ilość skontrolowanych obiektów również uległa
spadkowi o 114 obiekty tj. 44,53 % w stosunku do roku ubiegłego.
Rodzaj i liczba skontrolowanych obiektów w latach 2019 – 2020
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Najwięcej skontrolowanych obiektów stanowią obiekty użyteczności publicznej i
produkcyjno-magazynowe (łącznie 120 obiektów), co stanowi 84,51 % ogólnej liczby
obiektów
poddanych kontroli oraz obiekty zamieszkania zbiorowego (łącznie 14
obiektów), co stanowi 9,86 % ogólnej liczby obiektów, w których prowadzono czynności
kontrolno - rozpoznawcze.
W czasie prowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono ogółem 65
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,
➢ wymaganego oświetlenia awaryjnego,
➢ obudowy lub wystroju korytarzy albo pomieszczeń,
➢ dróg pożarowych,
➢ warunków ewakuacji mogących spowodować zagrożenie życia ludzi,
➢ innych nieprawidłowości.
2. Postępowanie pokontrolne
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Na podstawie przeprowadzonych działań kontrolno – rozpoznawczych, Komenda
wszczęła 2 postępowania egzekucyjne mające na celu usunięcie przez właścicieli,
zarządzających i użytkowników obiektów stwierdzonych nieprawidłowości oraz wydała 13
decyzji administracyjnych, w tym m. in. nakazujące usunięcie stwierdzonych
nieprawidłowości, w tym:
•

•
•
•
•
•

Decyzje administracyjne nakazujące wykonanie nałożonych obowiązków – 5 /co
stanowi 38,46 % wszystkich wydanych decyzji/, w tym 1 decyzja stwierdzająca
zagrożenie życia (Muzeum Regionalne w Jaworze),
Decyzje zmieniające terminy realizacji zaleceń pokontrolnych – 7 (co stanowi
53,85%),
Decyzje uchylające realizację nałożonych obowiązków – 0 (co stanowi 0 %),
Decyzje odmawiające prolongatę terminu – 0 (co stanowi 0 %),
Decyzje umarzające postępowanie – 1 (co stanowi 7,69 %),
Decyzje zakazujące eksploatacji budynku – 0 (co stanowi 0 %).

Opinie
W omawianym okresie, w wyniku przeprowadzonych kontroli Komendant Powiatowy
PSP w Jaworze wydał 12 opinii i 6 postanowień dotyczących spełnienia przepisów z
zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także zaopiniował 7 operatów przeciwpożarowych
dla miejsc składowania, magazynowania i wytwarzania odpadów.
Odbiory obiektów
W oparciu o wymagania Prawa Budowlanego funkcjonariusze Komendy Powiatowej
PSP w Jaworze uczestniczyli w 22 odbiorach w wyniku, którego zgłoszono 11 sprzeciwów,
co do użytkowania obiektu.
Wystąpienia do innych organów
W roku 2020 tutejsza komenda skierowała 101 wystąpień 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,
pożarów budynków nieużytkowych oraz występowania tlenku węgla w budynkach
mieszkalnych jedno i wielorodzinnych.
Porównując działania kontrolno - rozpoznawcze i nakazowo - egzekucyjne
prowadzone w roku 2020 do okresu sprawozdawczego w 2019 roku należy stwierdzić, że
ilość przeprowadzonych kontroli zmalała w stosunku do roku poprzedniego, z uwagi na
panująca epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce.
Efektywność i intensywność prowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych w
poszczególnych grupach obiektów obrazują wyniki przedstawione w danych
statystycznych, przy czym około 42,86 % stanowią obiekty produkcyjno-magazynowe,
30,16 % użyteczności publicznej, natomiast 14,28 % stanowią obiekty zamieszkania
zbiorowego.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze
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W analizowanym okresie 2020 roku stwierdzono w 142 obiektach, 65
nieprawidłowości (ok. 0,5 usterki w każdym skontrolowanym obiekcie). Ponadto w
omawianym okresie skierowano 101 wystąpień do innych organów.
Realizując zadania kontrolno - rozpoznawcze Komenda Powiatowa PSP w Jaworze
przygotowała 12 opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej dot. bezpieczeństwa
pożarowego obiektów oraz dotyczących złożonych dokumentacji (operatów
przeciwpożarowych).
Ponadto przygotowano 6 postanowień z zakresu ochrony przeciwpożarowej Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.
W roku 2020 nie nałożono mandatów karnych.
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W związku z licznymi nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas akcji ratowniczo
– gaśniczych w szczególności w 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 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.
Podsumowanie
W związku z panująca epidemią koronawirusa, czynności kontrolno - rozpoznawcze
prowadzone w 2020 roku skoncentrowane były w szczególności na priorytetach tj.:
• obiorach obiektów budowlanych w myśl Prawa Budowlanego,
• kontrole zlecane przez Starostę Jaworskiego w zakresie przestrzegania
przepisów p.poż w związku z opracowanym operatem ochrony
przeciwpożarowym,
• kontrole w zakresie przestrzegania przepisów p.poż. w związku z prośbą o opinię
w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,
Przyjęte kierunki działania na rok 2021, to kontynuowanie kontroli przestrzegania
przepisów przeciwpożarowych oraz rozpoznawanie zagrożeń ze szczególnym
uwzględnieniem na:
1. Kontrolę obiektów tj.:
• obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,
• 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
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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 przeprowadzania czynności kontrolno – rozpoznawczych w grupie
obiektów użyteczności publicznej, tj. m. in. ZL II, zamieszkania zbiorowego oraz
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
8. Zaplanowanie i przeprowadzenie kontroli w podmiotach odpowiedzialnych za
zarządzanie sieciami wodociągowymi.
9. 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.
10. 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 bezpiecznego zachowania się w domu, w
szkole oraz podczas ferii zimowych i wakacji, informowanie o zagrożeniu zatrucia
tlenkiem węgla).
11. Prowadzenie stałej wymiany informacji z PINB o zagrożeniach i zdarzeniach
w obiektach mieszkalnych wielorodzinnych.
12. Organizowanie ćwiczeń ratowniczych na specyficznych obiektach.

