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Informacja o stanie bezpieczeństwa Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w zakresie ochrony ppoż.

I. Analiza sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń powstałych na terenie
miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego w 2014 roku.
W 2014 roku na t erenie powiatu zanotowano 1003 zdarzenia,
pożarów, 708 miejscowych zagrożeń i 78 alarmów fałszywy ch.
Dla porównania w roku 2013 powst ało 735 zdarzeń, w tym 152
miejscowe zagrożenia i 39 alarmów fałszy wych. Z powy ższego
nast ąpił wzrost ilości zaistniały ch zdarzeń o 36.5 %, z czego
zwięk szyła się ilość o 42.8 %, w miejscowych zagrożeniach o 30.1
alarmów fałszywy ch o 100 %.
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Krzywa pożarów i miejscowych zagrożeń
za lata 2004 - 2014
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Powstałe st raty mat erialne w zdarzeniach w 2014 roku osiągnęły łącznie kwot ę
3 milionów 748 tysięcy 900 złoty ch, w ty m straty w pożarach wyniosły 2 miliony
132 tysiące 600 złotych, a w miejscowych zagrożeniach 1 milion 616 tysięcy
300 złoty ch. Odpowiednio w roku 2013 łączne straty mat erialne wy niosły 2
miliony 993 tysiące 900 złotych, z czego w pożarach 1 milion 293 tysiące 900
złotych, a w miejscowych zagrożeniach 1 milion 700 tysięcy 600 złoty ch. W
porównaniu do rok u poprzedniego dane statysty czne wskazują na wzrost
ogólny ch strat materialnych o około 25.2 %, w tym w pożarach o 64.9 %,
natomiast w miejscowych zagrożeniach nastąpił spadek o 5.2 %.
W wynik u prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych uratowano mienie o
łącznej wart ości 13 milionów 27 ty sięcy złoty ch, z czego podczas likwidacji
skutków zaistniałych pożarów 12 milionów 717 tysięcy złoty ch oraz 310 tysięcy
złotych w miejscowych zagrożeniach. W roku poprzednim odpowiednio 11
milionów 272 ty siące złoty ch, z czego w pożarach 9 milionów 902 tysiące
złotych i w miejscowych zagrożeniach 1 milion 370 tysięcy złotych.

Straty i uratowane mienie w latach 2010-2014
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Na ogólną ilość 217 zaist niałych pożarów, 115 tj. 53 % nie spowodowało strat
materialny ch. Podobnie w miejscowych zagrożeniach na 708 zdarzeń 376 tj.
53.1 % by ło bez strat.
Według wielkości zanotowano 1 pożar duży, 8 pożarów średnich i 208 mały ch.

Pożary według wielkości
Rok
2013

Wielkość
Mały
Średni
Duży
Ogółem

146
5
1
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Rok
2014
96.06%
3.28%
0.66%
100%
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8
1
217

95.86%
3.68%
0.46%
100%

Pożary wg wielkosci w 2010 - 2014
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Przy likwidacji wszystkich zdarzeń zaistniały ch w 2014 roku brały łącznie
udział 1644 jednostk i straży pożarnej w obsadzie 7815 st rażak ów, w tym:
• 983 jednostek P SP (4373 strażaków),
• 643 jednostek OSP w KSRG (3338 strażak ów),
• 18 pozost ały ch jednostek OSP (104 st rażaków).
Przy likwidacji wszystkich zdarzeń zaistniały ch w 2013 rok u brało udział
łącznie 1153 jednost ek straży pożarnej w obsadzie 5639 st rażaków, w ty m:
• 742 jednostki PSP (3457 st rażaków),
• 399 jednostek OSP w KSRG (2109 strażak ów),
• 12 pozost ały ch jednostek OSP (73 strażaków).
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Udział jednostek JRG i OSP w zdarzeniach
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Udział strażaków JRG i OSP w zdarzeniach
3000
2500
2000

JRG 2014
OSP 2014

1500

JRG 2013
1000

OSP 2013

500
0
Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Według działów i rodzajów obiektów pożary powstawały najczęściej:
- inne obiekty
- 121, co stanowi 55.76 %,
- środki transportu
- 28, co stanowi 12.90 %,
- uprawy, rolnictwo
- 20, co stanowi 9.21%,
- ob. magazynowe
- 14, co stanowi 6.45 %
Udział jednostek straży pożarnej w likwidacji miejscowych zagrożeń obejmował działy:
- inne obiekty
- 342, co stanowi 48.30 %,
- obiekty mieszkalne
- 187, co stanowi 26.41%,
- środki transportu
- 130, co stanowi 18.36%,
- obiekty użyt. publicznej
- 47, co stanowi 6.63%.
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Łącznie najwięcej zdarzeń powstało
- inne obiekty
- środki transportu
- obiekty mieszkalne
- obiekty użyt. publicznej

(pożarów i miejscowych zagrożeń razem):
- 463, co stanowi 46.16 %,
- 202, co stanowi 22.93%,
- 199, co stanowi 19.84%,
- 70, co stanowi 5.08%.

W przypadku gmin pożary najczęściej powstawały na terenie:
- Leszna
- 103, co stanowi 47.46 % powstałych pożarów,
- Osieczna
- 26, co stanowi 11.98 % powstałych pożarów,
- Lipno
- 25, co stanowi 11.52 % powstałych pożarów,
- Rydzyny
- 20, co stanowi
9.21 % powstałych pożarów.
Miejscowe zagrożenia najczęściej miały miejsce na terenie gmin:
- Leszno
- 351, co stanowi 49.57 % powstałych mz,
- Włoszakowice
- 108, co stanowi 15.25 % powstałych mz,
- Osieczna
- 70, co stanowi
9.88 % powstałych mz,
- Lipno
- 49, co stanowi
6.92 % powstałych mz,
- Rydzyna
- 46, co stanowi
6.49 % powstałych mz.
Łącznie najwięcej zdarzeń powstało (pożarów, miejscowych zagrożeń) w gminach:
- Leszno
- 506 (w tym 52 alarmy fałszywe)
(50.44%)
- Włoszakowice
- 134 (w tym 11 alarmów fałszywych)
(13.35 %)
- Osieczna
- 99 (w tym 3 alarmy fałszywe)
( 9.87 %)
- Lipno
- 76 (w tym 2 alarmy fałszywe)
( 7.57 %)
- Rydzyna
- 74 (w tym 8 alarmów fałszywych)
( 7.37%)
- Święciechowa
- 50 (w tym 1 alarm fałszywy)
( 4.98%)
Najmniej zdarzeń (pożarów, miejscowych zagrożeń) powstało w gminach:
- Wijewo
- 34 (w tym 5 pożarów)
(3.38%)
- Krzemieniewo
- 30 (w tym 11 pożarów) (2.99%)

Zdarzenia wg gmin w 2010 - 2014
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Pożary i miejscowe zagrożenia oraz alarmy fałszywe wg gmin
Zdarzenia
ogółem
2014 2013
506
373
30
30
76
56
99
63
74
65
50
43
134
79
34
26
1003
735

Nazwa miasta
Lp
i gminy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Leszno
Krzemieniewo
Lipno
Osieczna
Rydzyna
Święciechowa
Włoszakowice
Wijewo
Razem :

Pożary
2014
103
11
25
26
20
12
15
5
217

2013
76
7
13
12
14
7
19
4
152

Miejscowe
zagrożeń
2014 2013
351
271
19
21
49
38
70
50
46
50
37
35
108
57
28
22
708
544

Alarmy
fałszywe
2014 2013
52
26
0
2
2
5
3
1
8
1
1
1
11
3
1
0
78
39
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Do najczęstszych przyczyn pożarów zaliczono:
- nieostrożność osób dorosłych
- wady urządzeń i instalacji oraz środków transportu
- podpalenia umyślne
- inne przyczyny

