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I. WSTĘP
Powiat nowotomyski jest dynamicznie rozwijającym się regionem województwa Wielkopolskiego, w ślad za gospodarczym,
infrastrukturalnym i społecznym rozwojem regionu oraz zagrożeniami wynikającymi między innymi ze zmian klimatycznych oraz możliwych awarii
przemysłowych niezbędne jest zapewnienie mieszkańcom naszego regionu adekwatnego poziomu bezpieczeństwa. Teren powiatu
nowotomyskiego to przede wszystkim ważne szlaki komunikacyjne łączące Europę zachodnią ze wschodem. Do nich zaliczana jest linia
kolejowa Poznań-Berlin, autostrada A-2 oraz droga krajowa numer 2.
Sprostanie wyzwaniom współczesnej cywilizacji oraz oczekiwaniom społecznym wymusza konieczność opracowania strategii zawierającej
kierunki działania oraz rozwoju ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej naszego regionu.
Celem opracowania niniejszego dokumentu jest także usystematyzowanie dotychczasowych wysiłków mających na celu optymalizację
przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania, rozpoznawania i reagowania na zagrożenia w kontekście wszystkich podmiotów tworzących jak i
wspomagających krajowy system ratowniczo-gaśniczy (KSRG) na poziomie powiatu.
Opracowana „Strategia rozwoju ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej dla powiatu nowotomyskiego na lata 2010 - 2020” (zwana dalej
„SRR”) wpisuje się również w podstawowe dokumenty programowe dotyczące rozwoju kraju, województwa i powiatu.

II. SPÓJNOŚĆ SRR Z INNYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI
Lp.
1.

Dokument
Strategia Rozwoju Kraju
2007 - 2015

Obszar tematyczny
SRK zawiera wizję Polski do roku 2015. „Polska w 2015 roku to kraj o wysokim poziomie i jakości życia
mieszkańców oraz silnej i konkurencyjnej gospodarce, zdolnej do tworzenia nowych miejsc pracy”. Polska
widziana jest „jako kraj przyjazny mieszkańcom, w którym warto mieszkać i do którego warto wracać,
ponieważ jest bezpieczny (...). Dlatego państwo musi zapewnić obywatelom bezpieczeństwo i poczucie tego
bezpieczeństwa. Państwo musi skutecznie (…) przeciwdziałać zagrożeniom i katastrofom naturalnym,
technologicznym oraz spowodowanym działaniami człowieka”.
Głównym celem SRK jest „podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych
obywateli i rodzin. (...) Przez podniesienie jakości życia rozumie się istotną poprawę stanu i wzrost
poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli (…).”
Cel główny SRK realizowany będzie poprzez sześć priorytetów określających najważniejsze kierunki
i główne działania. Priorytetowo zostały potraktowane m. in. kwestie związane z poprawą stanu
infrastruktury podstawowej: technicznej i społecznej, a także budową zintegrowanej wspólnoty społecznej
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i jej bezpieczeństwa.
Priorytet 2. Poprawa stanu infrastruktury podstawowej: technicznej i społecznej, w ramach infrastruktury
drogowej zwraca uwagę na konieczność poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. SRK stwierdza, że
„równolegle z rozwojem infrastruktury prowadzone muszą być (…) działania wspierające ratownictwo”.
W ramach infrastruktury ochrony środowiska „promowane będą działania z zakresu ochrony przed
katastrofami naturalnymi (zwłaszcza powodziami i ich skutkami) (…) oraz zagrożeniami technologicznymi
(…)”.
W ramach priorytetu 4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa podkreśla się
kwestie związane z poczuciem bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego. „Zintegrowana wspólnota
wymaga przede wszystkim (...) zapewnienia bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa”. W kwestiach
bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego „istotnym zadaniem państwa jest:
zapewnienie bezpieczeństwa narodowego i poczucia bezpieczeństwa - oznacza to potrzebę udziału
w (…) działaniach na rzecz reagowania i eliminowania napięć i niestabilności wywołanych przez
katastrofy naturalne, czy technologiczne. Wymaga to (…) przygotowania systemu bezpieczeństwa
narodowego do skutecznego reagowania na możliwe wyzwania i zagrożenia. Rośnie bowiem rola
pozamilitarnych aspektów bezpieczeństwa narodowego (bezpieczeństwo (…) ekologiczne).

3.

„Strategia rozwoju ratownictwa i ochrony
przeciwpożarowej dla województwa
wielkopolskiego na lata 2010 - 2020” wraz
z wszystkimi dokumentami związanymi.
.

4.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny - państwo będzie działać na rzecz (…) zapobiegania
i łagodzenia skutków katastrof naturalnych, technologicznych i spowodowanych działalnością
człowieka. Przewiduje się zintensyfikowanie rozwiązań na rzecz poprawy infrastruktury
bezpieczeństwa wewnętrznego, usprawnienia funkcjonowania (…) systemu informowania
o zagrożeniach (…). Prowadzone będą również działania (…) zapobiegające wystąpieniom awarii
technicznych oraz działania wspierające system ratownictwa i bezpieczeństwo ratowników.
Priorytetem staje się zakończenie prac nad systemem bezpieczeństwa, w tym reagowania kryzysowego.
System taki powinien opierać się na sprawnie funkcjonującym systemie ratowniczym,
skoordynowanym ze wszystkimi służbami ratowniczymi (…)”.
Strategii określa kierunki działania oraz rozwoju ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej regionu.
Dokument jest usystematyzowaniem dotychczasowych wysiłków mających na celu optymalizacj ę
przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania, rozpoznawania i reagowania na zagrożenia w kontekście
wszystkich podmiotów tworzących jak i wspomagających krajowy system ratowniczo-gaśniczy (KSRG) na
poziomie województwa.
Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE ( w tym również
Polską) stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej
atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz
tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami
polityki spójności krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego
wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.
Celem głównym Programu jest wzrost zatrudnienia i spójności. Strategia jest spójna z PO KL w zakresie
budowania partnerstwa na rzecz integracji społecznej, rozwoju zasobów ludzkich i podnoszenia ich
kwalifikacji, poprawy zdolności regulacyjnych administracji publicznej i jakości zarządzania
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w administracji publicznej, zwiększenia poziomu zatrudnienia, budowanie społeczeństwa opartego
na wiedzy przez rozwój wykształcenia i kwalifikacji.

6.

Zadania dla KSRG określone przez
Wojewodę Wielkopolskiego

7.

Strategia rozwoju Powiatu
Nowotomyskiego
Strategia rozwoju społeczno gospodarczego gminy Nowy Tomyśl

8.

Zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej na obszarze województwa zadania Krajowego Systemu
Ratowniczo - Gaśniczego określa wojewoda, który koordynuje jego funkcjonowanie i kontroluje wykonanie
zadań. W sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, środowiska i mienia wojewoda zarządza
systemem przy pomocy wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego.
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego
państwa, mającą na celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie,
rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.
Strategia rozwoju Powiatu Nowotomyskiego jest dokumentem, który na kilka kolejnych lat ustala główne
kierunki działań w zakresie społeczności, przestrzeni, infrastruktury, gospodarki i finansów.
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy i Miasta Nowy Tomyśl określa misje, cele i kierunki
działania władz Gminy na lata 2001-2011. Wybrano prokonkurencyjny wariant rozwoju. Wśród obszarów
priorytetowych znalazły się: gospodarka (rozwój małej i średniej przedsiębiorczości i nowych zakładów
pracy), przestrzeń (wykorzystanie dobrego położenia geograficznego), społeczność (zmniejszenie
bezrobocia, tworzenie warunków dla wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży), ekologia
(zapobieganie i likwidacja zagrożeń środowiska naturalnego), infrastruktura (dozbrajanie kolejnych
terenów w wodociągi, kanalizację, drogi, itp.).

9.

Strategia rozwoju gminy Opalenica

Strategia obejmuje podstawowe aspekty dotyczące funkcjonowania gminy: gospodarkę, społeczeństwo,
środowisko przyrodnicze i infrastrukturę techniczną.

10.

Strategia rozwoju społeczno gospodarczego gminy Lwówek.
Strategia rozwoju gminy Kuślin

Strategia obejmuje podstawowe aspekty dotyczące funkcjonowania gminy: gospodarkę, społeczeństwo,
środowisko przyrodnicze i infrastrukturę techniczną.

11.

Dokument wskazujący kierunki (wizje) rozwoju Gminy Kuślin na najbliższy kilkunastoletni okres.
Przedstawione opracowanie ma spełnić kilka celów w tym m.in. wprowadzić przemyślany, a nie
chaotyczny rozwój, ma też zawierać dane potrzebne do ubiegania się o środki pomocowe z zewnątrz, w tym
m.in. z Unii Europejskiej (SAPARD). Program ten jest spójny ze Strategią Powiatu i Województwa.
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III. CHARAKTERYSTYKA ADMINISTRACYJNA POWIATU
Powiat nowotomyski położony jest w zachodniej części województwa, graniczy od północy z powiatem Międzychód, od strony
zachodniej z województwem lubuskim, od strony południowo-zachodniej z powiatem Wolsztyn od strony południowej z powiatem Grodzisk Wlkp.,
od strony wschodniej z powiatem Poznań.

6

Powiat nowotomyski obejmuje obszar o powierzchni 1011,7 km2 i zamieszkiwany jest przez 71.579 osób, gęstość zaludnienia w powiecie
wynosi 71 osób/km2 .
Podział administracyjny powiatu wyodrębnia 6 gmin:
Miasto i Gmina
/Gmina/
1 Kuślin
2. Lwówek Wlkp.
3. Miedzichowo
4. Nowy Tomyśl
5. Opalenica
6. Zbąszyń
Razem:
Lp.

Powierzchnia w
km 2
106,31
183,5
208,51
185,89
147,69
179,77
1011,7

Ludność

Sołectwa

Miejscowości

5579
9136
3812
24033
15602
13417
71579

12
17
14
18
15
14
89

15
26
21
20
21
16
119

Powierzchnia lasów na terenie powiatu nowotomyskiego wynosi 33624 ha. Największe powierzchnie leśne obejmują tereny gmin
Miedzichowo 11 509 ha, Zbąszyń 9 089 ha i gminy Nowy Tomyśl 5 763 ha. Kompleksy leśne stanowią 33,4% obszaru działania powiatu
nowotomyskiego.
Obszary leśne należące do nadleśnictw mających swoje siedziby na terenie innych powiatów:
Nadleśnictwo Grodzisk
- powiat KP PSP Grodzisk,
Nadleśnictwo Konstantynowo
- powiat KP PSP Poznań,
- powiat KP PSP Świebodzin.
Nadleśnictwo Babimost
- powiat KP PSP Szamotuły
Nadleśnictwo Pniewy
- powiat KP PSP Wolsztyn
Nadleśnictwo Wolsztyn
Nadleśnictwo Trzciel
- powiat KP PSP Międzyrzecz
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Informacje ogólne:

Gmina Kuślin położona jest w zachodniej części województwa wielkopolskiego w powiecie nowotomyskim Obszar gminy wynosi: 107 km2.
Ludność 5579 osób. Gmina ma typowo rolniczy charakter z przewagą drobnych gospodarstw rolnych. Przemysł typowy dla gminy rolniczej tj.
zakłady przetwórstwa rolnego oraz podmioty gospodarcze z przewagą usług produkcyjno-handlowych . Gmina posiada nowoczesną sieć telefoniczną
oraz oczyszczalnię ścieków w m. Kuślin. Przez gminę przebiega Autostrada A-2 wokół której władze lokalizują grunty przeznaczone pod
aktywizację gospodarczą. Przez teren Gminy Kuślin przebiega magistrala gazowa DN – 500 oraz DN – 150.
Miasto i Gmina Lwówek położona jest w powiecie nowotomyskim. Gmina ma charakter rolniczy. Posiada duże zaplecze surowcowe dla
przetwórstwa rolno-spożywczego. Przez teren Lwówka przebiega międzynarodowa trasa DK 92 Berlin-Warszawa - Moskwa, w związku z czym
Lwówek posiada bardzo dobry system połączeń drogowych we wszystkich kierunkach.
Gmina Miedzichowo położona jest w powiecie nowotomyskim, w otoczeniu licznych lasów i jezior. Przez środek gminy przebiega główny
ciąg komunikacyjny z zachodu na wschód, czyli droga międzynarodowa A-2. Przebiega tu również autostrada A-2 wraz ze zjazdem i wjazdem
w okolicach Nowego Tomyśla. W skład gminy wchodzi 14 sołectw, z których największe to sołectwo Bolewice liczące 1.900 mieszkańców
i sołectwo Miedzichowo liczące 500 mieszkańców. Prowadzone są tam intensywne prace mające na celu wzbogacenie miejscowej infrastruktury
technicznej.
Miasto i Gmina Nowy Tomyśl położony jest w zachodniej części województwa wielkopolskiego w obrębie Wysoczyzny Poznańskiej, w
odległości: 60 km od Poznania i 200 km od Berlina. Przez miasto przebiega międzynarodowa linia kolejowa Berlin-Moskwa, a w pobliżu droga
międzynarodowa A-2. W odległości 4 km od miasta przebiega autostrada A-2 Wschód-Zachód.
Nowy Tomyśl to jeden z ważniejszych ośrodków przemysłowych województwa wielkopolskiego. 59 % powierzchni gminy zajmują użytki
rolne. Uprawami charakterystycznymi dla okolic Nowego Tomyśla jest chmiel i wiklina. Duże obszary gminy zajmują plantacje wikliny. Na bazie tego
surowca rozwinął się przemysł wikliniarski. W ostatnich latach coraz popularniejsza stała się uprawa szparagów. W okolicach miasta znajdują się
bogate złoża gazu ziemnego, a we wsi Paproć zlokalizowana jest kopalnia gazu ziemnego. Rozwój rolnictwa pozostaje w zgodzie z coraz prężniej
rozwijającym się przemysłem. Spośród wielu gałęzi dominuje przemysł metalowy, precyzyjny, rolno-spożywczy, chemiczny, odzieżowy i drzewny.
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Miasto i Gmina Opalenica leży w wschodniej części powiatu nowotomyskiego przy drodze kolejowej nr 307, w odległości 40 km na
zachód od Poznania. Przez miasto przebiega międzynarodowa linia kolejowa Berlin - Poznań -Warszawa - Moskwa. Na stacji w Opalenicy
znajduje się nowoczesne centrum sterowania ruchem pociągów na odcinku Poznań-Zbąszynek. Posiada automatyczną łączność telefoniczną z
całym światem za pomocą duńskiej centrali DIAX.
Opalenica jest miastem zamieszkałym przez ponad 9 tys. mieszkańców. Wraz z przyległymi 15 wioskami (7 tys. mieszkańców) stanowi
samodzielną 16-tysięczną jednostkę administracyjną.
Obecnie na terenie miasta i gminy Opalenica funkcjonuje około 500 prywatnych zakładów rzemieślniczych. Powstały także nowe osiedla
domków jednorodzinnych, osiedle spółdzielni mieszkaniowej, gdzie zamieszkuje ok. 350 rodzin.

Miasto i Gmina Zbąszyń. Przez Zbąszyń przebiega trasa kolejowa wiodąca z Moskwy - przez Warszawę i Poznań - do Berlina. Jest to
najbardziej uczęszczany szlak kolejowy w Polsce łączący wschód z zachodem. 10 kilometrów stąd - na lotnisku w Babimoście - lądują samoloty.
Do granicy polsko - niemieckiej jest 100 kilometrów, do Poznania 80, do Warszawy 330, do Berlina 180. W bliskiej odległości miasta będzie
przebiegała autostrada. Między Zbąszyniem a Trzcielem zaplanowano jej węzeł. Dziś większość ruchu samochodowego przyjmuje na siebie droga
międzynarodowa, jedna z głównych w Polsce. Kolejowy i autobusowy transport lokalny jest dobrze zorganizowany, dogodne połączenia z Zieloną
Górą, Poznaniem, Świebodzinem, Rzepinem pozwalają na przemieszczanie się do pracy, czy po zakupy.
Miasto posiada szereg urządzeń komunalnych sprzyjających człowiekowi: własne ujęcie wody, zmodernizowaną i rozbudowaną
oczyszczalnię ścieków oraz nowoczesne wysypisko odpadów komunalnych, gdzie prowadzona jest segregacja odpadów. 74,2 kilometrów
wodociągów, nitka kanalizacji, a także sieć gazowa w mieście i dwunastu wsiach - to proekologiczne urządzenia, których wartość dla zdrowia
człowieka trudno przecenić. Gmina Zbąszyń usytuowana jest nad zagospodarowanym turystycznie jeziorem Błędno, które ma 740 hektarów
powierzchni. Przeszło połowę gminy zajmują lasy.
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IV. SKRÓCONA STRUKTURA KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO NA TERENIE
POWIATU NOWOTOMYSKIEGO.
Teren powiatu nowotomyskiego operacyjnie zabezpiecza Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza oraz 48 jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych, oraz 1 jednostka zakładowa.
Rozmieszczenie podmiotów OSP
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Jednostki terenowe
Ilość
36
5
3
1
3
48

Typ jednostki
S-1
S-2
S-3
S- 4
M-1
Razem
Jednostki zakładowe

Ilość
1
1

Typ jednostki
ZS-1
Razem
W Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym działają:
A .JRG przy KP PSP Nowy Tomyśl

- kategorii IV

B.
OSP w KSRG
Typ

Jednostka

S-1

OSP Boruja Kościelna

S-2

OSP Bukowiec
OSP Chrośnica
OSP Kuślin
OSP

Miedzichowo

S-3

OSP Lwówek
OSP Opalenica
OSP Zbąszyń

S-4

OSP Bolewice
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W gotowości bojowej znajdują się:
- 6 pojazdów ciężkich gaśniczych typu GCBA, GCBM
- 26 pojazdów średnich gaśniczych typu GBAM, GBA i GBM
- 27 pojazdów lekkich gaśniczych typu GLM
oraz pojazdy specjalne :
-

samochody ratownictwa technicznego SLRt - szt. 4

-

samochód ratownictwa chemicznego SLRChem - szt.1

-

podnośnik SH-21

-

samochód dowodzenia i łączności SDŁ

-

samochód operacyjny SOp

- samochód lekki rozpoznania ratowniczego SLRR
Na wyposażeniu jednostek z KSR-G znajdują się :
1. 4 pojazdy ciężkie gaśnicze GCBA 6/32, GCBM 18/8, GCBA 5/24
2. 16 pojazdów średnich gaśniczych GBA 2,5/16, GBM 2,5/8, GBAM 2 (8+8)
3. 1 pojazd ratownictwa technicznego - SLRt Lublin
4. 3 pojazdy lekkie GLM
Na wypadek dużych zdarzeń w struktury WBO powołano samochody z jednostek:
- Kompania gaśnicza WOO ,,Leszno”:
GBA 2,5/16 OSP Lwówek
GBA 2,5/16 OSP Opalenica
Pluton zabezpieczenia działań Sztabu Batalionu COO i WOO:
SLRT Mercedes JRG Nowy Tomyśl
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V. CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ, CHARAKTERYSTYKA INTERWENCYJNA POWIATU
NOWOTOMYSKIEGO
Powiat nowotomyski charakteryzuje się występowaniem zagrożeń występujących w większości powiatów w województwie
wielkopolskim. Zagrożenia są pochodną zróżnicowanego przemysłu na terenie powiatu, demografii poszczególnych obszarów oraz terenów
leśnych i przeznaczonych pod uprawy. Ponadto dodatkową grupą zagrożeń stanowią zdarzenia będące następstwem anomalii pogodowych takich jak
silne wiatry i intensywne opady deszczu.
Ponadto odnotowuje się zmieniającą się strukturę interwencji - zmniejszającą się ilość pożarów na rzecz miejscowych zagrożeń. W
ramach miejscowych zagrożeń największą grupę zdarzeń stanowią zdarzenia związanie z działaniami na drogach, działania będące pochodną anomalii
pogodowych (silnych wiatrów i intensywnych opadów deszczu), działania związane z zagrożeniami od owadów błonkoskrzydłych, działania
techniczne w infrastrukturze oraz interwencje chemiczno-ekologiczne.
Średni czas dojazdu powiat nowotomyski

Rok/gmina

Kuślin

Lwówek

Miedzichowo

Nowy Tomyśl

Opalenica

Zbąszyń

Powiat

2006

00:09:00

00:09:00

00:09:00

00:07:00

00:10:00

00:09:00

00:09:00

2007

00:10:00

00:11:00

00:13:00

00:10:00

00:12:00

00:10:00

00:11:00

2008

00:10:00

00:09:00

00:12:00

00:06:00

00:10:00

00:08:00

00:09:00

2009

00:07:00

00:08:00

00:05:00

00:05:00

00:03:00

00:06:00

00:06:00
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Zagrożenia pożarowe
Corocznie najwięcej pożarów notuje się w gminach: Nowy Tomyśl i Opalenica, najmniej zaś w gminach :Lwówek i Kuślin. Pożary
najczęściej dotyczą obiektów mieszkalnych, upraw i terenów leśnych. Największe zagrożenia pożarowe (wymagające potencjalnej koordynacji
wojewódzkiej) stanowić mogą duże kompleksy leśne. Analiza przyczyn powstania pożarów wskazuje, że ich największa ilość jest wynikiem
nieostrożności przy posługiwaniu się ogniem otwartym oraz skutkiem podpaleń.

Największym wyzwaniem w przedmiotowym zakresie jest nie tylko przygotowanie na wypadek pożarów o dużych rozmiarach, lecz przede
wszystkim spowodowanie zmniejszenia liczby pożarów będących wynikiem nieostrożności i podpaleń.
Powierzchnia lasów na terenie powiatu nowotomyskiego wynosi 35698,71 ha. Największe powierzchnie leśne obejmują tereny gmin
Miedzichowo 13706,58 ha, Zbąszyń 9 089,5 ha i gminy Nowy Tomyśl 5802,05 ha. Kompleksy leśne stanowią 33, 4 % obszaru działania powiatu
nowotomyskiego.
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Powierzchnia i kategoria zagrożenia pożarowego lasów.
Powierzchnia lasów w [ha]
w skali gminy
Gmina
[ha]

Nadleśnictwo

Kategoria
Zagrożenia
Pożarowego

Powiat
(siedziba Nadleśnictwa)

Powierzchnia
lasów w [ha] w
skali powiatu

Bolewice

I

Nowy Tomyśl

11507

Miedzichowo

11507
2547,99
5802,05
1921,36
4,32
1798
1743,02
7529,98
2199,58
643

Grodzisk

I

Grodzisk

10275,72

Opalenica
Nowy Tomyśl
Kuślin
Lwówek

Babimost
Pniewy
Wolsztyn
Trzciel
Konstantynowo

I
II
I
I
I

Zielona Góra
Szamotuły
Wolsztyn
Międzyrzecz
Poznań

1798
1743,02
7529,98
2199,58
643

Zbąszyń
Lwówek
Zbąszyń
Miedzichowo
Opalenica

Zagrożenia chemiczne i ekologiczne.
Potencjalnie największe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz stanu środowiska przyrodniczego mogą wywołać awarie i katas trofy
chemiczne. W gospodarce stosowanych jest kilka tysięcy związków chemicznych, z czego około 200 stanowi źródło szczególnego zagrożenia.
Zagrożenia w tym obszarze można podzielić na kilka grup:
1. Ze względu na miejsce awarii:

w zakładach pracy (instalacje, magazynowanie, transport),

w transporcie kolejowym, drogowym i rurociągowym,
2. Ze względu na rodzaj substancji niebezpiecznej:

16





gazowe,
ciekłe,
stałe.

3. Ze względu na rodzaj oddziaływania:

na ludzi,

na środowisko przyrodnicze,

na środowisko przyrodnicze i ludzi,
Zagrożenia chemiczne występujące w zakładach pracy wynikają ze stosowania w procesach technologicznych niebezpiecznych związków i
substancji chemicznych, jak również możliwości powinowactwa chemicznego i wystąpienia niepożądanych reakcji chemicznych. Ryzyko
powstania stref skażenia chemicznego zagrażającego życiu człowieka występuje też w małych zakładach, w których substancje niebezpieczne są
obecne w małych ilościach w procesie technologicznym, jednakże strefy ewentualnych skażeń mogą wyjść poza teren zakładu. Osoby, które
przebywają w potencjalnych strefach, nie zawsze są zaznajomione z istniejącym zagrożeniem i ewentualnym sposobem postępowania w takich
przypadkach. Zakłady zlokalizowane na terenie miasta, w których występują materiały niebezpieczne w ilościach mogących stworzyć
zagrożenie dla otoczenia wymieniono w dalszej części opracowania. Podmioty gospodarcze posiadające największe ilości materiałów
niebezpiecznych posiadają opracowane sposoby postępowania na wypadek zagrożeń.
Wykaz obiektów mogących spowodować nadzwyczajne zagrożenia środowiska:
Lp.