IV. Działalność w zakresie spraw kwatermistrzowsko – technicznych
Komenda Powiatowa PSP w Jaworze w roku 2020 prowadziła następujące postępowania
przetargowe podlegających Ustawie Prawo Zamówień Publicznych:
1. Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa samochodu operacyjnego SLOp dla KP PSP w
Jaworze” z przeznaczeniem środków finansowych na realizację zadania w kwocie
104.300,00 zł.,
2. Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa samochodu operacyjnego SLOp Mikrobus do
przewozu 9 osób dla KP PSP w Jaworze” z przeznaczeniem środków finansowych na
realizację zadania w kwocie 128.850,00 zł.,
Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna w roku 2020 dokonała następujących zapytań
ofertowych dot. ważniejszych przedsięwzięć:
1. Multikom – Zakup Powiatowego Systemu Łączności Radiowej -154.586,40 zł.,
2. Remont i wydzielenie pomieszczenia pralni-22.000,00 zł
3. Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów i sprzętu silnikowego KPPSP Jawor w
systemie bezgotówkowych elektronicznych kart paliwowych.
Zakup ważniejszego sprzętu i wyposażenia pożarniczego:
1. wydatki ogółem ze środków budżetowych: 137.986,60 zł.,
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- zakup aparatów SCOTT wraz z maskami i akcesoriami – 52.210,00 zł.,
- zakup zestawu pralniczego wraz z akcesoriami do nowego pomieszczenia pralni
z przeznaczeniem do prania, dezynfekcji i impregnacji ubrań specjalnych –
59.943,00 zł.,
- zakup skokochronu ratowniczego 16M GTX-S1 wraz z butlą na sprężone powietrze
6 l 300 bar oraz zestawem akcesoriów – 23.320,70 zł.,
- zakup 10 szt. węży strażackich – 2.512,90 zł.,
2. wydatki ze środków pozyskanych przez Fundusz Wsparcia PSP: 27.490,98 zł
- zakup i zabudowa przyczepki lekkiej dwuosiowej RYDWAN EURO C750/G3 do
przewozu motopompy pożarniczej – 17.068,98 zł.,
- zakup przenośnego zbiornika na wodę o pojemności 13 tys. litrów – 6.900,00 zł.,
- zakup detektora wielogazowego ALTAIR 4X – 3.522,00 zł.,
Zakup sprzętu do pomieszczeń biurowych:
1. wydatki ogółem na łączną kwotę: 18.624,62 zł.
- dostawa, zakup i montaż regałów przesuwnych do pomieszczenia archiwum –
11.685,00 zł.,
- stół SWTK200 do nowego pomieszczenia ODO - 3.114,05 zł.,
- biurko do nowego ODO – 1.027,05 zł.,
- szafa do biura komórki finansowej – 2.000,00 zł.,
- biurko do archiwum – 398,52 zł.,
- szafka do ODO – 400,00 zł.
Zakup sprzętu teleinformatycznego ze środków budżetowych:
1. wydatki ogółem: 33.790,29 zł.
− dwa monitory LED 27" Dell S2721H na potrzeby Stanowiska Kierowania Komendanta
Powiatowego PSP w Jaworze – 1.498,00 zł.,
− zakup zestawu komputerowego I5 16GB SSD256 1TB 1650 WIN10P na potrzeby SK do
obsługi zdarzeń przez dyżurnych stanowiska kierowania dostosowany do pracy w
tzw. domenie – 5.871,00 zł.,
− urządzenie wielofunkcyjne RICOH na potrzeby prac Sekretariatu – 11.351,67 zł.,
− urządzenie wielofunkcyjne XEROX 3345 na Stanowisko Kierowania – 1.536,27 zł.,
− ZASILACZ AWARYJNY (UPS) EVER POWERLINE RT PLUS 2000 (2000VA 2000W, AV na
potrzeby SK 2.900,00 zł.,
− dysk sieciowy QNAP+WD Ulstrastar x 4 -10.633,35 zł.,
2. z innych środków: 3.020,00 zł.
− pozyskanie ze Starostwa Powiatowego laptopa DELL VOSTRO 3580 z
oprogramowaniem dla funkcjonariuszy z systemu ośmiogodzinnego –3.020,00 zł.
Dane dotyczące konserwacji i remontów:
