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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 2015 roku.

W 2015 roku na t erenie powiatu zanotowano 1033 zdarzenia, w tym 236
pożarów, 708 miejscowych zagrożeń i 89 alarmów fałszywy ch.
Dla porównania w roku 2014 powstało 1003 zdarzenia, w ty m 217 pożarów,
708 miejscowy ch zagrożeń i 78 alarmów fałszy wych. Z powyższego wynik a,
że nastąpił wzrost ilości zaist niały ch zdarzeń o 3 %, z czego w pożarach
zwięk szyła się ilość o 8.7 %, w alarmach fałszy wych o 14.1 %,
a w miejscowych zagrożeniach pozostała na identy czny m poziomie.

Krzywa pożarów i miejscowych zagrożeń
za lata 2004 - 2015
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Powstałe straty mat erialne w zdarzeniach w 2015 roku osiągnęły łącznie
kwotę 5 milionów 362 tysiące 100 złotych, w tym st rat y w pożarach
wyniosły 3 miliony 184 tysiące 700 złoty ch, a w miejscowy ch zagrożeniach
2 miliony 177 tysięcy 400 złotych. Odpowiednio w roku 2014 łączne straty
materialne wy niosły 3 miliony 748 tysięcy 900 złotych, z czego w pożarach
2 miliony 132 tysiące 600 złoty ch, a w miejscowych zagrożeniach 1 milion
616 tysięcy 300 złotych. W porównaniu do roku poprzedniego dane
statysty czne wsk azują na wzrost ogólny ch st art mat erialny ch o około 43
%, w tym w pożarach o 49.3 %, a w miejscowy ch zagrożeniach o 34.7 %.
W wyniku prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych urat owano mienie
o łącznej wartości 48 milionów 402 tysiące złotych, z czego podczas
likwidacji sk utków zaistniałych pożarów 47 milionów 297 t ysięcy złotych
oraz 1 milion 105 t ysięcy złotych w miejscowy ch zagrożeniach. W rok u
poprzednim odpowiednio 13 milionów 27 tysiące złotych, z czego
w pożarach 12 milionów 717 tysiące złot ych i w miejscowy ch zagrożeniach
310 tysięcy złotych.
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Straty i uratowane mienie w latach 2011-2015
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Na ogólną ilość 236 zaist niały ch pożarów, 149 t j. 63 % nie spowodowało strat
materialny ch. Podobnie w miejscowy ch zagrożeniach na 708 zdarzeń 544
tj. 76.8 % by ło bez strat.
Według wielkości zanotowano 1 pożar duży, 5 pożarów średnich i 230 mały ch.

Pożary według wielkości
Rok

Wielkość

2015

Mały
Średni
Duży
Ogółem
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5
1
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2014
97.47%
2.12%
0.41%
100%
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8
1
217

96.06%
3.28%
0.66%
100%
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Przy likwidacji wszy stkich zdarzeń zaist niałych w 2015 roku brało łącznie
udział 1675 jednostek straży pożarnej w obsadzie 7506 st rażaków, w tym:
• 1015 jednost ek PSP (4289 st rażaków),
• 653 jednostki OSP w KSRG (3183 strażak ów),
• 7 pozostałych jednostek OSP (34 st rażaków).
Przy lik widacji wszy stkich zdarzeń zaist niałych w 2014 rok u brały łącznie
udział 1644 jednostk i straży pożarnej w obsadzie 7815 st rażak ów, w tym:
• 983 jednostki PSP (4373 st rażaków),
• 643 jednostki OSP w KSRG (3338 strażak ów),
• 18 pozost ały ch jednostek OSP (104 st rażaków).

Udział jednostek JRG i OSP w zdarzeniach
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Według działów i rodzajów obiektów pożary powstawały najczęściej:
- inne obiekty
- 94, co stanowi 39.83 %,
- obiekty mieszkalne - 47, co stanowi 19.92 %,
- uprawy rolnictwo - 38, co stanowi 16.10 %,
- środki transportu - 25, co stanowi 10.59 %,
- lasy
- 12, co stanowi 5.08 %.
Udział jednostek straży pożarnej w likwidacji miejscowych zagrożeń obejmował działy:
- inne obiekty
- 381, co stanowi 53.81 %,
- środki transportu
- 133, co stanowi 18.78 %,
- obiekty mieszkalne
- 114, co stanowi 16.10 %,
- obiekty uż.publicznej
- 63, co stanowi
8.9%.
Łącznie najwięcej zdarzeń powstało
- inne obiekty
- obiekty mieszkalne
- środki transportu
- obiekty uż.publicznej

(pożarów i miejscowych zagrożeń razem):
- 475, co stanowi 45.98 %,
- 161, co stanowi 15.58 %,
- 158, co stanowi 15.29 %,
- 70, co stanowi 6.78%.

W przypadku gmin pożary najczęściej powstawały na terenie:
- Leszna
- 113, co stanowi 47.88 % powstałych pożarów,
- Rydzyna
- 24, co stanowi 10.16 % powstałych pożarów,
- Święciechowa
- 21, co stanowi
8.9 % powstałych pożarów,
- Lipno
- 18, co stanowi
6.6 % powstałych pożarów,
- Osieczna
- 18, co stanowi
6.6 % powstałych pożarów.
Miejscowe zagrożenia najczęściej miały miejsce na terenie gmin:
- Leszno
- 351, co stanowi 49.57 % powstałych mz,
- Włoszakowice
- 76, co stanowi 10.73 % powstałych mz,
- Rydzyna
- 62, co stanowi 8.76 % powstałych mz,
- Osieczna
- 55, co stanowi 7.77 % powstałych mz.
Łącznie najwięcej zdarzeń powstało (pożarów, miejscowych zagrożeń) w gminach:
- Leszno
- 517 (w tym 53 alarmy fałszywe)
(50.05 %),
- Włoszakowice
- 108 (w tym 17 alarmów fałszywych)
(10.45 %),
- Rydzyna
- 91 (w tym 5 alarmy fałszywe)
( 8.81 %),
- Osieczna
- 78 (w tym 5 alarmy fałszywe)
( 7.55 %),
- Lino
- 77 (w tym 5 alarmów fałszywych)
( 7.45 %),
- Święciechowa
- 74 (w tym 1 alarm fałszywy)
( 7.16 %).
Najmniej zdarzeń (pożarów, miejscowych zagrożeń) powstało w gminach:
- Wijewo
- 38 (w tym 11 pożarów)
(3.68 %),
- Krzemieniewo
- 50 (w tym 16 pożarów)
(4.84 %).
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Zdarzenia wg gmin w latach 2011 - 2015
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Pożary i miejscowe zagrożenia oraz alarmy fałszywe wg gmin
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zdarzenia
ogółem
2015
2014
517
506
50
30
77
76
78
99
91
74
74
50
108
134
38
34
1033
1003

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

Pożary
2015
113
16
18
18
24
21
15
11
236

2014
103
11
25
26
20
12
15
5
217

Miejscowe
zagrożenia
2015
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351
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32
19
54
49
55
70
62
46
52
37
76
108
26
28
708
708

Alarmy fałszywe
2015
53
2
5
5
5
1
17
1
89
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0
2
3
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1
11
1
78
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Miejscowe zagrożenia wg gmin w 2011 - 2015
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Do najczęstszych przyczyn pożarów zaliczono:
- nieostrożność osób dorosłych
- wady urządzeń i instalacji oraz środków transportu
- nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji

- 138 (58.47 %),
- 46 (19.49 %),
- 22 ( 9.32 %).

