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1 WSTĘP
Ochrona przeciwpożarowa definiowana jest jako całokształt
przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska
przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem,
powstałym w wyniku działania sił natury lub niedoskonałości rozwoju
cywilizacyjnego, a realizowana poprzez:
1) zapobieganie powstawaniu wyż. wym. zagrożeń (tworzenie ram prawnych,
katalogów zagrożeń, procedur ratowniczych, działalności kontrolno –
rozpoznawczej, itp.);
2) zapewnienie odpowiedniej ilości sił i środków do zwalczania zagrożeń
(m.in. tworzenie baz sprzętu, wykazów niezbędnego sprzętu ratowniczego,
sieci łączności teleinformatycznej i radiowej, wyszkolonych kadr
ratowników i dowódców);
3) prowadzenie działań ratowniczych.
Wnioskując z powyższej definicji, ochrona przeciwpożarowa jest
niezbędnym elementem zachowania bezpieczeństwa wewnętrznego. Jest jednym
z istotnych fundamentów kluczowych dla bezpiecznego rozwoju
technologicznego, infrastrukturalnego, społecznego - kulturalnego oraz ochrony
wszelkiego rodzaju świadectw zdobyczy cywilizacji i zachowania środowiska
naturalnego.
Celem „Strategii rozwoju ochrony przeciwpożarowej województwa
kujawsko – pomorskiego na lata 2008 – 2020” jest określenie kierunków działań
zmierzających do stworzenie w pełni kompleksowego i efektywnego systemu
bezpieczeństwa ludności, mienia oraz zachowania i racjonalnego użytkowania
środowiska naszego regionu, niezależnie od rodzaju i rozmiarów zagrożeń.
Wyznaczenie celów strategii rozwoju ochrony przeciwpożarowej województwa
kujawsko – pomorskiego poprzedzone zostało szczegółową analizą zagrożeń
występujących na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego. Prognozy
uwzględniają przewidywane kierunki rozwoju i rodzaje zagrożeń, opracowane
na podstawie zagrożeń powstałych na terenie województwa kujawsko –
pomorskiego w latach 2000 – 2007, katalogu zagrożeń występujących na terenie
województwa kujawsko – pomorskiego, dostępnych prognoz rozwoju
infrastrukturalnego, społeczno – kulturalnego oraz prognoz meteorologicznych.
Mając na uwadze powyższe aspekty rozwoju województwa kujawsko –
pomorskiego, a w szczególności nowe trendy rozwoju technicznego
i gospodarczego, niewłaściwe planowanie rozwoju ochrony przeciwpożarowej,
jako istotnego elementy systemu zarządzania kryzysowego, może spowodować
w efekcie jego niewydolność. Skutkiem nieefektywnej ochrony samej
infrastruktury krytycznej oraz przyjętych kierunków rozwoju gospodarki,
komunikacji, turystyki oraz innych dziedzin decydujących o atrakcyjności
regionu może być:
1) permanentne utrudnienie w komunikacji lądowej, kolejowej i wodnej;
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2)
3)
4)
5)