− remont boksu garażowego w budynku administracyjno-garażowym wraz z
wydzieleniem nowego magazynu KP oraz pomieszczenia sprężarkowi, remont boksu
garażowego w budynku koszarowo-garażowym wraz z wydzieleniem pomieszczenia
pralni – około 22.000,00 zł.,
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− dzięki środkom pozyskanym ze Starostwa Powiatowego dokonano konserwacji
masztu antenowego wraz z wymianą torów antenowych – 11.000,00 zł.,
− ponadto udało się powiększyć i wyremontować pomieszczenie archiwum w budynku
wiaty garażowej wraz z położeniem nowej posadzki, odświeżeniem i malowaniem
ścian,
− remont nowego pomieszczenia ODO w budynku kotłowni i biura.
Dane dotyczące przeglądów:
wydatki ogółem: 26 197,21 zł
• okresowa kontrola przewodów kominowych - 400,00 zł.
• okresowy przegląd urządzeń klimatycznych – 984,00 zł.
• przegląd instalacji gazowej – 1.688,00 zł.
• przegląd techniczny pojazdów – 1.723,50 zł.
• badania dielektryczne butów specjalnych gumowych –657,21 zł.
• przegląd ratowniczych narzędzi hydraulicznych – 3.899,10 zł.
• przegląd sztucznego płuca – 2.398,50 zł.
Gospodarka mundurowa - zakupy umundurowania służbowego i specjalnego:
•
Wydatkowana kwota ogółem: 95.168,50 zł.
− Ważniejsze zakupy w ujęciu ilościowym to buty specjalne skórzane – 1 par,
− buty specjalne gumowe – 3 pary,
− ubranie specjalne zgodnie z nowym wzorem z Programu Modernizacji – 7 kpl.,
− z dofinansowania przez KGHM Polska Miedź -10 kpl.,
− ze środków budżetu komendy – 6 kpl.
− ubrania koszarowe – 4 kpl.,
− koszulki PSP – 81 szt.,
− obuwie KDS - 2 p.,
− hełm ROSENBAUER – 1 p.,
− kominiarka- 1 szt.
Należność z tytułu równoważnika pieniężnego za nie wydane przedmioty umundurowania:
84.464,85 zł.
Należność z tytułu równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego: 35.076,89 zł
(styczeń: 3059,39 zł, luty: 2862,01 zł, marzec: 3059,39 zł, kwiecień: 2939,92 zł, maj:
2737,30 zł, czerwiec: 2649,00 zł, lipiec: 2737,30 zł, sierpień: 2737,30 zł, wrzesień:
2737,40 zł, październik: 3220,59 zł, listopad: 3116,70 zł, grudzień: 3220,59 zł).
Należność z tytułu równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego: 9.552,96
zł.
Pomoc finansową wypłacono jednemu strażakowi na kwotę 11.920,00 zł.
Każdego roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze
dokonuje sukcesywnej modernizacji wyposażenia Stanowiska Kierowania Komendanta
Powiatowego PSP w Jaworze. W 2020 r. przeprowadzono również prace związane z
modernizacją istniejących sieci teleinformatycznych w tut. komendzie dostosowując je
do obowiązujących standardów i wymagań.
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Dzięki środkom z budżetu państwa rozpoczęto budowę systemu łączności radiowej
w oparciu o system wyniesień tj. 4 punktów na terenie powiatu (poza tut. komendą)
dzięki, którym możliwe będzie pokrycie sygnałem radiowym całego obszaru powiatu. W
ramach przyznanych środków sporządzono niezbędną dokumentację techniczną oraz
zainstalowano elementy systemu Multikom w siedzibie tut. komendy oraz w dwóch z
czterech wyznaczonych punktów (Szkoła Podstawowa w Bolkowie, remiza OSP Mysłów). W
zależności od możliwości finansowych (potrzebne będzie ok 80 tys. zł), na przyszły rok
planowane jest zainstalowanie niezbędnych urządzeń w dwóch pozostałych punktach tj.
Urząd Gminy w Wądrożu Wielkim oraz Pałacyk w Muchowie.

