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I.   CHARAKTERYSTYKA POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO 

 
Powiat międzychodzki obejmuje swoim zasięgiem Gminy: Międzychód, Sieraków, Kwilcz                             

i Chrzypsko Wielkie. 

Powierzchnia powiatu wynosi ok. 737,75 km
2
 natomiast liczba ludności w powiecie to 36.883 osób. 

 Na ogólną powierzchnię terenu 737,75 km
2
 lasy zajmują obszar 325 km

2
, co stanowi 

44,11% ogółu powierzchni. Najbardziej zagrożony pod względem pożarowym jest teren Puszczy 

Noteckiej, który występuje w północnej części powiatu na terenie gmin Międzychód                         

i Sieraków. Zagrożenie stanowi jednolity kompleks leśny porośnięty drzewostanem sosnowym                   

w wieku ok. 60 letnim w I kategorii zagrożenia pożarowego lasów. 

Powiat międzychodzki w porównaniu z innymi powiatami Wielkopolski nie jest uprzemysłowiony, 

w zdecydowanej przewadze dominuje rolnictwo.  

Niemniej jednak cechą, która wyróżnia nasz Powiat w Wielkopolsce jest ponad 100 jezior   

w mocno pofałdowanym, polodowcowym krajobrazie Pojezierza Międzychodzko – 

Sierakowskiego. Można tu znaleźć jeziora o ponad 300 - hektarowej powierzchni oraz bardzo 

głębokie (do 45 m. głębokości). Właśnie w/w walory powodują, iż rok rocznie powiat nasz 

odwiedza kilkadziesiąt tysięcy turystów z całego kraju, w szczególności w okresie letnim oraz 

wczesno jesiennym. Największe ośrodki wypoczynkowo – rekreacyjne znajdują się na terenie 

gminy Międzychód, tj. – Mierzyn Ustronie oraz na terenie gminy Sieraków – OSiR i TKKF 

Największe zakłady pracy: 

- PPH ,,PPH Baser Polska” Sp. z o.o.  w  Międzychodzie  -  wyroby z żywic poliestrowych – 

elementy pojazdów typu  zderzaki, bagażniki, kadłuby pojazdów (zasięg nie wykracza poza teren 

zakładu).                                                                                                                                       

- PPH „MARBOPUR” Sp. z o.o.   Bielsko – Międzychód   - produkcja elementów samochodowych 

(siedziska, zagłówki) z pianki poliuretanowej (zasięg nie wykracza poza teren zakładu). 

- B.A. Glass Poland Sp. z.o.o. Sieraków – produkcja opakowań szklanych. 

- MARMITE Łowyń - produkcji brodzików, wanien i umywalek 

- SCHED_POL Międzychód – Bielsko  - wyposażenie łazienek; brodziki, wanny itp ( żywice ) 

wyroby ze styropianu. 

Zagrożenia ekologiczne mogą stanowić w głównej mierze : 

- Rurociąg Naftowy "Przyjaźń" (zasuwa w miejscowości Wierzbno) - tranzyt przez gminy 

Międzychód i Kwilcz. 

- Gazociąg z gazem ziemnym zaazotowanym (Stacja redukcyjna w m. Wierzbno) - tranzyt przez 

gm. Międzychód. 

- Gazociąg Tranzytowy DN 1400 - tranzyt przez gm. Międzychód  i gm. Kwilcz. 
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W ruchu kołowym największe zagrożenia stanowi droga krajowa nr 24 łącząca miasta 

wojewódzkie Poznań i Gorzów Wlkp. Na odcinku Karolewice - Sterki oraz droga wojewódzka  

nr 160 na odcinku Lewice –Sowia Góra i droga wojewódzka nr 182 na odcinku Międzychód – 

Dąbrowa. Na wymienionych odcinkach dróg rok rocznie notuje się kilkadziesiąt wypadków 

komunikacyjnych. 
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II. SYTUACJA POŻAROWA I INNYCH ZDARZEŃ NA TERENIE POWIATU : 
        

Na terenie powiatu Międzychód obejmującego 4 gminy w roku 2020 powstało ogólnie                 

608 zdarzeń, z czego 139 pożarów, 420 miejscowych zagrożeń (m in. wypadki drogowe, usuwanie 

powalonych drzew i innych mających wpływ na bezpieczeństwo, a stwarzających zagrożenie), w 49 

przypadkach zanotowano fałszywe alarmy. 

 

GEOGRAFIA INTERWENCJI STRAŻY POŻARNYCH NA POSZCZEGÓLNYCH GMINACH : 

 

 
Gmina 

Pożary Miejscowe 

Zagrożenia  

Fałszywe 

alarmy 

Ogółem Wzrost + 

Spadek – 

w 2020 r. 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

 

Międzychód 81 66 158 209 26 22 265 297 
 

Wzrost +32 

 

Sieraków 28 31 118 83 6 11 152 125 
 

Spadek - 27 

 

Kwilcz 24 21 61 103 7 11 92 135 
 

Wzrost +43 

 

Chrzypsko W. 20 21 46 25 6    5 72 51 
 

Spadek - 21 

 

R A Z E M 

 

153 139 383 420 45 49 581 608 Wzrost +27 

Wzrost + 

Spadek – 

w 2020 r. 

Spadek - 14 Wzrost +37 Wzrost +4 Wzrost +27  

 

 
ILOŚĆ POWSTAŁYCH ZDARZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH 2020 R. 
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PROCENTOWY PODZIAŁ RODZAJÓW ZDARZEŃ 

      

PROCENTOWY PODZIAŁ ZDARZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH 
 

 

 

ILOŚĆ I WIELKOŚĆ ZDARZEŃ 

 

 
     Zdarzenie 
                 
Gmina 

małe średnie duże b. duże lokalne 

 Pożar MZ Pożary MZ Pożary MZ Pożary MZ 

Międzychód 65 11 1 6 0 0 0 0 192 

Sieraków 31 4 0 6 0 0 0 0 73 

Kwilcz 20 2 1 9 0 0 0 0 92 

Chrzypsko 

Wielkie 

19 1 2 2 0 0 0 0 22 

RAZEM 135 18 4 23 0 0 0 0 379 

 

 

 

 

 

 

 

 

46%

16%

26%

12%

2019 r.

Międzychód Kwilcz Sieraków Chrzypsko

23%

69%

8%

2020 r.

Pożary

Miejscowe Zagrożenia

Fałszywe Alarmy

26%

66%

8%

2019 r.

Pożary

Miejscowe Zagrożenia

Fałszywe Alarmy

49%

22%

21%

8%

2020 r.

Międzychód Kwilcz Sieraków Chrzypsko
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UDZIAŁ JEDNOSTEK W ZDARZENIACH  

 

Lp. Gmina Ilość zdarzeń Ilość zastępów Ilość osób 

1 Międzychód 297 629 2237 

2 Sieraków 125 318 1378 

3 Kwilcz 135 333 1466 

4 Chrzypsko W. 51 169 790 

5 PSP 429 740 2381 

 
OFIARY ŚMIERTELNE I RANNI W ZDARZENIACH POWSTAŁYCH NA TERENIE POWIATU 

 
        Zdarzenie 

Gmina 
Pożary Miejscowe zagrożenia 

śmiertelne ranni śmiertelne Ranni 

Międzychód 0 1 2 22 

Sieraków 0 0 3 14 

Kwilcz 0 0 6 20 

Chrzypsko W. 0 0 0 5 

 

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYMI PRZYCZYNAMI POŻARÓW NA TERENIE POWIATU W 2020 R. BYŁY: 
 

Lp. Przyczyna Międzychód Sieraków Kwilcz 
Chrzypsko 

Wielkie 
RAZEM 

1 
NOD przy posługiwaniu się 

ogniem otwartym, w tym 

papierosy, zapałki 
19 8 4 7 38 

2 
NOD w pozostałych 

przypadkach 
5 2 2 1 10 

3 
Wady urządzeń i instalacji 

elektrycznych (bez urządzeń 

ogrzewczych) 
3 4 2 2 11 

4 
Nieprawidłowa eksploatacja 

urządzeń i instalacji 

elektrycznych 
1 0 0 0 1 

5 
Wady urządzeń 

ogrzewczych na paliwo stałe 
1 0 0 0 1 

6 
Nieprawidłowa eksploatacja 

urządzeń ogrzewczych na 

paliwo stałe 
7 5 3 3 18 

7 
Wady urządzeń 

mechanicznych 
2 2 0 0 4 

8 Wady środków transportu 3 1 1 2 7 

9 
Podpalenia (umyślne) w tym 

akty terroru 
9 1 4 0 14 

10 Samozapalenia biologiczne 0 0 1 2 3 

11 Inne przyczyny 9 2 3 1 15 

12 Nieustalone 0 2 0 0 2 
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NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYMI PRZYCZYNAMI MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ NA TERENIE POWIATU 

W 2020 R. BYŁY: 

 

Lp. Przyczyna Międzychód Sieraków Kwilcz 
Chrzypsko 

Wielkie 
RAZEM 

1 
Wady środków 

transportu 
2 3 2 3 10 

2 

Niezachowanie 

zasad w ruchu 

środków transportu 
26 12 23 7 68 

3 
Huragany silne 

wiatry 
32 26 13 6 77 

4 

Nietypowe 

zachowanie się 

zwierząt, owadów 
13 15 7 0 35 

5 Nieustalone 3 1 1 0 5 

6 Inne 120 18 52 7 197 
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SAMODZIELNE DZIAŁANIA JEDNOSTEK OSP I KP PSP NA TERENIE POSZCZEGÓLNYCH GMIN: 

 

 

 

Lp. 