pogorszenie walorów przyrodniczych regionu;
uszczuplenie, bądź brak rozwoju bazy wytwórczej i usługowej;
pogarszanie infrastruktury technicznej;
zwiększenie liczby zgonów, ciężkich uszkodzeń ciała i schorzeń
wywołanych przez pożary, wypadki, skażenia środowiska naturalnego,
a więc obniżenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
Procesy związane z zarządzaniem bezpieczeństwem (zarządzenie
w stanach nagłych zagrożeń, sytuacji kryzysowych) w warunkach otaczającej
nas rzeczywistości przebiegają nieustannie i jednocześnie w wielu miejscach,
a realizowane są przez najróżniejsze podmioty i instytucje. Z całą pewnością
należy stwierdzić, że łączy te wszystkie działania wspólny model zarządzania
bezpieczeństwem, obejmujący cztery etapy:
1) ZAPOBIEGANIE – zdarzeniom powodującym zagrożenie życia zdrowia,
mienia i środowiska;
2) PRZYGOTOWANIE – do podejmowania skutecznych działań
ratowniczych;
3) REAGOWANIE – czyli bezpośrednie rozpoznawanie zagrożeń
i prowadzenie działań ratowniczych;
4) ODBUDOWA – zniszczonych obiektów, terenów, struktur gospodarczych,
socjalnych do stanu pierwotnego.
Oczywistą konsekwencją stosowania tego modelu jest fakt, że im większe
i efektywniejsze wysiłki organizacyjne i inwestycyjne w sprawny system
zapobiegania i przygotowania, tym większe nakłady na odbudowę,
a w konsekwencji mniejsze nakłady i zahamowanie zrównoważonego rozwoju
województwa. Biorąc powyższe pod uwagę „Strategia rozwoju ochrony
przeciwpożarowej województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2008 – 2020”
jest jednym z elementów stymulujących zrównoważony rozwój województwa
kujawsko – pomorskiego.
Głównymi czynnikami wpływającymi na ciągłe rozszerzanie się katalogu
zagrożeń są postępująca urbanizacja, rozwój gospodarczy i społeczny,
lokowanie potężnych inwestycji krajowych i zagranicznych na terenie naszego
regionu, rozwijająca się turystyka, działania zmierzające do zachowania
i racjonalnego użytkowania środowiska oraz zmiany klimatyczne powodujące
nasilenie występowania katastrof naturalnych. Istotnym elementem jest również
położenie geograficzne województwa kujawsko – pomorskiego na przecięciu
głównych arterii tranzytowych na osi wschód – zachód i północ – południe.
Nie bez znaczenia pozostaje również ryzyko rozprzestrzenienia się skutków
awarii o charakterze chemicznym, czy ekologicznym powstałych na terenach
województw granicznych, a w przypadku zagrożeń o charakterze
radiologicznym nawet innych państw.
W ramach prowadzonej polityki rozwoju państwa rząd RP przyjął
Strategię Rozwoju Kraju (SRK) na lata 2007 – 2015, która jest nadrzędnym
dokumentem strategicznym, określającym cele i priorytety rozwoju społeczno-
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gospodarczego Polski oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. SRK
wyznacza cele oraz identyfikuje obszary uznane za najważniejsze z punktu
widzenia osiągnięcia tych celów, na których koncentrowane będą działania
państwa Uwzględnia również najistotniejsze kierunki rozwoju gospodarki
światowej oraz cele, jakie stawia Unia Europejska w odnowionej Strategii
Lizbońskiej. Jako nadrzędny, wieloletni dokument strategiczny rozwoju
społeczno-gospodarczego kraju, SRK jest podstawową przesłanką opracowania
„Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013” i wynikających
z nich programów operacyjnych oraz stanowi odniesienie dla innych strategii
i programów rządowych, jak opracowywanych przez jednostki samorządu
terytorialnego. Dostrzegając rolę i znaczenie SRK „Strategia rozwoju ochrony
przeciwpożarowej województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2008 – 2020”
jest zgodna z celami i priorytetami SRK i „Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia 2007 – 2013”. „Strategia...” w jej regionalnym zasięgu stanowi
jeden z kluczowych fundamentów „zaplecza bezpieczeństwa”, tworząc tym
samym podwaliny niezbędne dla rozwoju zachowującego równowagę pomiędzy
celami gospodarczymi, społecznymi i wymogami środowiska.
„Strategia...” wspierając priorytety ogólnonarodowych dokumentów
strategicznych stanowi również element uzupełniający i wspierający
strategicznych dokumentów lokalnych oraz branżowych jakimi są: „Strategia
Rozwoju Województwa Kujawsko – pomorskiego na lata 2007 – 2020”,
„Strategia Rozwoju Państwowej Straży Pożarnej na lata 2007 – 2015”. Cele
i priorytety umieszczone w niniejszej „Strategii...” gwarantują bowiem wzrost
skuteczności ochrony:
1) środowiska i unikalnych walorów przyrodniczych;
2) infrastruktury i transportu;
3) bazy produkcyjnej i usługowej;
4) zasobów mieszkaniowych;
5) terenów wiejskich;
6) bazy turystycznej;
7) dóbr kultury i sztuki;
8) unikatowych zabytków;
na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.
Realizacja „Strategii...” ma związek z urzeczywistnieniem celu
nadrzędnego „Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – pomorskiego na lata
2007 – 2020”, cyt.: „Cel nadrzędny dotychczasowej strategii rozwoju
województwa kujawsko – pomorskiego w zapisie:
„poprawa konkurencyjności regionu i podniesienie poziomu życia
mieszkańców przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju
utrzymuje się jako cel nadrzędny prorozwojowych działań w wymiarze, co
najmniej najbliższej dekady.”
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W tym aspekcie realizacja „Strategii...” stanowi jeden z podstawowych
elementów ochrony priorytetowych działań strategicznych i zawartych w nich
działań strategicznych i głównych kierunków działań strategicznych „Strategii
Rozwoju Województwa Kujawsko – pomorskiego na lata 2007 – 2020”,
tj. „Rozwoju nowoczesnej gospodarki”, „Unowocześnienia struktury
funkcjonalno – przestrzennej regionu” i „Budowy kapitału społecznego”.
Realizacja celów i priorytetów „Strategii rozwoju ochrony przeciwpożarowej...”
stanowi „bezpieczne zaplecze” oraz jest spójna z głównym kierunkiem działań
strategicznych 3.5.3 Poprawa stanu bezpieczeństwa ludności, który stwierdza,
cyt.: „Dla redukcji, eliminacji zwłaszcza przyczyn odczuwanych zagrożeń,
wskazane są:
− uruchamianie programów informacyjno – prewencyjnych, w tym
inicjujących współdziałanie obywateli na rzecz poprawy bezpieczeństwa,
− uruchamianie systemów monitoringu zagrożeń porządku publicznego
i odnośnych interwencji,
− poprawa wyposażenia służb porządkowych i zintegrowanego ratownictwa
(medycznego, pożarowego, technicznego, powodziowego).
Jakkolwiek zadania z tego zakresu są kompetencją służb państwowych,
celowym jest ich inicjowanie, wspieranie przez samorządy i stowarzyszenia
obywatelskie.”
Jednocześnie „Strategia...” jest spójna z celem nadrzędnym „Strategii
Rozwoju Państwowej Straży Pożarnej na lata 2007 – 2015” - zorganizowanie
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (Zintegrowanego Systemu
Ratowniczego) jako elementu systemu bezpieczeństwa państwa i celami
strategicznymi:
1) „Przekształcenie KSRG w KSR - (cel strategiczny 5.1);
2) Zwiększenie skuteczności rozpoznawania i analizowania (prognozowania
i monitoringu) zagrożeń – (cel strategiczny 5.2);
3) Transformacja systemu szkolnictwa pożarniczego – (cel strategiczny 5.3);
4) Racjonalizacja zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Państwowej
Straży Pożarnej – (cel strategiczny 5.4);
5) Standaryzacja i ekonomizacja zasobów informacyjnych i sprzętowych
oraz dostosowanie bazy lokalowej do wyposażenia – (cel strategiczny
5.5);
6) Usprawnienie organizacji działań ratowniczych i poprawienie
przygotowania operacyjnego Państwowej Straży Pożarnej –
(cel strategiczny 5.6).
Ponadto „Strategia...” jest spójna z zapisami osi priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko – pomorskiego
na lata 2007 – 2015:
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1) Oś priorytetowa 2 „Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska”,
której głównym celem jest poprawa jakości środowiska przyrodniczego,
jego racjonalne kształtowanie i zachowanie zasobów naturalnych
dla polepszenia warunków życia mieszkańców i stanowienia korzystnych
warunków dla rozwoju gospodarki, przy uwzględnieniu zasady
zrównoważonego rozwoju. W opisie i uzasadnieniu osi podaje się, że cyt:
”Wsparcie mogą uzyskać zadania z zakresu skutecznego prowadzenia
akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń naturalnych oraz
przeciwdziałania poważnym awariom.”;
2) Oś
priorytetowa
4
„Rozwój
infrastruktury
społeczeństwa
informacyjnego”, której głównym celem jest stworzenie warunków
dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie poprzez realizacje
celów szczegółowych:
a) zwiększenie dostępu do szerokopasmowej sieci informatycznej, a przy
jej wykorzystaniu dostępu do powiatowych zasobów informacji, usług
internetowych, usług multimedialnych,
b) stosowanie w usługach publicznych i gospodarce technologii
informacyjnych i komunikacyjnych.
W ramach 4 osi priorytetowej wspierane będą projekty uruchamiania
specjalistycznych systemów informatycznych (zintegrowanych platform
cyfrowych) przez podmioty świadczące usługi publiczne dla ludności jak np.:
systemów w sferze administracji i zarządzania, w tym z wykorzystaniem
systemów geoinformacyjnych (GIS, SIT itp.), systemów z zakresu
bezpieczeństwa publicznego.
„Strategia ....” pozostaje również w zgodności z zapisami priorytetów
III „Bezpieczeństwo ekologiczne” i VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe
sieci transportowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Działanie 3.2 „Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych
oraz przeciwdziałanie poważnym awariom” przewiduje, że komendy
Państwowej Straży Pożarnej wyposażane były w cyt.: „narzędzia umożliwiające
dokonanie weryfikacji danych i obliczeń dostarczonych przez zakłady
przemysłowe w zakresie”
− rozpoznawania zagrożeń,
− oceny możliwości powstania zdarzeń niebezpiecznych,
− prognoz rozwoju sytuacji awaryjnych, w tym zasięgu stref skażeń”,
oraz „w ramach technicznego wsparcia ratownictwa ekologicznego
i chemicznego dokonywane będą zakupy specjalistycznego sprzętu
ratowniczego”
Działanie 8.1 „Bezpieczeństwo ruchu drogowego” - jako cel zakłada
między innymi „usprawnienie ratownictwa drogowego”.
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Kolejnym dokumentem programowym, z którego zapisami spójna jest
„Strategia...” to Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Rozwój ochrony
przeciwpożarowej na terenie województwa kujawsko – pomorskiego dotyczy
również działań podejmowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej
Straży Pożarnej jako administracji państwowej. Dotyczy to w głównej mierze
przeprowadzania przez pion kontrolno – rozpoznawczy kontroli
przeciwpożarowej obiektów i terenów, wydawania decyzji odnoście spełniania
warunków zgodności wykonania budynków z projektem budowlanym (wymóg
ustawowy), opinii dot. organizowania imprez masowych, wydawania decyzji
administracyjnych, rozpatrywania skargi wniosków, itp. Usprawnienie
działalności administracyjnej jednostek organizacyjnych Państwowej Straży
Pożarnej województwa kujawsko – pomorskiego, wpisuje się w zapisy celu 5
określonego w PO KL, jako „Zwiększenie potencjału administracji publicznej w
zakresie opracowywania prawa i polityk, świadczenia usług wysokiej jakości
oraz wzmacnianie mechanizmów partnerstwa”.
Należy również zauważyć, że niniejsza strategia jest zbieżna
z zaleceniami Komisji Europejskiej wskazującymi na potrzebę podjęcia
w Polsce działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa transportu.
Oznacza to oczywiście poza inwestycjami w infrastrukturę komunikacyjną,
konieczność stworzenia efektywnego powszechnego systemu ratownictwa ludzi
oraz ratownictwa chemicznego i ekologicznego do likwidacji skutków
wypadków komunikacyjnych i emisji materiałów niebezpiecznych
do środowiska.
Założeniem „Strategii ...” jest wyznaczenie głównych celów, kierunków
i priorytetów rozwoju ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa
kujawsko – pomorskiego. „Strategia...” nie zawiera konkretnych rozstrzygnięć
o charakterze ilościowym, jakościowym i finansowym. Kwestie te zostaną
uregulowane i opisane w programach wewnętrznych i ponadbranżowych,
które będą miały charakter dokumentów aktywnych (aktualizowanych,
co określony czas), wieloletnich (perspektywa optymalna 3 lata). Programy
te będą zawierać określony cel, terminy realizacji oraz wyraźnie wskazane
pożądane wyniki.
1) programy aplikacyjne będą opracowywane według następujących
wymogów:
2) szczegółowy opis konkretnych zadań;
3) poszczególne działania odwołujące się do wymogów niniejszej
„Strategii...” - będące jej uszczegółowieniem;
4) wskazanie sił i środków niezbędnych do realizacji programu,
w szczególności środków finansowych ze wskazaniem ich źródeł;
5) określenie czasu realizacji programu i jego zasięg;
6) podmioty odpowiedzialne za jego realizację;
7) wskaźniki pozwalające określić postępy w realizacji programu.
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8) wszystkie cele strategiczne będą realizowane poprzez różne programy, ale
jeden program może realizować kilka celów strategicznych.
„Strategia...” jako dokument zawierający długofalową perspektywę
rozwoju może być modyfikowany ze względu na pojawienie się nowych
uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, kształtujących zrównoważony
rozwój województwa kujawsko – pomorskiego i ochrony przeciwpożarowej.