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 (9 lat) – norma eksploatacyjna 15 lat
• GBARt 3/28 Mercedes Atego 1530 (samochód średni ratowniczo-gaśniczy ze
zbiornikiem na wodę 3 tysiące litrów) rok produkcji 2014 (7 lat) – 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 (13 lat) – norma
eksploatacyjna 12 lat
Samochody specjalne (drabiny i podnośniki) – 1 szt.
• SHD - 25 MAN TGM 12.240 (podnośnik koszowy hydrauliczny o wysięgu 25 metrów)
rok produkcji 2007 (13 lat) – norma eksploatacyjna 20 lat,
Samochód rozpoznawczo - ratowniczy – 1 szt.
• SLRR ISUZU D-max (samochód lekki rozpoznawczo – ratowniczy z zabudową z
systemem tnąco – gaszącym COBRA) – 2019 rok produkcji (2 lata) – norma
eksploatacyjna 12 lat.
Samochody operacyjne – 4 szt.
• SLOp VW Multivan T5 rok produkcji 2005 (15 lat) – norma eksploatacyjna 12 lat,
• SLOp Ford Focus rok produkcji 2007 (13 lat) – norma eksploatacyjna 10 lat,
• SLOp Dacia Duster rok produkcji 2010 (10 lat) – norma eksploatacyjna 10 lat,
• SLOp Ford Custom rok produkcji 2020 (1 rok) – norma eksploatacyjna 12 lat.
Samochód kwatermistrzowski – 1 szt.
• SLKw Nissan NP300 (samochód lekki rozpoznawczo – ratowniczy rok produkcji 2008
(13 lat) – norma eksploatacyjna 12 lat.
ŚREDNIA WIEKU WSZYSTKICH SAMOCHODÓW WYNOSI – 9,6 lat
Na naprawy bieżące, części, przeglądy techniczne, wydano łącznie: 40.040,26 zł
Na paliwo do sprzętu silnikowego wydano łącznie: 72.880,89 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze
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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 pokrywają rzeczywiste
zapotrzebowanie wynikające z normatywu wyposażenia uzgodnionego z Komendantem
Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.
Należy nadmienić, że Komenda Powiatowa PSP w Jaworze posiada 3 samochody,
których norma eksploatacji w latach została przekroczona, tj. Ford Focus, Nissan NP 300
i VW Multivan. Należy wziąć pod uwagę wymianę przedmiotowych pojazdów w miarę
posiadanych środków finansowych. W 2020 roku w wyniku przeprowadzenia postępowania
przetargowego zakupiono samochód specjalny Ford Custom do przewozu ratowników oraz
rozpoczęto postępowanie przetargowe na dostawę samochodu osobowego SLOp.
Dodatkowo zgodnie z normatywem tut. komenda powinna posiadać lekki samochód
dostawczy o masie do 3,5 t. w Związku z zakupem w roku 2019 pojazdu SLRR ISUZU DMAX, samochód SLRR Nissan NP300 w roku 2020 został przekształcony w SLKw o
dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. W związku z powyższym normatyw został w
całości spełniony.
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.
Ukończono projekt „Kompleksowej i głębokiej termomodernizacji budynku wiaty
garażowej KP PSP w Jaworze”. W latach ubiegłych wykonano podbicie fundamentów,
wymieniono poszycie dachowe oraz wyremontowano część pomieszczeń garażowych. W
roku 2020 wykonano termomodernizację wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.
Dzięki tym pracom budynek jest w pełni funkcjonalny a koszty jego eksploatacji mniejsze.
Wykorzystano środki finansowe w wysokości 600 tys. zł.