-

108 (49.76 %)
51 (23.50 %)
26 (11.98 %)
19 (8.75 %)

Najczęstszymi przyczynami miejscowych zagrożeń były:
- niezachowanie zasad bezpiecz. ruchu drogowego
- gwałtowne opady atmosferyczne
- inne przyczyny
- nietypowe zachowanie się zwierząt i owadów

-

158
146
111
108

(22.31
(20.62
(15.67
(15.25

%)
%)
%)
%)

Najwięcej pożarów powstało w miesiącu:
- lipcu
- 34 (15.69 % )
- marcu
- 32 (14.75 % )
- czerwcu
- 24 (11.06 % )
- sierpniu
- 22 (10.14 % )

Zdarzenia według miesięcy powstania
Pożary
2014
2013
11
12
17
16
32
13
9
18
12
7
24
10
34
16
22
24
13
5
18
11
8
6
17
14

Miesiąc
Styczeń
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Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

Miejs.zagrożenia
2014
2013
37
36
39
21
37
39
37
28
166
29
52
62
94
56
95
59
47
59
48
31
28
52
28
74

Alarmu fałszywe
2014
2013
2
0
3
1
1
4
11
5
14
5
6
3
8
9
9
6
6
5
9
0
7
0
2
1

Razem
2014
2013
50
48
59
38
70
56
57
51
192
41
82
75
136
81
126
89
66
69
75
42
43
58
47
89
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Najwięcej miejscowy ch
- maju
- sierpniu
- lipcu
- czerwcu

zagrożeń powstało w miesiącu:
- 166 (23.45%)
- 95 (13.42% )
- 94 (13.28% )
- 52 (7.34%)
Miejscowe zagrożenia wg miesięcy
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Najwięk sze straty materialne w
zanotowano na t erenie gmin:
- Osieczna
- 1.273.500
- Leszno
- 1.092.600
- Lipno
431.000
- Włoszakowice
293.100

2013

pożarach

Listopad

2014

i

Grudzień

miejscowych

zagrożeniach

(33.97% )
(29.14% )
(11.51%)
( 7.82 %)

Najmniejsze straty materialne w zdarzeniach zanotowano w gminach:
- Rydzyna
- 244.500 (6.52 %)
- Święciechowa
- 217.700 (5.80 %)
- Krzemieniewo
- 134.100 (3.58 %)
- Wijewo
- 62.000 (1.65 %)

Straty w tyś.zł.w pożarach wg gmin w 2010 - 2014
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Straty w tyś.zł.w m.z. wg gmin w 2010 - 2014
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Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w tysiącach złotych wg gmin

Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Straty
Straty
Wartość
popożarowe
miejscowych
uratowanego
w tyś.zł.
zagrożeń w tyś. zł mienia w tyś.zł
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
1092.6 1553.0 408.8 861.5 683.8 691.5 9224.0 9531.0
134.1 365.0
94.1
274.0
40
91.0
580.0
50.0
431.4 146.8 281.4
20.8
150
126.0 645.0 410.0
1273.5 162.9 1123.5
3.8
150
159.1 500.0 100.0
244.5 160.1
32
10.5
212.5 149.6 550.0 431.0
217.7 277.0
9.7
1.0
208
276.0 250.0 420.0
293.1 257.1 133.1
59.7
160
197.4 720.0 110.0
62
72.0
50
62.0
12
10.0
558.0 220.0
3748.9 2993.9 2132.6 1293.3 1616.3 1700.6 13027 11272
Straty ogółem
w tyś.zł.

Nazwa miasta
i gminy
Leszno
Krzemieniewo
Lipno
Osieczna
Rydzyna
Święciechowa
Włoszakowice
Wijewo
Razem :

Analizując występowanie zdarzeń pod kątem dni tygodnia sytuacja przedstawia się
następująco:
Pożary i miejscowe zagrożenia wg dni tygodnia
Dni tygodnia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela

Pożary
2014
22
31
34
29
27
41
33

2013
28
19
19
19
31
18
18
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Pożary wg dnia tygodnia
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Niestety, nie obyło się również bez osób rannych i ofiar śmiertelnych w analizowanym
roku.

Ofiary śmiertelne i ranni w zdarzeniach
Rodzaj zdarzenia
Pożary
Miejscowe
zagrożenia
Ogółem

Ofiary śmiertelne
2013
1
7

2014
1
6

8

7
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Razem ranni
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Ofiary śmiertelne i ranne w pożarach
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Ofiary śmiertelne i ranne w miejscowych zagrożeniach
250
200
150

ofiary śmiertelne

100

ranni strażacy
ranni inni

50
0
2012

2013

2014

Charakterystyczne zdarzenia
1.

2.

3.

W dniu 13 stycznia br. o godzinie 1646 przyjęto zgłoszenie o rozlanej nieznanej
substancji na odcinkach dróg krajowych nr 5 oraz 12 w granicach Miasta Leszna.
Działania 7 zastępów straży pożarnej polegały na usunięciu cieczy powodującej
zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Przyczyną powstania zagrożenia był
wyciek mydła porafinacyjnego z nieszczelnego włazu wlewowego przejeżdżającej
autocysterny.
W dniu 11 lutego br. o godzinie 21 31 otrzymano zgłoszenie o pożarze pieczarkarni w
miejscowości Mórkowo. Po przybyciu zastępów straży pożarnej na miejsce pożarem
objęty był budynek pieczarkarni sąsiadujący z pięcioma innymi obiektami tego samego
typu. Działania polegały na podawaniu wody na palące się materiały oraz wywiezieniu
nadpalonej słomy i dogaszeniu jej na pobliskim polu. Prawdopodobną przyczyną
powstania pożaru było zwarcie w instalacji elektrycznej. Straty materialne wg szacunku
własnego wyniosły 20 tys. złotych; wartość uratowanego mienia określono na 100 tys.
zł. W działaniach trwających 1 godzinę 37 minut uczestniczyły łącznie cztery zastępy
straży pożarnej w liczbie dwudziestu jeden strażaków.
W dniu 24 marca br. o godzinie 1942 otrzymano zgłoszenie o pożarze piwnicy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Pawłowicach przy ulicy Mielżyńskich. Przyczyną
powstania pożaru było składowanie gorącego popiołu i żaru z pieca w plastikowym
pojemniku. Działania strażaków polegały na ugaszeniu ognia, wyniesieniu nadpalonych
materiałów na zewnątrz budynku i ich dogaszeniu. Ponadto na zewnątrz wyniesiono 11
kg butlę gazu propan – butan. W działaniach trwających 2 godziny 15 minut
uczestniczyły dwa zastępy straży pożarnej w liczbie jedenastu strażaków.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