2 DIAGNOZA
OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
2.1 KRÓTKA
CHARAKTERYSTYKA
KUJAWSKO – POMORSKIEGO

WOJEWÓDZTWA

W wyniku przeprowadzenia reformy administracyjnej Polski, 1 stycznia
1999 r., na bazie starych województw: bydgoskiego, toruńskiego
i włocławskiego, utworzone zostało województwo kujawsko-pomorskie.
Powierzchnia jaką zajmuje województwo to obszar 17,815 tyś km2
a zamieszkiwane jest przez 2068, 3 tys. ludności (GUS 2005 r.). Położone jest w
środkowej części obszaru Polski i objęło w całości lub w części kilka ziem
geograficzno – historycznych tego obszaru:
1) całe Kujawy;
2) częściowo Pomorze Nadwiślańskie;
3) Mazowsze;
4) północno – wschodnią część Wielkopolski.
Województwo graniczy z pięcioma województwami: pomorskim,
warmińsko – mazurskim, mazowieckim, łódzkim i wielkopolskim.
Geograficznie centralną część województwa zajmuje Kotlina
Ebeswaldzko-Toruńska, którą otaczają od północy wysoczyzny morenowe:
Chełmińska, Krajeńska i Świecka, od południa Gnieźnieńska i Kujawska oraz
Dobrzyńska od wschodu. Strefa wysoczyzn jest przecięta kilkoma dolinami
rzecznymi: pradoliną Noteci i Warty, pradoliną Drwęcy oraz pradoliną Wisły, z
której należy wyodrębnić Kotlinę Toruńską, Kotlinę Włocławską oraz baseny:
Chełmiński, Grudziądzki i Unisławski.
Obszar województwa jest na ogół krainą równinną o średniej wyniosłości
ok. 80 – 90 m n.p.m. Najwyższym wzniesieniem województwa jest Dębowa
Góra (193 m n.p.m.), na południu od Wyrzyska. Głównymi rzekami są Brda,
Drwęca, Noteć, Wda i Wisła. Największe zbiorniki wodne to jeziora: Gopło,
Głuszyńskie i Pakoskie oraz zalewy: Koronowski i Włocławski. Najgłębszym
jeziorem jest jezioro Popielewskie (ponad 50 m.), a najdłuższym rynnowe
jezioro Gopło (25 km). Na terenie województwa znajdują się dwa zwarte
kompleksy leśne: Bory Tucholskie oraz Puszcza Bydgoska. Część regionu
pokryta
jest
dużymi
kompleksami
leśnymi
o
powierzchni
ok. 420 tys. 297 ha należącymi do Reginalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
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w Toruniu. Obszary leśne zajmują 23 % powierzchni województwa.
Największym skupiskiem leśnym jest Park Narodowy Bory Tucholskie – ponad
65 tys. ha.
Lasy kujawsko – pomorskie w większości należą do silnie zagrożonych
przez pożary. Dotyczy to głównie lasów wokół dużych aglomeracji miejskich
Bydgoszczy, Torunia i Włocławka, co ma wyraźny związek ze wzrastającą
penetracją tych terenów przez ludność. W ciągu jednego roku odnotowuje się
średnio 300 pożarów lasów, pomimo dobrze rozwiniętego przez Lasy
Państwowe systemu ochrony przeciwpożarowej.
Na terenie województwa znajduje się ponad 400 jezior o łącznej
powierzchni ok. 22 tys. ha., co stanowi 12 % powierzchni województwa.
Do największych akwenów wodnych występujących na terenie województwa
należą: Zbiornik Włocławski (7040 ha), Gopło (2155 ha), Zalew Koronowski
(1560 ha), Zbiornik Pakoski (1302 ha), Jezioro Głuszyńskie (609 ha), Jezioro
Żnińskie Duże (432 ha).
Województwo ze względu na jego położenie geograficzne posiada
tranzytowy charakter w relacjach Skandynawia – Europa Południowa i Kraje
Bałtyckie, Rosja – Europa Zachodnia.
2.2 CHARAKTERYSTYKA
ZAGROŻEŃ
KUJAWSKO – POMORSKIEGO