V. Środki finansowe
W roku 2020 budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w
Jaworze wyniósł łącznie: 5 919 442,29 zł. z tego 5 315 430,44 zł budżet KP PSP Jawor
oraz 604 011,85 zł na termomodernizację budynku KP PSP w Jaworze.
Struktura wydatków poniesionych przez Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Jaworze za 2020 roku przedstawiała się następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 4 137 687,48 zł
- świadczenia wobec funkcjonariuszy: 139 637,00 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze
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-

wydatki bieżące: 671 405,96 zł
wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne: 366 700,00 zł.
wydatki inwestycyjne poza budżetem 604 011,85 zł.

Struktura wydatków w 2020 r.
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Struktura wydatków w 2020 r.
Kolumna1
Kolumna2

Wydatki, o których mowa wyżej sfinansowano z następujących źródeł:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze

Strona 25

Ochrona przeciwpożarowa w powiecie jaworskim za rok 2019

Kwota(w zł)
Lp.

Źródło
finansowania
Budżet
państwa

1

Przeznaczenie
Realizacja i zadań i bieżące
funkcjonowanie jednostki
Zwiększenia budżetu

Rezerwa
celowa
cz. 42

2

Rezerwy celowe

Rezerwa
celowa
poz. 65

Rezerwa
celowa
PF

Uzupełnienie wydatków, o
których mowa w art. 7
ustawy z dnia 25 maja 2001
r. o przebudowie i
modernizacji technicznej
oraz finansowaniu sił
zbrojnych rp, z
przeznaczeniem na
realizację przedsięwzięć:
sprzęt transportowy,
uzbrojenia i techniki ...
zakup 7 kpl ubrań
specjalnych 26 600 zł.;
zestaw komputerowy -5 600
zł
Sfinansowanie skutków
podwyższenia uposażeń
funkcjonariuszy oraz
pozostałych należności (z
cz. 42

Rezerwa
celowa
poz.22

Rezerwa na świadczenia
motywacyjne ze wzgl. na
staż służby

Decyzje
Wojewody

Utrzymanie bieżące i
doposażenie w sprzęt
specjalistyczny
Środki na realizację
programu modernizacji
policji, straży granicznej,
państwowej straży pożarnej
i służby ochrony państwa w
latach 2017-2020.

Rezerwa
celowa
poz.36

1.

3

Sfinansowanie skutków
podwyższenia ekwiwalentu
za niewykorzystany czas
wolny od służby

Fundusz
Wsparcia PSP

Zadanie:
1. Przegląd masztu oraz
zakup radiostacji-SP Jawor
2. Zakup przyczepki,
zbiornika, węży-G Jawor
3.Zakup amortyzatorów do
pod. SHD- G Bolków
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Faktycznie
otrzymana/
pozyskana

Wydatkowana

Podlegająca
zwrotowi

4 833
568,00

4 833 561,74

6,26

400
669,00

400 668,70

0,30

115 304,00

115 304,00

0,00

32 200,00

32 200,00

0,00

151 967,00

151 967,00

0,00

9 167,00

9 166,70

0,30

76 037,00

76 037,00

0,00

15 994,00

15 994,00

0,00

81 200,00
11 700,00

81 200,00
11 700,00

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

3 000,00

3 000,00
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4. Zakup miernika wielogaz.
– G. Mściwojów
5. Zakup ubrań specjalnych
10 kpl – KGHM

4

KG PSP
Warszawa

5

Ministerstwo
Rozwoju i
Inwestycji

Środki na realizację zadania
pn „Kompleksowa i głęboka
termomodernizacja budynku
Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej
w Jaworze” realizowanego
w ramach Projektu
POIS.01.03.01-00/0115/17
Środki na realizację zadania
pn „Kompleksowa i głęboka
termomodernizacja budynku
Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej
w Jaworze” realizowanego
w ramach Projektu
POIS.01.03.01-00/0115/17

3 500,00

3 500,00

38 000,00

38 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

504 011,85

504 011,85

0,00

5 919 448,85
5 919 442,29
6,56
RAZEM:
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r w sprawie wydatków
budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego do zrealizowania
został zadanie pod nazwą „Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla KP PSP w Jaworze
za kwotę 104 300 zł.
Dla porównania w roku 2019 budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Jaworze wynosił – 4 837 786,08 zł a wielkości te wynosiły odpowiednio:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły łącznie 4 185 227,75 zł
- świadczenia wobec funkcjonariuszy 162 908,00 zł
- wydatki bieżące 484 373,63 zł
- wydatki inwestycyjne 5 276,70 zł.