W dniu 4 kwietnia br. o godzinie 2121 leszczyńska komenda otrzymała zgłoszenie o
pożarze dachu na budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Włoszakowice.
Prawdopodobnie w wyniku nieszczelnego przewodu kominowego doszło do zapalenia
drewnianej konstrukcji dachu oraz jej pokrycia. Działania gaśnicze prowadzone były
przez dwa zastępy PSP i dwie jednostki OSP w sile piętnastu ratowników, w czasie 2
godzin i 43 minut.
W dniu 30 kwietnia br. o godzinie 2050 straż pożarna otrzymała ze stacji monitorowania
alarmów pożarowych zgłoszenie pożaru w budynku użyteczności publicznej – Ratusza
na Starym Rynku w Lesznie. Po przyjeździe na miejsce zadysponowanych zastępów
stwierdzono, że alarm wywołany zastał od pozostawionych bez dozoru zapalonych świec
w jednym z pomieszczeń budynku. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca,
zagaszeniu świec oraz przewietrzeniu pomieszczeń.
W dniu 21 maja br. o godzinie 1135 otrzymano zgłoszenie o pożarze, do którego doszło w
miejscowości Miąskowo, na terenie zakładu przetwarzającego tworzywa sztuczne – folię.
W wyniku pożaru spaleniu uległo: budynek sortowni, dach przylegającego biurowca,
budynek z belownicą, wiata magazynowa z wagownią oraz około 300 ton sprasowanego
tworzywa sztucznego (folie). W działaniach trwających 20 godzin i 47 minut
uczestniczyło ogółem 28 zastępów straży pożarnej w ogólnej liczbie 95 strażaków.
W dniu 20 czerwcu br. o godzinie 1512 na DK nr 5 w miejscowości Kaczkowo doszło do
wypadku drogowego z udziałem pojazdu dostawczego i ciężarowego. W wyniku
zderzenia śmierć na miejscu poniósł mężczyzna, który w chwili wypadku znajdował się w
tylnej części pojazdu ciężarowego, natomiast dwie osoby zostały ranne. Straty
oszacowano na około 30 tys. złotych. W działaniach trwających 3 godziny 4 minuty
uczestniczyły trzy zastępy straży pożarnej w liczbie trzynastu strażaków.
W dniu 3 sierpnia leszczyńscy strażacy otrzymali pierwsze zgłoszenia o zdarzeniach do
jakich doszło niemalże równocześnie na terenie powiatu w kilkunastu miejscach. W
niedzielne popołudnie gaszono równocześnie 4 pożary, w tym: w Gronówku pożar lasu o
powierzchni 0,5 ha, w Kątach pożar budynku produkcyjnego i słomy po kombajnie na
powierzchni 1,3 ha, w Kąkolewie pożar suchej trawy oraz w Smyczynie pożar ścierniska
na powierzchni 500 m2. Wszystkie pożary spowodowane były zwarciem napowietrznych
linii energetycznych. W tym samym czasie ratowano ludzi z akwenu jeziora
Dominickiego, którzy przebywali w wodzie lub na podtopionych łodziach, kajakach i
rowerach wodnych. Przyczyną wszystkich interwencji był silnie wiejący wiatr.
W dniu 15 września br. o godzinie 1227 zgłoszono do tutejszej komendy wypadek
drogowy z udziałem pojazdu ciężarowego na drodze pomiędzy miejscowościami Leszno i
Kąkolewo. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i
wykonaniu dostępu do uwięzionego kierowcy. W działaniach trwających 1 godzinę 18
minut uczestniczyło łącznie dziesięciu strażaków z JRG Leszno.
W dniu 29 października br. o godzinie 1426 w miejscowości Brenno doszło do pożaru w
zakładzie stolarskim. Prawdopodobną przyczyną powstania pożaru był wybuch pyłu
drzewnego w zbiorniku z trocinami wskutek przedostania się iskry z pieca. W
działaniach trwających 2 godziny 47 minut uczestniczyło łącznie siedem zastępów straży
w ogólnej liczbie dwudziestu pięciu strażaków.
W dniu 29 listopada br. o godzinie 1345 w wyniku niewłaściwego składowania materiałów
palnych w pobliżu pieca kaflowego doszło do pożaru w pomieszczeniu mieszkalnym w
miejscowości Przybiń. Ogień został częściowo ugaszony przez właściciela lokalu przed
przyjazdem straży pożarnej. Działania polegały na sprawdzeniu skuteczności działań
gaśniczych, przewietrzeniu pomieszczeń oraz sprawdzeniu pod kątem obecności tlenku
węgla.
W dniu 17 grudnia br. o godzinie 0028 otrzymano zgłoszenie o pożarze budynku
gospodarczego przylegającego do budynku mieszkalnego w miejscowości Krzemieniewo.
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Ze zgłoszenia wynikało, że pożarem objęty jest budynek mieszkalny. Na miejsce
zadysponowano łącznie sześć zastępów straży pożarnej. Strażacy po zabezpieczeniu
terenu działań wyewakuowali dwie osoby z zadymionych pomieszczeń oraz dwoma
prądami wody ugasili pożar. Straty materialne wyceniono na około 60 tys. Złotych.

II. Analiza czynności kontrolno – rozpoznawczych na terenie miasta Leszna
i powiatu leszczyńskiego w 2014 roku.
W ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono
ogółem 285 kontroli w 353 obiektach, to jest :
• 148 w obiektach użyteczności publicznej, w tym:
o 10 w obiektach zabytkowych,
• 37 w obiektach zamieszkania zbiorowego,
o 20 w obiektach wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
• 29 w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,
• 121 w obiektach produkcyjnych i magazynowych,
• 9 w gospodarstwach rolnych,
• 4 w lasach,
• 5 w obiektach zakładów stwarzających zagrożenie dla ludzi i środowiska, w tym:
o 5 w obiektach zakładów zwiększonego ryzyka.

Zestawienie ilości przeprowadzonych kontroli
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1%
obiekty zamieszkania zbiorowego

3%
43%

34%

budynki mieszkalne
wielorodzinne
obiekty produkcyjne i
magazynowe
gospodarstwa rolne

8%

10%

lasy
obiekty ZR

W rozbiciu na rodzaj – tematykę przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych w
2014 roku przeprowadzono kontroli:
• podstawowych – 185, w tym:
oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań
technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym – 68,
• sprawdzających – 100.
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Ilość kontroli w rozbiciu na ich rodzaj

podstawowe

19%
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53%
28%
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W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno - rozpoznawczych ujawniono
nieprawidłowości, w tym :
- 212 w obiektach użyteczności publicznej, w tym:
• 7 w obiektach zabytkowych,
- 25 w obiektach zamieszkania zbiorowego, w tym:
• 7 w obiektach wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- 25 w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,
- 193 w obiektach produkcyjnych i magazynowych,
- 11 w gospodarstwach rolnych,
- 8 w lasach,
- 1 w zakładach stwarzających zagrożenie dla ludzi i środowiska, w tym:
• 1 w zakładach zwiększonego ryzyka.

475
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nieprawidłowości dotyczyły najczęściej:
stanu dróg ewakuacyjnych – 109 usterek,
nieprawidłowej eksploatacji i użytkowania instalacji – 79 usterek,
braku instrukcji przeciwpożarowych i bezpieczeństwa pożarowego – 65 usterek,
oznakowania obiektu znakami bezpieczeństwa i wyposażenia w instrukcje
przeciwpożarowe – 53 usterki,
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•

wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy – 52 usterki.

W trakcie 185 kontroli podstawowych ujawniono 475 usterek, co dało wskaźnik 2.56 usterki na
jedną kontrolę.
W ramach postępowania pokontrolnego zastosowano ogółem 372 środki represyjne, w tym:
- 138 decyzji administracyjnych, i tak:
• 136 usunięcia uchybień,
• 2 wstrzymujących eksploatację pomieszczeń,
- nałożono 43 mandaty karne kredytowe na kwotę 4600,00 zł,
- 140 wystąpień do organów i podmiotów,
- 51 opinii na temat ochrony przeciwpożarowej.