Adres

Rodzaj materiałów
niebezpiecznych

Max.
ilość
(T)

Składowanie

1

Okręgowa
Spółdzielnia
Mleczarska
ul. Kolejowa 33
Nowy Tomyśl

Amoniak
Kwas azotowy
Kwas solny
Wodorotlenek sodowy
Kwas siarkowy

0,28
0,74
0,32
1,00
0,19

Instalacja
chłodnicza,
magazyny

2

„AESCULAP CHIFA” Sp. z o.o.
Nowy Tomyśl ,

Tetrachloroetylen
Kwas azotowy
Bezwodnik kwasu
chromowego

0,20
0,30

Wydzielony
magazyn środków
chemicznych

0,10
17

Zasięg strefy stężeń
śmiertelnych
Ilość osób mogących się
znaleźć w strefie
Teren zakładu
ok. 50 osób

Teren zakładu
1000 osób

-ok.

UWAGI

Najbliższa jednostka PSP
znajduje się w
miejscowości w odl. ok.
1,5 km.
Najbliższa jednostka PSP
znajduje się w
miejscowości w odl. ok.
0,8 km.

ul. Tysiąclecia 14

3

Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji
Nowy Tomyśl,
ul. Targowa 8

4

NORDZUCKER
Opalenica,
ul.5-go Stycznia 54

Kwas fosforowy
Kwas siarkowy
Azotyn sodu
Pirosiarczan sodowy
Wodorotlenek sodowy
Metanol
Amoniak
Fosforan trójsodowy
Azot ciekły
Wodór
Propan Butan
podchloryn sodu

kwas siarkowy
formalina
soda techniczna
bezwodna
soda kaustyczna
siarka techniczna
oleje i smary

0,52
0,13
0,15
0,30
0,10
0,32
0,09
0,15
4
0,09
0,25
0,31

40
20
5
10
3
2

Instalacja
wodociągowa,
magazyn

Instalacja
technologiczna
oraz zbiornik
Wydzielone
magazyny

Teren zakładu ok. 25 osób

Odległość do jednostki
PSP wynosi ok. 1,6 km.

Teren zakładu ok.
300 osób
(w okresie
kampanii)

Odległość do jednostki
PSP wynosi ok. 9 km.
(JRG Grodzisk
Wielkopolski)

Największym wyzwaniem w przedmiotowym zakresie jest optymalne przygotowanie sprzętowe i szkoleniowe do przewidywanych zagrożeń,
szczególnie tych podmiotów KSRG, na terenie działania których dochodzi do największej liczby zdarzeń chemiczno-ekologicznych.
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Zagrożenia występujące w transporcie kolejowym.
Poważnym źródłem zagrożeń dla miasta są przewozy substancji chemicznych transportem kolejowym. Wynika to z dużych ilości przewożonych
jednorazowo związków oraz niejednokrotnie poważnych niedociągnięć w warunkach realizacji transportu. Wpływa również na to zły stan
techniczny cystern, a także mała świadomość pracowników, którzy
nie zawsze wiedzą, co transportują oraz jak należy postępować w razie
zaistnienia awarii lub katastrofy.
Przez teren powiatu nowotomyskiego prowadzą trasy tranzytowe Berlin - Moskwa i Poznań Zielona Góra, którymi prowadzi się transport paliw
ropopochodnych oraz wielu innych substancji niebezpiecznych. Nie prowadzi się na bieżąco monitoringu transportów i trudno jest uzyskać
dokładniejsze dane od służb kolejowych. W przypadku awarii mogą wystąpić również istotne utrudnienia z dojazdem do torowisk. Po tych
trasach z dużą częstotliwością mogą poruszać się wagony - cysterny przewożące TSP. Ilość ich może być duża (w pojemnikach nawet
o pojemności 50 ton), co łączy się z wielkością strefy zagrożenia. Trasa przebiega przez główne miejscowości powiatu - Opalenica, Nowy
Tomyśl, Zbąszyń.
W czasie kolizji kolejowej substancje te mogą wydobyć się na zewnątrz i tworzyć strefy zagrożone wybuchem, pożarem, jak również może dojść do
skażenia środowiska naturalnego.
W najmniej sprzyjających warunkach, jeżeli doszłoby do awarii cysterny kolejowej o pojemności ok. 60 tys. litrów chloru lub amoniaku
wielkość strefy skażenia zmuszałaby do zabezpieczenia terenu całego miasta Nowy Tomyśl oraz przy niesprzyjającym kierunku wiatru
sąsiednich osiedli wiejskich. Strefa ta mogłaby przyjąć głębokość nawet do 6 km.
Istnieje również zagrożenie przy rozładunku paliwa z cystern kolejowych. Rozładunek taki ma miejsce w Nowym Tomyślu przy ul.
Kolejowej. W czasie rozładunku paliwa istnieje potencjalne zagrożenie wybuchowe i dlatego muszą być zachowane techniczne środki
zabezpieczenia.

Lp.

Trasa

Rodzaj materiałów

Ilość roczna przewozów
(T)

1.

Warszawa - Berlin

Substancje chemiczne i ropopochodne

ok. 100 tys.

2.

Poznań - Zielona Góra

Substancje chemiczne i ropopochodne

ok. 100 tys.
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Największe wyzwanie dla służb ratowniczych stanowić mogą zdarzenia, podczas których odnotowuje się dużą ilość poszkodowanych, a teren
gdzie doszło do zdarzenia jest trudnodostępny. Dodatkowym utrudnieniem są zdarzenia, podczas których dochodzi do emisji subst ancji
niebezpiecznych. W związku z powyższym należy dążyć do skatalogowania terenów o szczególnym zagrożeniu, obszarów trudnodostępnych oraz
przewidywać SIS adekwatne do możliwych zagrożeń.

Zagrożenia występujące w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych.
Miejscowe zagrożenia w komunikacji drogowej lata 2000 - 2009

200
150
100
50
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Duże zagrożenie stanowi transport substancji niebezpiecznych w ruchu drogowym. Wynika to z:

dużej ilości przewożonych substancji,

większej różnorodności w porównaniu z transportem kolejowym, przewożonych substancji niebezpiecznych; substancje, których nie
podejmuje się przewozić kolej, transportowane są drogami,

brakiem wyznaczonych i znakowanych tras oraz skutecznej ich kontroli, 
stanem technicznym środków transportu,

nieprzestrzeganiem przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych, 
dużym zagrożeniem kolizji na drogach,

brakiem świadomości przewoźników i spedytorów o skutkach występujących zagrożeń,

bardzo dużą szarą strefą przewozów ( świadomy transport z zatajeniem przez przewoźnika zagrożenia wynikającego z właściwości
przewożonego materiału),

brak monitoringu transportu.

Transport drogowy realizowany jest w dwóch wariantach:

na trasach długich dla zamówień jednorazowych mniejszych od pojemności cystern kolejowych (max do 40 t), 
na trasach krótkich w obrocie hurtowym do poszczególnych odbiorców.
W Polsce zarejestrowanych jest ok. 6 tys. autocystern do przewozu płynnych materiałów niebezpiecznych. Corocznie ma miejsce kilkaset
wypadków drogowych z udziałem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. Na terenie powiatu Nowy Tomyśl przewozy takie powinny
być prowadzone drogami i ulicami wyznaczonymi przez wojewodę poznańskiego. W praktyce bywa różnie, szczególnie w transporcie
detalicznym.
Przez teren gmin Lwówek i Miedzichowo przechodzi droga krajowa nr 2 i 92. Jest to droga tranzytowa, po której mogą poruszać się pojazdy
samochodowe przewożące TSP do wielkości ok. 40 ton. Samochody przejeżdżają w pobliżu miast nie wjeżdżając do nich, lecz awaria jednej
cysterny może spowodować zagrożenie dla miast i ich mieszkańców. W najbardziej niekorzystnych warunkach, gdyby doszłoby do awarii lub
uszkodzenia autocysterny o pojemności ok. 25 tys. litrów chloru lub amoniaku strefa skażenia mogłaby przyjąć głębokość ok. 3 km. Wielkość tej strefy
spowodowałaby konieczność zabezpieczenia terenu o powierzchni całkowitej wynoszącej ok. 6 km2.
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Lp.

Trasa

Rodzaj materiałów

Ilość roczna przewozów
(T)

1.

Warszawa - Berlin Nr 2 i 92

Substancje chemiczne i ropopochodne

ok. 150 tys.

2.

Odcinek autostrady
Nowy Tomyśl - Turkowo

Substancje chemiczne i ropopochodne

ok.100 tys.

UWAGI

Trasy przejazdu autocystern z produktami naftowymi:
Miasto Nowy Tomyśl: Piłsudskiego, Pl. Chopina, Poznańska, Sienkiewicza, Kościuszki, Bohaterów, Długa, Pl. Niepodległości, Zbąszyńska,
3-ego Stycznia, Musiała, Witosa i Kolejowa, obwodnica miasta. Transport paliwa odbywa się za pomocą samochodów o dużej pojemności od 3
do 18 t.
Miasto Lwówek Wlkp.: Nowotomyska, Kasztanowa, Wittmanna, Opalenicka, Poznańska, Rynek.
Miasto Opalenica: Wyzwolenia, Powstańca Kozaka, Rynek, Poznańska, Opalińskich, 5-ego Stycznia.
Miasto Zbąszyń: Powstańców Wlkp., Most przez Obrę, 17 Stycznia, przejazd PKP, Poznańska. Duża prędkość samochodów w połączeniu ze złą
nawierzchnią dróg może być przyczyną częstych w skutkach kolizji drogowych, które powodują dodatkowo wstrzymanie ruchu drogowego lub
kolejowego, co stanowi dodatkowe zagrożenie szczególnie przy złych warunkach atmosferycznych.
Wykaz parkingów dla transportu drogowego materiałów niebezpiecznych:
Na terenie działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu miejscem postojowym dla pojazdów przewożących
materiały niebezpieczne jest parking zlokalizowany na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA) Bolewice - 107 kilometr. W tym miejscu
znajduje się 1 stanowisko parkingowe przeznaczone na max. dwa pojazdy samochodowe.
Najważniejszym zadaniem w przedmiotowym obszarze ratownictwa jest optymalne dostosowanie wyposażenia podmiotów systemu do
zagrożeń na ich terenach chronionych oraz zabezpieczenie wyposażenia specjalistycznego do zdarzeń o charakterze masowym. Kolejne zadania
obejmują dotyczą zapewnienia odpowiedniego poziomu wyszkolenia ratowników oraz mobilności podmiotów systemu.

22

Zagrożenia w transporcie rurociągowym i gospodarce paliwowej.
Transport rurociągowy na terenie powiatu Nowy Tomyśl dotyczy głównie gazu ziemnego. W porównaniu z innymi metodami transportu,
zagrożenie wynika przede wszystkim z dużej ilości przesyłanego medium pod ciśnieniem oraz jego właściwości fizykochemicznych. Sieć
podziemnych rurociągów gazowych oraz zlokalizowane w wewnątrz miasta stacje redukcyjne gazu ziemnego, jak również stacje dystrybucji
gazu płynnego, stwarzają potencjalne zagrożenie dla środowiska. Niewielkie zagrożenia chemiczne dla środowiska stwarzają funkcjonujące
stacje paliw płynnych. Stan techniczny większości z nich jest dobry, a zastosowane rozwiązania techniczne i zabezpieczające właściwe.
Gazociągi przemysłowe
Na terenie powiatu nowotomyskiego zlokalizowane są kopalnie gazu ziemnego oraz ropy naftowej. Wszystkie obiekty podlegają pod PGNiG
Oddział w Zielonej Górze, Ośrodek Kopalń Grodzisk Snowidowo.
Kopalnie gazu to:
Kopalnia Gazu Ziemnego Młodasko Ośrodek Grupowy Bukowiec w miejscowości Urbanowo gm. Opalenica,
Kopalnia Gazu Paproć oraz oddziały Cicha Góra, Sątopy i Przyłęk gm. Nowy Tomyśl,




Kopalnie Ropy Naftowej i Gazu to:

Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Buk w miejscowości Uścięcice gm. Opalenica oraz oddział Ośrodek Grupowy
w miejscowości Michorzewo gm. Kuślin.
Wszystkie kopalnie znajdują się poza terenem zabudowanym. Są wyposażone w zestaw sprzętu przeciwpożarowego. Obsługa całodobowa. Przez
teren powiatu przebiega kilka magistrali gazowych wysokiego ciśnienia:

magistrala gazowa o średnicy DN-150 przebiega przez gm. Grodzisk, Opalenica, Lwówek,



magistrala gazowa o średnicy DN-80 przebiega przez gm. Nowy Tomyśl,
magistrala gazowa o średnicy DN-500 i DN-350 przebiega przez gm. Lwówek, 

magistrala gazowa o średnicy DN-1400 przebiega przez gm. Lwówek,
Gazociągi te pozostają pod nadzorem Wielkopolskich Okręgowych Zakładów Gazownictwa w Poznaniu. Węzeł Przemysłowo
Rozliczeniowy Lwówek z/s w Zębowie spełnia zadanie łączenia magistrali DN-500 idącej z południa od m. Kotowo gm. Granowo
i magistrali gazowej DN-1400 idącej z kierunku wschodniego od Rosji. Dokonywany jest pomiar ciśnienia w magistrali i oczyszczanie z
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zanieczyszczeń gazu na zespole filtrów. Na terenie powiatu znajduje się spora liczba odwiertów zabezpieczonych głowicami, z których
intensywnie prowadzi się eksploatację gazu ziemnego. Prowadzone wiercenia i pozostawione w nich głowice zabezpieczają odwiert w celu jego
dalszej eksploatacji, stwarzając zagrożenie powstawania stref wybuchowych gazu w przypadku nieszczelności głowic. Dojazd do tych obiektów
może być utrudniony, a awarie wynikłe mogą zakończyć się wypływem gazu, co w ostateczności doprowadzi do wybuchu i pożaru. W
większości takich przypadków następuje wypływ siarkowodoru, który jest trujący. Działania gaśniczo - ratownicze mogą trwać bardzo długo, a
zaangażowanie sił i środków przekracza możliwości powiatu i województwa. Kopalnia czynna to: Róża - Sątopy, Przyłęk. Zagrożenie ze strony
gazociągów jest duże, lecz ilość awarii jest mała. Ciśnienie panujące w przewodach jest bardzo wysokie i przy nieszczelności może stworzyć
strefę wybuchową o dużej kubaturze.