Najczęstszymi przyczynami miejscowych zagrożeń były:
- niezachowanie zasad bezpiecz. ruchu drogowego
- huragany i silne wiatry
- nietypowe zachowanie się zwierząt i owadów
- inne przyczyny

-

Najwięcej pożarów powstało
- sierpniu
- marcu
- październik
- styczeń

178
177
154
104

(25.14
(25.00
(21.75
(14.69

%),
%),
%),
%).

w miesiącu:
- 48 (20.34 %),
- 28 (11.86 %),
- 24 (10.17 %),
- 18 ( 7.63 %).

Zdarzenia według miesięcy powstania
Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

Pożary
2015
2014
18
11
16
17
28
32
14
9
16
12
13
24
16
34
48
22
17
13
24
18
12
8
14
17
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Miejs. zagrożenia
2015
2014
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37
23
39
33
37
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37
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166
55
52
127
94
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95
55
47
51
48
54
28
45
28

Alarmu fałszywe
2015
2014
4
2
7
2
1
1
5
11
8
14
13
6
6
8
16
9
10
6
8
9
5
7
6
2

Razem
2015
2014
84
50
46
59
62
70
59
57
73
192
81
82
149
136
178
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82
66
83
75
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43
65
47
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Pożary wg miesięcy powstania
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Najwięcej miejscowych zagrożeń powstało w miesiącu:
- lipcu
- 127 (17.94 %),
- sierpniu
- 114 (16.10 %),
- styczniu
- 62 ( 8.76 %),
- czerwcu
- 55 ( 7.77 %),
- wrześniu
- 55 ( 7.77 %).
Miejscowe zagrożenia wg miesięcy
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Najwięk sze straty materialne w pożarach zanotowano na t erenie gminy:
- Leszno
- 1.797.700 (47.5 %),
- Włoszakowice
664.800 (20.9 %),
- Rydzyna
331.800 (10.4 %),
- Krzemieniewo
181.200 ( 5.7 %).
Najwięk sze straty materialne w miejscowych zagrożeniach zanotowano na terenie
gminy:
- Leszno
- 810.300 (37.2 %),
- Święciechowa
- 585.000 (26.9%),
- Lipno
- 264.000 (12.1 %),
- Rydzyna
- 205.000 ( 9.4%).
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Straty w tyś.zł.w pożarach wg gmin w 2011 - 2015
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Straty w tyś.zł.w m.z. wg gmin w 2011 - 2015
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Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w tysiącach złotych wg gmin

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

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

Straty
Straty
popożarowe
miejscowych
w tyś.zł.
zagrożeń w tyś. zł
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2608.0 1192.6 1797.7 408.8 810.3 683.8
301.2 134.1 181.2
94.1
120
40.0
264
431.4
0
281.4
264
150.0
67.2 1273.5 22.2 1123.5
45
150.0
536.8 244.5 331.8
32.0
205
212.5
747.5 217.7 162.5
9.7
585
208.0
793.9 293.1 664.8 133.1 129.1 160.0
43.5
62.0
24.5
50.0
19
12.0
5362.1 3748.9 3184.7 2132.6 2177.4 1616.3
Straty ogółem
w tyś.zł.
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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

Miejscowe
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2015
2014
91
97
92
157
105
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79
95
110
90
122
70
109
93

Pożary
2015
28
21
29
31
47
44
36

2014
22
31
34
29
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41
33

Alarmy fałszywe
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15
8
13
16
19
9
9
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14
12
9
15
14
10
4
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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
2015
1
3

2014
1
6

4

7

Ranni w zdarzeniach
Strażacy
Inni
Razem ranni
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2
0
15
4
17
4
0
0
172
163
172
163
2

0
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Ofiary śmiertelne i ranne w miejscowych zagrożeniach
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Charakterystyczne zdarzenia
1.

2.

26 stycznia 2015 roku o godzinie 14:19 w Lesznie na skrzyżowaniu Al. Konstytucji 3 Maja
z Al. Jana Pawła II doszło do wypadku drogowego z udziałem karetki pogotowia
ratunkowego z pojazdem ciężarowym przewożącym papierosy. W wyniku zderzenia doszło
do pożaru pojazdu ciężarowego. Trzy osoby zostały poszkodowane. Straty materialne
w wyniku wypadku wyniosły 900 tys. złotych. W działaniach trwających 4 godziny
34 minuty uczestniczyło 8 zastępów straży pożarnej w liczbie 21 strażaków.
7 lutego 2015 roku o godzinie 2.58 otrzymano zgłoszenie o pożarze w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym w Lesznie przy ulicy Czechosłowackiej. W wyniku zdarzenia
lokatorka mieszkania na parterze, który objęty był pożarem, poniosła śmierć. Działania
strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca objętego działaniem, ugaszeniu pożaru
z równoczesnym oddymianiem oraz ewakuacją mieszkańców całej klatki schodowej.
W działaniach trwających 2 godziny 58 minut uczestniczyły 4 zastępy JRG.
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3.