Struktura wydatków w 2019
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VI. Struktura zatrudnienia i wykształcenia
Struktura zatrudnienia w komórkach organizacyjnych KP PSP.
Pracownicy
Ilość zatrudnionych Funkcjonariusze Wakaty
cywilni
KP PSP Jawor

47

0

Potrzeby
etatowe

4

0

Analiza wykształcenia strażaków.
 Poziom wykształcenia ogólnego:
– wyższe - 22
– policealne – 7
– średnie – 18
 Poziom kwalifikacji zawodowych:
– oficerowie – 8
– aspiranci – 10
– podoficerowie – 22
– szeregowi – 2
– stażysta – 5
Aktualna ilość strażaków podnoszących kwalifikacje ogólne i zawodowe
Jednostka organizacyjna

Kwalifikacje ogólne

Kwalifikacje zawodowe

KP PSP Jawor

1

5

Stan wyszkolenia i rodzaj ukończonych kursów w 2020 roku:
–
–
–
–
–

podsumowanie doskonalenia zawodowego dla dyżurnych SK – 1 osoba
szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym – 2 osoby
szkolenie z zakresu ratownictwa na obszarach wodnych – 3 osoby
szkolenie z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie
podstawowym – 3 osoby
warsztaty metodyczno-tematyczne dla instruktorów doskonalenia zawodowego z
ratownictwa chemicznego i ekologicznego realizowanego przez KSRG w zakresie
podstawowym – 2 osoby
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szkolenie z ratownictwa technicznego realizowanego przez KSRG w zakresie
podstawowym – 2 osoby,
– podsumowanie doskonalenia zawodowego dla JRG – 2 osoby
- kurs w zakresie ratownictwa medycznego (recertyfikacja - kwalifikowana pierwsza
pomoc) – 3 osoby
– szkolenie instruktorów PSP w zakresie współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe – 0 osób
– studia inżynierskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej – 1 osoba,
–

W roku 2021 planuje się przeszkolenie w zakresie:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

szkolenie jednoetapowe w zawodzie strażaka – 2 osoby
studiów podyplomowych dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk
oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi – 1 osoba
ukończenie zaocznego studium aspirantów – 1 osoba
szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego – 6 osób
szkolenie z zakresu ratownictwa lodowego – 6 osób
szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego – 3 osoby
szkolenie z pożarów wewnętrznych – 3 osoby
szkolenie z mobbingu i antydyskryminacji - wszyscy
kurs w zakresie ratownictwa medycznego (recertyfikacja - kwalifikowana pierwsza
pomoc) – 43 osoby
szkolenie instruktorów PSP w zakresie współdziałania z SP ZOZ Lotnicze
Pogotowie Ratunkowe – 6 osób na część praktyczną szkolenia
szkolenie obsad stanowiska kierowania PSP – 1 osoba

Awanse w stopniach, mianowania w stanowiskach:
Awanse w stopniach:
w korpusie oficerów – 3
w korpusie aspirantów – 3
w korpusie podoficerów – 9
w korpusie szeregowych – 3
Awanse w stanowiskach:
otrzymało łącznie – 12 strażaków
MEDALE:
Medal Brązowy „Za Długoletnią Służbę” – 2 osoby
ODZNAKI:
- Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – 5 osób
- Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – 1 osoba
- Złota Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej – 1 osoba
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze
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Odejścia i przyjścia z KP PSP Jawor:
- W 2020 r. przyjęto do służby w KP PSP Jawor – 1 osobę (stażystę), w 2021 r. planuje
się przyjąć do służby co najmniej 2 kandydatów.

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

Liczba osób
9
9
16
9
2
0
2
47

VII. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w KP PSP Jawor w 2018 rok