 

Jednostki z terenu 

Gminy 

 

Ilość interwencji 

% udziału we 

wszystkich zdarzeniach 

na terenie powiatu 

1 Międzychód 31 5,10 

2 Kwilcz 68 11,18 

3 Sieraków Wlkp. 55 9,05 

4 Chrzypsko Wielkie 18 2,96 

5 KP PSP Międzychód  193 31,74 
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SYTUACJA NA TERENIE POWIATU MIĘDZYCHÓD W LATACH 1999 -2020 
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III.  INFORMACJE KADROWE 
  

W 2020 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej realizując zadania kadrowo- 

organizacyjne przyjęte na ten rok, dokonała zmian w stanie zatrudnienia funkcjonariuszy, który  

na dzień 31 grudnia 2020 roku, przedstawiał się następująco: 

limit etatowy funkcjonariuszy w KP PSP Międzychód; 48 

zatrudnienie funkcjonariuszy na dzień 31 grudnia 2020 roku: 45 

 

 funkcjonariusze w służbie stałej:    39 

 funkcjonariusze w służbie przygotowawczej:  6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZATRUDNIENIE WEDŁUG KORPUSÓW 

 

 ilość funkcjonariuszy w korpusie oficerskim:   6 

 ilość funkcjonariuszy w korpusie aspiranckim:   6   

 ilość funkcjonariuszy w korpusie podoficerskim:  24 

 ilość funkcjonariuszy korpusie szeregowych:    9 

 

ZATRUDNIENIE WEDŁUG KORPUSÓW  W UKŁADZIE ILOŚCIOWYM I  PROCENTOWYM 

 

 

 

39

6

Służba stała Służba przygotowawcza

87%

13%

Służba stała Służba przygotowawcza

13%

13%

54%

20%

Oficerowie Aspiranci Podoficerowie Szeregowi

6
6

24

9

Oficerowie Aspiranci

Podoficerowie Szeregowi
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PODZIAŁ FUNKCJONARIUSZY ZE WZGLĘDU NA POSIADANE WYKSZTAŁCENIE PRZEDSTAWIA SIĘ 

NASTĘPUJĄCO: 

 

 wykształcenie wyższe: 10 

 wykształcenie licencjackie:  9 

 wykształcenie policealne:  8 

 wykształcenie średnie:  18 

 wykształcenie zawodowe:  0 

 

PODZIAŁ FUNKCJONARIUSZY ZE WZGLĘDU NA POSIADANE WYKSZTAŁCENIE W UKŁADZIE 

ILOŚCIOWYM I PROCENTOWYM: 

10

9
8

18

0

Wyższe Licencjackie policealne

średnie podstawowe

22%

20%
18%

40%

0%

Wyższe Licencjackie policealne średnie podstawowe

 
 

ZATRUDNIENIE WEDŁUG WYSŁUGI LAT SŁUŻBY I PRACY: 

 

WYSŁUGA 

LAT SŁUŻBY 
Funkcjonariusze 

WYSŁUGA 

EMERYTALNA 
Funkcjonariusze 

0 - 5 13 0 - 5 5 

6 - 10 7 6 - 10 6 

11 - 15 13 11 - 15 12 

16 - 20 6 16 - 20 9 

21 - 25 4 21 - 25 6 

26 - 30 1 26 - 30 6 

31 - 35 0 31 - 35 0 

pow. 35 1 pow. 35 1 

RAZEM 45 RAZEM 45 
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ETATY ZATRUDNIENIA WEDŁUG SYSTEMU SŁUŻBY: 

 

Codzienny 8 

Zmianowy 37 

R A Z E M 45 

 

 

ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW CYWILNYCH: 

 

Limit etatowy 

Wykonanie 

  

Etatów Osób 

Pracownik Cywilny  1 1 

KSC  1 1 
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IV. JEDNOSTKI OSP – W KSRG I POZA KSRG 

 

OSP Sieraków 

 

OSP Lubosz 

 

OSP Kwilcz 

 

OSP Chrzypsko Wielkie  

 

OSP Łowyń  

 

OSP Chorzępowo 

 

OSP Kamionna  

 

OSP Kurnatowice 
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OSP KACZLIN  

W skład powiatu międzychodzkiego wchodzą 4 gminy, należą do nich Międzychód, 

Sieraków, Kwilcz i Chrzypsko Wielkie. Na terenie tych gmin znajduje się dziewięć jednostek OSP 

wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz dwadzieścia dziewięć 

Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych spoza systemu. 

Każda z gmin aktywnie działa w sferze ochrony przeciwpożarowej dbając o przeszkolenie 

członków OSP i dokładając wszelkich starań w celu doposażenia jednostek w sprzęt ratowniczy.              

W tym miejscu należy podkreślić, że członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, by spełniać 

warunki umożliwiające udział w działaniach ratowniczo gaśniczych systematycznie podnoszą 

swoje kwalifikacje i uzyskują uprawnienia uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach 

organizowanych nie tylko przez KP PSP w Międzychodzie, lecz również z własnych inicjatyw. 

Wynikiem takich działań jest liczba przeszkolonych 31 strażaków w szkoleniu podstawowym 

strażaków ochotników, wg. programu szkolenia zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP 

z listopada 2015 r. Niestety ze względu na sytuację epidemiczną nie udało się zrealizować 

zaplanowanych szkoleń dowódców, naczelników oraz kierowców konserwatorów sprzętu 

ratowniczego OSP, natomiast rozpoczęty w sierpniu 2020 r. kurs podstawowy OSP kontynuowany 

będzie w roku 2021. 
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V.  SPRZĘT PSP I OSP – STAN 
 

By akcje ratowniczo gaśnicze przebiegały w sposób sprawny i szybki strażacy muszą nie tylko 

posiadać odpowiednie kwalifikacje, umiejętności i uprawnienia, ale także dysponować 

odpowiednim i niezawodnym sprzętem. Jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Międzychodzie posiada 

na wyposażeniu m.in. samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalne, do których należą:  

1. Samochody ratowniczo - gaśnicze: 

  

GBA 2,5/25,5/5,5 GCBA 9,5/65 

 

 

 

 

                  
                     GBART 2,5/16/250 SLRR VW AMAROK 
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2. Samochody specjalne 

 
 

SHD 23 SLOP MITSHUBISHI 

  
SLKw RENAULT SLOP TOYOTA 

 

  

MICROBUS RENAULT POMPA M80/8 

 

Przyczepa wężowa 
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Należy również nadmienić, iż wszyscy strażacy podziału bojowego posiadają kompletne 

wyposażenie indywidualne, ubrania koszarowe i specjalne oraz buty bojowe.  

Dbając o skuteczność  akacji ratowniczo gaśniczych oraz akcji z zakresu prewencji 

społecznej podejmowane są również działania mające na celu doposażenie naszej Jednostki. Dzięki 

inicjatywom podejmowanym przez KP PSP Międzychód wspartym w wydatny sposób przez KW 

PSP w Poznaniu, WFOŚiGW w Poznaniu,  Samorządy powiatu międzychodzkiego, Komenda 

Powiatowa PSP oraz Jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Międzychodzie w roku 2020 doposażona 

została m.in. w: 

 Namiot pneumatyczny GTX 38 

 Skokochron GTX S1 

 Ubrania specjalne – 42 szt. 

 Buty specjalne – 35 par 

 Rękawice specjalne – 40 par 

 Ubranie żaroodporne ciężkie  USC-4 – 4 kpl. 

 Motopompa szlamowa PH-2400 

 Węże tłoczne W-110 - 20 szt. 

 Węże tłoczne W-75 – 20 szt. 

 Węże tłoczne W-52 – 20 szt. 

 Węże tłoczne W-42 – 10 szt. 

 Parawan ochronny GT 030 

 Aparat powietrzny AUER – 4 szt. 

 Butle kompozytowe AUER – 10 szt. 

 Sygnalizator bezruchu MSA motion SCOUT – 10 szt. 

 Kamera termowizyjna Drager UCF 7000 

 Ozonator, detektor ozonu 

 

  

UBRANIE ŻAROODPORNE, UBRANIE SPECJALNE 

 

 

 

BUTY SPECJALNE, RĘKAWICE SPECJALNE, 

KOMINIARKA NIEPALNA 
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WĘŻE TŁOCZNE W-110, W-75, W-52, W-42 

 

 
KAMERA TERMOWIZYJNA, DEFIBRYLATOR, 

BUTLA KOMPOZYTOWA, APARAT POWIETRZNY, 

SYGNALIZATOR BEZRUCHU 

 

 

 

  
 

Motopompa szlamowa PH 2400                                  Skokochron GTX S1 

 

  

Namiot pneumatyczny GTX 38                       Ozonator, detektor ozonu 

 

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo pożarowe gminy Międzychód oraz gmin ościennych 

pozyskano dla OSP Mokrzec lekki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu IVECO.  
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W jednostkach OSP występuje normatywna ilość sprzętu, jednakże stan sprzętu w 

niektórych jednostkach przede wszystkim silnikowego (motopompy) jest w znacznym stopniu 

niezadowalający – wyeksploatowany okres używalności średnio 20 lat.  

 

 

Jednostki OSP w KSRG z terenu powiatu doposażone zostały w następujący sprzęt: 

 OSP Chorzępowo – Aparaty powietrzne AUER - 2 szt., butle kompozytowe AUER – 2 szt., 

maski nadciśnieniowe AUER – 2 szt., sygnalizatory bezruchu MSA motion SCOUT – 2 szt., 

opryskiwacz spalinowy. 

 OSP Kaczlin – średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu VOLVO, opryskiwacz 

spalinowy, 

 

 OSP Kamionna – Aparaty powietrzne AUER – 2 szt., sygnalizatory bezruchu MSA motion 

SCOUT – 2 szt., radiotelefony Motorola 4600e – 2 szt. ozonatory – 2 szt., opryskiwacz 

spalinowy STIHL, sygnalizatory bezruchu MSA motionSCOUT – 2 szt., 
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 OSP Kwilcz – łódź ratownicza Whaly 435 w zestawie z dronem podwodnym i sondą 

podwodną, aparat powietrzny AUER – 1 szt., opryskiwacz spalinowy STIHL – 5 szt., 

kombinezon chemoodporny – 20 szt. 