Zestawienie ilości wykonanych kontroli, skontrolowanych
obiektów oraz stwierdzonych nieprawidłowości
500
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W zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych organizowano i
prowadzono działalność informacyjną polegającą na:
• przekazywaniu w lokalnym radiu „Elka” we wszystkie dni (codziennie) ok. godziny
6.40 bieżącej informacji o sytuacji pożarowej i występujących zagrożeniach na
terenie powiatu leszczyńskiego i Miasta Leszna - 281 razy,
• udzieleniu wywiadu o tematach pożarniczych w mediach - 32 razy,
• przeprowadzeniu sprawozdania - relacji bezpośredniej z pożarów i innych zdarzeń 6 razy,
• opublikowaniu w prasie regionalnej artykułów, notatek i niusów prasowych dot.
zagadnień ochrony przeciwpożarowej - 41 razy,
• na stronie internetowej komendy ukazało się 151 informacji i opisów zdarzeń
powstałych na terenie powiatu leszczyńskiego, w tym:
o
58 informacji ze zdarzeń,
o
52 aktualności,
o
41 informacji z ćwiczeń, wydarzeń sportowych i szkoleń,
• wygłoszeniu pogadanek na zawodach sportowo - pożarniczych szczebla miejskiego,
miejsko - gminnego i gminnego uwzględniających zagrożenie pożarowe i
przeciwdziałanie jego rozprzestrzenianiu - 6 razy.
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W ramach realizacji zadań wynikających z programu profilaktyki społecznej w 2014 roku
prowadzono działania związane z propagowaniem stosowania czujników tlenku węgla
i czujek dymowych poprzez :
• w marcu odbyło się spotkanie z sołtysami Gminy Krzemieniewo oraz mieszkańcami
miejscowości Krzemieniewo,
• w miesiącu marcu i kwietniu zostały przeprowadzone spotkania z mieszkańcami Gminy
Wijewo, w ramach których propagowani zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa
pożarowego, bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych i sposoby zabezpieczenia
przed tlenkiem węgla. Ogółem odbyło się 6 spotkań,
• w miesiącu kwietniu brano udział w Targach „DOM I OGRÓD” zorganizowanych przez
Regionalną Izbę Przemysłowo – Handlową w Lesznie,
• w miesiącu kwietniu brano udział w szkoleniu pt. „Bezpieczne praktyki” zorganizowanym
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie,
• w miesiącach letnich uczestniczono w organizowanych festynach np. z okazji Dnia
Dziecka lub akcji „Pierwszy dzień w szkole”,
• w miesiącu listopadzie wspólnie z lokalną rozgłośnią Radio Elka zorganizowano konkurs
radiowy pt. „Czad Stop”, w ramach którego przekazywano czujniki tlenku węgla oraz
dymu,
• w miesiącu listopadzie i grudniu pośród dzieci i młodzieży szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych rozpowszechniano czujki tlenku węgla oraz dymu,
które zakupione zostały ze środków Miasta Leszna oraz Starostwa Powiatowego. Łącznie
przekazano 41 czujników. W ramach akcji strażacy wygłaszali w szkołach miasta Leszna
i Powiatu Leszczyńskiego pogadanki. Ogółem strażacy odwiedzili 30 placówek
dydaktycznych w 55 grupach i spotkali się z 3949 uczniami.

III. Działalność operacyjna
W roku 2014 komenda prowadziła szeroką działalność operacyjną. Przeprowadzono między
innymi:

• 4 inspekcje gotowości operacyjnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej,
• 13 inspekcji gotowości operacyjnej jednostek Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego,
• 2 inspekcje gotowości operacyjnej jednostek OSP typu „S” spoza Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego,
• 36 testów zaliczeniowych sprawdzających tematykę doskonalenia zawodowego
w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej,
• 20 testów zaliczeniowych sprawdzających tematykę doskonalenia zawodowego
Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego,
Ponadto odbyły się inspekcje gotowości operacyjnej przeprowadzone przez Komendę
Wojewódzką PSP w Poznaniu:
• 1 inspekcja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Stanowiska Kierowania Komendanta
Miejskiego,
• 1 inspekcja gotowości pododdziałów Centralnych Odwodów Operacyjnych,
• 1 inspekcja Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego.
W tym samym roku zorganizowano 6 ćwiczeń, w których brały udział zastępy Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Lesznie oraz jednostki OSP z terenu powiatu leszczyńskiego.
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Odbyły się one na:
• terenie firmy LOB S.A. w Lesznie,
• obiekcie firmy WERNER KENKEL w Krzycku Wielkim,
• jeziorze Lgińskim i przyległym kompleksie leśnym,
• obiekcie Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej,
• obiekcie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie,
• terenie firmy SPINKO w Lesznie.
W chwili obecnej Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne dysponują łącznie 56
samochodami gaśniczymi i specjalnymi oraz szeroką rzeszą wyszkolonych ratowników. W roku
2014 przeprowadzono:
• 3 egzaminy potwierdzające kwalifikacje KPP dla funkcjonariuszy PSP. Łącznie egzamin
zdało 56 funkcjonariuszy.
• 3 kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) w tym 2 przypominające dla jednostek
OSP działających na terenie powiatu leszczyńskiego. Łącznie egzamin zdało 46 druhów
ochotników.
Dnia 31 maja 2014 r. w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie
odbyły się kolejne już VI WARSZTATY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO dla jednostek Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego. Celem
warsztatów było doskonalenie umiejętności ratowniczych w zakresie udzielania pomocy
medycznej, wykorzystania toreb medycznych PSP R-1 w praktyce oraz wymiana doświadczeń
uczestników warsztatów. W warsztatach brało udział 9 zespołów reprezentujących Jednostki
OSP włączone do KSRG z terenu miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego, 3 zespoły Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Lesznie oraz grupa społecznych instruktorów młodzieżowych przy
PCK w Lesznie. Zadaniem zespołów było udzielenie pomocy medycznej poszkodowanym
w czterech różnych symulowanych sytuacjach zagrożenia życia. Poprawność realizacji
poszczególnych zadań oceniana była przez ratowników medycznych z firmy MED GROUP
z Rawicza, którzy te czynności wykonują na co dzień i byli doskonałym źródłem informacji.
Ponadto w kwietniu i październiku 2014 roku strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Lesznie wzięli udział w Wielkopolskich Manewrach Ratownictwa Medycznego, które
odbyły się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Manewry organizował Ośrodek
Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.
W ramach doskonalenia zawodowego zorganizowano w dniu 28 czerwca 2014 roku
warsztaty ratownictwa wodnego dla jednostek OSP włączonych do KSRG z terenu miasta Leszna
i powiatu leszczyńskiego oraz JRG PSP w Lesznie realizujących działania ratownictwa wodnego
w zakresie podstawowym. Podczas warsztatów praktycznie doskonalono umiejętności strażaków
PSP i druhów OSP podczas wspólnych działań na obszarach wodnych. W dniu 13 września 2014
r., po raz drugi, na bazie tutejszej komendy zorganizowano warsztaty chemiczno-ekologiczne
dedykowane dla członków OSP z jednostek włączonych do KSRG z terenu miasta Leszna
i powiatu leszczyńskiego. Podczas warsztatów, po wstępie teoretycznym, na 4 stanowiskach
doskonalono metodykę rozpoznania zagrożeń, techniki uszczelniania zbiorników i instalacji,
taktykę działań podczas zdarzeń z gazami skroplonymi na przykładzie LPG oraz postępowanie
podczas akcji prowadzonych w zbiornikach podziemnych i studniach.
Głównym celem było zapoznanie uczestników z zasadami organizacji ratownictwa
chemicznego i ekologicznego w zakresie podstawowym, omówienie możliwości oraz
zastosowania nowo zakupionego sprzętu przez jednostki OSP z zakresu ratownictwa
chemicznego oraz wykonanie praktyczne podstawowych czynności ratowniczych na
przygotowanych czterech stanowiskach treningowych. Uczestniczyło w nich 10 jednostek OSP
z KSRG.
W roku 2014 na bazie Ośrodka Szkolenia OSP Komenda Miejska PSP w Lesznie
zorganizowała 3 szkolenia: szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP, szkolenie
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z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach oraz szkolenie z zakresu
ratownictwa technicznego strażaków ratowników OSP. Ogółem w roku 2014 zostało
przeszkolonych 126 druhów ochotników.
Stale poprawie ulega wyposażenie jednostek OSP w sprzęt i urządzenia niezbędne do
skutecznego działania podczas akcji ratowniczych. W ramach dotacji krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego na rok 2014 zakupiono sprzęt i urządzenia za łączną wartość 419.560,00
zł.
Zakupione zostały między innymi: 2 samochody gaśnicze średnie dla OSP Włoszakowice
i OSP Pawłowice, 4 rozpieracze cylindryczne dla OSP Brenno, OSP Krzemieniewo, OSP Rydzyna
i OSP Osieczna, 1 piłę do cięcia betonu i stali dla OSP Krzycko Wielkie oraz wentylator
oddymiający dla OSP Włoszakowice. Natomiast w ramach środków bieżących jednostki
dokonywały zakupów ubrań ochronnych do ratownictwa chemicznego, detektorów
wielogazowych, detektorów napięcia, narzędzi do wycinania szyb klejonych oraz kasków
ochronnych i noży do ratownictwa wodnego.
Ponadto w ramach własnych działań jednostka OSP Włoszakowice pozyskała samochód
lekki ratowniczo-rozpoznawczy, natomiast OSP Rydzyna samochód lekki ratownictwa wodnego.
Doposażanie jednostek OSP z KSRG w sprzęt w kolejnych latach oraz potrzeby szkoleniowe
będą
ukierunkowane
na
realizowanie
działań
w
zakresie
podstawowym
z następujących dziedzin ratownictwa:
• wodnego – 3 jednostki,
• wysokościowego – 3 jednostki,
• chemiczno-ekologicznego – 7 jednostek,
• poszukiwawczego – 3 jednostki,
• technicznego – 8 jednostek.
Zadania te będą realizowane w związku z organizowaną obecnie siecią ratownictwa
zarówno w zakresie podstawowym, jak i specjalistycznym. Do wyżej wymienionych jednostek
należy doliczyć Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Lesznie, która realizuje wszystkie dziedziny
ratownictwa na poziomie podstawowym. W związku z dużym zaangażowaniem druhów
i doposażeniem w sprzęt planowane jest powiększenie ilości jednostek realizujących zadania
z zakresu ratownictwa wodnego na poziomie podstawowych o kolejną jednostkę OSP Rydzyna.
W związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne dotychczasowego dowódcy JRG
w Lesznie, Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP decyzją z dnia 17.12.2014 r. powołał na
stanowisko Dowódcy Pododdziału COO: Specjalistyczna Grupa Ratownictwa ChemicznoEkologicznego Leszno kpt. Sebastiana Kozłowskiego – obecnego dowódcę JRG.
Na terenie powiatu funkcjonuje 11 Jednostek Operacyjno-Technicznych powołanych
w ramach OSP, w tym 7 kategorii II i 4 kategorii III.
Analiza operacyjna przeprowadzona za rok 2014 wykazała, że średni czas dojazdu do
zdarzeń na terenie miasta Leszna wyniósł 6 minut 37 sekund, a w przypadku zdarzeń z osobami
poszkodowanymi 5 minut 5 sekund. Natomiast ta sama analiza dla powiatu leszczyńskiego
wykazała odpowiednio czasy 8 minut 31 sekund oraz 7 minut 26 sekund.
Rok 2014 był rokiem, w którym Zarządy Miejsko-Gminne i Gminne ZOSP RP przy
współudziale Komendy Miejskiej PSP w Lesznie zorganizowały 6 zawodów sportowopożarniczych jednostek OSP. Łącznie w zawodach wzięło udział 107 drużyn, w tym:
• 56 seniorów,
• 35 młodzieżowych drużyn pożarniczych,
• 16 kobiecych.
Gmina Święciechowa w roku 2014 r. nie organizowała zawodów, natomiast na terenie gminy
Włoszakowice zrezygnowano z rozgrywania konkurencji młodzieżowych w oparciu
o międzynarodowy regulamin CTIF.
Reprezentacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie brała udział
w zawodach sportowych rozgrywanych na terenie województwa i kraju. Zaliczyć do nich można:
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•
•
•
•
•
•