Wypadki
Ogółem
Indywidualnych
Zbiorowych

Liczba wypadków
funkcjonariuszy PSP
2019
0
0
0

2020
2
2
0

Liczba wypadków
pracowników
cywilnych
2020
0
0
0

Liczba poszkodowanych
funkcjonariuszy PSP

Liczba poszkodowa
nych pracowników
Wypadki
cywilnych
2019
2020
2020
Ogółem
0
2
0
Lekkich
0
2
0
Ciężkich
0
0
0
Śmiertelnych
0
0
0
W roku 2020 odnotowano dwa wypadki wśród funkcjonariuszy PSP. W wśród
pracowników cywilnych nie odnotowano wypadku przy pracy lub w drodze do pracy. W
stosunku do roku 2019 odnotowano wzrost wypadków o dwa wypadki lekki, jest
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tendencją wzrostowa. W omawianym roku nie przyznano świadczeń odszkodowawczych
z tytułu wypadków w służbie. Analizując wydarzenia powodujące wypadki za rok 2020
stwierdza się, że grupę wypadków, stanowią jeden wypadek podczas turniejów- rozgrywek
sportowych i jeden wypadek podczas działań ratowniczo gaśniczych.
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 COWID 19.
W 2020 r. przeprowadzono jeden przegląd warunków pracy , oraz 1 kontrole BHP.
Stwierdzone usterki i nieprawidłowości są na bieżąco w miarę możliwości finansowych
usuwane. Nie było kontroli zewnętrznych dotyczących warunków służby-pracy. 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.
1. Przeprowadzono kompleksowy remont wiat garażowych nr 1 i 2. Wymiano posadzkę,
przeprowadzono termomodernizację obiektu, wymieniono okna, wymieniono
instalację elektryczną.
2. Przeprowadzono remont pomieszczenia dla sprężarki do napełniania aparatów
powietrznych ODO. Sprężarka została przeniesiona do wyremontowanego
pomieszczenia.
3. Dokonano modernizacji sieci informatycznej w KP PSP w Jaworze.
4. Dokonano modernizacja sieci radiowęzła.
5. Wyznaczono i oznakowano
miejsce do składowania odpadów biologicznych
(rękawic, ubrań jednorazowych, maseczek jednorazowych itp.) wytworzonych
podczas służby i działań ratowniczo gaśniczych.
6. Wyposażono pracowników KP PSP w Jaworze w środki ochron indywidualnych
związanych z zagrożeniem epidemiologicznym wynikającym z zaleceń GIS i
Komendanta Wojewódzkiego KW PSP we Wrocławiu: płyny dezynfekujące do
powierzchni i rąk, ubrania jednorazowe, maseczki ochronne przed zagrożeniem
biologicznym P1,P2,P3, przyłbice ochronne. Do dezynfekcji pomieszczeń i pojazdów
zastosowano generator ozonu O3.
7. Komendant Powiatowy KP PSP w Jaworze po informacji ze strony służby BHP
zakwalifikował 6 funkcjonariuszy do wypłaty 100% świadczenia chorobowego
wynikającego z niezdolności do służby z powodu zarażeniem lub podejrzenia
zarażenia koronowirusem cowid 19.
8. Zakupiono pralnicę i suszarkę do prania i suszenia ubrań wykorzystywanych podczas
działań ratowniczo gaśniczych.
9. Zakupiono 23 ubrania specjalne.
10. Zakupiono sprzęt ratownictwa wysokościowego.
11. Zakupiono 10 aparatów ochrony dróg oddechowych Scott i 13 masek do tych
aparatów.
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12. Zakupiono dwa monitory 27 cali na wyposażanie Stanowiska Kierowania KP PSP w
Jaworze.
13. Zakupiono stół warsztatowy.
14. Zakupiono stół do wykonania przeglądów aparatów ODO.
Przewidziane do podjęcia kierunki działań w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa
i higieny pracy (forma opisowa).
1. Uzupełnienie wyposażenia
pracowników w środki ochron indywidualnych i
zbiorowych
przed
zagrożeniem
epidemiologicznym
covid 19, zgodnych z zaleceniami GIS Komendanta Wojewódzkiego KW PSP we
Wrocławiu, Komendanta Powiatowego KP PSP w Jaworze.
2. Doposażanie pracowników w środki ochron indywidualnych i zbiorowych zgodne z
opracowanymi procedurami do poziomu wstąpienia zagrożenia epidemiologicznego
i innych zagrożeń wynikających z przebiegu służby i prowadzonych działań
ratowniczo gaśniczych.
3. Monitorowania na bieżąco i reagowanie na zagrożenia które mogą się pojawić
podczas pracy-służby w KP PSP w Jaworze w szczególności zagrożenie
epidemiologiczne.
4. Podjęcie działań wyznaczenie i wyposażenie pomieszczenia do dezynfekcji sprzętu
medycznego.
5. Przeprowadzanie szkoleń BHP i instruktarzy stanowiskowych związanych z służbą w
KP PSP w Jaworze.
6. Kierowania pracowników na okresowe badania lekarskie.
7. Wykonanie komesowego przeglądu sprężarki do napełniania aparatów ODO.