 OSP Lubosz – wentylator oddymiający, 

 OSP Łowyń – sygnalizatory bezruchu MSA motionSCOUT – 2 szt., kombinezon 

chemoodporny – 6 szt. 

 OSP Chrzypsko Wielkie – buty specjalne – 3 pary, węże tłoczne – 10 szt., radiotelefon – 1 

szt., kamizelka ratunkowa – 3 szt. 

 OSP Sieraków – opryskiwacz spalinowy, sygnalizatory bezruchu MSA motionSCOUT – 2 

szt., ściągacz linowy, ubranie specjalne – 2 kpl., kamizelka ratownicza RATOWNIK II i III 

– 4 szt., armatura wodna.  

 Ponadto przy udziale dotacji MSWiA, środków samorządowych i dotacji WFOŚiGW” jednostki 

OSP z terenu powiatu doposażone zostały m.in. o motopompy pożarnicze, aparaty powietrzne, 

węże pożarnicze, armaturę wodną, hełmy strażackie, ubrania specjalne, buty specjalne, rękawice 

specjalne, pasy strażackie, rozpieracz kolumnowy, ozonatory powietrza, opryskiwacze 

spalinowe, radiotelefony, stacje bazowe selektywnego wywołania DSP 52, zbiorniki wodne 

przenośne.  
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VI.  DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA I SZKOLENIOWA 
 

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza jest najliczniejszym wydziałem Komendy Powiatowej PSP w 

Międzychodzie. Realizuje szeroki zakres ustawowych zadań ratowniczych, których nadrzędnym 

celem jest  ratowanie życia, zdrowia i mienia mieszkańców naszego powiatu, a w przypadku 

zaistnienia potrzeby powiatów sąsiednich oraz innych na terenie całego kraju. 

W roku 2020 JRG, zgodnie z regulaminem organizacyjnym Komendy funkcjonowała na bazie       

36 etatów.  

Strażacy ci, wyjeżdżali w roku 2020 prawie każdego dnia, interweniowali w obronie życia 

zdrowia i mienia. Ogółem na terenie powiatu międzychodzkiego odnotowano 608 zdarzeń,  z czego 

139 pożary, 420 miejscowych zagrożeń i 49 alarmów fałszywych. Sytuacja ta spowodowała, że rok 

2020 w stosunku do roku 2019 był okresem ze wzrostem pod względem ilości działań ratowniczo – 

gaśniczych prowadzonych na terenie powiatu (więcej zdarzeń o 21). 

W 2020 roku JRG wyjeżdżało ogółem 429 razy do wszystkich zdarzeń. Jednak w wielu 

przypadkach nasze siły i środki były niewystarczające i na nic zdałyby się nasze starania, gdyby nie 

wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Strażacy ochotnicy w minionym roku po raz 

kolejny dowiedli, że są bardzo ważnym ogniwem potencjału ratowniczego powiatu 

międzychodzkiego. Bardzo cenimy ich obecność na terenie naszego działania i nie tylko podczas 

akcji ratowniczych, lecz na co dzień utrzymujemy z nimi stałe, partnerskie kontakty. Tym łatwiej 

jest nam realizować nałożone na nas zadania, ponieważ znaczna część obsady JRG, w czasie 

wolnym od służby, aktywnie działa w strukturach OSP. Mamy w swoich szeregach wielu 

funkcjonariuszy, którzy swoją wiedzę i doświadczenie przekazują druhom z Ochotniczych Straży 

Pożarnych. Statystyka powstałych zdarzeń, podobnie jak w latach poprzednich wskazuje również, 

że na terenie działania komendy przeważają miejscowe zagrożenia (69% ogólnej ilości zdarzeń), w 

których znaczący udział mają zdarzenia spowodowane siłami natury, wypadki i kolizje drogowe. 

Powoduje to, że działania ratownicze prowadzone są niemal zawsze przy współudziale innych służb 

takich jak Policja, Pogotowie Ratunkowe, służby drogowe i inne.  

W ramach rocznego planu doskonalenia zawodowego prowadzono również ćwiczenia na 

obiektach oraz operacyjne rozpoznania obiektów.  

Ćwiczenia na obiektach i zapoznanie z obiektami: 

 ZETBEER Orzeszkowo 

 ZETBEER Góra 

 DOMOS Wielowieś 

 Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie 

 Nadleśnictwo Bolewice – Leśnictwo Lewice 

 Baza obozowa ZHP – Jeleniec 

 Obóz harcerski Grobia 

 Rozpoznanie operacyjne jezior – Jeziora Śremskie, Jaroszewskie,  

Lutomskie 
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 Rozpoznanie operacyjne jezior – Jezioro Luboszek, Lubosz Wielkie,  

Obieżne 

 Rozpoznanie operacyjne jezior – Jezioro Mierzyńskie, Radgoskie 

 Rozpoznanie operacyjne jezior – Jezioro Chrzypskie Wielkie 

 Rozpoznanie operacyjne jezior – Jezioro Dormowskie, Łowyńskie 

 

     Dobór i typowanie obiektów do ćwiczeń uzgodniono z funkcjonariuszami wydziału ds. 

operacyjnych i kontrolno-rozpoznawczych KP PSP w Międzychodzie. 

Ćwiczenia zgrywające z jednostkami OSP w ilości 3 szt. na terenie powiatu oraz zapoznania                     

z obiektami, w których JRG uczestniczyła 18 razy w 2020 r. są efektywną formą szkolenia, która 

zapewnia doskonalenie zawodowe, odnoszące wymierne korzyści w postaci wiedzy o zagrożeniach 

na terenie powiatu, dlatego też będą kontynuowane w 2021 r.  

  

 

Warsztaty – pożary wewnętrzne 7-8 marzec 2020r. 

 

 

 

  

Ćwiczenia – Lasy 5 lipiec 2020r. 
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Ćwiczenia –ratownictwo wodne 11 lipiec 2020r. 

 

 

                                 

Ćwiczenia – rozpoznanie operacyjne kompleksów leśnych sierpień 2020r. 

Ćwiczenia zostały przeprowadzone z uwzględnieniem reżimu sanitarnego i miały na celu 

zapoznanie się z wyznaczonymi obiektami, a w szczególności ich zabezpieczeniem operacyjnym, 

jak również sprawdzenie możliwości przeprowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej na w/w 

obiektach. 

 Dodatkowo pozwoliły na sprawdzenie sił i środków przewidzianych do akcji ratowniczo-

gaśniczych, a także przyczyniły się do poprawy współpracy taktycznej  i zgraniu zastępów JRG, 

OSP. 

Z uwagi na pandemię KP PSP w Międzychodzie nie realizowała  w 2020r. zadań prewencji 

społecznej.  
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INFORMACJE Z PROWADZONYCH PROGRAMÓW PREWENCYJNYCH NA TERENIE DZIAŁANIA 

KP PSP W MIĘDZYCHODZIE W ROKU 2020. 

 

W roku 2020 funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Międzychodzie prowadzili działania z zakresu prewencji społecznej mające na celu zapewnienie 

właściwego bezpieczeństwa osobom wypoczywającym na terenach powiatu międzychodzkiego, a 

także samym mieszkańcom.  

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w państwie starano się dobrać odpowiednie 

formy przekazu tak, by utrzymywać kontakt ze społeczeństwem, ale dostosowując się do 

wprowadzanych obostrzeń. W tym celu utworzono m.in. konta na profilach społecznościowych: 

Facebook i YouTube, by dotrzeć także do mieszkańców powiatu międzychodzkiego, którzy są 

użytkownikami wyżej wymienionych mediów społecznościowych. W prowadzonych kampaniach 

informacyjnych zwrócono ponownie szczególną uwagę na zagrożenia, jakie niesie za sobą czad, 

który w okresie grzewczym jest szczególnie niebezpieczny. Informację o sposobach zabezpieczenia 

przedstawialiśmy na łamach prasy lokalnej, za pośrednictwem stron internetowych i mediów 

społecznościowych oraz podczas bezpośrednich spotkań edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą. 

Podjęto także działania w związku z akcjami:  

 „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO” – program edukacyjny zainicjowany i patronowany 

przez MSWiA – upowszechnialiśmy wiedzę z zakresu bezpiecznych zachowań w różnych 

okolicznościach (zachowanie nad wodą, pożary kominów, czad, lód, itp.) oraz przekazywaliśmy 

wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 

„CZUJKA na straży Twojego bezpieczeństwa!” mającą na celu zmniejszenie liczby ofiar 

oraz zmniejszenie ilości zdarzeń w sezonie grzewczym. Komenda Powiatowa PSP 

w Międzychodzie wspólnie ze Starostwem Powiatowym zorganizowała konkurs dla mieszkańców 

powiatu, w którym na podstawie nadesłanych ankiet z udzielonymi prawidłowymi odpowiedziami 

dotyczącymi okresu grzewczego wylosowano 30 formularzy, których właściciele otrzymali czujkę 

tlenku węgla. 

W okresie letnim prowadziliśmy działania prewencyjne pod kryptonimem „BEZPIECZNE 

WAKACJE 2020” jak co roku przeprowadziliśmy szereg wspólnych kontroli na obiektach, w 

których wypoczywali nasi najmłodsi turyści – dzieci i młodzież. 

W w/w zakresie nawiązaliśmy współprace z instytucjami takimi jak:  

 Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna,  

 Komenda Powiatowa Policji, 

 Nadleśnictwa.  

W okresie wakacyjnym pamiętaliśmy także o corocznej pladze pożarów  

w gospodarce rolnej w związku z tym umieściliśmy szeroką informację na stronie internetowej  
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KP PSP w Międzychodzie na temat prac żniwnych i omłotowych. Przedstawiane informacje miały 

za zadanie wyczulić głównie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego prac polowych, 

informować o odległościach jakie należy zachować przy ustawianiu stogów, oborywaniu ściernisk 

w tych miejscach, które są narażone na zapalenie od wyrzuconego niedopałka papierosa czy 

chociażby od rozgrzanej rury wydechowej. 