WOJEWÓDZTWA

Do niedawna głównymi zagrożeniami wymagającymi zorganizowanego
działania dużych ilości ludzi i specjalistycznego sprzętu były pożary i powódź.
Szybko postępujący rozwój cywilizacyjny w przemyśle, budownictwie
i komunikacji, a co za tym idzie rozwój gospodarczy i społeczny regionu,
spowodowały pojawienie się nowych zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi,
ich mienia, jak również środowiska naturalnego oraz samej infrastruktury
województwa. Dziś do powszechnych zagrożeń należy zaliczyć: awarie
instalacji technologicznych, urządzeń technicznych, środkach transportu,
których neutralizacja i likwidacja wymaga zastosowania nowoczesnego sprzętu
specjalistycznego, nowoczesnych technik prowadzenia działań ratowniczo –
gaśniczych oraz potrzebę ciągłego szkolenia i podnoszenia kwalifikacji
ratowników. Rozwój gospodarczy, a w szczególności inwestycje
w infrastrukturę produkcyjną i komunikacyjną wymagają coraz częściej
stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych, których magazynowanie
i transport w postaci płynnej i gazowej niesie za sobą wiele zagrożeń dla
ludności oraz gleby, wód i atmosfery. Również korzystne uwarunkowania do
rozwoju rolnictwa na terenie województwa powodują, że zauważalne jest nie
tyle powstawanie nowych rodzajów zagrożeń, co rozszerzenie katalogu
przyczyn powstawania dotychczas występujących (pożary bądź skażenia upraw,
pożary maszyn rolniczych i infrastruktury budowlanej). Rozszerzenie katalogu
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tych przyczyn jest bezpośrednio związane z wprowadzaniem innowacyjnych
technologii, stosowaniem nowych materiałów i substancji w produkcji rolnej.
Nasilenie procesów urbanizacyjnych, rozbudowa terenów miejskich
i podmiejskich, zmiana trybu życia ludności związana z jednej strony
ze wzrastającym tempem życia codziennego, z drugiej zaś z coraz większą
mobilnością, choć z reguły nie generują powstawania nowych zagrożeń,
to jednak istotnie wpływają na zwiększenie ilości dotychczas istniejących. W tej
kategorii należałoby przede wszystkim wskazać na najczęściej występujące, t.j.:
kolizje drogowe, pożary budynków mieszkalnych bądź małe pożary instalacji,
czy urządzeń komunalnych znajdujących się w epicentrach urbanistycznych.
W przypadku tych ostatnich, choć początkowe zagrożenie dla ludzi, mienia
i środowiska nie jest duże, to jednak ze względu na lokalizację konieczna jest
szybka i efektywna akcja ratowniczo – gaśnicza, zapobiegająca ich
rozprzestrzenianiu się i tym samym generowaniu poważnych niebezpieczeństw.
Coraz pełniejsze wykorzystanie przez różnego rodzaju instytucje i firmy
walorów turystycznych województwa, powoduje coraz częstsze powstawanie
miejscowych zagrożeń o charakterze lokalnym, związanych z jednej strony ze
zwiększeniem liczby ludności narażonej na powstające zagrożenia, z drugiej zaś
powstawanie tych zagrożeń na terenach niegdyś niemal nieuczęszczanych przez
człowieka.
Ze względu na charakter występujących zagrożeń na terenie województwa
kujawsko – pomorskiego, można podzielić ja na:
1) zagrożenia związane z istniejącym przemysłem i infrastrukturą
techniczną;
2) zagrożenia związane z występowaniem kompleksów leśnych i terenów
rolnych;
3) zagrożenia związane z komunikacją oraz położeniem województwa na osi
tranzytowej wschód – zachód i północ – południe;
4) zagrożenia powodziowe;
5) zagrożenia związane z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi;
6) zagrożenia związane z ochroną zabytków i dóbr kultury.
2.2.1 Zagrożenia związane z istniejącym przemysłem i infrastrukturą
techniczną.
W województwie kujawsko – pomorskim znaczącą rolę w skali kraju
odgrywa przemysł, skupiający 5,5% krajowego zatrudnienia w przemyśle
i dostarczający 5% ogólnej wartości produkcji sprzedanej przemysłu;
w szczególności przemysł spożywczy, chemiczny i gumowy oraz celulozowopapierniczy. Istotną rolę odgrywają także firmy z branży elektrotechnicznej,
telekomunikacyjnej i mechanicznej. Województwo odgrywa wiodącą rolę
w skali kraju w produkcji soli (79,7% produkcji krajowej), włókien
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syntetycznych (68,4%), papieru (31,1%), cukru (17,9% – pierwsze miejsce
w kraju), tłuszczów (15,8%) oraz nawozów azotowych (15%).

Ilustracja 1: Rozmieszczenie zakładów stwarzających duże i zwiększone ryzyko
powstania poważnej awarii przemysłowej.

Na terenie województwa kujawsko – pomorskiego występują zagrożenia
związane z niebezpiecznymi środkami przemysłowymi takimi jak: chlor,
amoniak i fosgen. Zagrożenie stwarzają również nagromadzone w zakładach
duże ilości różnego rodzaju paliw płynnych jak i gazu, które stanowią ważny
element bezpieczeństwa energetycznego państwa. Magazynowanie znacznych
ilości różnego rodzaju substancji niebezpiecznych w zbiornikach, kawernach
czy instalacjach technologicznych może spowodować w wyniku jakiejkolwiek
awarii poważne konsekwencje dla życia i zdrowia ludzi jak i spowodować
zniszczenie życia biologicznego w zbiornikach wodnych. Przenikanie substancji
szkodliwych do wód gruntowych lub gleby powoduje ich degradację.
Zagrożenia tego typu występują wokół każdego, nawet średniej wielkości
zakładu pracy, gospodarstwa hodowlanego, lub oczyszczalni ścieków.
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Na terenie województwa kujawsko – pomorskiego rozlokowanych jest ok.
134 zakładów przemysłowych posiadających i wykorzystujących w procesie
produkcji substancje niebezpieczne.
Zakład

Rodzaj materiałów
niebezpiecznych

Max
ilość
materiałów
w Mg

1

2

3

4

60

2003

9000,0
420,0

2002

71

2006

200

2002

220

2005

19

2004

75
26
0,1

2005

150

2005

170

2005

ok. 60

2006

Chłodnia
ul. Wysoka 14
Włocławek
amoniak
Polmos
alkohol etylowy
ul. Olbrachta 14/16
olej opałowy
87-100 Toruń
EKOTERM
Natural Chemical Products
diizocyjanian
ul. Wojska Polskiego 65
toluenu (TDI-65 i
Bydgoszcz
TDI-80)
Linde Gaz Sp. z o.o.
ul. Chemiczna 1
Bydgoszcz
tlen skroplony
Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A.
ul. Niepodległości 42
88-150 Kruszwica
Heksan
Huta Szkła Gospodarczego „IRENA”
Kwas
S.A.
fluorowodorowy
Inowrocław
Amoniak
Elana - Energetyka
Lekki olej opałowy
Wodzian
ul. M. Skłodowskiej Curie 73
hydrazyny 40%
87-100 Toruń
MD Projekt
Ul. Wojska Polskiego 65 A
Bydgoszcz
Koksik
Suszarnia i magazyn zboża
w Szaleju
Szarlej 18
Propan – butan
88-150 Inowrocław
Rozlewnia Gazu Płynnego
w Zdziarsku 1a
Propan – butan
gm. Łabiszyn

Uwagi

Tabela 1: Zakłady stwarzające zwiększone ryzyko powstania poważnej awarii
przemysłowej.