19 marca 2015 roku o godzinie 21:30 otrzymano zgłoszenie o pożarze, do którego doszło
w jednym z pomieszczeń w zakładzie stolarskim na terenie Leszna. Zdarzenie zostało
wykryte przez system sygnalizacji pożaru. Po przyjeździe na miejsce stwierdzono
wydobywanie dymu z osłony ceramicznej umywalki, do której wrzucane były wcześniej
niedopałki papierosów.
4. 27 marca 2015 roku o godzinie 10:33 na Drodze Krajowej nr 5 pomiędzy miejscowościami
Lipno – Radomicko doszło do wypadku drogowego z udziałem dwóch pojazdów osobowych.
W wyniku zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć na miejscu. W działaniach trwających
ponad 4 godziny uczestniczyły 3 zastępy straży pożarnej.
5. 27 kwietnia 2015 roku o godzinie 15:25 otrzymano zgłoszenie o pożarze stolarni oraz
suszarni we Włoszakowicach przy ulicy Podgórnej. Strażacy po przyjeździe na miejsce
pożaru zabezpieczyli teren działań i podali prądy gaśnicze wody oraz piany na palące się
obiekty oraz w obronie na przyległy budynek mieszkalny. W wyniku pożaru spaleniu uległ;
budynek oraz wyposażenie zakładu stolarskiego, gotowe wyroby – meble, drewno do
produkcji (około 2 m3). Straty wstępnie wyceniono na 625 tys. złotych, mienie uratowane
na 600 tys. złotych. Prawdopodobną przyczyną powstania pożaru było zatarcie łożyska
w urządzeniu przesyłającym trociny ze stolarni do pomieszczenia magazynowego.
6. 25 maja 2015 r. o godz. 11:57 SKKM w Lesznie przyjął zgłoszenie o przesyłce nieznanego
pochodzenia w budynku Poczty Polskiej na ul. Dworcowej w Lesznie. Po wykluczeniu przez
Policję zagrożenia materiałami wybuchowymi przystąpiono do sprawdzenia otoczenia
przesyłki przy pomocy detektora wielogazowego oraz radiometru – nie wykazano
zagrożenia. Na miejsce nie udało ściągnąć się pracownika SANEPID – odmówił przyjazdu.
W wyniku dalszych czynności przeprowadzonych przez Policję Dyżurny SKKM w Lesznie
otrzymał informację, że w paczce znajdowało się truchło kury.
7. 4 czerwca 2015 roku o godzinie 7:54 otrzymano zgłoszenie o pożarze izolacji 35 tonowego
zbiornika z tłuszczem zwierzęcym w miejscowości Lasocice na terenie zakładu, który
wykorzystuje tłuszcz w procesie produkcji. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia,
zdemontowali zewnętrzne elementy poszycia zbiornika, co umożliwiło dotarcie do źródła
ognia. Straty oszacowano na 0,5 tys. złotych, natomiast mienie uratowane na 1000 tys.
złotych.
8. 19 lipca 2015 roku o godzinie 15:24 otrzymano zgłoszenie o wywróconej łodzi żaglowej na
akwenie wodnym – Jeziorze Dominickim. W wyniku gwałtownego podmuchu wiatru co
spowodowało wywrócenie łodzi trzy osoby znalazły się w wodzie. Jedna z osób
samodzielnie dopłynęła do brzegu, natomiast pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez
przybyłych strażaków. Wywróconą łódź doholowano do brzegu.
9. 4 sierpnia 2015 roku około godziny 10:14 przy drodze pomiędzy miejscowościami Osieczna
– Wojnowice prawdopodobnie wskutek zaprószenia ognia przez osobę nieznaną doszło do
pożaru ścierniska oraz słomy w balotach oraz luzem. W wyniku pożaru spaleniu uległo
13 ha ścierniska oraz 200 balotów słomy. W działaniach gaśniczych trwających 3 godziny
24 minuty zaangażowanych było 7 zastępów straży w ogólnej liczbie 27 strażaków. Straty
pożarowe wstępnie wyceniono na 9.2 tys. złotych, natomiast minie uratowane na 50 tys.
złotych.
10. 7 września 2015 roku o 10:57 otrzymano zgłoszenie o pożarze skrzynki rozdzielczej
instalacji ogniw fotowoltaicznych w zakładzie produkcyjno – magazynowym
w Świeciechowie przy ulicy Kosmonautów. Pożar został ugaszony przez strażaków przy
użyciu gaśnicy proszkowej po wcześniejszym odłączeniu instalacji ogniw. Straty wstępnie
oszacowano na 5 tys. zł. Mienie uratowane na 500 tys. zł.
11. 14 października 2015 roku o godzinie 17:22 doszło do pożaru budynku pomieszczeń
poddasza w kamienicy w Lesznie przy ulicy Chrobrego. Prawdopodobną przyczyną postania
pożaru było zwarcie w instalacji elektrycznej. Spaleniu uległy drewniane elementy
poddasza, stolarka okienna, wyposażenie warsztatowe. Straty wstępnie oszacowano na
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50 tys. złotych, mienie uratowane na 1000 tys. zł.
12. 20 listopada 2015 roku o godzinie 03:01 doszło do pożaru komory silnika samochodu
osobowego marki Fiat, w wyniku zderzenia z samochodem ciężarowym DAF. W wyniku
zderzenia poszkodowana została jedna osoba. Spaleniu uległa komora silnika Fiata Punto,
który nadaje się do kasacji. Uszkodzenia samochodu ciężarowego to przód pojazdu i lewa
strona kabiny. Straty wstępnie oszacowano na 20 tys. złotych.

II. Analiza czynności kontrolno – rozpoznawczych na terenie miasta Leszna
i powiatu leszczyńskiego w 2015 roku.
W ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono ogółem
339 kontroli w 468 obiektach, to jest:
• 136 w obiektach użyteczności publicznej, w tym:
o 15 w obiektach zabytkowych,
• 42 w obiektach zamieszkania zbiorowego,
o 19 w obiektach wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
• 123 w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,
• 118 w obiektach produkcyjnych i magazynowych,
• 36 w gospodarstwach rolnych,
• 9 w lasach,
• 4 w obiektach zakładów stwarzających zagrożenie dla ludzi i środowiska, w tym:
o 4 w obiektach zakładów zwiększonego ryzyka.
Zestawienie ilości przeprowadzonych kontroli
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W rozbiciu na rodzaj – tematykę przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych w
2015 roku przeprowadzono kontroli:
• podstawowych – 229, w tym:
oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań
technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym – 59,
• sprawdzających – 110.
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Ilość kontroli w rozbiciu na ich rodzaj

podstawowe

15%

sprawdzające

28%

57%
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W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno - rozpoznawczych
nieprawidłowości, w tym :
- 203 w obiektach użyteczności publicznej, w tym:
• 21 w obiektach zabytkowych,
- 44 w obiektach zamieszkania zbiorowego, w tym:
• 3 w obiektach wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- 239 w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,
- 130 w obiektach produkcyjnych i magazynowych,
- 39 w gospodarstwach rolnych,
- 8 w lasach,
- 0 w zakładach stwarzających zagrożenie dla ludzi i środowiska, w tym:
• 0 w zakładach zwiększonego ryzyka.
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nieprawidłowości dotyczyły najczęściej:
nieprawidłowej eksploatacji i użytkowania instalacji – 185 usterek,
braku instrukcji przeciwpożarowych i bezpieczeństwa pożarowego – 165 usterek,
stanu dróg ewakuacyjnych – 156 usterek,
wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy – 38 usterek,
magazynowania i przetwarzania materiałów – 27 usterek.
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W trakcie przeprowadzanych 229 kontroli podstawowych ujawniono 663 usterki, co dało
wskaźnik 2.89 usterki na jedną kontrolę.
W ramach postępowania pokontrolnego zastosowano ogółem 447 środki represyjne, w tym:
- 155 decyzji administracyjnych, i tak:
• 153 usunięcia uchybień,
• 2 wstrzymujących eksploatację pomieszczeń,
- nałożono 62 mandaty karne kredytowe na kwotę 7400,00 zł,
- 169 wystąpień do organów i podmiotów,
- 61 opinii na temat ochrony przeciwpożarowej.