 Ze względu na to, że w 2020 r. nie odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze 

jednostek OSP, komenda zorganizowała dla strażaków OSP i adeptów pożarnictwa MDP dwa 

konkursy plastyczne, których współorganizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Międzychodzie, 

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Międzychodzie oraz Ochotnicza Straż Pożarna 

w Luboszu. Konkursy pt. „Strażacka Kartka Bożonarodzeniowa” oraz „Strażacy kontra COVID-

19” dotyczyły przygotowania kartki świątecznej z motywem strażackim oraz kilku stronnicowego 

komiksu przedstawiającego walkę straży pożarnej z koronawirusem. 

 

 

ZADANIA REALIZOWANE W 2020 R.  RAMACH BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY: 

STATYSTYKA WYPADKÓW I CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU ZE SŁUŻBĄ 

(ZAWODOWYCH ) 

 

W roku 2020 wśród strażaków PSP odnotowano 4 wypadki, które wystąpiły 3 przypadki w 

trakcie działań – ratowniczo gaśniczych a w jednym przypadku w trakcie zmiany służby, natomiast 

w roku 2020 wśród strażaków pełniących służbę w KP PSP Międzychód nie odnotowano żadnego 

wypadku. W roku 2020 nie odnotowano wypadów członków OSP. 

 

 

 
Jak widać z powyższego wykresu, w ostatnim roku ilość wypadków zmalała. 
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Wskaźnik ciężkości wypadków jest obliczany na podstawie ilości dni niezdolności do pracy w odniesieniu 

do ilości poszkodowanych, widzimy, że w roku 2020 nastąpił wyraźny wzrost w porównaniu z rokiem 

ubiegłym, wynik ten jest podyktowany tym, iż ilości wypadów w roku 2020 była wyższa i w związku z tym 

ilość dni niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku znacznie wzrosła. 

 

Kolejnym istotnym parametrem jest wskaźnik częstotliwości wypadków, obliczany na podstawie ilości 

strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych podzielona przez ilość strażaków poszkodowanych – jak 

widać na poniższym wykresie wartość ta znacznie wzrosła.  

 

 

Aby wskazać obraz ciężkości wypadków w 2020 roku koniecznym było załączenie poniższego 

wykresu wskazującego ilość dni niezdolności do pracy. 

Łączna liczba dni niezdolności do pracy poszkodowanych wyniosła w 2020 roku 235 dni, co dało 

znaczny wzrost w odniesieniu do roku ubiegłego. 
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W roku 2020 nie wypłacano odszkodowań powypadkowych. 

 

Należy podkreślić, że nie zanotowano chorób zawodowych ani też innych schorzeń pozostających 

w związku ze służbą. 

 

1. KONSERWACJA I NAPRAWY SPRZĘTU POŻARNICZEGO ORAZ POZOSTAŁA 

SŁUŻBA I PRACA NA TERENIE I W OBIEKCIE JEDNOSTKI. 

W roku 2020 dokonano wzorem lat ubiegłych w miesiącu październiku przegląd techniczny 

pojazdów pożarniczych oraz sprzętu występującego na ich wyposażeniu uzyskując bardzo wysoką 

ocenę tj. 5,82. W roku 2020 z uwagi na panującą pandemię nie prowadzono realizacji komisji 

obszarowych. 

 

2. TEREN I BUDYNKI. 

Obiekt w którym mieszczą się JRG i KP PSP Międzychód został ostatecznie oddany do użytku 30 

listopada 1998 roku.  

W ostatnich kilkunastu latach przeprowadziliśmy następujące większe inwestycje: 

- termomodernizacja ścian i dachów budynku, 

- wymiana kotłów gazowych, 

- wymiana detekcji gazu wraz z zapewnieniem systemu alarmowego, 

- modernizacja pomieszczeń KP i JRG, 

- remont pralnio – suszarni z wyposażeniem jej w profesjonalną pralkę i 2 suszarki, 

- wymiana okien, 

- wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, 

- remont korytarzy, 

- wymiana bram na garażach, 

- zapewnienie dla obiektu monitoringu, 

- wymiana oświetlenia zewnętrznego, 

- remont archiwum, 

- remont pomieszczenia kotłowni gazowej, 

- wymiana instalacji elektrycznej oraz rozdzielni na garażach pomocniczych, 

- remont garaży pomocniczych oraz pomieszczeń technicznych, 

- wymiana utwardzenia z kostki na podjeździe przed garażami wyjazdowymi głównymi, 

- wykonanie wewnętrznego parkingu dla pracowników, 
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- wymiana rynien oraz opierzenia, 

- odnowa oraz malowanie elewacji, 

- zapewnienie dla bram wyjazdowych oświetlenia otwarcia bramy, 

- naprawa oświetlenia bezpieczeństwa na najbliższym skrzyżowaniu, 

- zapewnienie na garażach wyjazdowych oświetlenia bezpieczeństwa oraz ewakuacyjnego, 

- zapewniono w biurach KP oraz świetlicy JRG klimatyzatory, 

Ponadto w SKKP przeprowadzono 2 razy badania w celu określenia poziomu promieniowania – 

wynik wyszedł dobry. 

Przeprowadzono w ostatnim czasie remont pomieszczeń suszarni i pralni oraz pokój d – cy zmiany 

zapewniając profesjonalne urządzenia oraz poprawiono natężenie oświetlenia. 

Przy stanowiskach pracy w pomieszczeniach warsztatowych, garażowych, ODO występują 

instrukcje BHP, ponadto w sekretariacie oraz na SKKP występuje teczka z zebranymi instrukcjami 

bhp. Pracownicy znają miejsca lokalizacji w/w instrukcji. 

 

3. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE BUDYNKÓW. 

Istniejące urządzenia i instalacje utrzymywane są w dobrym stanie technicznym, prowadzone są 

okresowe przeglądy. Zauważone w czasie eksploatacji usterki są bieżąco usuwane.  

 

4. POMIESZCZENIA I STANOWISKA PRACY. 

Instrukcje bhp, instrukcje stanowiskowe obsługi urządzeń są dostępne. Obiekty są oznakowane 

tablicami bhp. 

 

5. SPRZĘT POŻARNICZY. 

Będący na wyposażeniu sprzęt pożarniczy poddawany jest regularnie badaniom, kontrolom 

technicznym, przeglądom i legalizacji.  

 

6. ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ. 

Aparaty posiadają wymagane atesty i są użytkowane zgodnie z wyznaczonymi okresami, 

prowadzone są terminowo badania i kontrole techniczne. Załoga posiada umundurowanie specjalne 

atestowane. Dla potrzeb ewentualnej wymiany umundurowania specjalnego zapewniono bazę ubrań 

zastępczych.  

 

7. SZKOLENIE BHP. 

Szkolenie bhp odbywa się zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Prowadzone jest szkolenie 

wstępne, okresowe w ramach programu doskonalenia zawodowego, instruktaż stanowiskowy, 

szkolenia na podstawie wyników prowadzonych dochodzeń powypadkowych  oraz specjalistyczne 

szkolenia w formie kursów. 

 

8. NADZÓR KADRY DOWÓDCZEJ I KIEROWNICZEJ. 

Kadra dowódcza i kierownicza sprawuje nadzór w zakresie organizowania i prowadzenia zgodnie z 

wymaganiami bhp - szkolenia pożarniczego, ćwiczeń, zawodów i działań ratowniczych.  

Zajęcia prowadzone są pod nadzorem dowódców zmian lub dowódcy JRG, Z-cy D-cy JRG.  

W rocznym programie szkolenia przewidziano tematykę bhp - zrealizowano. Informacje o ryzyku 

zawodowym, zagrożeniach i środkach zapobiegających zagrożeniom podawane są przy omawianiu 

poszczególnych tematów wchodzących w zakres programu doskonalenia zawodowego z taktyki, 

sprzętu, wychowania fizycznego itd. 

Wyniki kontroli oraz testów mają wpływ na ocenę okresową funkcjonariuszy. 

 

9. WYŻYWIENIE I NAPOJE. 

Podczas długotrwałych akcji wyżywienie jest przewidywane zgodnie z obowiązującymi zasadami.  

Zasady te ujęte są w PLANIE RATOWNICZYM powiatu. 

 

10. ŚRODKI HIGIENY OSOBISTEJ. 

Środki higieny osobistej: 
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1. mydło 

2. pasta bhp i pasta do butów 

3. ręczniki 

zostały wydane załodze w ilości ponad normatywnej.  

Niezależnie wydano proszki, pasty do mycia podłóg, płyny do mycia okien, środki do utrzymania w 

czystości sanitariatów. 

 

11. BADANIA LEKARSKIE. 

Wszyscy funkcjonariusze posiadają aktualne badania lekarskie. 

 

12. KONTROLE I PRZEGLĄDY. 

W roku 2020 przeprowadzone zostały kontrole w ramach kontroli gotowości bojowej oraz przez 

służbę bhp. 

Drobne nieprawidłowości usuwano na bieżąco. 

Część zadań ujęto w „Planie modernizacji i rozwoju”. Należy wskazać, że z uwagi na 

przeprowadzone liczne prace budowlane i instalacyjne zadania opisane w planie w dużej mierze 

zostały już wykonane. 

 

13. USTALANIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW. 

Okoliczności i przyczyny wypadków ustalane są prawidłowo i terminowo. 

Terminowo i prawidłowo sporządzane są profilaktyczne wnioski powypadkowe i sporządzana jest 

dokumentacja. Prowadzone są kontrole czy wnioski powypadkowe są realizowane. 

 

14. REALIZACJA DECYZJI I ZALECEŃ. 

Wszystkie decyzje powypadkowe zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji. 

Zadania inwestycyjne określone w Planie Modernizacji i Rozwoju zostały wykonane w bardzo 

szerokim zakresie – w ramach posiadanych środków finansowych w budżecie.  