Zagrożenie w infrastrukturze budowlanej.
Na terenie powiatu nie występują obiekty wysokie i wysokościowe, występuje przewaga budynków niskich o konstrukcji niepalnej, z
pojedynczymi przypadkami budynków średniowysokich. W ostatnich latach nie zanotowano zdarzeń związanych z katastrofami
budowlanymi obiektów. Zagrożenia katastrofą budowlaną obiektów mogą być związane jako skutek pożarów, awarii sieci gazowej,
podmyć/podtopień terenu itp. Przyczyną poważnych zagrożeń w infrastrukturze mogą również być: zły stan techniczny obiektów, pożary,
wybuchy gazu oraz samowole budowlane. W przypadku wystąpienia poważnej katastrofy budowlanej niezbędne będzie zaangażowanie sił i
środków /SIS/przekraczających potencjał poszczególnych gmin i powiatu.

Budynki kategorii ZL - II
Lp.

Nazwa i adres obiektu

Rodzaj i przeznaczenie obiektu

1.

Neurorehabilitacyjny Niepubliczny
ZOZ, Michorzewo 30
64 - 316 Kuślin

budynek o trzech kondygnacjach
nadziemnych i jednej półpodziemnej średniowysoki - 12,81 m

2.

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno - Wychowawczy
w Sielinku, ul. Opalenicka 4
64-330 Opalenica
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, ul. Zbąskich 7,

ośrodek dziennego pobytu
jednokondygnacyjny

3.

max. ilość pensjonariuszy ok. 50, część nie
porusza się o własnych siłach.

dla dzieci, max. ilość dzieci nie przekracza 30, część dzieci
wymaga stałego nadzoru.

ośrodek znajduje się w dwóch budynkach
murowanych dwukondygnacyjnych 24

Informacje dodatkowe

Ośrodek może zakwaterować maksymalnie 55

64 - 360 Zbąszyń

niskich

dzieci, mogących poruszać się samodzielnie

4.

Oddział Opiekuńczo - Leczniczy
SP ZOZ w Nowym Tomyślu,
ul. 27 Grudnia 2, 64 - 330 Opalenica

Całodobowy ośrodek dla ludzi starszych,
przewlekle chorych. Budynek 3
kondygnacyjny - niski

max. ilość pensjonariuszy ok. 30 osób.
Większość z nich nie może poruszać się
samodzielnie.

5.

Środowiskowy Dom Samopomocy przy
Polskim Towarzystwie Walki z
Kalectwem, ul. Mickiewicza 10,
64-300 Nowy Tomyśl
Żłobek „Złoty Promyk”, os. Batorego
18, 64-300 Nowy Tomyśl

Placówka rehabilitacyjna i wychowawcza
dla dzieci i osób dorosłych, budynek
jednokondygnacyjny

max. ilość dzieci mogących przebywać w
ośrodku nie przekracza 20,

Budynek o dwóch kondygnacjach,
murowany - niski - ok. 8 m

W żłobku może przebywać maksymalnie 50
dzieci do 3 lat. Działalność w godz. 6.30 -16.30

6.

Lp.

zajęciaw godz. 8.00 - 16.00.

Wykaz obiektów inżynieryjnych szczególnie zagrożonych katastrofami:
Nazwa budowli
Lokalizacja (adres)
Charakter zagrożenia

1. Mosty drogowe na rzece „Obra”

Zbąszyń, ul. Senatorska, ul. Mostowa

2. Stalowa wieża ciśnień o wysokości ok. Nowy Tomyśl, ul. Komunalna
44 m i pojemności ok. 150 m3
3. Wieża telewizyjna (murowana) o wys.
Bolewice, gm. Miedzichowo
ok. 50 m
4. Wieża ciśnień o wys. 35m i poj. 150m3
Nowa Wieś Zbąska

Zagrożenie powodziowe.
Ocena miejscowych zagrożeń powodziowych.
Krótkotrwałe zalanie użytków rolnych po intensywnych opadach atmosferycznych.
Część I
Parametry głównych rzek w powiecie
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Możliwość zawalenia
Możliwość przewrócenia
Możliwość zawalenia
Możliwość zawalenia

Lp.

Rzeka

Powierzchnia zlewni (w km2)

Długość (km)
ogółem

w powiecie

663

70,3

26,1

1.

Mogilnica

2.

Mogilnica Wschodnia

130,7

24,0

4,8

3.

Szarka

215,7

33,4

15,2

4.

Obra

1558

102,5

11,2

5.

Czarna Woda

268

31,9

31,0

Część II
Parametry głównych zbiorników retencyjnych : nie występują na terenie powiatu.
Część III
Zagrożenie powodziowe miejscowości : lokalne podtopienia użytków rolnych.
gm. Opalenica
Łagwy
– 25 ha
Wojnowice – 15 ha
gm. Nowy Tomyśl
Chojniki – 15 ha
gm. Lwówek
Pawłówek – 10 ha
gm. Zbąszyń
Strzyżewo – 12 ha
Część IV
Miejscowości przewidziane do ewakuacji (całkowicie lub częściowo): brak zagrożeń.
Część V
Mosty zagrożone podczas powodzi : brak zagrożeń.
Część VI
Wały przeciwpowodziowe : nie posiadamy.

Jednym z wyzwań dla podmiotów KSRG w powiecie nowotomyskim jest zapewnienie adekwatnych zasobów sprzętowych i osobowych w
sytuacjach związanych z anomaliami pogodowymi (obfite opady deszczu).

Zagrożenia radiologiczne.
Na terenie powiatu zagrożenie radiologiczne może występować czasowo, podczas przewozów takich materiałów szlakami komunikacyjnymi
drogowymi i kolejowymi.
Potencjalne wyzwanie mogą stanowić interwencje będące pochodną zdarzeń terrorystycznych

(zdarzeń z użyciem izotopów

promieniotwórczych).

Obiekty zagrożone terroryzmem.
Na terenie powiatu nowotomyskiego znajdują się tylko dwa obiekty, które mogą być zagrożone atakiem terrorystycznym.
Obiektami tymi są:
obiekt Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta i Gminy Nowy Tomyśl (obie instytucje znajdują się w jednym budynku),
obiekt Urzędu Pocztowego w Nowym Tomyślu.
Pozostałe obiekty nie są zaliczane do tych, które mogłyby być brane pod uwagę, jako zagrożone terroryzmem.
W celu optymalnego przygotowania najważniejszym zadaniem jest doposażenie podmiotów KSRG w wysoce specjalistyczny sprzęt
wykrywczy i pomiarowy.

VI. TRENDY ROZWOJOWE ZAGROŻEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM UWARUNKOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH
ORAZ WEWNĘTRZNYCH
Ilość zdarzeń odnotowywanych na terenie powiatu nowotomyskiego z roku na rok posiada tendencję wzrostową zwłaszcza w grupie
zdarzeń miejscowych. Jej następstwem z kolei jest utrzymujący się trend wzrostowy osób poszkodowanych w komunikacji drogowej
spowodowanych znacznym wzrostem ruchu pojazdów na drodze krajowej nr 2 biegnącej z Poznania i dalej do Świecka oraz autostradzie A2.
Znaczącym zagrożeniem na terenie powiatu nowotomyskiego są również pożary, których częstotliwość stanowi od 20-30% wszystkich
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interwencji podejmowanych przez SIS powiatu w zależności od rozpatrywanego roku. Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów w latach 20002009 była nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki jak również nieprawidłowa eksploatacja
urządzeń grzewczych.
Grupą najbardziej zagrożoną pożarami ze względu na rodzaj obiektów jest rolnictwo i uprawy, następnie budynki mieszkalne oraz lasy. W tej
grupie obiektów corocznie odnotowuje się najwięcej interwencji związanych z pożarami. Ze względu na rozwijającą się bazę turystyczną powiatu
głównie w okolicy jezior oraz obszarów zalesionych może sprzyjać tendencji wzrostowej pożarów kompleksów leśnych.
Wzrost odnotowywany w komunikacji kołowej może towarzyszyć dalszym wzrostom wypadkowości jak również może przyczynić się do
poniesienia niebezpieczeństwa powstania zagrożenia chemiczno-ekologicznego w wyniku wypadku z uczestnictwem samochodów
przewożących materiały niebezpieczne pożarowo. Drogami powiatu nowotomyskiego najczęściej transportuje się produkty ropopochodne oraz LPG,
a w ostatnich latach odnotowano również przewozy różnych substancji niebezpiecznych a nawet odpadów nuklearnych.
Dokonana analiza zagrożeń odnotowywanych na terenie powiatu nowotomyskiego nie ujawnia z kolei znaczących tendencji wzrostowych w
grupie związanej z komunikacją kolejową, komunikacją lotniczą, zagrożeniami radiologicznymi, zagrożeniami powodziowymi czy w
infrastrukturze budowlanej. Zagrożenia w wymienionych grupach wystąpiły do tej pory w rozmiarach pozwalających na usunięcie ich skutków
za pomocą własnych SIS.

Skuteczne przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków wskazanych zagrożeń, wiąże się z koniecznością dostosowywania struktur Państwowej Straży
Pożarnej w zakresie metod i narzędzi do analizowania zagrożeń oraz przygotowania do realizacji nowych zadań w celu bardziej
efektywnego zabezpieczenia ratowniczego województwa.
Państwowa Straż Pożarna jest organizatorem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG), a jednocześnie jego uczestnikiem
z całą swoją bazą zasobów ratowniczych. Podstawowymi i najważniejszymi ogniwami tworzącymi strukturę KSRG są podmioty ratownicze,
które w zależności od zakresu zobowiązań, kompetencji, możliwości sprzętowych, wyszkolenia i integracji, realizują zadania z zakresu
poszczególnych dziedzin ratownictwa. Szczególnie ważnym poziomem organizacji KSRG jest powiat, gdyż tam przyjmowane są wszelkie
zgłoszenia o zdarzeniach wymagających podjęcia działań ratowniczych, w oparciu o procedury ujęte w planach ratowniczych. W razie potrzeby
działania ratownicze są realizowane przy udziale wojewódzkiego i centralnego odwodu operacyjnego. Odwody operacyjne funkcjonują
na zasadzie wydzielenia sił i środków z powiatów i województw, w celu niesienia pomocy ratowniczej i wsparcia logistycznego poszczególnym
województwom lub na potrzeby przeciwdziałania powstałej katastrofie, klęsce żywiołowej lub innym sytuacjom kryzysowym na obszarze kraju.
Konstrukcja KSRG zakłada także, że procedury realizacji podstawowych zadań ratowniczych są dostosowane do specyfiki wszelkiego
rodzaju zdarzeń, również zdarzeń masowych lub katastrof. Stanowiska kierowania właściwych terytorialnie komend PSP pełnią rolę centrów
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ratowniczych, do których zadań należy analizowanie bieżącej gotowości operacyjnej podmiotów KSRG, powiadamianie oraz dysponowanie sił
i środków oraz koordynacja działań ratowniczych na terenie powiatu i województwa. Głównym atutem KSRG jest zdolność wydzielania sił
i środków ratowniczych z poziomu powiatu i województwa oraz ich dysponowanie na potrzeby niesienia pomocy na terenie całej Wielkopolski.