Zestawienie ilości wykonanych kontroli, skontrolowanych
obiektów oraz stwierdzonych nieprawidłowości
700
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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 - 259 razy,
• udzieleniu wywiadu o tematach pożarniczych w mediach - 21 razy,
• przeprowadzeniu sprawozdania - relacji bezpośredniej z pożarów i innych zdarzeń
- 3 razy,
• opublikowaniu w prasie regionalnej artykułów, notatek i niusów prasowych dot.
zagadnień ochrony przeciwpożarowej - 43 razy,
• na stronie internetowej komendy ukazały się 153 informacje i opisy zdarzeń
powstałych na terenie powiatu leszczyńskiego, w tym:
o 71 informacji ze zdarzeń,
o 46 aktualności,
o 36 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 - 5 razy,
• uczestniczeniu w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, w trakcie których omawiano zagadnienia
związane z bezpieczną eksploatacją urządzeń ogrzewczych, ograniczaniem możliwości
powstania tlenku węgla, a także bezpiecznego zachowania się w domu, szkole i na
placu zabaw,
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• uczestniczeniu w Regionalnych Targach „Dom i Ogród” w miesiącu kwietniu, gdzie
prezentowane są zagadnienia związane z bezpieczną eksploatacją urządzeń
ogrzewczych i przewodów kominowych,
• zorganizowano konkurs radiowy o tematyce związanej z powstawaniem tlenku węgla,
poprzedzony audycją „rozmowa dnia”, w której uczestniczył Komendant Miejski PSP
w Lesznie,
• organizowaniu pogadanek ze społeczeństwem w ramach akcji „otwarte strażnice”,
• uczestniczeniu i wygłoszeniu prelekcji podczas spotkania z projektantami i zarządcami
spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i innych form administrowania
budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

III. Działalność operacyjna
W roku 2015 komenda prowadziła szeroką działalność operacyjną. Przeprowadzono między
innymi:

• 4 inspekcje gotowości operacyjnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej,
• 13 inspekcji gotowości operacyjnej jednostek Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego,

• 3 inspekcje gotowości operacyjnej jednostek OSP typu „S” spoza Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego,

• 36 ćwiczeń zaliczeniowych sprawdzających tematykę doskonalenia zawodowego
w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej,
testy
zaliczeniowe
sprawdzające
tematykę
Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego,