 

15. SŁUŻBA BHP. 

Służba bhp zadania realizuje prawidłowo, zgodnie obowiązującymi przepisami i Załącznikiem do 

Organizacji BHP w PSP. Stopień realizacji i skuteczność wykonania zakresu działania służby bhp 

mogłaby być większa gdyby nie budżetowe ograniczenia KP PSP w zakresie możliwości realizacji 

zaleceń. 

 

16. KOMISJE BHP. 

Komisja BHP dokonała przeglądu warunków pracy.  

Komisja realizowała następujące tematy: 

1. stan instalacji technicznych w obiektach JRG i KP – elektrycznych, ogrzewczych, 

gazowych, piorunochronnych, wentylacyjnych, kanalizacyjnych, 

2. zgodność warunków budowlanych w kontrolowanych obiektach z wymaganiami 

obowiązujących przepisów, 

3. stan sanitariatów i czystość w pomieszczeniach, 

4. warunki bhp w garażach, warsztatach, magazynach, 

5. stan wyszkolenia załogi i aktualność posiadanych uprawnień, 

6. stan sprzętu pożarniczego, 

7. analiza potrzeb jednostki w zakresie wyposażenia w sprzęt pożarniczy, 

8. stan środków ochrony indywidualnej, 

9. realizacja wydanych zaleceń pokontrolnych z ostatniego przeglądu. 

Komisja BHP zrealizowała swoje zadania prawidłowo i terminowo. 

Wydane zostały zalecenia pokontrolne, ustalono terminy realizacji i osoby odpowiedzialne.  

Część zadań ujęto w Planie Modernizacji i Rozwoju.  

 

17. KOMÓRKI ORGANIZACYJNE. 
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Prawidłowość realizacji przez poszczególne komórki organizacyjne ich obowiązków z zakresu bhp, 

współdziałanie z Komendantem jednostki w realizacji jego obowiązków z zakresu bhp – ocenia się 

dobrze.  

Komórki organizacyjne mają wyznaczone obowiązki i je realizują.  

W KP PSP organizowane są okresowo odprawy służbowe, na których omawiane są bieżąco 

problemy związane także z bezpieczeństwem i higieną pracy.  

Współpraca z  właściwą komórką organizacyjną jednostki nadrzędnej jest realizowana na wysokim 

poziomie. 

 

18. REALIZACJA ZALECEŃ ANALIZY STANU BHP Z ROKU POPRZEDNIEGO. 

Zadania będące w zasięgu finansowym KP zostały zrealizowane. 

 

19. ŚRODKI DYSCYPLINUJĄCE. 

Bezpośrednie środki dyscyplinujące nie były stosowane ponieważ nie zaistniały powody do ich 

stosowania. 

 

20. OCENA STANU BHP. 

W stosunku do roku ubiegłego nastąpiła poprawa stanu bhp w KP PSP.  

 

21. ZALECENIA. 

1. Nadzorować szczególnie ćwiczenia, zajęcia sportowe i wychowania fizycznego. 

2. Nadzór nad realizacją zadań z zakresu BHP podczas zaplanowanych prac modernizacyjnych  

na rok 2020. 

3. Pozyskanie środków na remont (kuchnia zmianowa, pokój dzienny, korytarze  

na poszczególnych piętrach, klatka schodowa, dalsza realizacja warunków pracy w zakresie 

wyposażania pomieszczeń w klimatyzatory). 
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VII.  DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO - ROZPOZNAWCZA 

           W 2020 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, realizując zadania 

kontrolno - rozpoznawcze przyjęte na miniony rok, przeprowadziła ogółem 76 kontroli 

obejmujących 125 obiektów, w tym: 

 18 obiekty użyteczności publicznej  

 55 obiekty zamieszkania zbiorowego 

 42 obiekty produkcyjno - magazynowe 

 4 obiektów mieszkalnych wielorodzinnych 

 6 innych obiektów 

 

 

ROZKŁAD KONTROLI OBIEKTÓW W LATACH 2018 - 2020. 

 

 

 

 

NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ NIEPRAWIDŁOWOŚCI W 2020 R. 

 

W czasie czynności kontrolno – rozpoznawczych w 2020 r. stwierdzono ogółem  

48 nieprawidłowości, które mogły stanowić potencjalne źródło powstania pożarów lub innych 

zagrożeń. 
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W czasie przeprowadzonych czynności kontrolno - rozpoznawczych stwierdzono również 

nieprawidłowości w zakresie innych zagrożeń występujących w kontrolowanych podmiotach,  

w tym: 

 w dokumentacji projektowej, 

 w zakresie wymagań techniczno-budowlanych. 

Ponadto o występowaniu tych nieprawidłowości informowano odpowiednie organy,  

w szczególności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

W związku ze zmianami przepisów w zakresie środowiska opiniowano przedkładane 

operaty przeciwpożarowe oraz prowadzono liczne kontrole obiektów, w których magazynowe są 

odpady. 

 Jak co roku szczególną uwagę oraz intensyfikację działań zwrócono na zapewnienie 

bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym podczas obozów bez stałej infrastruktury. 

Pomimo panującej pandemii odnotowano wiele turnusów.  

 

PODZIAŁ POSTĘPOWAŃ NAKAZOWO - EGZEKUCYJNYCH ORAZ WYDANE OPINIE W SPRAWIE 

ZABEZPIECZEŃ PPOŻ. ZA OKRES 2020 R. 

 

Na podstawie przeprowadzonych działań kontrolnych, w celu usunięcia stwierdzonych nie-

prawidłowości przez właścicieli, zarządzających i użytkowników obiektów lub terenów,   komenda 

wszczęła 21 postępowań nakazowo – egzekucyjnych, w tym m.in.: decyzje administracyjne, 

postępowania egzekucyjne, opinie, mandaty, upomnienia, stanowiska. 



Sprawozdanie z realizacji zadań za 2020 rok KP PSP w Międzychodzie 34 

 

 

 

ODBIORY PRZEPROWADZONE W 2020 ROKU 

 

W roku 2020 do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie 

wpłynęło 46 wniosków o wydanie stanowiska w zakresie dopuszczenia obiektu do użytkowania. 

Przedstawiciele KP PSP brali udział w 11 odbiorach w stosunku do których w 4 przypadkach 

przedstawili Komendantowi Powiatowemu materiały na podstawie, których zostały wydane 

sprzeciwy lub zgłoszone zostały zastrzeżenia lub uwagi w zakresie oddania obiektów do 

użytkowania.  

Uchybienia, które miały wpływ na wydanie stanowiska negatywnego w dużej mierze 

dotyczyły dokumentacji projektowej, a także braku przepisów z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej, jak i techniczno-budowlanych. Wśród nieprawidłowości mających wpływ na 

rodzaj stanowiska odnotowano m.in. uchybienia dotyczące dróg pożarowych, czy urządzeń 

przeciwpożarowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

4

11

Postępowania
Decyzje

Opinie

Stanowiska
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VIII.  DZIAŁALNOŚĆ KWATERMISTRZOWSKO - TECHNICZNA 

1. W pierwszym kwartale 2020 roku sporządzono zapotrzebowania i zamówienia na odzież 

specjalną, wyekwipowanie osobiste, odzież ochronną, umundurowanie służbowe i wyjściowe 

strażaka. 

2. Po złożeniu zapotrzebowania na środki finansowe dokonano zakupu następujących 

przedmiotów umundurowania, ekwipunku osobistego oraz środków czystości: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. W związku z przyjęciem do służby przygotowawczej strażaka zakupiono kompletny zestaw 

umundurowania służbowego oraz odzieży osobistej i ekwipunku. 

 

4. W 2020 dokonano zakupu 26 kompletów ubrań specjalnych w ramach środków 

pochodzących z Funduszu Wsparcia PSP oraz Programu modernizacji Policji, Straży 

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby ochrony Państwa w latach 2017-2020. 

Całkowity koszt zakupu wyniósł 122 035,30 zł. Największy udział w finansowaniu 

przedsięwzięcia miała Gmina Międzychód. 

Lp. Nazwa przedmiotu Ilość/ par, szt. Uwagi 

1.  Mundur wyjściowy  2  

2.  Koszula wyjściowa 12  

3.  Koszula służbowa 1  

4.  Rękawiczki skórzane 2  

5.  Czapka rogatywka 5  

6.  Buty wyjściowe 2  

7.  Sznur galowy 3  

8.  Sweter służbowy 3  

9.  Ręczniki 96  

10.  Mydło (kostka) 100 g 672  

11.  Pasta Bhp 500 g 216  

12.  Pasta do obuwia 40 g  192  

13.  Mydło w płynie 96  

14.  Ubranie koszarowe 2  

15.  Rękawice strażackie 40  

16.  Koszulki PSP 6  

17.  Buty specjalne 42  

18.  Spodnie KDS 2  

19.  Buty KDS 2  

20.  Buty gumowe 1  

21.  Pasek PSP 2  

22.  Buty koszarowe 2  

23.  Kominiarka 15  

24.  Śpiwory 10  
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5. Zakupu sprzętu pożarniczego, specjalistycznego oraz materiałów do bieżących prac w KP 

PSP dokonywano w ramach posiadanych środków finansowych przez cały rok 2020. W tym 

zakresie dokonano następujących zakupów: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 KP PSP Międzychód              

w II kwartale przyjęła w użyczenie z KW PSP w Poznaniu Opryskiwacz spalinowy Cedrus 

oraz stojaki automatycznego dozowania płynów firmy NOVAR.  