Eliminacje Strefowe do Mistrzostw Wielkopolski w Dwuboju Pożarniczym
w Bolechowie,
Mistrzostwa Wielkopolski w Dwuboju Pożarniczym w Bolechowie,
Drużynowe i indywidualne Mistrzostwa Wielkopolski Strażaków w Pływaniu
W Obornikach,
XX Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Strażaków w Biegu
Długodystansowym w Rakoniewicach.
Pilski Turniej w Dwuboju Pożarniczym w Pile.
Śremski Halowy Turniej Drabiny Hakowej.

Biorąc udział w tych zawodach uzyskujemy również dobre wyniki sportowe.
W Eliminacjach Strefowych do Mistrzostw Wielkopolski w Dwuboju Pożarniczym
w Bolechowie reprezentacja naszej komendy zajęła I miejsce drużynowo, a indywidualnie
I miejsce zajął st. ogn. Tomasz Musiał. Warto podkreślić, że w pierwszej ósemce znalazło się
7 reprezentantów naszej Komendy.
W Mistrzostwach Wielkopolski w Dwuboju Pożarniczym w Bolechowie indywidualnie
najlepiej zaprezentował się ponownie st. ogn. Tomasz Musiał zajmując I miejsce w konkurencji
wspinania przy użyciu drabiny hakowej z czasem 15,700 s. i II miejsce w klasyfikacji
indywidualnej dwuboju pożarniczego (do mistrzostwa zabrakło 0,013 s. w dwuboju),
a reprezentacja KM PSP w Lesznie zajęła II miejsce w klasyfikacji drużynowej poprawiając swój
najlepszy wynik o prawie 3 sekundy. St. ogn. Tomasz Musiał był reprezentantem kadry
województwa wielkopolskiego w Mistrzostwach Polski w Sporcie Pożarniczym które odbyły się
w CS PSP w Częstochowie.
Strażacy naszej komendy startowali również w Drużynowych i Indywidualnych
Mistrzostwach Wielkopolski Strażaków w Pływaniu rozegranych w Obornikach, gdzie najlepiej
zaprezentował się mł. asp. Mulczyński Piotr zajmując indywidualnie III miejsce na dystansie
50 m stylem dowolnym oraz III miejsce na dystansie 50 m stylem motylkowym.
Reprezentacja Komendy Miejskiej PSP w Lesznie brała udział w Turnieju Gier Zespołowych
Służb Mundurowych o puchar Prezydenta Miasta Leszna gdzie zajęła III miejsce oraz w Turnieju
Piłkarskim „ORLIK” o Puchar Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie zdobywając miejsce II.
Funkcjonariusze naszej komendy startują również w zawodach biegowych.
• Dnia 3.10.2014r. odbył się XVIII Bieg Przełajowy "O Nóż Komandosa" w Lublińcu na
dystansie 10 km. Bieg ukończyło 581 przedstawicieli służb mundurowych.
W kategorii „Straż Pożarna” IV miejsce zajął st. ogn. Tomasz Musiał,
• Kolejną imprezą były XIX Mistrzostwa Polski Strażaków PSP rozegrane
w ramach biegu pod nazwą „IV Dycha Drzymały” w Rakoniewicach
na dystansie 10 km. Wystartowało w nim 9 zawodników tutejszej komendy,
• W dniu 11.11.2014 roku odbył się „Bieg Niepodległości” w Rydzynie, w którym po raz
kolejny wystartowało 10 przedstawicieli tyt. Komendy,
•
„XI Maraton Komandosa” to kolejna impreza z udziałem naszych strażaków, która
odbyła się 29.11.2014 w Lublińcu na dystansie 42,195 km. Bieg ukończyło 432
uczestników. Mł. kpt. Sławomir Durka zajął 92 miejsce,
• XXX Bieg Sylwestrowy w Lesznie na dystansie 7 km w którym udział wzięło 14
strażaków reprezentującym KM PSP w Lesznie.
W 2014 roku wprowadzono szczegółową politykę ochrony danych osobowych w KM PSP
w Lesznie obejmującą obszary elektronicznego przetwarzania danych osobowych jak i ich
fizycznej ochrony. Opracowano dokumentację opisującą podstawowe zasady organizacji pracy
przy zbiorach osobowych przetwarzanych metodami tradycyjnymi oraz w systemie
informatycznym wyrażone w Polityce bezpieczeństwa oraz w Instrukcji zarządzania systemem
informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. Audyt został przeprowadzony
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przez firmę zewnętrzną.
W 2014 roku uruchomiono zapasowe połączenie internetowe z KW PSP w Poznaniu
z wykorzystaniem Ogólnopolskiej Sieci Transmisyjnej 112. Celem projektu było zapewnienie
niezawodnej transmisji danych do serwerów SWD-ST w związku z planowaną integracją SWD
PSP z Systemem Informatycznym Powiadamiania Ratunkowego SIPR. Przeprowadzono również
szczegółowy audyt sprzętu komputerowego, na którym jest zainstalowane oprogramowanie
SWD-ST.
W 2014 roku rozpoczęto sukcesywne przełączanie obsługi numeru alarmowego 999
z ościennych powiatów do Dyspozytorni Medycznej zlokalizowanej w budynku Stanowiska do
Analizowania i Prognozowania Zagrożeń znajdującego się w siedzibie tutejszej komendy.
Obecnym rejonem jej działania jest pięć powiatów: leszczyński, gostyński, kościański, rawicki i
śremski. W związku ze wzrostem zgłoszeń alarmowych do ich obsługi uruchomiono dwa
dodatkowe stanowiska dyspozytorów Pogotowia Ratunkowego. W obecnej chwili zgłoszenia
alarmowe na numerze 999 obsługuje trzech dyspozytorów PRM.