• 22

doskonalenia

zawodowego

Ponadto odbyła się 1 inspekcja gotowości operacyjnej przeprowadzona przez Komendę
Wojewódzką PSP w Poznaniu obejmująca kontrolą Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą i Stanowisko
Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Lesznie.
W tym samym roku zorganizowano 4 ćwiczenia, w których brały udział zastępy Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Lesznie oraz jednostki OSP z terenu powiatu leszczyńskiego.
Odbyły się one na:
• terenie firmy KAN-BUD Sp. z o.o. w Kąkolewie,
• obiekcie Archidiecezjalnego Domu Rekolekcyjnego w Zaborówcu,
• terenie firmy Agro-Rydzyna Sp. z o.o. w Kłodzie,
• terenie firmy BEST OIL Sp. z o.o. w Lasocicach.
Ponadto w miesiącu grudniu przeprowadzone zostały ćwiczenia dla wszystkich funkcjonariuszy
i pracowników cywilnych tutejszej komendy. Polegały one na ogłoszeniu alarmu dla całego stanu
osobowego oraz podziału na pięć grup ćwiczących z których każda otrzymała zadania do
realizacji przydzielone przez Komendanta Miejskiego PSP 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 2015 przeprowadzono:
• 1 egzamin potwierdzający kwalifikacje KPP dla funkcjonariuszy PSP, który zdało
6 funkcjonariuszy,
• 2 kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy, w tym 1 przypominający dla jednostek
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OSP działających na terenie powiatu leszczyńskiego. Łącznie egzamin zdało 24 druhów
ochotników.
Dnia 9 maja 2015 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 14 zespołów reprezentujących jednostki
OSP włączone do KSRG z terenu miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego oraz 3 zespoły Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Lesznie. Ich zadaniem 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 byli doskonałym źródłem informacji, a jednocześnie
czynności te wykonują na co dzień. Ponadto w kwietniu i październiku 2015 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.
Wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Lesznie w dniu 12 czerwca 2015 roku
zorganizowano warsztaty ratownictwa wodnego dla wszystkich służb ratowniczych działających
na terenie miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego. W warsztatach brały udział jednostki OSP
włączone do KSRG oraz JRG PSP w Lesznie realizujące działania ratownictwa wodnego
w zakresie podstawowym. Podczas warsztatów doskonalono praktyczne umiejętności wspólnych
działań na obszarach wodnych strażaków PSP, druhów OSP, funkcjonariuszy KM Policji
i ratowników WOPR.
W dniu 26 września 2015 r. po raz kolejny, 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, w sposób praktyczny 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 zastosowania
sprzętu przez jednostki OSP z zakresu ratownictwa chemicznego oraz praktyczne wykonanie
podstawowych czynności ratowniczych na przygotowanych stanowiskach treningowych.
W dniu 27 października przedstawiciele Specjalistycznej Grupy Ratownictwa ChemicznoEkologicznego brali udział w manewrach z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego
podczas targów POLEKO odbywających się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Ponadto w roku 2015 na bazie Ośrodka Szkolenia OSP Komenda Miejska PSP w Lesznie
zorganizowała 5 szkoleń: szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP, szkolenie
z zakresu ratownictwa technicznego strażaków ratowników OSP - dwukrotnie, szkolenie
kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP oraz szkolenie dowódców OSP. Ogółem
przeszkolonych zostało 77 druhów ochotników.
W ramach Komendy Miejskiej PSP w Lesznie funkcjonuje komora dymowa na której ćwiczą
strażacy JRG i OSP z 10 powiatów: leszczyńskiego, gostyńskiego, rawickiego, kościańskiego,
wolsztyńskiego, nowotomyskiego, śremskiego, międzyrzeckiego, krotoszyńskiego oraz
grodziskiego. W 2015 roku funkcjonariusze naszej komendy przeprowadzili ćwiczenia/testy które
z wynikiem pozytywnym ukończyło ogółem 620 strażaków w tym:
- 316 z 10 komend PSP,
- 304 z 77 jednostek OSP.
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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 2015 zakupiono sprzęt i urządzenia za łączną wartość
208 868,55 zł.
Zakupione zostały między innymi: 2 pompy Tohatsu dla OSP Brenno i OSP Dąbcze,
5 systemów nawigacji ELTE GPS dla OSP Rydzyna, OSP Osieczna, OSP Lipno, OSP Włoszakowice
i OSP Święciechowa, 1 cylinder rozpierający dla OSP Krzycko Wielkie, 1 zbiornik wodny
przenośny dla OSP Dąbcze.
Natomiast w ramach środków bieżących jednostki dokonywały zakupów aparatów
powietrznych ochrony dróg oddechowych, dodatkowych butli powietrznych do tych aparatów,
agregatów prądotwórczych, detektorów napięcia HotStick, kamizelek asekuracyjnych do pracy
w wodzie, sprzętu burzącego, nogawic ochronnych dla pilarzy, masztów oświetleniowych, odzieży
ochronnej, noszy płachtowych, desek ratowniczych, latarek nahełmowych, zestawów węży do
sprzętu hydraulicznego,
armatury wodnej oraz środka pianotwórczego, sorbentów
i dyspergentów.
Doposażanie jednostek OSP z KSRG w sprzęt w kolejnych latach oraz potrzeby szkoleniowe
będą w dalszym ciągu 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 funkcjonującą 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.
Na terenie powiatu funkcjonuje 12 Jednostek Operacyjno-Technicznych powołanych
w ramach OSP, w tym 8 kategorii II i 4 kategorii III.
Analiza operacyjna przeprowadzona za rok 2015 wykazała, że średni czas dojazdu
do zdarzeń na terenie miasta Leszna wyniósł 7 minut 4 sekundy, a w przypadku zdarzeń
z osobami poszkodowanymi 5 minut 28 sekund. Natomiast ta sama analiza dla powiatu
leszczyńskiego wykazała odpowiednio czasy 8 minut 38 sekund oraz 7 minut 6 sekund.
Rok 2015 był rokiem, w którym Zarządy Miejsko-Gminne i Gminne ZOSP RP przy
współudziale Komendy Miejskiej PSP w Lesznie zorganizowały 5 zawodów sportowo-pożarniczych
jednostek OSP. Łącznie w zawodach wzięło udział 123 drużyny, w tym:
• 57 seniorów,
• 48 młodzieżowych drużyn pożarniczych,
• 18 kobiecych.
Gmina Wijewo w roku 2015 r. nie organizowała zawodów, natomiast na terenie gminy
Włoszakowice zrezygnowano z rozgrywania konkurencji młodzieżowych w oparciu
o międzynarodowy regulamin CTIF.
W 2015 roku odbyły się również VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP
z terenu miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego. Wystartowało w nich łącznie 268 zawodników
reprezentujących 30 drużyn. W poszczególnych grupach zwyciężyły następujące drużyny:
• Grupa IC (dziewczęta)
MDP Mierzejewo
• Grupa IA (chłopcy)
MDP Oporówko
• Grupa C
OSP Krzycko Wielkie
• Grupa A
OSP Górzno
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W klasyfikacji gmin pierwsze miejsce zajęła gmina Krzemieniewo, przed gminą Lipno oraz gminą
Święciechowa.
Reprezentacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie brała udział
w zawodach sportowych rozgrywanych na terenie województwa i kraju. Zaliczyć do nich można:
• Eliminacje Strefowe do Mistrzostw Wielkopolski w Dwuboju Pożarniczym
w Bolechowie,
• Mistrzostwa Wielkopolski w Dwuboju Pożarniczym w Bolechowie,
• Ligę województwa wielkopolskiego w dwuboju pożarniczym,
• Drużynowe i indywidualne Mistrzostwa Wielkopolski Strażaków w Pływaniu w Środzie
Wlkp.,
• XXI Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Strażaków w Biegu
Długodystansowym w Rakoniewicach,
• Śremski Halowy Turniej Drabiny Hakowej,
• IV Turniej Gier Zespołowych o Puchar Prezydenta Miasta Leszna.
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, natomiast
indywidualnie I miejsce zajął st. ogn. Tomasz Pawlisiak, II miejsce sekc. Jakub Golański,
a trzecie sekc. Paweł Wiatrowski. Warto podkreślić, że w pierwszej dziesiątce znalazło się
7 reprezentantów naszej Komendy.
W Mistrzostwach Wielkopolski w Dwuboju Pożarniczym w Bolechowie reprezentacja KM PSP
w Lesznie zajęła V miejsce w klasyfikacji drużynowej.
Strażacy naszej komendy startowali również w Drużynowych i Indywidualnych Mistrzostwach
Wielkopolski Strażaków w Pływaniu rozegranych w Środzie Wlkp., gdzie najlepiej zaprezentował
się mł. asp. Piotr Mulczyński zajmując indywidualnie II miejsce na dystansie
50 m stylem motylkowym, a drużynowo zajmując 7 miejsce.
Reprezentacja Komendy Miejskiej PSP w Lesznie brała udział w IV Turnieju Gier Zespołowych
Służb Mundurowych o puchar Prezydenta Miasta Leszna, gdzie zajęła II miejsce oraz Turnieju
Piłkarskim „ORLIK” o Puchar Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie zdobywając również
miejsce II.
Funkcjonariusze naszej komendy startują również w zawodach biegowych. Do tych imprez
należy zaliczyć XXI Mistrzostwa Polski Strażaków PSP rozegrane w ramach biegu pod nazwą
„V Dycha Drzymały” w Rakoniewicach na dystansie 10 km. Wystartowało w nim
9 zawodników tutejszej komendy. W dniu 11.11.2015 roku odbył się „Bieg Niepodległości”
w Rydzynie, w którym po raz kolejny wystartowało 11 przedstawicieli tyt. Komendy. Również
w XXXI Bieg Sylwestrowym w Lesznie wzięło 4 strażaków reprezentujących KM PSP w Lesznie na
dystansie 7 km.
W celu podwyższania poziomu sprawności fizycznej strażaków naszej Komendy w roku 2015
w KM PSP zorganizowano cykl rozgrywek sportowych krzewiąc sportową rywalizacje
w następujących konkurencjach:
− maraton rowerowy MTB,
− siatkówka plażowa,
− zawody pływackie na basenie 25 metrowym,
− tenis ziemny,
− zawody biegowe na różnych dystansach.
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Z początkiem roku 2015 została przebudowana i uruchomiona nowa witryna internetowa
komendy miejskiej co było spowodowane zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa dostępu do
danych na niej prezentowanych.
Poza zwiększeniem poziomu zabezpieczeń zmianie uległa szata graficzna oraz przebudowano
i uproszczono menu witryny w celu poprawy nawigacji po poszczególnych podstronach.
W 2015 roku napisano program komputerowy służący do ewidencji sprzętu ochrony dróg
oddechowych oraz ubrań gazoszczelnych zarówno jednostki JRG PSP w Lesznie jak i jednostek
OSP z terenu powiatu leszczyńskiego. Program ewidencjonuje wszystkie terminy przeglądów
sprzętu i z odpowiednim wyprzedzeniem automatycznie z wykorzystaniem poczty e-mail
informuje osoby odpowiedzialne o konieczności podjęcia stosownych działań. Rejestr jest również
dostępny na stronie internetowej komendy.
W tym samym roku przygotowano i wyposażono w sprzęt informatyczny i multimedialny
dedykowaną do szkoleń strażaków salę wykładową. Sala została wyposażona w projektor
multimedialny, ekran ścienny oraz sprzęt komputerowy umożliwiający wykorzystanie podczas
wykładu różnorodnych materiałów szkoleniowych począwszy od prezentacji multimedialnych,
filmów instruktażowych oraz skanów dokumentacji technicznych, a skończywszy na szkoleniach
zdalnych z wykorzystaniem sprzętu wideokonferencyjnego.
Również w 2015 roku przeprowadzono integrację programu dyspozytorskiego SWD-ST PSP
z Systemem Informatycznym Powiadamiania Ratunkowego SIPR. Integracja pozwoliła zastąpić
dotychczas działający telefoniczny system przekazywania zgłoszeń alarmowych do dyspozytora
PSP w Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego w Lesznie z Wojewódzkiego Centrum
Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu systemem formatek komputerowych, co doprowadziło
do skrócenia czasu przyjęcia zgłoszenia i dysponowania sił i środków. Obecnie dyspozytor PSP
otrzymuje wypełnioną wszystkimi niezbędnymi informacjami gotową formatkę komputerową
i po zapoznaniu się z rodzajem i miejscem zdarzenia podejmuje odpowiednie działania.
W związku z zapewnieniem niezawodności działania sprzętu komputerowego polegającą na
integracji SWD-ST PSP z Systemem Informatycznym Powiadamiania Ratunkowego SIPR
przeprowadzono modernizację serwera bazodanowego oraz wykonano dodatkowe zapasowe
połączenie pomiędzy serwerowniami KM PSP w Lesznie i SKKM w Lesznie.