7. KP PSP Międzychodzie w otrzymała z KW PSP w Poznaniu w sorbent do substancji 

ropopochodnych DIATO (1000 kg) i środek pianotwórczy ROTEOR M (1 000 litrów) oraz 

Lp. Nazwa sprzętu Ilość Uwagi 

1.  Telefon komórkowy Alcatel 1B 1  

2.  Telefon komórkowy Huawei Y5 1  

3.  Skokochron GTX S1 1  

4.  Namiot GTX 38 1  

5.  Opryskiwacze Profession 12 1  

6.  Generator ozonu 1  

7.  Kosiarka STIHL 1  

8.  Serwer Dell R340 1  

9.  Defibrylator AED PELI 1  

10.  Pulsoksymetr S6 2  

11.  Dmuchawa ogrodowa STIHL 1  

12.  Fotel gabinetowy 2  

13.  Zestaw narzędzi RYOBI 1  

14.  Piekarnik AMICA 1  

15.  Płyta kuchenna AMICA 1  

16.  Kuchenka mikrofalowa AMICA 1  

17.  Kocioł gazowy Saunier 1  

18.  Sorbent mineralny Q-Sorb 1 340 kg  

19.  Środek pianotwórczy Fomin  1 000 l  

20.  Klimatyzator 2  
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węże pożarnicze W-52 (8 szt.), W-110 (20 szt.) na wyposażenie przyczepy wężowej 

zakupionej w 2019 roku.  

8. W roku 2020 w KP KP PSP Międzychód przeprowadzono następujące postępowania 

przetargowe:  

- (zapytanie o cenę) na dostawę paliwa dla KP PSP w Międzychodzie (wybrano ofertę firmy 

„Shell”) 

- (zapytanie o cenę) na dostawę serwerów, licencji i urządzeń sieciowych (wybrano ofertę 

firmy ,,Trecom Poznań SP. z o.o.”) 

- (rozpoznanie cenowe) na dostawę trzech zestawów kamer termowizyjnych dla trzech 

Komend Powiatowych  

- (zapytanie o cenę) na dostawę motopompy Szlamowej PH 2400 z osprzętem (wybrano 

ofertę firmy ,, PHU SYSTEM PLUS”) 

- (zapytanie o cenę) na zakup 10 kompletów ubrań specjalnych (wybrano ofertę firmy 

,,DEVA Poland Sp. z o.o.”) 

- (zapytanie o cenę) na dostawę namiotu pneumatycznego oraz skokochronu (wybrano 

ofertę firmy „PHU SYSTEM PLUS”) 

- (zapytanie o cenę) na dostawę parawanu ochronnego (wybrano ofertę firmy „PHU 

SYSTEM PLUS”) 

- (zapytanie o cenę) na dostawę pożarniczych węży tłocznych (wybrano ofertę firmy „PHU 

SYSTEM PLUS”) 

- (zapytanie o cenę) na dostawę środków ochrony indywidualnej strażaka (wybrano ofertę 

firmy „PHU SYSTEM PLUS”) 

- (zapytanie o cenę) na dostawę aparatów powietrznych (wybrano ofertę firmy „Target 

Safety Sp. z o.o. Sp. k.”) 

- (rozpoznanie cenowe) na dostawę suszarki bębnowej 

- (zapytanie o cenę) na dostawę ciężkich ubrań żaroodpornych (wybrano ofertę firmy „PHU 

SYSTEM PLUS”) 

- (zapytanie o cenę) na dostawę sygnalizatorów bezruchu (wybrano ofertę firmy „PHU 

SYSTEM PLUS”) 

- (zapytanie o cenę) na dostawę butli kompozytowych (wybrano ofertę firmy „PHU 

SYSTEM PLUS”) 

- (zapytanie o cenę) na konserwację masztu na budynku Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Międzychodzie (wybrano ofertę firmy „FOKS Maciej Ślęzak”) 
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9. Komenda Powiatowa PSP w Międzychodzie została doposażona w kamerę termowizyjna 

DRAEGER UCF 7000, która została sfinansowana ze środków WFOŚiGW w kwocie 

13 353,96 zł, oraz z Funduszu Wsparcia PSP w wysokości 15 000,00 zł. Dodatkowo 

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Międzychodzie zostało doposażone  

w telefon Cisco IP Phone 8865 z osprzętem, który został sfinansowany z budżetu Komendy 

w kwocie 6 062,77 zł, w tym z Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, 

Państwowej Straży Pożarnej i Służby ochrony Państwa w kwocie 2 983,00 zł. 

10. W ramach poprawy warunków pracy dokonano naprawy uszkodzonych narzędzi 

warsztatowych, zakupiono środki czystości do utrzymania porządku w pomieszczeniach KP 

PSP Międzychód, wymieniano żarówki oświetlenia wewnętrznego, wymieniono mocno 

wyeksploatowany sprzęt AGD w pomieszczeniach socjalnych JRG oraz zamontowano 

klimatyzatory w pomieszczeniach socjalno-bytowych JRG i KP. 

11. W roku 2020 KP PSP Międzychód zakupiła w ramach funduszu Wsparcia PSP: 

  

 

Największy udział w finansowaniu przedsięwzięcia miała Gmina Międzychód –                        

124 000,00 zł, Gmina Sieraków – 20 000,00 zł i Powiat Międzychodzki – 10 000,00 zł. 

12. Ekwiwalent za nie wydane sorty mundurowe wypłacony był zgodnie z planem finansowym 

komendy na rok 2020.  

13. Opracowano plan wydatków finansowych służby kwatermistrzowskiej na 2021 rok. 

 

Lp. Nazwa sprzętu Ilość Łączny Koszt 

1.  Motopompa Szlamowa PH 2400                   

z osprzętem 
1 13 000,00 

2.  Parawan ochronny 1 1 300,00 

3.  Węże tłoczne W-110, W-75, W-52,  

W-42 
70 

18 000,00 

4.  Aparaty powietrzne AIRGO PRO 4 12 437,76 

5.  Butle kompozytowe AUER 10 17 700,00 

6.  Sygnalizator bezruchu MSA 10 6 260,00 

7.  Ubranie żaroodporne ciężkie 4 13 720,00 

8.  Środki ochrony indywidualnej 

buty specjalne 
35 21 000,00 

9.  rękawice specjalne 35 7 000,00 

10.  kominiarki 10 950,00 
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14. W III i IV kwartale 2020 r dokonywano nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem dotacji 

KG PSP dla (9 jednostek) OSP z KSRG dla w kwocie 630 510,00 zł w tym kwota 

560 000,00 zł została przeznaczona na sfinansowanie zakupu średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kaczlin.       

 Nadzorowano również przebieg zakupów (dla 9 jednostek) OSP w ramach dotacji 

MSWiA w kwocie 61 320,00 zł.        

 W drugiej połowie 2020 ruszył program Dofinansowania jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych w kwocie 5000 zł, w której z powiatu międzychodzkiego wzięły udział 2 

jednostki OSP, w związku z niewykorzystanymi środkami z organizacji obozów MDP. 

Łączna kwota dofinansowania wyniosła 10 000,00 zł.  

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie ze złożonymi wnioskami.  

 

15. W KP PSP Międzychód dokonano okresowych przeglądów: instalacji kominowej                                 

i wentylacyjnej, instalacji elektrycznej i odgromowej, instalacji gazowej i kotłów CO, 

zerowania agregatów, oceny stanu technicznego wyposażenia, oraz przygotowano materiały 

do inwentaryzacji rocznej.  

 

16. W roku 2020 sukcesywnie wykonywane były przeglądy i naprawy sprzętu KP PSP 

Międzychód: mierniki wielogazowe, sprężarka do ładowania butli, zestaw hydrauliczne 

Lukas, przyrząd do badania masek i aparatów TESTER III, maski i aparaty powietrzne, 

przegląd podnośnika przez Urząd Dozoru Technicznego. Przeprowadzono też przegląd i 

wymianę tonerów w urządzeniach biurowych. 
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IX.  GOSPODARKA FINANSOWA W  2020 ROKU 

1.Dochody Skarbu Państwa – wynikające ze sprawozdania RB 27-ZZ 
Do dnia 31.12. 2020 roku  uzyskano następujące dochody  Skarbu Państwa.  

§ Plan Tytuły-szczegółowy opis 

ogółem  

§ 0750 1 008,00 1 008,00 Najem pomieszczeń do monitoringu 

§ 0970 

 

0,00 1 610,00 Koszt fałszywych alarmów 

Razem 1 008,00 2 618,00 x 
 

 

2. Zmiany w planie wydatków dokonywane w  2020 roku 

 

       dział 754 rozdział 75411 § 2110 

 

          Realizacja wydatków  w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa           

na podstawie planu wydatków na 2020 rok zatwierdzonego                                                     
Uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego  nr 44/65/2019   z dnia 14.11.2019  r.                                                    

oraz 10 zmianami wprowadzonymi Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Międzychodzkiego 

3. Dotacja celowa (z rezerwami celowymi)                                                                                                         

w dziale 754 rozdział 75411 

 

Wyszczególnienie Plan 

Po zmianach 

Otrzymane 

dotacje 

% 

(kol.3/2) 

Wykonanie % 

(kol.5/2) 
1 2 3 4 5 6 

Dział 754 – ogółem 

w tym: 

- wydatki bieżące 

- wydatki majątkowe 

 

 

4.673.993,00 

55 130,00 

 

 

4.673.993,00 

55 130,00 

 

 

         100,00 

            100,00 

 

     

4.673.919,23 

55 130,00 

       

 

 99,99 

100,00 

Razem 4.729.123,00   4.729.123,00 100,00   4.729.049,23 99,90 

 

 
w dziale 752 rozdział 75295 

 

Wyszczególnienie Plan 

Po zmianach 

Otrzymane 

dotacje 

% 

(kol.3/2) 

Wykonanie % 

(kol.5/2) 
1 2 3 4 5 6 

Dział 752 – ogółem 

w tym: 

- wydatki bieżące 

- wydatki majątkowe 

 

 

28.806,00 

0,00  

 

 

28.806,00  

0,00 

 

 

         100,00 

- 

 

               

28.806,00 

- 

       

 

 100,00 

-  

Razem 28.806,00  28.806,00 100,00     28.806,00 100,00 
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STRUKTURA WYDATKÓW W LATACH  2016 – 2020      ROZDZIAŁ 75411 