VIII. Uwagi i wnioski
Pomimo wzrostu ilości zdarzeń, stan bezpieczeństwa w powiecie jaworskim, biorąc
pod uwagę analizę w zakresie rozpoznawania zagrożeń oraz odnotowanych interwencji,
ulega systematycznej poprawie.
Uwzględniając średnią ilość wszystkich interwencji na terenie powiatu
jaworskiego, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze w roku 2019
w stosunku do średniej liczby interwencji z lat 2013 - 2019 odnotowała znaczny wzrost
ilości interwencji (o prawie 16 %). W porównaniu do roku 2019 tut. był to wzrost o 136
zdarzeń.
W roku 2020 na terenie powiatu jaworskiego zanotowano ogółem 1113 zdarzeń.
Najwięcej interwencji związanych było z miejscowymi zagrożeniami – 771. Liczba pożarów
wyniosła 270, a wyjazdów do alarmów fałszywych 72. Ilość pożarów w 2020 roku
w odniesieniu do ilości pożarów w 2019 r. spadła o 14 %, ilość miejscowych zagrożeń
wzrosła o 31 %. Wpływ na wzrost liczby zdarzeń związany był występującymi gwałtownymi
zjawiskami atmosferycznymi (intensywne opady deszczu, silny wiatr). Ilość fałszywych
alarmów w 2019 roku spadła o 4 % w porównaniu do ilości fałszywych alarmów w 2019 r.
Ten wynik mógłby być jeszcze lepszy gdyby nie kilkanaście złośliwych zgłoszeń
o zdarzeniach na terenie gminy Męcinka, których w rzeczywistości nie było. Sprawa
fałszywych zgłoszeń została przekazana do jaworskiej Policji.
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Zdecydowanej poprawie w ostatnich latach uległy warunki lokalowe KP PSP
w Jaworze oraz sprzętowe. Lepiej przedstawia się sytuacja w jednostkach OSP powiatu
jaworskiego. W roku 2020 był historyczny pod kątem zakupu samochodów pożarniczych.
Do jaworskich jednostek pozyskano cztery fabrycznie nowe samochody pożarnicze (trzy
samochody średnie oraz jeden lekki). Ponadto jednostce OSP Wądroże Wielkie udało się
nieodpłatnie pozyskać średni samochód pożarniczy ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
Jednak w dalszym ciągu niepokojącym jest stan pojazdów ratowniczych. W dalszym ciągu
w kilku jednostkach 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
dalszego 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 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:
• wspierać w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych w zakresie
doposażania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Granowice, Mściwojów,
Paszowice), ujętych w planie rozwoju sieci ratownictwa specjalistycznego
w odpowiedni sprzęt w ramach przypisanego rodzaju ratownictwa,
• kontynuować 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
odpowiadający przyjętym standardom,
• podejmować działania w zakresie doposażenia w system selektywnego alarmowania
jednostek OSP z terenu powiatu tj. OSP Sady Górne, OSP Wierzchosławice; OSP
Wolbromek; OSP Pogwizdów i OSP Mierczyce.
• na
bieżąco
prowadzić
prace
związane
z
modernizacją
systemów
teleinformatycznych tut. komendy, w tym pomieszczenia serwerowni, w celu
utrzymania wysokich standardów i niezawodności ich funkcjonowania,
• kontynuować prace związane z pozyskaniem środków finansowych na
przeprowadzenie niezbędnych remontów pomieszczeń wewnątrz,
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• kontynuować rozpoczętą w 2020 r. modernizację łączności radiowej na terenie
powiatu, poprzez wyposażenie dwóch pozostałych, wytypowanych punktów (UG
Wądroże Wielkie oraz Pałacyk w Muchowie) w niezbędne urządzenia,
• dalsze dążenie do standaryzacji sprzętu pomiędzy jednostkami KSRG z terenu
powiatu jaworskiego,
• 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
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),
• 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,
• warto kontynuować zainicjowaną w roku 2020 przez Starostwo Powiatowe oraz
część Gmin, kampanię informacyjną dot. tlenku węgla połączoną z konkursem,
gdzie do wygrania są czujki. W szczególnych przypadkach należałoby rozważyć
możliwość dokonania zakupu takich czujek przez poszczególne samorządy powiatu
jaworskiego i przekazania ich osobom szczególnie potrzebującym np. ubogie
rodziny wielodzietne lub osoby starsze itp. Zasadne jest również doposażenie
wszystkich jednostek OSP KSRG w detektory wielogazowe (brak w jednostkach:
Małuszów, Granowice, Budziszów Wielki).
•
kontynuacja akcji uświadamiającej o zagrożeniach stwarzanych przez wypalanie
nieużytków i suchych traw poprzez udział funkcjonariuszy w sesjach rad gmin
i powiatu, spotkaniach z sołtysami oraz prowadzenie akcji „STOP pożarom traw”,
•
najistotniejszym zadaniem w 2021 roku jest wymiana pojazdu GBA 2,5/16 w JRG
Jawor, dla którego minął czasookres użytkowania w PSP. Przewidywany koszt
zakupu to 850 000 zł, w tym wkład własny 220 000 zł.
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