VII. ANALIZA INSTYTUCJONALNA SWOT - WYZNACZENIE SILNYCH I SŁABYCH STRON
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POWIECIE NOWOTOMYSKIM ORAZ SZANS I ZAGROŻEŃ
DLA JEJ ROZWOJU.
Analiza SWOT to jedna z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych, służąca do porządkowania informacji. Bywa stosowana
we wszystkich obszarach planowania strategicznego jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej.
Technika ta polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie na cztery grupy, cztery kategorie czynników strategicznych:
· S (Strengths) - mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu,
· W (Weaknesses) - słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu,
· O (Opportunities) - szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany,
· T (Threats) - zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.
Podstawową dyrektywą wynikającą z analizy SWOT jest:
· wykorzystać możliwości i szanse,
· przezwyciężyć słabości,
· rozwijać mocne strony i wykorzystać atuty,
· unikać zagrożeń.
Analiza dotychczasowej działalności operacyjnej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej, jednostek OSP z terenu powiatu oraz charakterystyki
zagrożeń powiatu nowotomyskiego przeprowadzona na podstawie materiałów wewnętrznych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
pozwoliła określić mocne i słabe strony systemu ratowniczego funkcjonującego w powiecie.
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Tabela: Mocne i słabe strony systemu ratowniczego w powiecie nowotomyskim

Mocne Strony
Sprawnie funkcjonujący system KSRG, którego trzonem jest PSP wspierana
przez jednostki OSP
Duże zaufanie społeczne i wysoki prestiż zawodu strażaka
Lokalizacja KP PSP i optymalne rozmieszczenie jednostek OSP
umożliwiające dotarcie pierwszego zastępu do miejsca zdarzenia w czasie nie
dłuższym niż 15 minut.
Coraz nowocześniejszy sprzęt w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP oraz
jednostkach włączonych do KSRG.
Wysoka gotowość funkcjonariuszy i pracowników cywilnych do
podnoszenia kwalifikacji zawodowych i poziomu wykształcenia ogólnego.

Sprawnie funkcjonujący system kształcenia dla członków Ochotniczych
Straży Pożarnych
Przeprowadzanie cyklicznych i systematycznych czynności kontrolnorozpoznawczych w poszczególnych grupach obiektów

Słabe strony
Utrudnienia w dysponowaniu jednostek OSP w godzinach
dopołudniowych.
Niewystarczająca akceptacja dla PSP jako lidera zintegrowanego systemu
ratownictwa i ochrony ludności
Braki w wyposażeniu sprzętowym i środków ochrony osobistej w
jednostkach OSP.
Niewystarczająca baza garażowa i socjalna; rosnące koszty serwisu i
konserwacji sprzętu.
Duża ilość zadań nałożonych na poszczególne stanowiska w Komendzie w
stosunku do posiadanego stanu osobowego, zwłaszcza w obszarze
kontrolno-rozpoznawczym, szkoleniowym i logistycznym; niedobory
kadrowe wśród kadry dowódczej w systemie zmianowym JRG;
niewystarczająca ilość miejsc w zaocznym systemie kształcenia
aspirantów oraz na szkoleniach uzupełniających
Trudności w pozyskaniu nowych członków w jednostkach Ochotniczych
Straży Pożarnych
Nieadekwatne zasilenie PSP w środki finansowe w stosunku do
realizowanych zadań ratowniczych

Kolejnym etapem formułowania strategii jest zdefiniowanie szans i zagrożeń występujących w otoczeniu. Dane te zamieszczono w ujęciu
tabelarycznym poniżej.
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Tabela: Szanse i zagrożenia dla systemu ratowniczego w powiecie nowotomyskim

Szanse

Zagrożenia
Występowanie zawirowań organizacyjno-prawnych związanych
wdrożeniem przepisów prawa o krajowym systemie ratowniczym
(KSR) i innych obszarach związanych z ratownictwem (np. numer
112)
Stale rosnąca ilość obiektów przewidzianych do kontroli

Organizacja systemu powiadamiania ratunkowego w powiecie
(obsługującego m.in. europejski numer ratowniczy 112)
Rosnąca ranga problematyki bezpieczeństwa w aspekcie
zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego
Stworzenie zintegrowanego systemu ratownictwa i ochrony ludności

Trudności w realizacji zadań z zakresu ratownictwa, ochrony
ludności i zarządzania kryzysowego - ograniczona współpraca
odpowiedzialnych podmiotów.

Aktywne włączanie się administracji samorządowej oraz wszelkich
podmiotów do rozwiązywania problemów związanych z ratownictwem
Pozyskanie na rzecz PSP większej liczby etatów

Ubożenie przedsiębiorstw, powodujące ograniczanie kosztów
utrzymania i konserwacji instalacji, oraz zabezpieczeń ppoż.
Odpływ kadry w związku z ewentualnymi zmianami przepisów
emerytalnych
Brak uregulowań prawnych integrujących autonomiczne systemy
ratownicze oraz brak jednolitych procedur ratowniczych i zasad
współdziałania służb i podmiotów ratowniczych;

Integracja stanowisk kierowania pogotowia ratunkowego, straży
pożarnej i powiatowego centrum zarządzania kryzysowego na
poziomie powiatu
Wzrost gospodarczy państwa i regionu
Rozwój nowoczesnych metod nauczania, np. e-learningu

Załamanie budżetu Państwa
Spadek atrakcyjności pracy i służby w PSP w odniesieniu do
krajowego rynku pracy
Niewystarczające środki finansowe na realizację zadań ustawowych

Środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych funduszy
pomocowych
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VIII. SCHEMAT ORGANIZACYJNY STRATEGII

Misja
Misją Państwowej Straży Pożarnej jest zapobieganie i przeciwdziałanie zagrożeniom oraz ratowanie życia i zdrowia oraz środowiska i
mienia.

↓

Wizja
Na terenie powiatu nowotomyskiego funkcjonuje sprawnie działający krajowy system ratowniczo-gaśniczy, którego filarem jest
Państwowa Straż Pożarna. W ramach systemu realizowane są kompleksowe działania mające na celu:
- rozpoznawanie i przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń,
- przygotowaniu na wypadek zdarzeń,
- reagowaniu na zaistniałe zdarzenia.
Profesjonalna kadra posiada dużą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu wielu dziedzin ratowniczych, w tym w obszarze
zapobiegania zagrożeniom, edukacji ratowniczej i prewencji społecznej.
Narzędziem pracy strażaka jest nowoczesny, zaawansowany technologicznie sprzęt zapewniający o chronę osobistą
oraz umożliwiający skuteczne rozpoznanie i likwidację zagrożeń w poszczególnych dziedzinach ratownictwa. KSRG posiada
niezawodny system łączności umożliwiający wymianę informacji z innymi służbami i podmiotami ratowniczymi. PSP posiada
informacje o obiektach, infrastrukturze oraz o zagrożeniach, które są rozpoznane i skatalogowane w bazach danych umożliwiające ich
wykorzystanie w procesie organizowania i prowadzenia działań ratowniczych. Dowódca jest wspomagany przez nowoczesne
technologie i oprogramowanie komputerowe umożliwiające sprawne podejmowanie decyzji na poszczególnych poziomach kierowania
akcją ratowniczą.
Panująca dobra atmosfera pracy, wdrożone zasady rywalizacji oraz czytelne kryteria rozwoju formacji, służą integracji środowiska
ratowniczego oraz wzmacniają (zwiększają) motywację ludzi do działania, w tym doskonalenia zawodowego oraz współpracy z innymi
służbami, podmiotami ratowniczymi, wolontariuszami oraz podmiotami dobrowolnie wspomagającymi system ratowniczy.

↓
Cele strategiczne, priorytety i działania, lata realizacji i
finansowanie
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Cele strategiczne

Działanie

Priorytety
1.

I. Skuteczne
przeciwdziałanie i
zapobieganie
zagrożeniom, w tym
wypadkom
ratowników

2.

1.Wdrożenie opracowywanych
przez KW PSP programów
edukacyjnych w zakresie
przeciwdziałania zagrożeniom
ze szczególnym
uwzględnieniem zagrożeń
pożarowych

Podejmowanie działań na
rzecz przyjmowania
skutecznych rozwiązań
organizacyjno, technicznobudowlanych służących
poprawie bezpieczeństwa
pożarowego i miejscowego

Lata
realizacji
2010-2020

1. Na podstawie opracowanych przez Komendę Wojewódzką
PSP zasad i materiałów uświadamianie dzieci, młodzieży
oraz dorosłych z zakresu bezpiecznych zachowań.

 Realizacja

akcji edukacyjno-uświadamiających
adresowanych do wybranych grup społecznych i branż
zawodowych, na podstawie zasad opracowanych z KW
PSP.

Stworzenie warunków zmniejszających ilość
wypadków pośród ratowników

Prowadzenie i organizowanie akcji edukacyjnych w
zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów
ppoż. Przy pomocy środków masowego przekazu tj. na
łamach prasy lokalnej, stacji radiowych, oraz strony
internetowej.

Udział w akcja edukacyjnych dla dzieci i
młodzieży poprzez cykliczne organizowane konkursy
takie jak: „Młodzież zapobiega pożarom” oraz „Chrońmy
las”.
 Wdrażanie i realizacja procedur organizacyjnotechnicznych „w sprawie spełnienia wymagań w zakresie
bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż określono
to w przepisach …”
 Obligatoryjny udział w czynnościach odbiorowych
obiektów, których projekty techniczne podlegają
uzgodnieniu z rzeczoznawcami do spraw zabezpieczeń
ppoż.
 Doskonalenie współpracy z jednostkami samorządu
terytorialnego w zakresie uzgadniania studiów i planów
zagospodarowania przestrzennego.
 Współpraca z biurami architektonicznymi na rzecz
poprawy bezpieczeństwa pożarowego i miejscowego
projektowanych obiektów
 Optymalizacja monitoringu pożarowego obiektów 
Współpraca z podmiotami zajmującymi się ochroną mienia
w zakresie instalowania dodatkowych urządzeń
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2010-2020

2010-2020

Finansowanie
-Środki budżetowe
-Fundusze UE
-Środki jednostek
samorządu terytorialnego
(JST)
-Programy rządowe i
wojewódzkie, np. „Razem
bezpieczniej”
-Środki budżetowe
-Fundusze UE
-Środki JST
-Środki budżetowe

-Środki budżetowe
2010-2020

2010-2020

-Środki budżetowe

2010-2020

-Środki budżetowe

2010-2020

-Środki budżetowe

2010-2020
2010-2020

-Środki budżetowe
-Środki budżetowe

poprawiających bezpieczeństwo przeciwpożarowe
 Analizowanie

3.

Optymalizacja prowadzonych
czynności kontrolno rozpoznawczych pod kątem
zwiększania skuteczności
rozpoznawania, analizowania,
oceny i monitoringu zagrożeń.

i wypracowywanie wniosków dotyczących
poprawy bezpieczeństwa obiektów
Doskonalenie realizacji zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska - w zakresie zapobiegania
poważnym awariom w odniesieniu do zakładu ZZR na
terenie powiatu (Krot - Gaz)
Udział w kursach i szkoleniach dla służby kontrolno rozpoznawczej w zakresie metodyki prowadzenia kontroli i
stosowania prawa,

-Środki budżetowe,
- Środki UE

2010-2020

-Środki budżetowe,
- Środki UE

Usprawnianie mechanizmów prowadzenia czynności
rozpoznawczych przez JRG w zakresie przygotowania
obiektów do działań ratowniczo - gaśniczych
Wdrożenie zasad obiegu informacji pomiędzy służbami
operacyjnymi i kontrolno rozpoznawczymi o rozpoznanych
zagrożeniach i wdrażanie wniosków w tym zakresie.

2010-2020

-Środki budżetowe,

2010-2020

-Środki budżetowe,

Opracowanie corocznych harmonogramów kontroli
obiektów i zakładów pracy z uwzględnieniem przyjętych
działań.
W porozumieniu z JRG ustalanie wykazów obiektów
przewidzianych do ćwiczeń praktycznych

2010-2020

-Środki budżetowe,

2010-2020

-Środki budżetowe,

Zajmowanie stanowiska w stosunku do obiektów, w
których planowane jest przeprowadzenie imprez masowych
oraz wakacyjny wypoczynek dla dzieci i młodzieży
 Podejmowanie corocznie współpracy ze służbami leśnymi
przed okresem wzmożonej palności poprzez uzgadnianie
planów na wypadek powstania pożaru dla poszczególnych
Nadleśnictw oraz sprawdzanie realizacji przygotowania
technicznego do tego okresu..
 Udział w akcjach kontrolnych wyznaczonych grup
obiektów określonych przez KW PSP - w ramach
przyjętych kierunków działań.
1. Realizacja projektu „Doskonalenie stanowisk do
analizowania i prognozowania zagrożeń” w ramach
POIiŚ.
2. Stworzenie bazy danych kontrolowanych i
rozpoznawanych obiektów

2010-2020

-Środki budżetowe,

2010-2020

-Środki budżetowe,

2010-2020

-Środki budżetowe,

2010-2010

- Środki UE

2010-2010

- Środki UE











5.