§ 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

3020,3070,4180 474.194 539.141 619.787 550.092 661.331 

Razem 474.194 539.141 619.787 550.092 661.331 

4010 16.566 29.849 31.645 43.824 46.785 

4020 26.790 38.885 41.347 55.177 58.731 

4040 4.038 2.992 5.384 5.599 6.276 

4050 2.262.904 2.378.943 2.359.336 2.727.883 3.007.166 

4060 81.519 82.379 105.129 171.025 233.719 

4070 174.944 185.482 203.246 193.909 224.697 

4080 0,00 67.550 13.510 0 0 

4110 14.030 17.923 14.080 20.022 21.563 

4120 1.284 1.757 1.920 2.585 2.739 

4170 5.000 0 5.400 5.280,00 8.400,00 

Razem                           
Płace +pochodne 

2.587.075 2.805.760 2.780.997 3.225.304 3.610.076 

4210 152.709 150.668 209.327 162.551 252.914 

4260 49.231 64.080 59.469 53.500 56.416 

4270 26.155 19.707 377.604 51.090 34.999 

4280 14.017 11.668 15.725 12.879 15.352 

4300 58.696 49.029 39.381 42.855 52.976 

4360 9.769 8.848 12.860 12.296 12.344 

4410 3.138 4.558 5.037 4.303 465 

4420 0 0 0 0 0 

4430 629 1.274 1.227 1.198 1.480 

4440 1.367 2.371 2.371 2.494 3.100 

4480 0 0 0 0 0 

4510 269 269 269 269 269 

4550 275 250 0 0 0 

4700 300 1.540 0 0 0 

4740 0 0 0 0 0 

4750 0 0 0 0 0 

4780 0 0 0 55 0 

Razem rzeczowe 316.555 314.262 723.270 343.490 431.315 

RAZEM 3.377.824 3.659.163 4.112.053 4.118.886 4.702.722 

6050  450.000 450.000 0 0 

6060  0 383.490 0 55.130,00 

Ogółem 3.377.824 4.109.163 4.957.544 4.118.886 4.757.852 
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STRUKTURA WYDATKÓW W LATACH  2016 – 2020    ROZDZIAŁ 75411 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 
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           Źródła finansowania wydatków w 2020 roku 

 

 Kwota % udział 

Dotacja celowa (razem z rezerwą) 4.757.929 97,76 

Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego 102.925 2,11 

Dotacje z WFOŚ i GW Poznań 0 0,00 

Inne – pozyskane przez Fundusz Wsparcia 6.500 0,13 

                           Ogółem  4.867.354 100,00 
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 Kwota W tym 

Wydatki 

bieżące 

Wydatki 

majątkowe 

Dotacja celowa ( razem z rezerwą) 4.757.929,00 4.757.852 0,00 

Dotacje z jednostek samorządu 

terytorialnego 
102.925,00 89.925,00 13.000,00 

Dotacje z WFOŚ i GW Poznań 0,00 0,00 0,00 

Inne – pozyskane przez Fundusz 

Wsparcia 
6.500,00 6.500,00 0,00 

                     Ogółem  4.867.354,00 4.854.277,00 13.000,00 

 

UDZIAŁ  WYDATKÓW  RZECZOWYCH  W  OGÓLNEJ  KWOCIE  PLANU   FINANSOWEGO 

za 2016 r.  kwota    316.555 zł     co stanowi          9,4% 

za 2017 r.  kwota    314.262 zł     co stanowi          7,6% 

za 2018 r.  kwota    723.270 zł     co stanowi        14,6% 

za 2019 r.  kwota    343.490 zł     co stanowi          8,3% 

za 2020 r.  kwota    402.509 zł     co stanowi          8,5% 
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4. Rezerwy celowe Ministra Finansów, rezerwy ogólne, środki pochodzące z przesunięcia pomiędzy 

częściami budżetowymi 

  

4.1 Rezerwa celowa  rozdział  75411 cz. 83 poz. 36       kwota 15.573,00 
Uchwałą Zarządu Powiatu Międzychodzkiego nr 58/85/2020 z dnia 19.03.2020 r., został zwiększony plan 

dotacji celowych. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83, poz. 36  w ramach Programu modernizacji 

Policji, Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020, przeznaczone są na wypłatę nagrody 

rocznej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Kwota zwiększenia  planu 15.573,00 zł w 

następujących paragrafach: 

§ 4040 kwota              613,00 zł 

§ 4070 kwota         14.842,00 zł 

§ 4110 kwota                94,00 zł 
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§ 4120 kwota                24,00 zł 

 

4.2. Przesunięcia między częściami rozdział  75411 z cz. 42        kwota 161.520,00  

Uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego nr XX/120/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. został zwiększony plan 

dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat za przedłużony czas pracy funkcjonariuszy. 

Kwota zwiększenia planu 161.520,00zł  w następujących paragrafach: 

§ 4180 kwota         161.520,00 zł 

 

4.3. Przesunięcia między częściami rozdział  75411 z cz. 42        kwota 169.168,00  

Uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego nr XX/120/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. został zwiększony plan 

dotacji celowej z przeznaczeniem na podwyżki uposażeń i wzrost pozostałych należności funkcjonariuszy. 

Kwota zwiększenia  planu  169.168,00zł  w następujących paragrafach: 

§ 4050 kwota         150.192,00 zł 

§ 4060 kwota             3.376,00 zł 

§ 4180 kwota           15.600,00 zł 

 

4.4. Rezerwa celowa  rozdział  75411              kwota 17.532,00  

Uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego nr XXII/134/2020 z dnia 25 września 2020 r. został zwiększony 

plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat za przedłużony czas pracy funkcjonariuszy. 

Kwota zwiększenia  planu  17.532,00zł  w następujących paragrafach: 

§ 4180 kwota           17.532,00 zł 

 

4.5. Rezerwa celowa  rozdział  75411              kwota 37.200,00  

Uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego nr XXIII/140/2020 z dnia 22 października 2020 r. został 

zwiększony plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup 10 kompletów ubrań specjalnych. Kwota 

zwiększenia planu 37.200,00zł  w następujących paragrafach: 

§ 4210 kwota         37.200,00 zł 

 

4.6. Zwiększenie budżetu państwa rozdział  75411        kwota 80.130,00  

Uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego nr XXIV/146/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. został zwiększony 

plan budżetu z przeznaczeniem na naprawę masztów antenowych, zakup namiotu pneumatycznego i 

skokochronu. Kwota zwiększenia  planu  80.130,00zł  w następujących paragrafach: 

§ 4270 kwota         25.000,00 zł 

§ 6060 kwota         55.130,00 zł 

 

4.7 Rezerwa celowa  rozdział  75411 cz. 83 poz. 22       kwota 8.000,00 
Uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego nr XXIV/146/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. został zwiększony 

plan budżetu z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy. Kwota 

zwiększenia  planu  8.000,00zł  w następujących paragrafach: 

§ 4180 kwota           8.000,00 zł 

 

4.8. Rezerwa celowa  rozdział  75411              kwota 11.000,00  

Uchwałą Zarządu Powiatu Międzychodzkiego nr 93/118/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. został zwiększony 

plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup środka pianotwórczego, defibrylatora, pulsoksymetrów i 

elektrod AED. Kwota zwiększenia  planu 11.000,00zł  w następujących paragrafach: 

§ 4210 kwota         11.000,00 zł 

 

 

4.4. Rezerwa Wojewody rozdział 75295   kwota 28.806,00 

Uchwałą  Rady Powiatu Międzychodzkiego nr XX/120/2020 z 02.07.2020 r., zgodnie z decyzją Wojewody 

Wielkopolskiego FB-I.3111.85.2020.3 z dnia 15.05.2020 r. został  zwiększony plan  o kwotę  28.806,00 zł   

w § 4210 z przeznaczeniem na zakup ubrania specjalnego, serwera oraz telefonu.   

Zadanie zrealizowano we wrześniu i grudniu 2020 r dokonując zakupu serwera, telefonu i ubrania 

specjalnego w kwocie 28.806,00 zł . 

 

5. Pozyskane środki pozabudżetowe 

Umowa podpisana na wydatki majątkowe na zakup pompy do wody zanieczyszczonej: 

 umowa RFB.032.3/2020 Gmina Międzychód                               kwota     13.000,00 zł  

                                                                                                Razem   13.000,00 zł 
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oraz umowy podpisane na wydatki bieżące na zakup sprzętu ochrony osobistej strażaka i węży 

tłocznych: 

 umowa RFB.032.3/2020 Gmina Międzychód    kwota         35.925,00 zł  

 umowa RFB.032.15/2020 Gmina Międzychód    kwota         24.000,00 zł  

 umowa OC 032.09/2020 Gmina Sieraków    kwota        20.000,00 zł 

 umowa SO.032.5.2020 Powiat Międzychodzki    kwota         10.000,00 zł 

 umowa 2/D 2020 Nadleśnictwo Sieraków                       kwota           3.000,00 zł  

 umowa 38/2020 Nadleśnictwo Pniewy     kwota         2.500,00 zł 

 umowa KF.364.30.2020 Nadleśnictwo Międzychód   kwota         1.000,00 zł 

 Razem        96.425,00 zł 

 

        Wykorzystanie środków z Funduszu Wsparcia przedstawia poniższe zestawienie: 

- faktura FA/216/10/2020 z dnia 14.10.2020 r. za zakup motopompy szlamowej dokonano dnia 

19.10.2020 r. zapłaty kwoty 13.000,00 zł za w/w sprzęt, 

- faktura FA/52/11/2020 z dnia 05.11.2020 r. zakup parawanu, zapłata w dniu 16.11.2020 r, 

- faktura FA/51/11/2020 z dnia 05.11.2020 r. zakup butów specjalnych, rękawic strażackich i 

kominiarek, zapłata w dniu 16.11.2020 r., 

- faktura 15359/10/2020 z dnia 29.10.2020 r. zakup kombinezonów ochronnych, zapłata w dniu 

16.11.2020 r., 

- faktura FA/103/11/2020 z dnia 10.11.2020 r. zakup węży tłocznych, zapłata 02.12.2020 r., 

- faktura FS 103/T/11/2020 z dnia 26.11.2020 r. zakup aparatów powietrznych, zapłata w dniu 

02.12.2020 r.,  

- faktura FA/93/12/2020 z dnia 04.12.2020 r. zakup butów specjalnych, zapłata w dniu 14.12.2020 r., 

- faktura 6/2020 z dnia 10.12.2020 r. zakup sygnalizatorów bezruchu, zapłata w dniu 14.12.2020 r., 

- faktura 503/2020 z dnia 17.12.2020 r. zakup ubrań specjalnych, zapłata w dniu 18.12.2020 r., 

- faktura 5/2020 z dnia 10.12.2020 r. zakup butli do aparatów powietrznych, zapłata w dniu 

22.12.2020 r., 

- faktura 7/2020 z dnia 10.12.2020 r. zakup ubrań żaroodpornych, zapłata w dniu 22.12.2020 r. 