IV. Informacje kadrowe
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił 71 strażaków i 4 pracowników
cywilnych. Przez okres całego roku zwolniono ze służby 8 strażaków : 7 w związku z nabyciem
prawa do zaopatrzenia emerytalnego oraz 1 strażaka w związku z przeniesieniem do pełnienia
służby w innej komendzie. Przyjęto do pracy w komendzie 7 strażaków.
Stan zatrudnienia według wieku strażaków i w rozbiciu na poszczególne korpusy
przedstawiają poniższe wykresy.

Zatrudnienie w poszczególnych przedziałach wiekowych*

1%

20-25 (10%)

0%

10%

23%

26-30 (27%)
31-35 (17%)
36-40 (11%)

11%
11%

27%
17%

41-45 (11%)
46-50 (23%)
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Zatrudnienie w rozbiciu na korpusy*

oficerowie
20%
aspiranci
25%
podoficerowie
34%

szeregowi
21%

szeregowi
podoficerowie
aspiranci
oficerowie

W 2014 roku :
• 2 strażaków ukończyło szkolenie jednoetapowe strażaka jednostki ochrony
przeciwpożarowej organizowane w Ośrodku Szkolenia w Bydgoszczy,
• 1 strażak ukończył
szkolenie jednoetapowe strażaka jednostki ochrony
przeciwpożarowej organizowane w Ośrodku Szkolenia w Pionkach,
• 1 strażak rozpoczął szkolenie jednoetapowe strażaka jednostki ochrony
przeciwpożarowej organizowane w Ośrodku Szkolenia w Bydgoszczy,
• 1 strażak rozpoczął szkolenie jednoetapowe strażaka jednostki ochrony
przeciwpożarowej organizowane w Ośrodku Szkolenia w Pionkach,
• 1 strażak ukończył
szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony
przeciwpożarowej organizowane w Ośrodku Szkolenia w Pionkach.
• 3 strażaków ukończyło szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony
przeciwpożarowej w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,
• 2 strażaków rozpoczęło szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony
przeciwpożarowej w Ośrodku Szkolenia w Pionkach.
W roku 2014 funkcjonariusze tutejszej komendy brali udział w wielu szkoleniach takich jak:
• szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej – 2
osoby,
• szkolenie w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych – 1 osoba,
• szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych firmy MSA
– 2 osoby,
• szkolenie z zakresu napełniania zbiorników przenośnych – butli – 6 osób,
• szkolenie z zakresu współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym – 2 osoby,
• szkolenie dla instruktora PSP z zakresu współdziałania z Lotniczym Pogotowiem
Ratunkowym – 1 osoba,
• szkolenie z zakresu metodyki Nauczania ratownictwa medycznego w KSRG – 1 osoba,
• szkolenie z zakresu obsługi wykrywacza gazów MultiPro – 4 osoby,
• szkolenie pod nazwą „Karty ratownicze w każdym pojeździe” – 19 osób,
• szkolenie w zakresie współpracy jednostek KSRG z przedstawicielami masowego
przekazu – 1 osoba,
• szkolenie dla sędziów zawodów sportowo – pożarniczych – 1 osoba,
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• szkolenie z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego, organizowania działań
ratowniczych oraz dokumentowania zdarzeń – 1 osoba,
• szkolenie dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji – 1 osoba.
Ponadto:
• 1 funkcjonariusz zakończył naukę na studiach podyplomowych w zakresie
„Gospodarowania zasobami” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,
• 1 funkcjonariusz rozpoczął naukę na studiach podyplomowych w zakresie
„Gospodarowania zasobami” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,
• 1 funkcjonariusz zakończył naukę na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym w Szkole
Aspirantów PSP w Poznaniu,
• 1 funkcjonariusz kontynuował naukę na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym w Szkole
Aspirantów PSP w Poznaniu.
W miesiącu maju 2014 roku 11 osób otrzymało awans na wyższy stopień służbowy w tym 3
oficerów, 2 aspirantów, 4 podoficerów i 2 szeregowych. Ponadto w związku z ukończeniem w
roku 2014 Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu, a także
szkoleń uzupełniających strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej 5 strażaków otrzymało
awanse na wyższe stopnie służbowe.
W poprzednim roku również za swoją postawę w służbie 3 strażaków otrzymało
następujące wyróżnienia i odznaczenia:

Lp.
1.
2.
3.

Nazwisko
asp. sztab. Jacek NOWAK
asp. sztab. Mariusz OLEJNICZAK
mł. kpt. Sławomir DURKA

Odznaczenie
Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Ponadto 1 funkcjonariusz z okazji Dnia Strażaka został wyróżniony Dyplomem Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
W 2014 roku awanse na wyższe stanowisko służbowe otrzymało 18 strażaków.
W dniu 28 listopada 2014 roku nastąpiło oficjalne przekazanie obowiązków służbowych
Dowódcy JRG przez st. kpt. Wojciecha Maćkowiaka, który z dniem 30 listopada 2014 roku
przeszedł na zaopatrzenie emerytalne st. kpt. Sebastianowi Kozłowskiemu, który objął to
stanowisko z dniem 01 grudnia 2014 roku.

V. Stan bezpieczeństwa i higieny pracy - wypadkowości
W okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. na terenie działania Komendy Miejskiej PSP w
Lesznie nie odnotowano wypadków lekkich, indywidualnych, wypadków zbiorowych, ciężkich i
śmiertelnych.
W roku poprzednim wypadki wydarzyły się podczas akcji ratowniczo-gaśniczej – 1
(poślizgnięcie się), podczas narady w strażnicy – 1 (chwilowe omdlenie) oraz podczas zajęć
sportowych - 2.
W szeregach OSP nie odnotowano wypadków lekkich, ciężkich, zbiorowych czy też
śmiertelnych.
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1. Okoliczności wypadków
• W 2014 roku nie odnotowano wypadków.
• W 2013 roku odnotowano okoliczności wypadków:
- 1 x podczas akcji ratowniczej – tj. 25%,
- 1 x podczas narady w strażnicy – tj. 25%,
- 2 x podczas zajęć sportowych – tj. 50%.
• W 2012 roku odnotowano okoliczności wypadków:
- 1 x podczas akcji ratowniczej – tj. 50%,
- 1 x podczas zajęć sportowych – tj. 50 %.

2. Przyczyny wypadków
W roku 2013 przyczyny wypadków to chwilowe omdlenie oraz nieostrożność
poszkodowanych. W roku 2012 to agresywne zachowanie się ratowanego zwierzęcia oraz
nieostrożność poszkodowanego.