Budowa spójnych platform
informatycznych umożliwiających
zwiększanie skuteczności
rozpoznawania, analizowania, oceny
i monitorowania zagrożeń

Prowadzenie skutecznej
polityki informacyjnej działania na rzecz utrzymania

-Środki budżetowe

2010-2020





4.

2010-2020

 Doskonalenie działalności informacyjno-prasowej, przez
udział w szkoleniach rzecznika prasowego.
 Upowszechnianie technik informacyjnych wśród kadry
dowódczej KSRG i OSP.
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2010-2020

-Środki budżetowe

2010-2020

-Środki budżetowe

wysokiego poziomu zaufania
społecznego

1.
II. Stworzenie
skutecznego
zintegrowanego
systemu
ratowniczego

2.

3.

Stworzenie skutecznego
systemu powiadamiania
ratunkowego

Budowa spójnego systemu
teleinformatycznego na
potrzeby PSP i zintegrowanego
systemu ratowniczego
Wdrażanie efektywnego
zintegrowanego planowania
operacyjnego, pod kątem
osiągania spójności pomiędzy
KSRG i istniejącymi
systemami i dziedzinami
ratownictwa.

 Wzmacnianie wizerunku PSP, w tym upowszechnianie
materiałów opisujących działania podejmowane przez
podmioty systemu

2010-2020

-Środki budżetowe

 Upowszechnianie wartości służby pożarniczej,
popularyzacja ochrony przeciwpożarowej i ochrony
ludności oraz rozwijanie tradycji pożarniczych, a także
dokumentowanie historii ochrony przeciwpożarowej
 Zintensyfikowanie współpracy z podmiotami
zewnętrznymi, zwłaszcza OSP, na rzecz popularyzacji
ochrony przeciwpożarowej

2010-2020

-Środki budżetowe,
-Środki samorządowe
-Środki OSP

2010-2020

- Modernizacja obiektów i infrastruktury na potrzeby
stworzenia sieci SPR
- umieszczenie w systemie innych jednostek OSP spoza
KSRG,
- współdziałanie w tworzeniu systemu z Powiatowym
Centrum Zarządzania Kryzysowego i Gminnymi Centrami
Zarządzania Kryzysowego, Gminnymi Ośrodkami
Alarmowania,
- współdziałanie w budowie skutecznego systemu
powiadamiania ratunkowego ze służbami takim jak
Pogotowie Ratunkowe, Policja, Straż Miejska, Pogotowie
Gazowe, Pogotowie Energetyczne.
- Zaprojektowanie struktury i zorganizowanie systemu
powiadamiania ratunkowego na terenie powiatu, w
oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy.

2010-2011

-Środki budżetowe,
-Środki samorządowe
-Środki OSP
-Dotacja celowa

2010-2011

-Środki budżetowe
-Dotacja celowa

- Przygotowanie kadry na potrzeby obsługi SPR
- organizowanie szkoleń dla służb w zakresie
przyjmowania i analizowania zgłoszeń,
- systematyczne ćwiczenia aplikacyjne dla służb. 1.
Realizacja prac związanych z wdrożeniem projektów
teleinformatycznych na potrzeby SPR.

2010-2011

-Środki budżetowe

2010-2012

2. Informatyzacja formacji na rzecz wprowadzania rozwiązań
typu e-urząd.

2010-2012

CPI - „produkty
zewnętrzne”
Dotacja celowa
-Środki budżetowe
- Środki UE

Uzgadnianie zadań, zobowiązań, uprawnień i zasad
współdziałania pomiędzy KSRG a podmiotami
współdziałającymi z systemem (w tym kryteriów
operacyjnych)
- wdrażanie nowych przepisów prawnych dot. ksrg,
- współdziałanie z administracją rządowa i samorządową
w zakresie doskonalenia ochrony ppoż.,
- aktualizacja porozumień o współdziałaniu
Ujednolicenie i optymalizacja dokumentacji
planistycznej w kontekście występujących zagrożeń, w tym
analiz zabezpieczenia i planów ratowniczych, a w

2010 - 2020

-Środki budżetowe

2010 - 2020

-Środki budżetowe
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szczególności procedur ratowniczych.
Optymalizacja sieci i wyposażenia jednostek KSRG
(sieć i wyposażenie w kontekście zagrożeń i przyjętych
parametrów operacyjnych).
- Współpraca z Zarządem Powiatowym ZOSP RP,
Zarządem Miejsko - Gminnym ZOSP RP,
Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w zakresie
włączania jednostek OSP w struktury KSRG, poprawy
wyposażenia w sprzęt techniczny, urządzenia
specjalistyczne, sprzęt łączności oraz środki ochrony
osobistej- analizowanie potrzeb i dążenie do ich realizacji 
Doskonalenie ratownictwa podstawowego i
specjalistycznego wraz z programowaniem standardów
gotowości podmiotów w OSP i PSP

Doskonalenie metodyki prowadzenia ćwiczeń i szkoleń,
analiz ze zdarzeń i inspekcji gotowości operacyjnej.
Włączenie do realizacji tematu najbardziej
doświadczonych funkcjonariuszy pożarnictwa oraz
członków OSP

Włączanie podmiotów zewnętrznych (i ich zasobów) do
katalogu podmiotów dobrowolnie wspomagających
zintegrowany system ratowniczy.

Doskonalenie systemu wsparcia psychologicznego dla
ratowników i poszkodowanych
1. Dostosowywanie regulaminów jednostek organizacyjnych
PSP do obowiązujących przepisów i potrzeb zadaniowych.
2. Określanie ścieżki awansu zawodowego dla
funkcjonariuszy i pracowników cywilnych wraz z
systemem motywacji.
3. Tworzenie zasobu kadrowego na potrzeby jednostek
organizacyjnych PSP.
4. Optymalizacja zasobu kadrowego pod kątem realizacji
podstawowych i specjalistycznych czynności
ratowniczych, zadań z zakresu powiadamiania
ratunkowego i wspomagania zadań z zakresu ochrony
ludności.
1. Opracowanie i cykliczna weryfikacja analizy potrzeb
szkoleniowy
- realizacja w/w potrzeb w zakresie szkolenia:
a/ szeregowych OSP,
b/ dowódców OSP,
c/ obsługi pił spalinowych docięcia drewna
d/ kierowców konserwatorów sprzętu
e/ z zakresu ratownictwa medycznego i recertyfikacji
( utrzymania standardów ilościowych przypadających


4.

5.

Racjonalizacja zatrudnienia w
jednostkach organizacyjnych
PSP

Rozwój i doskonalenie
kształcenia i doskonalenia
zawodowego kadr dla potrzeb
PSP, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony
ludności
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2010 - 2020

-Środki budżetowe

2010 - 2020

-Środki budżetowe

2010 - 2020

-Środki budżetowe

2010 - 2020

-Środki budżetowe

2010 - 2020

-Środki budżetowe

2010 - 2020

-Środki budżetowe

2010 - 2020

-Środki budżetowe

2010 - 2020

-Środki budżetowe

2010 - 2020

-Środki budżetowe

2010 - 2020

-Środki budżetowe
- Środki UE

na jedną jednostkę)
- udzielanie instruktażu jednostkom OSP z zakresu ich
funkcjonowania
Realizacja w/w zadania zgodnie z przyjętym normatywem
wyszkolenia .
2. Doskonalenie wytycznych do doskonalenia zawodowego
kadr PSP na terenie powiatu.
3.Programowanie i organizacja szkoleń specjalistycznych dla
obsad JRG i dla wyodrębnionych pionów administracyjnych.
4. Wdrażanie rozwiązań badania efektywności prowadzonych
szkoleń
5. Podnoszenie sprawności fizycznej strażaków
6. Wdrażanie szkoleń opartych o e-learning

III. Zapewnienie
1.
optymalnych
zasobów
ratowniczych,
technicznych i
infrastrukturalnych
na potrzeby systemu
ratowniczego

Monitorowanie zasobów do
reagowania na zagrożenia w
kontekście ich występowania







2.

Standaryzacja i ekonomizacja
zasobów sprzętowych oraz
monitorowanie efektywności
w wypełnianiu zadań
zabezpieczenia logistycznego
PSP






Bieżące monitorowanie gotowości stanów osobowych i
gotowości JRG
Monitorowanie gotowości i wyposażenia OSP włączonych
do KSRG
- inspekcje gotowości operacyjnej,
- sprawdzanie łączności radiowej,
- okresowe sprawdzanie - test urządzeń do alarmowania
jednostek
- przeglądy techniczne sprzętu, obiektów będących na
wyposażeniu jednostek,
Monitorowanie gotowości operacyjnej jednostek OSP
spoza KSRG
Monitorowanie gotowości podmiotów współdziałających z
KSRG
Organizacja ćwiczeń dowódczo-sztabowych, i ćwiczeń
zgrywających dla podmiotów systemu ratowniczego
powiatu.
Wdrożenie standardu sprzętowego a także zabezpieczenia
logistycznego
do realizowania podstawowych i
specjalistycznych działań ratowniczych.
Analizowanie istniejącego stanu wyposażenia OSP oraz
pozostałych podmiotów włączonych do KSRG.
Realizacja opracowanych przez KW PSP normatywów dla
SIS zaplanowanych do działań ponadpowiatowych (odwód
operacyjny).

4. Doposażenie jednostek organizacyjnych PSP w pojazdy i
specjalistyczny sprzęt:
- Sprzęt pożarniczy potrzebny w celu podniesienia oraz
poprawienia gotowości operacyjnej komendy:
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2010 - 2020

-Środki budżetowe

2010 - 2020

-Środki budżetowe

2010 - 2020

-Środki budżetowe

2010 - 2020
2010 - 2020

-Środki budżetowe
-Środki budżetowe

2010 - 2020

-Środki budżetowe

2010 - 2020

-Środki budżetowe
-Środki JST

2010 - 2020

-Środki budżetowe

2010 - 2020

-Środki budżetowe

2010 - 2020

-Środki budżetowe

2010 - 2020

-Środki budżetowe

2010 - 2020

-Środki budżetowe
- środki MSWiA
- Środki zewnętrzne: N i
WFOŚiGW, fundusze
strukturalne
-Środki zewnętrzne:
NFOŚiGW, środki JST,
fundusze strukturalne,
środki modernizacyjne

2010 - 2020

3.

Stworzenie bazy lokalowej i
szkoleniowej.

5. Zapewnienie strażakom ochron osobistych spełniających
najnowsze standardy:

2010 - 2020

-Środki budżetowe

6. Dostosowanie
wyposażenia
podmiotów systemu
w związku z organizacją EURO 2012

2010 - 2020

-

Opracowanie i wdrożenie standardów budowlanotechnicznych dla obiektów PSP
Remont ii modernizacja obiektów KP i JRG według
ustalonej hierarchii potrzeb i możliwości finansowych.

2010 - 2020

-Środki budżetowe
-Środki zewnętrzne
-Środki budżetowe

2010 - 2020

-Środki budżetowe
-Środki JST
-NFOŚiGW
-WRPO,

Utrzymywanie istniejących obiektów w sprawności
technicznej.

2010 - 2020

-Środki budżetowe
-Środki JST
-NFOŚiGW
-WRPO,

-

-
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IX. ZESTAWIENIE WARTOŚCI BAZOWYCH I WSKAŹNIKÓW DOCELOWYCH SRR
Priorytet
I/1 Wdrażanie programów
edukacyjnych opracowanych
przez KW PSP w zakresie
przeciwdziałania zagrożeniom ze
szczególnym
uwzględnieniem
zagrożeń pożarowych

Wskaźniki produktu
-Liczba programów
edukacyjnych
-Liczba osób objętych
przedsięwzięciami
edukacyjnymi

Wartość bazowa
-Aktualnie realizowane
programy to wspólne
przedsięwzięcie
prowadzone z policją pod
hasłem ,, Z Pyrkiem
bezpieczniej”. Akcja
prowadzona cyklicznie co
roku oraz tydzień otwartej
strażnicy. Są to akcje
adresowane np. do dzieci i
młodzieży szkolnej
uczestniczących w
konkursach oraz
odwiedzających siedzibę
KPPSP.

- Liczba utworzonych
centrów na terenie
powiatu

-Na chwilę obecną nie
utworzono jeszcze
centrum ratowniczego.

-Liczba środków
masowego przekazu, z
którymi nawiązano
stałą współpracę

Obecnie KP PSP
regularnie współpracuje z
dwoma tygodnikami
lokalnymi, głównie w
zakresie informowania o
prowadzonych akcjach. W
tygodnikach tych na
bieżąco przekazywane są
informacje dotyczące
wydarzeń związanych z
ochroną przeciwpożarową.
Problematyka dotycząca
zagadnień BHP powinna
być częstym tematem
realizowanym w ramach
doskonalenia zawodowego.