   Realizując powyższe zakupy wykorzystano wszystkie środki przekazane na Fundusz Wsparcia PSP. 

 

Kwota 51.075,00 zł pozyskana z Gminy Międzychód przeznaczona została na zakup kamery 

termowizyjnej i 15 kompletów ubrań specjalnych. Przedsięwzięcie realizowane było przez Komendę 

Wojewódzką PSP w Poznaniu. 
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X.  DZIAŁALNOŚĆ KADROWO ORGANIZACYJNA 

 W roku 2020 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie 

nastąpiły zmiany kadrowe, które obejmowały przyjęcia i zwolnienia ze służby. Na zaopatrzenie 

emerytalne odszedł  jeden funkcjonariusz:  

z dniem 10 listopada 2020 r. mł.asp. Przemysław Lubik - starszy inspektor,  

W roku 2020 przyjęto do służby przygotowawczej jednego strażaka: 

z dniem 01 stycznia 2020 r. str. Martin Halasz 

 

 

Ślubowanie styczeń 2020 r. 

             Jak co roku 4 maja oraz 11 listopada  funkcjonariusze otrzymali awanse na wyższe stopnie 

służbowe. W roku 2020 wyższe stopnie służbowe otrzymało 22 funkcjonariuszy. Awanse na 

wyższe stanowiska służbowe w roku 2020 otrzymało 23 strażaków. Funkcjonariusze, którzy             

w 2020 roku wyróżnili się w trakcie pełnienia służby, a także poza nią zostali uhonorowani 

odznaczeniami oraz nagrodami pieniężnymi Komendanta Powiatowego PSP oraz Wielkopolskiego 

Komendanta Wojewódzkiego 

 

                                    Obchody Dnia Strażaka na terenie Komendy Powiatowej PSP w Międzychodzie  
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          Organizacja pracy Komendy Powiatowej PSP w Międzychodzie, realizowana jest na 

podstawie rocznego planu pracy. Wszystkie plany pracy sporządzone przez poszczególne komórki 

organizacyjne zostały w 2020 roku w pełni zrealizowane. 

Należy również zauważyć, iż międzychodzcy strażacy również systematycznie podnoszą 

swoje kwalifikacje zawodowe, jak i ogólne. Jeden zakończył kształcenie, a trzech naszych 

funkcjonariuszy podnosi obecnie swoje kwalifikacje zawodowe w Szkole Aspirantów PSP               

w Poznaniu.  

W roku 2020 zostały przeprowadzone kontrole wewnętrzne jedna w trybie zwykłym 

zgodnie z planem kontroli jak i jedna poza planem; kontrola wewnętrzna w trybie uproszczonym, 

realizowane przez pracowników naszej jednostki. 

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie dba nie tylko                      

o obecnych funkcjonariuszy, lecz również o tych, którzy kiedyś byli jej pracownikami. Obecnie do 

Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa z terenu działania Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Międzychodzie należy 46 osób. Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Międzychodzie, na bieżąco pomaga emerytom ubiegającym się o wsparcie finansowe    

z Funduszy Świadczeń Socjalnych. Wszystkie złożone w 2020 roku wnioski o udzielenie pomocy 

finansowej zostały zaopiniowane przez Komendanta Powiatowego i przesłane wraz z załącznikami 

do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. 

Biorąc pod uwagę, że służba strażaka nie kończy się nigdy pracownicy Komendy 

Powiatowej PSP w Międzychodzie w roku 2020 wypracowali 90.965 godzin służby z tego  

12.163 stanowią nadgodziny. W zamian za wypracowane godziny ponadwymiarowe strażakom 

należy się wolny czas lub rekompensata pieniężna. Po ciężkiej i wytężonej pracy należy się chwila 

wytchnienia. Chwilą tą niewątpliwie jest urlop wypoczynkowy. 

Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych i dodatkowych odbywa się na podstawie planów 

urlopów komendy. W roku 2020 wykorzystano urlopów wypoczynkowych  i dodatkowych 

wszystkich pracowników wyniósł  1708 dni ( 13.664 godzin). 

           Kolejną nieobecnością w służbie jest absencja chorobowa funkcjonariuszy w roku 

sprawozdawczym wyniosła 590 dni (4720 godzin), co stanowi  21,8 % wszystkich nieobecności, 

natomiast nieobecność w służbie spowodowana skierowaniami na kursy i szkolenia, delegacje 

wyniosła 410 dni (3280 godzin) tj. 15,2 % wszystkich nieobecności. 
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63%
22%

15%

Urlopy Absencja  chorobowa Kursy,szkolenia

 

 

XI.  NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA KOMENDY W 2020 R. 

 W większości zrealizowano zadania zaplanowane na 2020 rok co w znacznej mierze 

utrudniała pandemia spowodowana wirusem Covid 19 

 Wszystkie działania ratowniczo – gaśnicze zostały zakończone pomyślnie pod względem 

możliwości taktyczno – operacyjnych, o czym świadczy wysoki procent zaufania 

społecznego do naszej służby  

 Zrealizowano przedsięwzięcia dotyczące zakupu  sprzętu ochrony indywidualnej strażaków 

( ubrania specjalne, buty specjalne, rękawice, ubrania żaroodporne sprzęt ochrony dróg 

oddechowych) oraz motopompy szlamowej,  kamerę termowizyjną, defibrylator, ozonator, 

detektor ozonu . 

 Wyposażono KP PSP Międzychód w skokochron oraz namiot pneumatyczny 

 Uzyskanie pozytywnych efektów prewencyjnych w zakresie przestrzegania przepisów ppoż.  

 Organizacja szkolenia członków OSP oraz współpraca z samorządami w dziedzinie 

pozyskiwania sprzętu dla jednostek OSP  

 Właściwe przygotowanie pojazdów i sprzętu do przeglądów oraz utrzymanie w pełnej 

sprawności sprzętu transportowego i ratowniczego do prowadzenia działań ratowniczo – 

gaśniczych 

 

XII.  PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 Rok 2020 był rokiem bardzo trudnym przede wszystkim ze względu na pandemię 

spowodowaną wirusem Covid 19. Wymagał wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań 

oraz pokonywania barier związanych z pandemią . Niemniej udało się nam zrealizować 

szereg wytyczonych celów, zamierzeń i planów. Dzięki staraniom i dużemu 

zaangażowaniu KW PSP w Poznaniu, a także dzięki wsparciu finansowemu WFOŚiGW 

w Poznaniu, samorządom powiatu międzychodzkiego, możliwy był:   
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- zakup  sprzętu ochrony indywidualnej strażaków ( ubrania specjalne, buty specjalne, 

rękawice, ubrania żaroodporne sprzęt ochrony dróg oddechowych)  

- motopompy szlamowej,  kamerę termowizyjną, defibrylator, ozonator, detektor ozonu . 

- wyposażono KP PSP Międzychód w skokochron oraz namiot pneumatyczny 

 Podsumowując nasuwa się tylko jedna, ale za to  najważniejsza konkluzja.  To wspólne 

działania i podejście do służby z właściwym zaangażowaniem skutkować będzie 

sukcesami, a wzajemne zrozumienie i daleko idąca współpraca, zarówno na 

płaszczyźnie powiatowej jak i służbowej pokaże Komendę Powiatową PSP w 

Międzychodzie jako instytucję, która lokuje się na czele instytucji powiatowych i 

spełnia zadania, stawiane przez  społeczeństwo. 

 

 

 

XIII. NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA NA 2021 R. 

 

 współpraca z administracją rządową i samorządową w zakresie doskonalenia ochrony 

przeciwpożarowej oraz realizacji zadań zmierzających do ograniczenia zagrożenia życia, 

zdrowia i ochrony środowiska;  

 współpraca z Oddziałem Powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz 

Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w zakresie:  

 wdrożenia i doskonalenie  nowych zasad ratownictwa specjalistycznego w ramach KSRG 

 uzupełnienia wyposażenia w sprzęt ratowniczy zgodnie ze specjalizacjami które posiadają 

jednostki OSP wchodzące w skład KSRG 

 reorganizacja szkoleń członków OSP, w tym także pod kątem specjalizacji  

 szkolenia doskonalącego funkcyjnych OSP, 

 organizacji ćwiczeń praktycznych dla strażaków PSP i OSP mających na celu podniesienie 

poziomu wyszkolenia i doskonalenie współdziałania między jednostkami PSP i OSP;  

 restrukturyzacja środków transportu, a w szczególności w jednostkach OSP 

 Analiza ekonomiczna i organizacyjna funkcjonowania utrzymania obiektów Komendy;  

 Pozyskiwanie środków pozabudżetowych celem dokonania niezbędnych zakupów;  

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi w działaniach szkoleniowych i propagujących 

tematykę ratowniczą, bezpieczeństwo pożarowe oraz zasad udzielania pierwszej pomocy;  

 kształtowanie polityki kadrowej i organizacyjnej Komendy adekwatnej do posiadanych 

stanowisk, kwalifikacji i wykształcenia funkcjonariuszy;  

 