IV. Informacje kadrowe
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 75 strażaków i 4 pracowników
cywilnych. Przez okres całego roku zwolniono ze służby 3 strażaków w związku z nabyciem prawa
do zaopatrzenia emerytalnego. Przyjęto do pracy w komendzie 6 strażaków. Komenda
w miesiącu czerwcu otrzymała jeden dodatkowy etat.
Stan zatrudnienia według wieku strażaków i w rozbiciu na poszczególne korpusy
przedstawiają poniższe wykresy.
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Zatrudnienie w rozbiciu na korpusy*

oficerowie
19%
aspiranci
28%

szeregowi
16%

szeregowi
podoficerowie
37%

podoficerowie
aspiranci
oficerowie

W 2015 roku :
• 5 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 Częstochowie,
• 3 strażaków ukończyło szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony
przeciwpożarowej organizowane w Ośrodku Szkolenia w Pionkach,
• 3 strażaków ukończyło szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony
przeciwpożarowej organizowane w Ośrodku Szkolenia w Bydgoszczy,
• 1 strażak ukończył szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej
organizowane w Ośrodku Szkolenia w Białymstoku.
W roku 2015 funkcjonariusze tutejszej komendy brali udział w wielu szkoleniach takich jak:
• szkolenie specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym,
biologicznym i radiologicznym – 2 osoby,
• szkolenie specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym,
biologicznym, radiologicznym i nuklearnym – 9 osób
• szkolenie specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym,
biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym – 4 osoby
• szkolenie z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego, organizowania działań
ratowniczych oraz dokumentowania zdarzeń dla dowódców JRG i dowódców zmian
służbowych - 3 osoby
• szkolenie dla sędziów zawodów sportowo – pożarniczych – 1 osoba,
• szkolenie z zakresu konserwacji aparatów powietrznych HONEYWELL – 1 osoba,
• szkolenie dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji – 1 osoba.
Ponadto:
• 2 funkcjonariuszy rozpoczęło Studia Niestacjonarne I Stopnia na Wydziale Inżynierii i
Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej,
• 1 funkcjonariusz zakończył, 1 kontynuował a 1 rozpoczął naukę na Kwalifikacyjnym Kursie
Zawodowym w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu,
• 1 funkcjonariusz zakończył i 1 rozpoczął naukę na studiach podyplomowych w zakresie
„Gospodarowania zasobami” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
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W miesiącu maju 2015 roku 11 osób otrzymało awans na wyższy stopień służbowy w tym 4
oficerów, 1 aspirant, 3 podoficerów i 3 szeregowych.
Ponadto w związku z ukończeniem w roku 2015 Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Szkole
Aspirantów PSP w Poznaniu 1 strażak otrzymał awans na wyższy stopień służbowy oraz w
związku z ukończeniem szkoleń uzupełniających strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej 7
strażaków otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe.
W poprzednim roku również za swoją postawę w służbie 5 strażaków oraz 1 pracownik
cywilny otrzymało następujące wyróżnienia i odznaczenia:

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

Nazwisko
mł. asp. Tomasz MUSIAŁ
mł. bryg. Adam STĘPCZAK
st. kpt. Rafał WYPYCH
mł. ogn. Karolina KRÓLIKOWSKA
kpt. Paweł PLEWA
mgr Joanna GRYCZ

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

Ponadto 1 funkcjonariusz z okazji Dnia Strażaka został wyróżniony Dyplomem Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
W 2015 roku awanse na wyższe stanowiska służbowe otrzymało 18 strażaków.

V. Stan bezpieczeństwa i higieny pracy - wypadkowości
W okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. na terenie działania Komendy Miejskiej PSP
w Lesznie miały miejsce dwa wypadki lekkie indywidualne, nie odnotowano wypadków
zbiorowych ciężkich i śmiertelnych.
W roku 2015 wypadki wydarzyły się podczas akcji ratowniczo – gaśniczej – 1 (uraz
uzębienia) oraz podczas ćwiczenia sportu pożarniczego (uraz palca stopy).
W roku poprzednim wypadków nie odnotowano.
W szeregach OSP nie odnotowano wypadków lekkich, ciężkich, zbiorowych czy też
śmiertelnych.

1. Okoliczności wypadków
• W 2015 odnotowano okoliczności wypadków:
- 1 x podczas akcji ratowniczej – tj. 50 %,
- 1 x podczas ćwiczeń sportu pożarniczego – tj. 50 %.
• 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%.
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2. Przyczyny wypadków
W roku 2015 przyczyny wypadków to poślizgnięcie oraz nieostrożność podczas budowania
linii gaśniczej.
W roku 2014 wypadków nie odnotowano.
W roku 2013 przyczyny wypadków to chwilowe omdlenie oraz nieostrożność
poszkodowanych.