Przyjęcie zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/82/WE
(Seveso II) i późniejsze zmiany 2003/105/WE z 16 grudnia 2003r. w sprawie
kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami
niebezpiecznymi zaimplementowane do prawa polskiego narzuciły wiele
nowych obowiązków na Państwową Straż Pożarną. Spośród ww. zakładów
objętych szczególnym nadzorem prewencyjnym występuje 14 zakładów
stwarzających duże ryzyko i 10 stwarzających zwiększone ryzyko wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej zakwalifikowanych na podstawie rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajów i ilości
substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje
o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku
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wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535, Dz. U.
z 2006 r., Nr 30, poz. 208).
Zakład

Rodzaj materiałów niebezpiecznych

Max
ilość materiałów
w Mg

Uwagi

1

2

3

4

TDI
DNT
Toluen
Nitroza
Desmodur T – 100
Izocyn TBA – 40
Chlorek allilu
Propylen
Epichlorohydryna
Frakcje chloroorganiczne
Chlor
Fosgen
TDA
Pianka Pur
Ługi: czerwony, biały słaby, czarny gęsty,
czarny cienki, zielony, czarny średni, biały
mony, warzelny, popłuczki-WPC

528,0
204,0
347,0
376,0
0,5
0,36
0,0
256,0
576,0
0,0
1684,0
2,0
350,3
138,0

Zachem
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz

Mondi Packaging Paper Świecie SA
ul. Bydgoska 1
86 – 100 Świecie
Boryszew Spółka Akcyjna
Oddział Elana
ul. M. Skłodowskiej Curie 73
87-100 Toruń

metanol
p-Ksylen
olej opałowy (mazut)
dowtherm (eter fenylowy i dwufenyl)
Marlotherm

Kawernowy Podziemny
Magazyn Gazu Mogilno
Palędzie Dolne
88-314 Józefowo

gaz ziemny

Solino S.A
Inowrocławskie Kopalnie Soli
ul. Św. Ducha 26a
88-100 Inowrocław

olej opałowy lekki
olej napędowy
ropa naftowa

Europol Gaz S.A.
ul. St.Zjednoczonych 61
04-028 Warszawa

gaz ziemny

Orlengaz
ul. Pakoska15,
88-100 Inowrocław
Gaspol
Starorypin
87-500 Rypin
Bałtyk Gaz
ul. Ołowiana 41
85-461 Bydgoszcz
Lukoil Polska
ul. Portowa 8
85-757 Bydgoszcz

propan butan
propan
propan butan
propan
metanol
gaz płynny LPG – (propan, butan)
propan – butan
propan
butan
propan-butan (butle)
propan (butle)
propan butan

22280
933,2
3225,8
709,3
207,1
226,8

322267
119872,4
319930,8
1516509,6

786
105,740
9,158
6,424
2,251

Zakłady Azotowe „Anwi l”
ul. Toruńska 222
87-805 Włocławek

Substancje skrajnie łatwopalne
chlorek winylu

zbiornik
zbiornik
butle stalowe
butle stalowe

3,9

zbiornik

1148,5
178,523
279,794
57,850
7,403
0,836

zbiorniki

143,46

Nitro-chem
ul. Wojska Polskiego 65 A
85-825 Bydgoszcz
Substancje toksyczne amoniak
chlor

- Gąbinek, koło
Włocławka

17085,0
1100,0

dane
zastrzeżone
przez zakład
Ilość rzeczyw.
14284,0
630

5227,0

1041,0

10800

2271,0

Substancje wysoce łatwopalne
(1,2 dwuchloroetan)
Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp
z o.o.
benzyny
Nowa Wieś Wielka
oleje napędowe
Baza Nr 2
olej opałowy lekki Ekoterm
ul. Przemysłowa 1
amoniak
86-060 Nowa Wieś Wielka
komponenty paliwowe
Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp
z o.o.
Zamek Bierzgłowski
benzyna lotnicza
Baza Nr 11
paliwo lotnicze Jet A-1
87-152 Łubianka
olej napędowy
nafty specjalne

66.841,658
87.354,432
3.143,196
0,720
18,782

203,0
25.942,0
24.205,0
742,0

m3
m3
m3
m

Tabela 2: Zakłady stwarzające duże ryzyko powstania poważnej awarii przemysłowej
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Poważne zagrożenie stwarzają również miejsca postoju i przeładunku
materiałów niebezpiecznych.
Stacje kolejowe wyznaczone na postój wagonów przewożących
szczególnie niebezpieczne materiały na terenie województwa kujawsko –
pomorskiego to: Bydgoszcz Główna, Nowa Wieś Wielka, Terespol Pomorski,
Laskowice Pomorskie, Emilianowo, Bładzim, Toruń Główny, Toruń Wszchodni,
Brodnica, Włocławek – Brzezie, Piotrków Kujawski, Chełmce, Inowrocław –
Rąbinek, Inowrocław – Mątwy, Inowrocław Główny, Wiecławice, Mogilno,
Kołodziejowo i Janikowo.
Stacje kolejowe wyznaczone na awaryjne odstawianie wagonów
przewożących szczególnie niebezpieczne materiały, to: Nowa Wieś Wielka,
Emilianowo, Twarda Góra, Wierzchucin, Samostrzel, Silno, Toruń Główny,
Toruń Wschodni, Wąbrzeźno, Jabłonowo Pomorskie, Chełmża, Grupa,
Grudziądz, Brodnica, Włocławek – Brzezie, Inowrocław Główny, Więcławice
i Kołodziejowo.
Kolejnym poważnym zagrożeniem skażenia środowiska są dalekosiężne
ropociągi i gazociągi:
1) rurociąg „Pomorski” na odcinku 81 km Płock – Gdańsk przebiegający przez
teren gmin:
- Rogowo, Rypin, Osiek, Brodnica, Borowo, Jabłonowo Pomorskie, Świecie
n/Osą, Łasin;
2) rurociąg finalny Płock – Nowa Wieś Wielka – Rejowiec, na odcinku
185 km, przebiegający przez teren gmin:
- Dobrzyń n/ Wisłą, Włocławek, Lubanie, Bądkowo, Koneck, Gniewkowo,
Rojewo, Nowa Wieś Wielka, Złotniki Kujawskie, Barcin, Żnin, Janowiec
Wielkopolski;
3) rurociąg „Przyjaźń” na odcinku 82,4 km Płock – Mchówek
(woj. wielkopolskie) przebiegający przez teren gmin:
- Lubień Kujawski, Chodecz, Izbica Kujawska;
4) Gazociąg tranzytowy z m. Jamal – Europa Zachodnia na odcinku ok.
115 km, przez gminy:
- Tłuchowo, Wielgie, Lipno, Włocławek, Bobrowniki, Lubanie, Bądkowo,
Zakrzewo, Kruszwica, Strzelno, Moglino;
5) gazociąg Oldanów – Włocławek na odcinku 43 km przez gminy:
- Izbica Kujawska, Lubraniec, Brześć Kujawski, Włocławek;
6) gazociąg Włocławek – Gdańsk na odcinku 122 km przez gminy:
- Włocławek, Lubanie, Raciążek, Aleksandrów Kujawski, Toruń, Łysomice,
Chełmża, Płżnica, Grudziądz, Rogóźno;
7) gazociąg Turzno – Nakło nad Notecią na odcinku 200 km przez gminy:
- Bydgoszcz, Dobrcz, Pruszcz, Świecie n/Wisłą, Lubiewo, Tuchola, Kamień
Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Więcbork, Mrocza, Nakło n/ Notecią,
Kcynia, Szubin, Żnin, Barcin, Łabiszyn, Pakość, Inowrocław, Kruszwica,
Mogilno;
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Na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego zlokalizowane są
również bazy magazynowe stwarzające zagrożenie skażenia gruntów
i atmosfery materiałami w nich składowanymi. Bazy i magazyny
te zlokalizowane są w:
1) Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. – Baza Paliw Nr 2 w Nowej
Wsi Wielkiej, przechowująca materiały pędne jak benzyna, oleje napędowe,
oleje smarowe;
2) Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. – Baza Paliw Nr 11
w Zamku Bierzgłowskim, przechowująca materiały pędne jak benzyna, oleje
napędowe, oleje smarowe;
3) Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Ziemnego z siedzibą w Palędziu
Dolnym, składujący w podziemnych zbiornikach gaz ziemny;
4) GASPOL S.A. w Starorypinie gm. Rypin, magazynujący gaz propan –
butan;
5) Rozlewnia Gazu Płynnego Orlengaz Sp. z o.o. w Inowrocławiu,
magazynująca gaz propan – butan;
6) Rozlewnia Gazu Płynnego Lukoil Polska Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
magazynująca gaz propan – butan;
7) Bałtyk-Gaz Sp. z o.o. w Bydgoszczy, magazynujący gaz propan – butan.
2.2.2 Zagrożenia związane z występowaniem kompleksów leśnych
i terenów rolnych
Las jest najpowszechniejszą formacją przyrodniczą w naszej strefie
klimatycznej, dlatego ekosystemy leśne są najcenniejszym i głównym
składnikiem chronionej przyrody w Polsce.
Powierzchnia lasów objęta ochroną prawną zajmuje w województwie 32,4 %
powierzchni ogółem. System obszarów chronionych stanowi 8 parków
krajobrazowych, 31 obszarów chronionego krajobrazu, rezerwaty, użytki
ekologiczne, pomniki przyrody i inne formy ochrony. Racjonalizacja naszego
stosunku do przyrody wymaga bezwzględnego przestrzegania zasad
zrównoważonego rozwoju, utrwalania i wzbogacania systemu ekologicznego
regionu oraz szerzenia świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. Lasy
stanowią niezbędny element równowagi ekologicznej, gwarantującej
różnorodność i ciągłość życia na naszej planecie. Lasy są również największym
buforem przechwytującym zanieczyszczenia mające swoje źródło w ciągle
rozwijającym się przemyśle, energetyce i motoryzacji.
Obszary leśne stwarzają największe zagrożenie powstawania
wielkoobszarowych pożarów, które wpływają bezpośrednio na zachowanie
równowagi ekosystemów oraz powodują potężne straty materialne.
Lasy podzielone zostały na trzy kategorie zagrożenia pożarowego.
Kategorie zagrożenia określane są na podstawie przepisów rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad
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zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58, poz. 405, Dz. U. Nr
82, poz. 405). Lasy województwa kujawsko – pomorskiego należą do jednych z
najbardziej zagrożonych pożarami w Polsce. Prawie 90 % obszarów leśnych
zostało zakwalifikowanych do I i II kategorii zagrożenia.
Lasy