3. Następstwa wypadków
W roku sprawozdawczym następstwa wypadków to złamanie kości, zerwanie ścięgna oraz
skręcenia stawów. W latach 2012 i 2011 lekkie rany kciuka lewej ręki i palca ręki prawej, rana
cięta lewej powieki oraz złamanie kości, zwichnięcie.
Wydano dwie decyzje o przyznaniu odszkodowania na kwotę 3246 zł. W roku 2013 wydano
jedną decyzję o przyznaniu odszkodowania na kwotę 2040 zł. W roku 2012 wydano jedną
decyzję o przyznaniu odszkodowania na kwotę 3225 zł każda.
W celu poprawy bezpieczeństwa higieny pracy i służby stale doposaża się jednostkę w sprzęt i
środki ochrony indywidualnej, na bieżąco prowadzone są szkolenia doskonalące z zakresu BHP.
Szczególną uwagę zwraca się na bezpieczeństwo podczas ćwiczeń, akcji ratowniczych oraz zajęć
sportowych.
Sprzęt i urządzenia będące na wyposażeniu tut. komendy są sukcesywnie legalizowane
zgodnie z obowiązującymi normami. Na bieżąco odbywa się wymiana ubrań ochronnych i
hełmów. Obowiązujące szczepienia ochronne strażaków-ratowników, a więc WZW typu „B” oraz
tężec-błonica zostały zrealizowane przez cały stan osobowy tut. Komendy.

VI. Działalność logistyczna
Mijający rok 2014 był okresem pozyskiwania i zakupywania sprzętu do doposażenia Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej oraz prac remontowych przy wspinalni.
W czerwcu 2014 roku Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu w imieniu Komendanta Miejskiego
PSP w Lesznie przeprowadziła postępowanie przetargowe na zakup średniego samochodu
ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4 oraz wyciągarką samochodową.
W toku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono dostawcę, którą została Firma
Inżynieria Samochodów Specjalnych WAWRZASZEK z Bielska Białej. Dostawa sprzętu nastąpiła
w dniu 30 października 2014 roku.
Ponadto w połowie października złożyliśmy wniosek do WFOŚiGW w Poznaniu
o dofinansowanie „Zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do ratownictwa chemiczno –
ekologicznego dla KM PSP Leszno”. W ramach tego zakupiono i pozyskano
sprzęt i
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wyposażenie dla grupy ratownictwa chemiczno – ekologicznego.
Ponadto komenda w ramach prowadzonego przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu
postępowania przetargowego pozyskała :
aparaty ochrony dróg oddechowych z maskami firmy DRAEGER,
myjkę ultradźwiękowa do masek aparatów ochrony dróg oddechowych,
suszarkę do masek firmy Harstra,
ubrania żaroodporne ciężkie.
W ramach własnych środków finansowych zakupiono także :
-

kominiarki niepalne – 80 szt.,
umundurowanie specjalne i wyjściowe,
drobny sprzęt (węże ropopochodne, pojemnik Polyoverpack, pulsoksymetry,
szelki bezpieczeństwa, nożyce do gałęzi, gaśnice proszkowe, wąż hydrauliczny,
sprzęt do sportów pożarniczych, sprzęt do ratownictwa wodnego, laminator,
niszczarka do dokumentów, lodówka, drukarka, fotel).
Szczegółowe wydatki przedstawia tabela poniżej :
Rodzaj wydatku

Wartość

Średni samochód ratowniczo – gaśniczy z wyciągarką samochodową

634 932,00 zł

Reflektor z zestawem przedłużaczy i rozdzielaczy elektrycznych – kpl.

22 890,00 zł

Chemoodporne ubranie gazoszczelne z uszami bocznymi w pokrowcu-2 szt.

18 080,00 zł

Hełm pod ubranie gazoszczelne z zestawem nagłośnieniowym – 6 kpl.

17 904,00 zł

Aparat ochrony dróg oddechowych DRAGER – 4 szt. oraz maski do
aparatów – 12 szt.

12 096,00 zł
9 720,00 zł

Zestaw do pobierania próbek oraz uszczelniania instalacji - kpl.
Wąż chemoodporny z nasadą DN 50, dł 10 m – 4 odc.

18 000,00 zł

Aparat ochrony dróg oddechowych DRAGER – 6 kpl. oraz maski do

24 656,40 zł

aparatów – 12 szt.
Myjka ultradźwiękowa IS-120 do masek aparatów ODO – 1 szt.

13 905,54 zł

Ubrania żaroodporne ciężkie 5 częściowe – 2 szt.

5 443,20 zł

Suszarka do masek Harstra M18

8 956,48 zł

Umundurowanie

40 391,16 zł

Zakupy drobnego wyposażenia

25 792,12 zł
RAZEM
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Dokonanie tak dużych zakupów sprzętu i wyposażenia było możliwe dzięki wsparciu finansowym
wielu instytucji a szczególnie Komendy Głównej PSP, Komendy Wojewódzkiej PSP, WFOSiGW w
Poznaniu, NFOŚiGW w Warszawie, Urzędu Miasta Leszna, instytucji samorządowych oraz
prywatnych firm.
W 2014 roku przekazano nieodpłatnie jednostkom OSP z terenu powiatu leszczyńskiego niżej
wymieniony sprzęt:
-

-

średni samochód ratowniczo – gaśniczy GBA 2/16 na podwoziu Star M78/LA-LF
12.227 wraz z agregatem prądotwórczym Eisemann ED-2400, i wyciągarką
samochodową dla OSP Święciechowa,
samochód GCPr 3000 na podwoziu Jelcz 315 dla OSP Lipno,
2 poduszki powietrzne Vepro V-21 dla OSP Włoszakowice.

Rok 2014 był również rokiem prac konserwacyjnych w celu utrzymania sprzętu w pełnej
gotowości bojowej. W Miejskim Punkcie Naprawy i Konserwacji Sprzętu Silnikowego wykonano
36 napraw pojazdów i sprzętu pożarniczego na kwotę 6352,93. W warsztatach zewnętrznych
wykonano 19 napraw za 40984,75 zł.
W warsztacie p.gaz. dym. wykonano 326 przeglądów okresowych aparatów oddechowych,
masek i ubrań gazoszczelnych oraz 38 napraw.
Przeprowadzony został roczny przegląd pojazdów i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej PSP
oraz jednostek OSP z naszego terenu działania. Łącznie przeglądem objęte było 11 pojazdów i 7
przyczep Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej , 24 pojazdy i 7 przyczep z 13 jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego oraz 8 pojazdów jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych typu S.
W minionym roku komisja KM PSP Leszno w ramach Komisji Obszarowej przeprowadziła
również przegląd sprzętu silnikowego w KP PSP w Grodzisku Wielkopolskim.
W ramach prac remontowych w Komendzie strażacy we własnym zakresie wykonali kapitalny
remont wspinalni polegający na pracach rozbiórkowych, wykonaniu konserwacji konstrukcji
stalowej oraz ponownym obiciu ściany nowym drewnem. Jednocześnie zewnętrzna firma
specjalistyczna wykonała mocowanie do siatki ochronnej. Wartość prac szacuje się na około 30
tys. zł. Po dokonaniu remontu wspinalnia odpowiada wytycznym Komendanta Głównego PSP.
Podobnie jak PSP jednostki OSP (KRSG) w 2014 roku z dotacji budżetu państwa otrzymały
środki finansowe w wysokości :
•

89 560 zł

•

330 000 zł

- na wydatki bieżące
- na wydatki inwestycyjne,

za które zakupiły na doposażenie jednostek między innymi następujący sprzęt:
-

2 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze (4x4) dla Jednostek OSP Włoszakowice
oraz Pawłowice,
rozpieracz cylindryczny – 4 szt,
wentylator oddymiający – 1 szt.
piłę do betonu i stali – 2 szt.
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-