3. Następstwa wypadków
W roku sprawozdawczym następstwa wypadków to uraz uzębienia w postaci ułamania
dwóch siekaczy oraz stłuczenia palca stopy.
Wydano jedną decyzję o przyznaniu odszkodowania na kwotę 1514 zł. W roku 2014 wydano
dwie decyzje o przyznaniu odszkodowania na kwotę 3246 zł. W roku 2013 wydano jedną decyzję
o przyznaniu odszkodowania na kwotę 2040 zł.
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 2015 był okresem pozyskiwania i zakupu sprzętu w celu doposażenia Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej oraz prac remontowych w budynku magazynowo – warsztatowym oraz
przy wymianie ogrodzenia terenu komendy.
OGŁOSZONE PRZETARGI
W kwietniu 2015 roku Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach, działając w imieniu między innymi
Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu przeprowadziła postępowanie przetargowe na zakup
10 ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych z napędem 4 x 4, z których jeden był
przeznaczony do Komendy Miejskiej PSP w Lesznie.
W toku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono dostawcę, którą została Firma
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe MOTO-TRUCK z Kielc. Dostawa sprzętu nastąpiła
w dniu 17 listopada 2015 roku.
Ponadto w dniu 25 września 2015 roku Komenda Miejska PSP w Lesznie rozstrzygneła
postępowanie przetargowe dotyczące robót budowlanych związanych z „Adaptacją
i przebudową obiektu na potrzeby wykonania pomieszczenia warsztatowo – garażowego”.
Remont wykonała Firma Zakład Budownictwa Ogólnego Sławomir Białasik z Leszna. Zakres prac
obejmował: wymianę posadzki, wymianę ogrzewania, wymianę bramy wjazdowej, budowę
kolektora do substancji ropopochodnych. Zadanie zakończono w dniu 2 grudnia 2015 roku,
natomiast odbiór inwestycji nastąpił 7 grudnia 2015 r.

Sekcja ds. Organizacyjno - Kadrowych

Strona 23

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

Końcówka roku upłynęła pod znakiem modernizacji części ogrodzenia terenu komendy –
w sumie dzięki współpracy z firmami Lespin oraz Spinko wymieniono 250 m starego ogrodzenia.
Prace wykonała firma PPHU „Grześ – Pol” Grzegorz Wilk z Leszna.
ZAKUPIONO I POZYSKANO
W roku 2015 zakupiono i pozyskano:
- ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy GCBA 5/32 na podwoziu MAN TGM 18.340
z napędem 4x4,
- lekki samochód kwatermistrzowski na podwoziu Ford Transit Connect,
- umundurowanie specjalne i wyjściowe,
- sprzęt dofinansowany ze środków Funduszu Wsparcia i WFOŚiGW w Poznaniu,
- drobny sprzęt (sprzęt do ratownictwa wysokościowego, linki strażackie, węże tłoczne W52, W75
i W110, przełączniki, szelki bezpieczeństwa, drabiny w tym hakowa, maski do aparatów
powietrznych, defibrylator treningowy, głowa do ćwiczeń intubacji dorosłych, sprzęt łączności,
pralka do prania odzieży specjalnej, siekiery, pachołki składane, palnik, sprzęt sportowy,
kosiarka, sprzęt komputerowy w tym: Laptop, komputer, projektor, drukarki, materiały i sprzęt
do wykonania kuchni w stołówce na I piętrze, sprzęt AGD)

Rodzaj wydatku
Ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem 4x4
Lekki samochód kwatermistrzowski Ford Transit Connect
Adaptacja i przebudowa obiektu na potrzeby wykonania pomieszczenia
warsztatowo – garażowego
Remont ogrodzenia terenu komendy
Łódź Whaly 435R z silnikiem Evinrude oraz przyczepą podłodziową

Wartość
987 120,00 zł
79 500,00 zł
191 912,84 zł
22 484,40 zł
59 343,20 zł

Rozpieracz teleskopowy TR 4350 C

16 313,40 zł

Wentylator oddymiający Leader MT-260

26 006,40 zł

Zestaw do gaszenia poddaszy

7.754,40 zł

System stabilizacji pojazdów

7 995,00 zł

Suszarka do węży STG

7 538,40 zł

Prądownica wodna Rosenbauer RB 101 – 9 szt.

13 230,00 zł

Ubranie gazoszczelne – 2 szt.

18 300,00 zł

Tester sprzętu ochrony dróg oddechowych

33 704,64 zł
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Zakupy drobnego wyposażenia

91 727,19 zł

Umundurowanie

73 574,13 zł

Sorbenty, neutralizatory i środki pianotwórcze

20 547,42 zł
RAZEM

1 657 051,42 zł

Dokonanie tak dużych zakupów sprzętu i wyposażenia oraz wykonania remontów było możliwe
dzięki środkom unijnym oraz wsparciu finansowym wielu instytucji, a szczególnie Komendy
Wojewódzkiej PSP, WFOŚiGW w Poznaniu, Urzędu Miasta Leszna, instytucji samorządowych
i prywatnych firm.
W 2015 roku przekazano nieodpłatnie jednostkom OSP z terenu powiatu leszczyńskiego niżej
wymieniony sprzęt:
- ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy GCBA 5/32 na podwoziu MAN LE 18.280 BB wraz z
agregatem prądotwórczym Soga, 250 l środka pianotwórczego dla OSP Wilkowice,
- zestaw BDS w skład którego wchodzi : łódź, silnik zaburtowy oraz przyczepa do przewozu łodzi
dla OSP Święciechowa,
- 4 aparaty powietrzne po 2 dla OSP Wijewo oraz OSP Leszno – Gronowo,
- zestaw narzędzi hydraulicznych Combi dla OSP Russów z powiatu kaliskiego,
Rok 2015 był również rokiem prac konserwacyjnych w celu utrzymania sprzętu w pełnej
gotowości bojowej. W Miejskim Punkcie Naprawy i Konserwacji Sprzętu Silnikowego wykonano
43 naprawy pojazdów i sprzętu pożarniczego na kwotę 5 969,38. W warsztatach zewnętrznych
wykonano 21 napraw za 33 866,84 zł.
W warsztacie p.gaz. dym. wykonano 377 przeglądów okresowych aparatów oddechowych, masek
i ubrań gazoszczelnych oraz 1 naprawę.
Przeprowadzony został roczny przegląd pojazdów i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej PSP
oraz jednostek OSP z naszego terenu działania. Łącznie przeglądem objęte było
10 pojazdów i 6 przyczep Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej , 25 pojazdów i 8 przyczep
z 13 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego oraz
4 pojazdy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych typu S.
W minionym roku komisja KMPSP Leszno w ramach Komisji Obszarowej przeprowadziła również
przegląd sprzętu silnikowego w KP PSP w Kościanie oraz w Rawiczu.
W ramach prac remontowych w Komendzie strażacy we własnym zakresie wykonali prace
związane z odświeżeniem pomieszczeń piwnicznych, w których znajdują się podręczne warsztaty
oraz magazyny.
Wartość prac szacuje się na około 5 tys. zł.
Podobnie jak PSP jednostki OSP (KRSG) w 2015 roku z dotacji budżetu państwa otrzymały:
• 95 790 zł
- na wydatki bieżące
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•