I kategoria zagrożenia
pożarowego

II kategoria zagrożenia
pożarowego

III kategoria zagrożenia
pożarowego

Razem

Powierzchnia Procentowo w Powierzchnia Procentowo w Powierzchnia Procentowo w Powierzchnia Procentowo w
(ha)
stos. do całości
(ha)
stos. do całości
(ha)
stos. do całości
(ha)
stos. do całości

Lasy państwowe

210 152

50,83%

135 896

32,87%

14 418

3,49%

360 466

87,18%

Lasy nie
stanowiące
własności skarbu
państwa

25 970

6,28%

25 440

6,15%

1 590

0,38%

53 000

12,82%

Razem

236 122

57,11%

161 336

39,02%

16 008

3,87%

413 466

100,00%

Tabela 3: Zestawienie kategorii zagrożenia pożarowego lasów woj. kuj - pom. w 2006 r.

Największe niebezpieczeństwo powstania pożarów występuje w masywie
Borów Tucholskich obejmujących gminy Tuchola, Śliwice, Osie, Warlubie
i Cekcyn, w kompleksie lasów w dolinie rz. Brda obejmujących część gmin:
Koronowo, Osielsko, Sicienko, w Puszczy Bydgoskiej obejmującej teren gmin:
Solec Kujawski, Nowa Wieś Wielka, Białe - Błota oraz w kompleksie lasów na
terenie gmin: Łabiszyn, Szubin, Górzno, Zbiczno, Dąbrowa Chełmińska, Golub
– Dobrzyń, Gniewkowo, Bobrowniki, Lipno, Skępe, Strzelno, Kcynia, Rogowo,
Sępolno Kraj., Więcbork, Jeżewo, Czernikowo, Obrowo, Wielka Nieszawka,
Lubiewo, Włocławek.

Ilustracja 2: Rozmieszczenie obszarów leśnych województwa
kujawsko - pomorskiego
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

16

Strategia rozwoju ochrony przeciwpożarowej województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2008 – 2020

Rolnictwo województwa kujawsko-pomorskiego dysponuje korzystnymi
warunkami przyrodniczymi dla produkcji, stosunkowo dobrym wyposażeniem
technicznym, tradycją i wysoką kulturą pracy. W 2004 r. powierzchnia użytków
rolnych w gospodarstwach rolnych wynosiła 1051,2 tys. ha co stanowi3o 58,5%
powierzchni ogólnej i 6,4% tych użytków na terytorium kraju (7 pozycja pod
tym względem wśród województw). W strukturze użytków rolnych regionu
88,2% powierzchni zajmują grunty orne i tym udziałem kujawsko-pomorskie
przoduje w kraju. Udział pracujących w rolnictwie województwa wynosił 18,1%
wobec 16,9% w kraju (2004 r.).
Mocno rozwinięte rolnictwo naszego regionu powoduje również
zwiększenie ilości zagrożeń występujących na terenach rolnych. Z pewnością
rozwój rolnictwa i technologii temu towarzyszących nie niesie za sobą
w większości przypadków powstawania nowego rodzaju zagrożeń, to należy
stwierdzić, że zdecydowanie wzrasta ilość już istniejących. Ich nasilenie jest
największe w okresach wzmożonej pracy w rolnictwie (okresy żniw, zbiorów
buraków cukrowych i ziemniaków). Są to w praktyce zagrożenia pożarowe
i awarie urządzeń rolniczych. Jednak wysokie natężenie prac rolnych powoduje
okresowe zwiększenie zagrożenia w komunikacji drogowej, w szczególności
na grogach powiatowych i gminnych.
2.2.3 Zagrożenia związane z komunikacją oraz położeniem województwa
na osi tranzytowej wschód – zachód i północ – południe
Województwo kujawsko – pomorskie leży w zasięgu dwóch korytarzy
transportowych łączących Półwysep Skandynawski z Europą Południową oraz
Europę Zachodnią z Rosja i Ukrainą, mających kluczowe znaczenie w procesie
integracji europejskiej. Korytarze te są częścią rozszerzenia Transeuropejskiej
Sieci Transportowej (TEN 6) na kraje Europy Środkowej i Wschodniej (projekt
TINA 7). Przez nasz region przebiegają odcinki VI transeuropejskiego korytarza
transportowego sieci TINA. Obecnie na jego głównym kierunku biegnie droga
krajowa nr 1 (E-75) z Trójmiasta, przez Świecie, Toruń, Włocławek, a dalej
przez Łódź aż do przejścia granicznego w Cieszynie. W przyszłości osią tego
korytarza będzie autostrada A – 1. Odgałęzieniem korytarza (oznaczenie VI A),
jest droga krajowa nr 5 (E-261), biegnąca na terenie naszego województwa
przez Grudziądz, Świecie i Bydgoszcz. Gęstość dróg publicznych o nawierzchni
twardej w województwie zbliżona jest do średniej w kraju i w 2004 r. wynosiła
76,7 km na 100 km powierzchni.
Wypadki, katastrofy komunikacyjne i inne zagrożenia miejscowe
powstałe w komunikacji stanowią najliczniejszą grupę zdarzeń innych niż
pożary (przeciętnie ponad 30%). Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt,
że w około 3% przypadków dochodzi również do powstania zagrożeń
chemicznych lub ekologicznych. Najczęstszą przyczyną wypadków
w komunikacji drogowej jest nadmierna prędkość pojazdów, lub jej
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
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niedostosowanie do warunków atmosferycznych panujących na drodze. Zły stan
dróg jest tylko jednym z czynników mających wpływ na częstotliwość
wypadków i innych zagrożeń miejscowych w komunikacji drogowej.