-liczba przedsięwzięć z
zakresu BHP

Wskaźniki
rezultatu
-wskaźnik liczby
zdarzeń (w
szczególności
pożarów) liczony
wg. obiektów,
działów i przyczyn
powstania.
-wskaźnik strat
pożarowych

Wskaźnik
wypadków
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Wartości docelowe
-Zakłada się, że
systemowa
realizacja akcji
edukacyjnych
adresowanych do
młodzieży,
wybranych grup
zawodowych,
spowoduje
zmniejszenie ilości
pożarów o
minimum 20% dotyczy pożarów
będących wynikiem
nieostrożności.
(w praktyce zakłada
się zmniejszenie
liczby pożarów z
około 200 do 150
pożarów)
- zakłada się
redukcję strat
pożarowych o około
20%

Zakłada się
całkowite
wyeliminowanie
wypadków lub
spadek ilości
wypadków
strażaków o około

Realizacja

-KP PSP

Podmioty
współdziałające
-Kuratoria oświaty
-podmioty włączone do
KSRG
-Organizacje
pozarządowe

Priorytet

Wskaźniki produktu

Wartość bazowa

Wskaźniki
rezultatu

Wartości docelowe

Realizacja

Podmioty
współdziałające

2% w stosunku do
roku bazowego
I/3 Podejmowanie działań
organizacyjnych oraz
techniczno-budowlanych
służących poprawie
bezpieczeństwa pożarowego i
miejscowego

I/4 Optymalizacja
prowadzonych czynności
kontrolno - rozpoznawczych
pod kątem zwiększania
skuteczności rozpoznawania,
analizowania, oceny i
monitoringu zagrożeń.

-liczba
zaopiniowanych
planów
zagospodarowania
przestrzennego

Średniorocznie
rozpatrywanych jest około
30 planów

- stan zaopatrzenia
wodnego do
zewnętrznego
gaszenia pożaru na
chronionym terenie

- liczba wydanych
opinii dotyczących
obiektów wypoczynku
dzieci i młodzieży

Średniorocznie
rozpatrywanych jest około
5 wniosków

-liczba pożarów i
poszkodowanych w
pożarach tego typu
obiektów

- liczba dokonanych
odbiorów

Średniorocznie wpływa do
komendy około 50
zgłoszeń odbiorów

-liczba pożarów w
nowych obiektach
- liczba
poszkodowanych w
pożarach nowych
obiektów

- udział w
konferencjach kursach
i szkoleniach dla pionu
kontrolnorozpoznawczego

Rocznie organizowane jest
jedno szkolenie dla kadry
oraz około 5 konferencji i
kursów o tematyce
bezpieczeństwa
pożarowego obiektów

- liczba odwołań od
decyzji oraz skarg na
prowadzone
postępowanie
administracyjne
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Zakłada się, że
przedsięwzięcia
systemowe
spowodują
zapewnienie
wymaganego
przepisami
zaopatrzenia
wodnego
do
zewnętrznego
gaszenia pożaru na
rozpatrywanych
terenach
Zakłada się, że
przedsięwzięcia
systemowe
spowodują, że
liczba pożarów i
osób
poszkodowanych w
pożarach tego typu
obiektów zostanie
ograniczona do
minimum.
Zakłada się, że
przedsięwzięcia
systemowe
spowodują, że
liczba pożarów i
osób
poszkodowanych w
pożarach nowych
obiektów zostanie
ograniczona
do
minimum.
Zakłada się, że
przedsięwzięcia
systemowe
spowodują, że
liczba odwołań od
decyzji oraz skarg

-KP PSP

-

-KP PSP

-

-KP PSP

-

-KP PSP

-

Priorytet

I/5 Wdrożenie w działalności
platformy informatycznej
umożliwiającej zwiększanie
skuteczności rozpoznawania,
analizowania, oceny i
monitorowania zagrożeń

I/6 Prowadzenie skutecznej
polityki informacyjnej -

Wskaźniki produktu

Wartość bazowa

Wskaźniki
rezultatu

- liczba kontroli w
obiektach użyteczności
publicznej kategorii
ZL I, ZL II, dużych
obiektach ZL III oraz
w obiektach
zamieszkania
zbiorowego

Około 100 obiektów

-Liczba pożarów i
miejscowych
zagrożeń w
obiektach, w których
realizowane były
czynności kontrolno
- rozpoznawcze

- liczba kontroli w
obiektach
produkcyjnych
stwarzających
zagrożenie pożarowe,
wybuchowe i
chemiczne

Około 50 obiektów

-Liczba pożarów i
miejscowych
zagrożeń w
obiektach, w których
realizowane były
czynności kontrolno
- rozpoznawcze

Uruchomienie
stanowisk do
analizowania i
prognozowania
zagrożeń

Nie istnieje

Skrócenie czasu
identyfikacji
zagrożeń

Stworzenie bazy
danych dotyczących
kontrolowanych
obiektów

Nie istnieje

Liczba szkoleń dla
rzeczników prasowych

Aktualnie 1 raz do roku

Szybka weryfikacja
obiektów
wymagających
przeprowadzenia
kontroli
Liczba
„pozytywnych”
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Wartości docelowe

Realizacja

zostanie
ograniczona do
minimum
- Zakłada się, że
- KP PSP
kontrole tego typu
obiektów
spowodują, że w
ww. obiektach
liczba pożarów i
miejscowych
zagrożeń oraz osób
poszkodowanych w
tych zdarzeniach
zostanie
ograniczona do
minimum.
- Zakłada się, że
-KP PSP
kontrole tego typu
obiektów
spowodują, że w
ww. obiektach
liczba pożarów i
miejscowych
zagrożeń oraz osób
poszkodowanych w
tych
zdarzeniach
zostanie
ograniczona do
minimum.

Podmioty
współdziałające

-

-

Wprowadzenie
nowoczesnych
narzędzi
umożliwiających
analizowanie i
prognozowanie
zagrożeń
Stworzenie
kompleksowej bazy
obiektów

-KP PSP

-

-KP PSP

-

Zostanie utrzymany
wysoki prestiż

KP

Media

Priorytet
działania na rzecz utrzymania
wysokiego poziomu zaufania
społecznego

Wskaźniki produktu

Liczba szkoleń dla
kadry dowódczej
KSRG
Liczba pozytywnych
artykułów prasowych
dotyczących działań
podmiotów KSRG

Liczba akcji
promujących służbę
pożarniczą, w tym
ochotniczą

II/1 Rozbudowa istniejącego
systemu powiadamiania
podmiotów OSP na terenie
powiatu.

II/2 Budowa spójnego
systemu teleinformatycznego

- montaż systemy
selektywnego
powiadamiania
jednostek,
- dążenie do
wyszkolenia jak
największej liczby
dyspozytorów ZSK.
-Wdrożenie projektów
teleinformatycznych
umożliwiające lepsze

Wartość bazowa

Szkolenia realizowane
okazjonalnie
Do tej pory nie
realizowano takich
pomiarów. Średnio w skali
roku ukazuje się około 300
artykułów o tematyce
pożarniczej/ nie było
przypadku artykułu
negatywnego.

W skali roku średnio
organizowanych jest około
30 pokazów promujących
służbę pożarniczą.

Wskaźniki
rezultatu
artykułów
prasowych

-Liczba chętnych na
1 etat do służby
-Liczba członków
czynnych w
szeregach OSP
włączonych do
KSRG w powiecie
nowotomyskim

Wartości docelowe

Podmioty
współdziałające

zawodu strażaka w
Zarządy OSP
społeczeństwie oraz
równie wysoki
wskaźnik zaufania
społecznego do PSP
(wg danych z
ośrodków badania
opinii
społecznej).Średnio
w skali roku
publikowanych jest
około 300
artykułów o
tematyce
pożarniczej
Ostatnie nabory do
służby wykazywały
około 9 chętnych na
1 etat do służby.
Aktualnie liczba
czynnych członków
OSP z KSRG
wynosi 202
strażaków. Sytuacja
w miarę
systematycznie
organizowanych
szkoleń
będzie
zwyżkowa.

Na chwilę obecną w
powiecie nowotomyskim
funkcjonuje Zintegrowane
Stanowisko Kierowania.

Czas reagowania na
zagrożenia.

Zintegrowany
system ratowniczy,
posiadający
jednolite procedury
reagowania na
zagrożenia
występujące na
powiecie

Brak, za wyjątkiem SWD

- Czas reagowania
na zagrożenia.
- Ilość pism

-Uproszczenie pracy
związanej z
gromadzeniem i

42

Realizacja

KP PSP

KP PSP

Podmioty PRM
Służby zarządzania
kryzysowego
Policja
JST

-

Wskaźniki produktu

Wartość bazowa

na potrzeby PSP i
zintegrowanego systemu
ratowniczego

funkcjonowanie SPR i
PSP

Brak rozwiązań typu eurząd w jednostce.

II/3Wdrażanie efektywnego
zintegrowanego planowania
operacyjnego, pod kątem
osiągania spójności
pomiędzy KSRG i
istniejącymi systemami i
dziedzinami ratownictwa.

-Liczba podmiotów z
którymi uzgodniono
zadania i zasady
współdziałania ujęte w
planach ratowniczych

Na chwilę obecną w Planie
Ratowniczym Powiatu
ujęto 13 podmiotów.

Priorytet

-Liczba
ujednoliconych
procedur
-Liczba podmiotów
tworzących KSRG

Wskaźniki
rezultatu
złożonych za
pośrednictwem
elektronicznej
skrzynki podawczej
- System
elektronicznego
obiegu dokumentów
-Czas wymiany
informacji o
zagrożeniach i
podjęcia działań.

Dodatkowo co roku
uzgadniane i
aktualizowane są plany
zabezpieczenia
przeciwpożarowego lasów
z nadleśnictwami
znajdującymi się w
obszarze chronionym, oraz
posiadamy plany działań
ratowniczych w niektórych
zakładach pracy.

-Liczba podmiotów
tworzących ksrg
-Liczba podmiotów
współdziałających z
ksrg

Na chwilę obecną powiat
nowotomyski zabezpiecza
- 1 JRG
- 9 OSP w KSRG
- 39 OSP z poza KSRG
- 1 ZOSP

-średni czas dojazdu
do zdarzenia
- średni czas
lokalizacji (pożary)
-stosunek zdarzeń
małych do ogólnej
ilości zdarzeń

-Opracowanie i

Na chwilę obecną trwają

-liczba podmiotów
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Wartości docelowe
przetwarzaniem
danych,
obciążeniem
pracowników i
ilością materiałów
w formie
drukowanej.
Stopniowo planuje
się podpisywanie
porozumień w
zależności od
nowopowstałych
zagrożeń na terenie
powiatu, w celu
spowodowania
zoptymalizowanego
korzystania z
zasobów, wiedzy
eksperckiej i
skrócenia czasu
przedsięwzięć
ratowniczych
Rozwój potencjału
KSRG zgodnie z
planem sieci
gwarantujący:
-potencjał
adekwatny do
przewidywanych
zagrożeń
-krótkie czasy
dojazdu do
zdarzenia (średni
czas dla powiatu 89 minut
-Docelowy stosunek
zdarzeń małych do
pozostałych
(pożary) na
poziomie około
37,5%
Zapewnienie kadry

Realizacja

KP PSP

Podmioty
współdziałające

Podmioty
współdziałające - ujęte w
planach ratowniczych

KP PSP

KP PSP

-

Priorytet

Wskaźniki produktu

Wartość bazowa

wdrożenie programów
kierunkowych
służących rozwojowi
ratownictwa
specjalistycznego
(zawierające standardy
sprzętowe i
szkoleniowe)
-Wdrożenie planu
rozwoju ratownictwa
podstawowego

szkolenia OSP, które mają
zapewnić funkcjonowanie
systemu po roku 2011.

-Liczba ćwiczeń
przeprowadzonych wg
jednolitej metodyki
(rozliczanie celów)
określonej w
wytycznych do
doskonalenia
zawodowego
-Liczba inspekcji
gotowości operacyjnej

W 2009 roku rozpoczęto
przeprowadzanie szkoleń
w oparciu o jednolitą
metodykę prowadzenia
szkoleń i ćwiczeń.
Inspekcje prowadzone są w
oparciu o wytyczne
Komendanta
Wojewódzkiego. Rocznie
na terenie powiatu
nowotomyskiego w JRG
przeprowadza się 4 kntrole
Got. Bojowej, oraz
przeprowadza się 18
inspekcji w jednostkach
OSP w KSRG. Dodatkowo
planuje się
przeprowadzanie inspekcji
gotowości bojowej w
jednostkach OSP z poza
KSRG.
- W razie potrzeby
korzystamy z pomocy
psychologa z KW.