70 720 zł

- na wydatki inwestycyjne

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

Motopompa Tohatsu – 2 szt.
zbiornik wodny przenośny – 1 szt.
cylinder rozpierający – 1 szt.
system nawigacji Elte GPS – 5 kpl.
aparaty powietrzne – 2 kpl.
butla do aparatu stalowa – 18 szt,
butla do aparatu kompozytowa – 2 szt,
nogawice (ochrona pilarza) – 12 szt.
spodniobuty wodery – 1 para,
zestaw przedłużek do rozpieracza kolumnowego – 1 kpl.
zestaw węży hydraulicznych – 2 kpl.
agregat prądotwórczy 4,5 kW – 1 szt.
urządzenie pomiarowe HotStick – 4 szt.
wspornik progowy – 1 szt,
mostki przejazdowe drewniane – 2 szt.
tłumica składana – 2 szt.
pulsoksymetr – 1 szt.
nóż do ratownictwa wodnego – 1 szt
nosze płachtowe – 1 szt,
deska pediatryczna i ratownicza
uzbrojenie osobiste (hełmy, latarki nahełmowe, podpinki linkowe),
odzież specjalna (ubrania specjalne, rękawice specjalne, buty specjalne skórzane i
gumowe, wkładki do butów gumowych, ubrania koszarowe, kominiarki niepalne),
- sprzęt pożarniczy (drabiny, węże ssawne, kurtyny wodne, przełączniki, prądownice
wodne, smok ssawny, linki ratownicze, węże tłoczne i ssawne, urządzenia ratownicze
Hooligan),
- środki chemiczne (środek pianotwórczy, sorbenty i neutralizatory),
- sprzęt do oznakowania i oświetlenia terenu akcji,
- zestaw uzupełniający do zestawu PSP R1 – 3 kpl.

VII.

Gospodarka finansowa

W roku 2015 w ramach
5.482.305,74 zł, w tym:

dotacji

celowej
plan

–
–
–
–

wydatki
wydatki
wydatki
wydatki

płacowe
obligatoryjne
rzeczowe
majątkowe
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4.515.819,00
242.360,00
724.131,00
0,00

zrealizowano

wydatki

wykonanie

4.515.814,88
242.360,56
724.130,30
0,00

bieżące

na

kwotę

% udziału
w wydatkach
ogółem

82,37
4,42
13,21
0,00
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W ramach wydatków osobowych wydatkowano:
–
–
–
–
–
–

na
na
na
na
na
na

uposażenia dla funkcjonariuszy
nagrody roczne dla funkcjonariuszy
wynagrodzenia dla służby cywilnej i nagrody uznaniowe
dodatkowe wynagrodzenie roczne KSC
składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy
pozostałe należności funkcjonariuszy

w
–
–
–
–
–

tym:
nagrody jubileuszowe
odprawy emerytalne
rekompensaty za nadgodziny
jednorazowe odszkodowanie
nagrody uznaniowe

(w tym za zastępstwa w okresie choroby

3.376.196,99
260.366,43
165.262,90
12.402,72
35.450,38
666.135,46

56.635,10
100.472,76
340.911,62
1.514,00
166.601,98

16.176,98)

Na świadczenia obligatoryjne wydatkowano łącznie 242.360,56 zł w tym na:
–
–
–
–
–
–
–
–

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

10.747,08
96.050,25
11.920,00
80.256,00
13.395,37
11.327,20
17.467,50
1.197,16

Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem sprzętu i obiektów wyniosły w 2015 r.
ogółem 724.130,30 zł i przedstawiały się następująco:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie
131.844,24
zakup materiałów i wyposażenia
266.065,27
zakup energii (zużycie wody, gazu, energii elektrycznej)
120.716,41
zakup usług remontowych
9.388,72
zakup usług zdrowotnych
16.991,81
zakup usług pozostałych (tj. min. pocztowych, komunalnych,
szkoleniowych, badań technicznych pojazdów)
113.945,47
zakup usług dostępu do sieci Internet i telekomunikacyjnych
9.325,40
podróże służbowe, różne opłaty i składki, oraz odpis na ZFŚS,
szkolenie KSC
23.323,33
podatek od nieruchomości i opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości
stanowiących własność skarbu państwa
32.529,65

W planie budżetu na 2015 r. Komenda Miejska nie posiadała środków na wydatki majątkowe
z dotacji celowej na zadania zlecone.
W 2015 roku Komenda pozyskała pozabudżetowe środki finansowe na łączną kwotę 317.912,84
zł, z czego:
• Komenda Miejska wykorzystała bezpośrednio 191.912,84 zł na modernizację budynku
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•

Komendy (środki pochodziły z budżetu Miasta Leszna)
Komenda Miejska z pozyskanych przez siebie środków w kwocie 126.000,00 zł oraz
z WFOŚiGW w Poznaniu w ramach Funduszu Wsparcia otrzymała wyposażenie i sprzęt
zakupiony przez Komendę Wojewódzką w kwocie 253.975,75 zł.

Komenda na powyższe zakupy sprzętu i wyposażenia pozyskała środki z następujących
jednostek:
- Miasto Leszno 50.000,00 zł,
- Powiat Leszczyński 35.000,00 zł
- Miasto i Gmina Rydzyna 5.000,00 zł,
- Miasto i Gmina Osieczna 5.000,00 zł,
- Gmina Krzemieniewo 5.000,00 zł,
- Gmina Lipno 5.000,00 zł,
- Gmina Święciechowa 5.000,00 zł,
- Gmina Wijewo 5.000,00 zł,
- Firma AGROMIX 8.000,00 zł,
- Nadleśnictwo Karczma Borowa 3.000,00 zł.

VIII. Podsumowanie i wnioski
Podsumowując działalność Komendy Miejskiej PSP w Lesznie w roku 2015 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 2015 to kolejny rok bardzo dobrej współpracy zarówno
z Komendą Wojewódzką PSP w Poznaniu, 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 2016
1.
2.
3.

Modernizacja myjki samochodowej,
Remont dachu budynku B i trafostacji,
Zakup namiotu pneumatycznego

Szacunkowa wartość planów zakupowych i modernizacji to kwota około 250 tys. zł
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