Ilustracja 3: Sieć dróg województwa kujawsko - pomorskiego

Zagrożenie w tym zakresie nie będzie malało, a wręcz prognozowany jest
wzrost pomimo dużych inwestycji w infrastrukturę drogową, mająca na celu
poprawę stanu dróg województwa. Głównymi czynnikami wpływającymi
na bezpieczeństwo na drogach jest:
1) zwiększanie się natężenia w ruchu drogowym, z powodu coraz większego
zapotrzebowania na transport i stały wzrost liczby pojazdów;
2) nienadążający za rozwojem transportu rozwój jakości i ilości sieci dróg
i infrastruktury drogowej (brak autostrad, specjalnych parkingów
dla pojazdów ciężarowych, a w szczególności przewożących materiały
niebezpieczne);
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3) brak ciągłego i efektywnego monitoringu pojazdów przewożących
materiały niebezpieczne;
4) wysoki stopień zużycia technicznego pojazdów stosowanych przez
niektórych przewoźników;
5) warunki pogodowe (okres wiosenny oraz jesienno – zimowy
charakteryzujące się opadami deszczów, gołoleciami, mgłami, śniegiem
itp.).
Powyższe czynniki powodują jednocześnie, że na polskich drogach ginie
corocznie średnio około 5 tysięcy ludzi, a 70 tysięcy jest poszkodowanych. Ma
na to oczywiście duży wpływ fakt, że znaczna część tras tranzytowych przebiega
w pobliżu dużych skupisk ludzkich, a niejednokrotnie prze centra miast.
Powiat
aleksandrowski
brodnicki
bydgoski
chełmiński
golubsko- dobrzyński
grudziądzki
inowrocławski
lipnowski
mogileński
nakielski
radziejowski
rypiński
sępoleński
świecki
toruński
tucholski
wąbrzeski
włocławski
żniński
Ogółem

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

207
91
79
280
54
58
108
140
29
62
120
44
58
61
128
55
38
44
78
1734

99
101
416
77
53
139
160
30
60
129
67
115
107
188
234
51
45
58
86
2215

116
103
416
122
58
110
185
47
44
148
129
109
170
263
221
54
45
71
101
2512

121
115
394
143
58
146
245
54
82
141
69
109
159
353
259
67
65
108
126
2814

108
119
409
108
73
125
234
62
67
172
62
66
106
334
233
55
70
99
128
2630

74
85
500
149
98
134
253
47
80
170
82
93
150
359
244
65
91
81
169
2924

79
70
593
110
88
161
286
64
112
178
67
72
143
395
245
105
78
112
128
3086

226
123
88
574
150
77
153
223
67
127
206
96
65
128
323
110
84
80
114
3014

Tabela 4: Zdarzenia w komunikacji drogowej w latach 1999 - 2006
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1000
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0
Ilość
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1734

2215

2512
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2924
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Wykres 1: Zdarzenia w komunikacji drogowej w latach 1999 - 2006
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toruński
aleksandrowski
brodnicki
bydgoski
chełmiński
golubsko-dobrzyński
grudziądzki
inowrocławski
lipnowski
mogileński
nakielski
radziejowski
rypiński
sępoleński
świecki
tucholski
wąbrzeski
włocławski
żniński

Razem

Ranni

2006
Śmiertelne

Ranni

Śmiertelne

2005

Ranni

Śmiertelne

2004

Ranni

Śmiertelne

2003

Ranni

Śmiertelne

2002

Ranni

Śmiertelne

2001

Ranni

2000
Śmiertelne

Powiat

Ranni

Śmiertelne

1999

10
73
8
81
13
79
15
80
19
84
17
95
23 141 17 116
4
51
5
51
12
77
5
83
4
103
7
41
9
34
8
70
9
42
14
76
1
89
3
94
6
86
3
84
3
69
5
73
20 113 11 154 25 166 14 189 12 162 16 304 34 385 18 421
4
54
1
41
7
50
8
76
2
42
4
59
3
54
4
50
3
19
3
17
2
18
5
22
4
12
2
19
7
43
4
19
5
58
7
38
3
49
3
46
4
39
7
65
12 105
7
48
5
88
4
105
7
87
5
151 11 166
3
179
5
150 17 173
5
29
6
52
5
63
9
62
4
62
8
64
7
58
20
69
3
73
4
47
0
55
8
77
4
63
0
53
1
81
7
132
2
80
7
107
7
69
11
89
5
119 13 147
8
130 13 140
1
31
0
35
2
33
5
24
4
30
2
44
3
16
4
18
4
35
3
62
2
79
7
90
1
45
1
79
1
51
3
45
8
58
4
75
3
91
4
96
2
81
2
102
0
99
4
118
12
97
9
144 15 155 17 212 22 246 25 237 19 235 21 171
4
52
0
38
3
68
2
65
4
58
1
42
11
75
4
73
3
41
1
46
0
26
6
39
1
61
3
57
4
88
2
48
7
41
9
60
21
63
13
74
13 107
9
65
10 124 11
87
3
62
6
61
3
78
7
37
2
48
8
39
4
51
2
44
112 1097 102 1290 131 1395 147 1606 124 1614 131 1775 164 1989 171 1915

Tabela 5: Osoby poszkodowane w zdarzeniach w komunikacji drogowej
w latach 1999 - 2006
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Wykres 2: Ofiary śmiertelne w komunikacji drogowej w latach 1999 - 2006
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Wykres 3: Osoby ranne w komunikacji drogowej w latach 1999 - 2006