Na terenie powiatu
wsparcie
psychologiczne
odbywa się przez
psychologa z KW. w
KP PSP NT. nie

Wskaźniki
rezultatu
(grup) spełniających
standardy sprzętowe,
szkoleniowe i
planistyczne

Wartości docelowe
dowódczej w
szeregach OSP
mającej zapewnić
wdrożenie
programów
umożliwi
podejmowanie
działań
adekwatnych do
przewidywanych
zagrożeń przy
założonych
kryteriach
czasowych.

-Liczba
zrealizowanych
wniosków po
ćwiczeniach
-wskaźniki
gotowości
podmiotów ksrg
(sprzętowe,
szkoleniowe,
lokalowe,
planistyczne)

Zakłada się że
systemowe
podejście do
ćwiczeń, szkoleń i
inspekcji zaowocuje
poprawą gotowości
podmiotów ksrg
(wg opracowanych
kryteriów) oraz
spowoduje lepsze
rozpoznanie
obiektów i
niwelowanie
zagrożeń.

-Wskaźnik trudny do
określenia; zakłada
się że ilość próśb o
interwencję
odzwierciedlać
będzie zaufanie do
tego typu pomocy.

Docelowo KP PSP
NT. będzie
korzystała z pomocy
psychologa z KW w
przypadku
zgłoszenia takiej
potrzeby przez
funkcjonariuszy.
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Realizacja

Podmioty
współdziałające

KP PSP

KP PSP

KP PSP

Priorytet

II/4. Racjonalizacja
zatrudnienia w jednostkach
organizacyjnych PSP

II/5 Rozwój i doskonalenie
kształcenia i doskonalenia
zawodowego kadr dla
potrzeb PSP, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony
ludności

Wskaźniki produktu
przewiduje się
zatrudnienia
psychologa na stałe, na
dzień dzisiejszy nie ma
takiej potrzeby.
1) Dostosowanie
regulaminu
organizacyjnego do
obowiązujących
przepisów i potrzeb
zadaniowych
jednostek
organizacyjnych
komendy,
2)stworzenie zasobu
kadry rezerwowej
oraz zapewnienie
ciągłości zatrudnienia
w jednostkach
organizacyjnych
komendy,
3) opracowanie
ścieżki awansu
zawodowego
funkcjonariuszy i
pracowników KSC
zgodnie z
możliwościami i
bieżącymi
potrzebami komendy
1) Systematyczne
prowadzenie szkoleń
specjalistycznych i
doskonalących dla
członków OSP oraz
prowadzenie nadzoru
nad ww. szkoleniami,
2) maksymalne
zwiększenie liczby
funkcjonariuszy
kierowanych do SA
PSP i na kursy
uzupełniające wg
bieżących potrzeb
komendy,

Wartość bazowa

Wskaźniki
rezultatu

Wartości docelowe

1) Regulamin
organizacyjny jest na
bieżąco dostosowywany do
obowiązujących przepisów
i potrzeb zadaniowych
jednostek organizacyjnych
komendy,
2)na chwilę obecną w
komendzie nie ma zasobu
rezerwy kadrowej,
3)ścieżka awansu
zawodowego
funkcjonariuszy i
pracowników KSC
opracowywana jest w
miarę potrzeb komendy
oraz posiadanych środków
finansowych

1)Wskaźnikiem
może być liczba i
rodzaj
zajmowanych
stanowisk obsady
komendy,
2)parametry na
chwilę obecną są
trudne do
wyznaczenia,
3)można założyć
wskaźnikiem
jakości
wykonywanych
zadań i posiadanych
umiejętności oraz
kwalifikacji.

Zakłada się że
racjonalizacja
polityki kadrowej,
elastyczność
zakresów czynności
oraz stworzenie
możliwości awansu
zawodowego
skutkować będzie
wysokim poziomem
realizacji zadań
służbowych,
minimalnym
generowaniu
nadgodzin oraz
wysokim stopniem
satysfakcji
pracowników.

KP PSP w Nowym
Tomyślu
Lata 2010 - 2020

Brak

Zakłada się ze
systematyczne
podwyższanie
kwalifikacji
zawodowych oraz
zwiększenie
możliwości
kontynuowania
nauki w szkołach
pożarniczych
skutkować będzie
znaczącym
podniesieniem
poziomu
kompetencji oraz

KP PSP w Nowym
Tomyślu
Lata 2010 - 2020

Jednostki OSP z terenu
powiatu
nowotomyskiego, Urząd
Miasta i Gminy Nowy
Tomyśl

1)Szkolenia członków
OSP z powiatu
nowotomyskiego
realizowane są
systematycznie przez
funkcjonariuszy KP PSP,
2) istnieje zbyt mała ilość
miejsc w SA PSP i na
szkoleniach
uzupełniających w
stosunku do realnych do
potrzeb szkoleniowych
komendy,
3) istnieje zbyt mało
jednostek uprawnionych

1)Wskaźnikiem
może być liczba
wyszkolonych
członków OSP,
przeprowadzonych
szkoleń w danym
roku oraz
uzyskanych
wyników
egzaminów
końcowych,
2)wskaźnikiem jest
liczba
funkcjonariuszy
przeszkolonych w
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Realizacja

Podmioty
współdziałające

Priorytet

III/1. Monitorowanie
zasobów do reagowania na
zagrożenia w kontekście ich
występowania

Wskaźniki produktu

Wartość bazowa

3) przeprowadzanie
systematycznych
szkoleń
specjalistycznych JRG
i pracowników
administracyjnych
komendy
(np. ratownictwo
chemiczne i kursy
pedagogiczne )
4) prowadzenie
bieżącej weryfikacji
analizy potrzeb
szkoleniowych w
komendzie,
5) propagowanie zasad
ochrony ppoż. w
jednostkach
szkolnictwa w
powiecie
nowotomyskim,
6)podnoszenie
poziomu sprawności
fizycznej strażaków
PSP i OSP oraz
aktywny udział w
organizowaniu
zawodów sportowo
pożarniczych.

do przeprowadzania tych
szkoleń,
4) weryfikacja potrzeb
szkoleniowych komendy
prowadzona jest na
bieżąco,
5) propagowanie zasad
ochrony ppoż.
prowadzone jest przez
funkcjonariuszy wg
potrzeb,
6) realizowane są
systematyczne ćwiczenia
sprawnościowe oraz
zawody sportowo
pożarnicze podnoszące
sprawność fizyczną
strażaków.

Doskonalenie narzędzi
informatycznych do
monitorowania
gotowości podmiotów
ksrg

Aktualnie monitoringowi
podlega JRG, OSP w
KSRG oraz OSP z poza
KSRG:
-czasy dysponowania
-czasy dojazdu do
zdarzenia,
-obsada osobowa zastępów
-Średni czas dysponowania
(z rozbiciem na podmioty
ksrg).
Aktualnie średnio 60
sekund dla JRG i 4 min dla
OSP w KSRG

Wskaźniki
rezultatu
SA PSP i na kursach
uzupełniających w
stosunku do
realnych potrzeb
komendy,
4)parametry na
chwilę obecną są
trudne do
wyznaczenia
5)wskaźnikiem
może być liczba
spotkań w
jednostkach
szkolnictwa w celu
propagowania zasad
ochrony ppoż.,
6)wskaźnikiem
mogą być wyniki w
sporcie pożarniczym
oraz wyniki podczas
dokonywania
rocznego testu
sprawności
fizycznej.

-czas lokalizacji
(pożary) - około 17
min
- stosunek zdarzeń
małych do
pozostałej ilości
zdarzeń (pożary średnio na poziomie
około 31%
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Wartości docelowe

Realizacja

Podmioty
współdziałające

zapewni doskonale
wyszkolonych
pracowników.
Końcowym efektem
tej polityki będzie
zwiększenie
efektywności
wykonywanej
pracy, w pełni
wyszkolona kadra
oraz zwiększenie
możliwości
awansowych w
komendzie.
Natomiast w sporcie
pożarniczym
zakłada się
osiąganie wysokich
wyników.

Rozbudowa
systemu
monitoringu
(również w oparciu
o planowane
narzędzia
informatyczne)
pozwoli na poprawę
wskaźników oraz
opracowanie
nowych pozwalających na
poprawę mobilności
podmiotów ksrg.

KP PSP

-

Priorytet

Wskaźniki produktu

Wartość bazowa

Wskaźniki
rezultatu

Wartości docelowe

Ustalenie wskaźników
nastąpi po opracowaniu
stosownych programów

Ustalenie
wskaźników nastąpi
po opracowaniu
stosownych
programów

Zakłada się
spełnienie wymagań
na poziomie bliskim
100%

KP PSP
ZOW OSP
ZOP OZP

Aktualnie obowiązujący
normatyw wymaga
nowelizacji w kontekście
przewidywanych zagrożeń
i zadań służb
ratowniczych.

-liczba zakupionych
pojazdów wg typów
-średni wiek
pojazdów wg
kategorii
-liczba zakupionego
sprzętu wg kategorii
-średni wiek
poszczególnych
pozycji sprzętowych
-Ilość zakupionego
wyposażenia
osobistego wg
asortymentów
-% strażaków
posiadających
kompletne
wyposażenie w
ochrony osobiste
-Wskaźnik wycofań
i awarii
-Ilość środków
przeznaczonych na
przygotowanie
EURO 2012

Osiągnięcie pełnego
normatywu i
utrzymywanie
średniej wieku
sprzętu na
optymalnym
poziomie
(zaawansowanie
technologiczne i
mała awaryjność
sprzętu)

KP PSP

Realizacja

Podmioty
współdziałające

-Średni czas dojazdu do
zdarzenia to około 8 minut
Marginalnie odnotowuje
się problemy z obsada
osobową

III/2. Standaryzacja i
ekonomizacja zasobów
sprzętowych oraz
monitorowanie efektywności
w wypełnianiu zadań
zabezpieczenia logistycznego
PSP

-wypracowanie
standardu wyposażenia
dla OSP w KSRG z
uwzględnieniem
charakterystyki
zagrożeń
-ilość środków
przeznaczanych na
doposażenie jednostek
- ilość nabywanego
sprzętu wg rodzajów i
kategorii
- Opracowanie
normatywów dla ilości
i jakości sprzętu w
poszczególnych
jednostkach
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Z OSP

-

X. RAMOWY HARMONOGRAM OPRACOWANIA I WDRAŻANIA SRR
ETAP

ZADANIE

REALIZACJA

CZASOOKRES

I

Opracowanie strategii ogólnej
na lata 2010-2020

Zespół ds. opracowania
strategii

I półrocze 2010

Uszczegółowienie zadań do
realizacji - w ramach przyjętych
celów i działań

Naczelnicy wydziałów

2010

Realizacja i monitorowanie
strategii w kontekście przyjętych
wskaźników

Zespół ds. monitorowania
realizacji strategii

2010-2020

↓
II
↓
III
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ

XI. PODSTAWY PRAWNE OKREŚLAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ PSP I KSRG NA TERENIE POWIATU
[1].

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.);

[2].

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 z późn. zm.);

[3].

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.);

[4].

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (t.j. Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1222 z późn. zm.);

[5].

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 późn. zm.);

[6].

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. z 1999 r. Nr 111 poz. 1311);

[7].

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75, poz. 690 r. ze zmianami.);

[8].

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę
oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030);

[9].

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie terenu działania jednostek ochrony
przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz
zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów (Dz. U. z 1998 r. Nr 94, poz. 598);

[10]. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 1998 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i

trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 121, poz. 798);
[11]. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego

pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137);
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[12]. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz

szkolenia dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz.
U. Nr 215, poz. 1823);
[13]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U.

Nr 58, poz. 405);
[14]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania

do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 78, poz. 712);
[15]. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zasad pobierania opłat przez Państwową Straż Pożarną

za zlecone czynności kontrolno - rozpoznawcze (Dz. U. Nr 58, poz. 293 ze zm.);
[16]. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji komendy

wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 143 poz.1037);
[17]. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach

organizacyjnych PSP (Dz. U. Nr 54 poz. 448);
[18]. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie opiniowania służbowego strażaka

Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 80, poz.562 ze zm.);
[19]. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

28 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków

przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 20, poz.123);
[20]. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia

jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 93, poz.1035);
[21]. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków

Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. nr 266, poz.2247);
[22]. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez

kierującego działaniem ratowniczym (Dz. U. Nr 54, poz.259);
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[23]. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 1997 r. w sprawie długotrwałych akcji ratowniczych,

szczegółowych norm, zasad i warunków otrzymywania wyżywienia w czasie tych akcji oraz ćwiczeń lub szkolenia przez strażaków
Państwowej Straży Pożarnej lub inne osoby biorące w nim udział, a także przypadki, w których wypłaca się równoważnik pieniężny w
zamian za przysługujące wyżywienie, sposób ustalania jego wysokości oraz szczegółowe zasady wypłacania (Dz. U. Nr 160, poz.1098);
[24]. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów

powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego (Dz. U. Nr 130, poz.1073);
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