-

VII.

urządzenie pomiarowe Sperian – 3 szt.
urządzenie pomiarowe HotStick – 4 szt.
szekle i wielokrążek do wyciągarki – 4 kpl.
lekkie ubranie ochrony chemicznej – 30 szt
pulsoksymetr – 1 szt.
nóż do pasów – 3 szt
kask ochronny – 4 szt.
rzutkę ratowniczą na pasie – 1szt.
tłumice – 2szt.
parawany – 3 szt.
nosze płachtowe – 1 szt,
zestawy do stabilizacji pojazdu – 2 szt.
uzbrojenie osobiste (sygnalizator bezruchu, hełmy, pasy strażackie, latarki
nahełmowe,),
odzież specjalną (ubrania specjalne, rękawice specjalne, buty specjalne skórzane
i gumowe, ubrania koszarowe, kominiarki niepalne),
sprzęt pożarniczy (prądownice wodne, smok ssawny, linki ratownicze,
rozdzielacze kulowe, węże tłoczne, urządzenia ratownicze Hooligan, klucze do
hydrantu i do łączników, nożyce do prętów,, sito kominowe),
środki chemiczne (środek pianotwórczy, Sintan, sorbent Damolin, neutralizator).
sprzęt do oznakowania i oświetlenia terenu akcji,
zestaw uzupełniający do zestawu PSP R1,
radiotelefony - 3 szt.,
przeróbkę rozpieracza.

Gospodarka finansowa

W roku 2014 w ramach dotacji celowej zrealizowano wydatki na kwotę 5.535.069,87 zł, w tym:

plan

–
–
–

–

wydatki płacowe
wydatki obligatoryjne
wydatki rzeczowe

4.630.414,00
228.889,00
655.077,00

(w tym rezerwa celowa

2.853,00

wydatki majątkowe

21.000,00

wykonanie

4.630.412,56
228.889,48
655.077,83

% udziału
w wydatkach
ogółem

83,66
4,14
11,83

2.853,00

0,05)

20.690,00

0,37

W ramach wydatków osobowych wydatkowano:
–
–
–
–
–
–
–
–

na uposażenia dla funkcjonariuszy
na nagrody roczne dla funkcjonariuszy
na wynagrodzenia dla KSC, nagrody uznaniowe i jubileuszowe
na dodatkowe wynagrodzenie roczne KSC
na składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy
na pozostałe należności funkcjonariuszy
w tym:
nagrody jubileuszowe
odprawy emerytalne
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–
–
–

rekompensaty za nadgodziny
jednorazowe odszkodowanie
nagrody uznaniowe

360.604,29
3.246,00
133.568,87

Na świadczenia obligatoryjne wydatkowano łącznie 228.889,48 zł w tym na:
–
–
–
–
–
–
–

równoważnik za remont lokalu
równoważnik za brak lokalu
dopłata do wypoczynku
przejazdy raz w roku funkcjonariuszy i ich rodzin
zasiłki na zagospodarowanie
pozostałe należności funkcjonariuszy
środki wydawane w naturze pracownikom KSC

12.239,73
90.311,30
82.346,00
13.810,37
11.111,80
9.891,00
239,28

Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem sprzętu i obiektów wyniosły w 2014 r.
ogółem 655.077,83 zł i przedstawiały się następująco:
–
–

równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie
zakup materiałów i wyposażenia

(w tym rezerwa celowa

139.489,04
215.755,50

2.853,00)

zakup energii (zużycie wody, gazu, energii elektrycznej)
116.905,24
zakup usług remontowych
10.407,89
zakup usług zdrowotnych
20.557,72
zakup usług pozostałych (tj. min. pocztowych, komunalnych,
szkoleniowych, badań technicznych pojazdów)
96.581,72
– zakup usług dostępu do sieci Internet i telekomunikacyjnych
8.895,43
– podróże służbowe, różne opłaty i składki, oraz odpis na ZFŚS
13.955,55
– podatek od nieruchomości i opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości
stanowiących własność skarbu państwa
32.529,65

–
–
–
–

W planie budżetu na 2014 r. Komenda Miejska posiadała środki na wydatki majątkowe w
kwocie 21.000,00 zł z czego wydatkowano 20.690,00 zł.
W 2014 roku Komenda pozyskała pozabudżetowe środki finansowe na łączną kwotę 605.932 zł
oraz środki z Komendy Głównej w kwocie 100.000,00 zł z czego:
1)

na wydatki inwestycyjne 582.932 zł z następujących źródeł:
–

–

–

–
–

środki pochodzące z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie: 119.932 zł - Miasta
Leszna (39.932 zł) i Gminy Święciechowa ( 80.000 zł) na zakup średniego samochodu
ratowniczego-gaśniczego,
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu w wysokości 135.000 zł przeznaczono na zakup średniego samochodu
ratowniczego-gaśniczego,
środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokości 150.000 zł przeznaczono na zakup średniego samochodu ratowniczegogaśniczego,
środki z Leszczyńskiej Fabryki Pomp - w wysokości 100.000,00 zł przeznaczono na zakup
średniego samochodu ratowniczego-gaśniczego,
środki z Firmy Werner Kenkel - w wysokości 30.000,00 zł przeznaczono na zakup
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–

średniego samochodu ratowniczego-gaśniczego,
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu w wysokości 48.000 zł przeznaczono na zakup specjalistycznego sprzętu do
ratownictwa chemiczno-ekologicznego,

oraz z Komendy Głównej 100.000 zł na zakup średniego samochodu ratowniczego-gaśniczego,
2)

na wydatki bieżące 23.000 zł z następujących źródeł:
–
–

środki z Firmy WATRA - w wysokości 2.000,00 zł przeznaczono na zakup sprzętu
i wyposażenia do uprawiania sportów pożarniczych,
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu w wysokości 21.000 zł przeznaczono na zakup specjalistycznego sprzętu do
ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

Komenda pozyskała również środki na Fundusz Wsparcia w kwocie 18.000 zł w tym:
-

5.000
5.000
5.000
3.000

zł
zł
zł
zł

z firmy EuroComfort Sp. z o.o. w Lesznie,
z firmy FPHU WATRA w Lesznie,
od Gminy Lipno,
z firmy Przedsiębiorstwo Drogi i Ulice Sp. z o.o. w Lesznie,

za które to środki Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu dokonała zakupu sprzętu i
wyposażenia na rzecz Komendy Miejskiej PSP w Lesznie.

VIII. Podsumowanie i wnioski
Podsumowując działalność Komendy Miejskiej PSP w Lesznie w roku 2014 należy
podkreślić, że był to okres wytężonej pracy dla strażaków zarówno Państwowej Straży Pożarnej,
jak i Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu leszczyńskiego.
Główne kierunki i założenia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie zostały
zrealizowane. Rok 2014 to kolejny rok bardzo dobrej współpracy zarówno
z Komendą Wojewódzką PSP w Poznaniu, NFOŚiGW w Warszawie, WFOŚiGW w Poznaniu,
Starostwem Powiatowym, Urzędem Miasta Leszna, urzędami miejsko - gminnymi
i gminnymi, a także z instytucjami
i przedsiębiorstwami, za którą pragnę serdecznie
podziękować.
Dziękuję także wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym KM PSP w Lesznie za
dobrą, rzetelną i sumienną pracę oraz druhowi Stanisławowi WOLNICZAKOWI Prezesowi
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lesznie za współpracę.

IX. Plany na rok 2015
1.
2.
3.
4.

Modernizacja warsztatu ODO.
Wyposażenie warsztatu ODO do poziomu „S”.
Doposażenie sprzętowe jednostki zgodnie z normatywami.
Stałe podnoszenie poziomu wyszkolenia strażaków KM PSP w Lesznie oraz druhów
ochotników.
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