Transport kolejowy jest niezbędnym elementem dostępności
transportowej wpływającej bezpośrednio na potencjał rozwojowy regionu.
Gęstość sieci kolejowej województwa kujawsko – pomorskiego jest nieco
większa od średniej krajowej (7,1 km na 100 km2), co jest odbiciem funkcji
transportowych w relacji północ – południe. Głównymi węzłami kolejowymi na
terenie województwa są: Bydgoszcz, Inowrocław, Toruń, Grudziądz
i Włocławek Obecny stan techniczny sieci i taboru kolejowego jest
niezadowalający. Stąd notowany jest spadek ilości towarów i ludzi
przewożonych koleją.
Jednak należy stwierdzić, że pomimo malejącego natężenia
w komunikacji kolejowej nie zmniejszają się potencjalne zagrożenia z tym
związane. Na przestrzeni lat 2001 – 2006 r. na terenie województwa kujawsko –
pomorskiego wystąpiło przeciętnie 20 miejscowych zagrożenia związanych
z transportem kolejowym. Do końca września 2007 r. odnotowano 15 takich
zdarzeń. Pomimo faktu, że statystycznie liczba takich zdarzeń jest niewielka,
to prawie zawsze stwarzają one duże ryzyko powstania zagrożenia o wielkich
rozmiarach. Wypływa to z faktu, że masa jednostkowa przewożonych towarów
(w tym materiałów niebezpiecznych) oraz liczba podróżujących osób jest
zdecydowanie większa niż w przypadku transportu drogowego. Z drugiej strony
prowadzenie akcji ratowniczo – gaśniczych oraz usuwanie skutków nawet
niewielki zagrożeń powstałych w komunikacji kolejowej jest procesem
długotrwałym i wymagającym częstokroć użycia ciężkiego sprzętu
specjalistycznego.
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Ilustracja 4: Sieć kolejowa województwa kujawsko - pomorskiego

Zagrożenia związane z transportem lotniczym podobnie jak
te w transporcie kolejowym stanowią niewielki procent ogółu miejscowych
zagrożeń. Jednak potencjalnie ruch lotniczy stwarza niebezpieczeństwo
powstania lokalnie bardzo dużych katastrof. Coraz większa popularność lotów
rekreacyjnych i sportowych, rozwój Portu Lotniczego w Bydgoszczy oraz
zlokalizowanie baz Wojskowych Sił Powietrznych na terenie województwa
sprawie, że natężenie lokalnego ruchu powietrznego będzie wzrastać. Ponad to
specyfika zagrożeń związanych z transportem lotniczym jest ponad terytorialna,
co wynika z faktu przebiegania tras korytarzy powietrznych ponad granicami
naszego województwa.
Województwo kujawsko – pomorskie jest korzystnie położone w stosunku
do systemu wodnych dróg śródlądowych w Polsce. Leży na przecięciu
hydrologicznych osi kraju, osi północ – południe (rzeka Wisła) i wschód –
zachód (droga Wisła – Odra). Układ dróg wodnych w województwie stanowią:
1) rzeka Wisła;
2) droga wodna Wisła – Odra przebiegająca rzekami: dolną Wartą, dolna
Notecią, Kanałem Bydgoskim i skanalizowaną Brdą;
3) droga wodna Kanał Bydgoski – jezioro Gopło – Warta.
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Pierwsze dwie drogi mają znaczenie krajowe, trzecia z nich tylko lokalne.
Obecnie wykorzystanie tych dróg dla transportu oraz rejsów turystycznych jest
znikome, jednak zgodnie biorąc pod uwagę wymagany przez Unię Europejską
wzrost znaczenia transportu kombinowanego oraz projekty władz lokalnych
dotyczące rozwoju żeglugi śródlądowej należy zakładać, że wykorzystanie tych
szlaków będzie się zwiększało.
2.2.4 Zagrożenia powodziowe
Obszar województwa kujawsko-pomorskiego położony jest w obrębie
dwóch głównych dorzeczy Polski. Południowo-zachodnia część województwa
(około 30%) odprowadza wody za pośrednictwem Noteci i Wełny do Warty
uchodzącej następnie do Odry, z pozostałego obszaru (około 70%) wody
spływają do Wisły. Głównymi jej dopływami w granicach województwa
są Drwęca, Brda, Wda i Osa. Wisłę zasilają również mniejsze cieki takie jak:
Zgłowiączka, Tążyna, Struga Toruńska, Struga Zielona, Kanał Górny i Dolny,
Fryba (Browina), Kanał Główny z Maruszą i Mątawa. Dział wodny dorzeczy
Odry i Wisły jest w wielu miejscach mało wyraźny i nieustabilizowany, przecina
bowiem szereg dawnych dolin rzecznych, w których zachodzi zjawisko
bifurkacji. Ułatwiło to m.in. budowę Kanału Bydgoskiego łączącego obydwa
dorzecza.
Wisła jest główną osią hydrograficzną województwa. Długość rzeki
w granicach województwa wynosi 205 km. Wpływa na obszar województwa na
wysokości Dobrzynia/Wisłą, przepływając w tym miejscu przez Zbiornik
Włocławski. Poniżej zapory we Włocławku, Wisła posiada charakter rzeki
nizinnej o średnim spadku poniżej 20 cm/km. Cechuje się znaczną rozpiętością
stanów wód i przepływów, spowodowaną małą zdolnością retencyjną zlewni.
Od ujścia Tążyny rzeka została uregulowana w XIX wieku. Prace regulacyjne
przeprowadzono także w latach 1962-68, w efekcie, których po wybudowaniu
stopnia wodnego kaskady dolnej Wisły powstał Zbiornik Włocławski. Zasoby
dyspozycyjne rzeki wynoszą od 400 do 970 m3/s.
Największym prawostronnym dopływem Wisły jest Drwęca. Jej źródła
znajdują się w województwie warmińsko-mazurskim, w rejonie Wzgórz
Dylewskich. Całkowita długość rzeki wynosi 207,2 km, a w granicach
województwa kujawsko-pomorskiego 117 km. Drwęca odwadnia obszar 5363
km2. Jest rzeką silnie meandrującą. Średni spadek zwierciadła wody wynosi
0,41‰. Średnia wielkość przepływu z wielolecia w odcinku ujściowym wynosi
około 26 m3/s. Rzeka jest największym w kraju rezerwatem ichtiologicznym
i podstawowym źródłem wody pitnej dla Torunia. Do Drwęcy uchodzą liczne
dopływy, z których największymi są: Brynica, Skarlanka, Struga Brodnicka,
Rypienica, Struga Wąbrzeska, Ruziec.
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Największym lewostronnym dopływem Wisły jest Brda, która bierze swój
początek z jeziora Smołowskiego na Pojezierzu Bytowskim. Całkowita długość
rzeki wynosi 217 km, w tym w granicach województwa 111 km. Średni spadek
rzeki wynosi 0,697‰. Brda drenuje obszar 4639 km2. W dolnym biegu dolinę
rzeczną przedzielają zapory wodne w Koronowie, Tryszczynie i Smukale.
W wyniku piętrzenia powstały 3 zalewy, z których największym jest Zalew
Koronowski. Przepływ średniej wody przy ujściu wynosi 31 m3/s.
Do ważniejszych dopływów Brdy należą: Kamionka, Sępolenka, Kotomierzyca,
Krówka, Czerska Struga, Chocina, Zbrzyca i Kicz.
Wda wypływa z jeziora Wieckiego położonego w województwie
pomorskim. Całkowita długość rzeki wynosi 198 km. Na obszarze
województwa kujawsko-pomorskiego płynie na odcinku 62 km. Powierzchnia
dorzecza Wdy wynosi 2325,2 km2. Średni przepływ w odcinku ujściowym
osiąga wartość 17 m3/s. Wda została podpiętrzona dwoma zaporami
zlokalizowanymi w miejscowościach Żur i Gródek. Większymi dopływami Wdy
są: Prusina, Sobińska Struga, Ryszka i Wyrwa. Trzy pierwsze objęte są ochroną
w postaci zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.
Osa bierze początek z jeziora Perkun, położonego na Pojezierzu Iławskim.
Długość całkowita rzeki wynosi 96,2 km, w tym w granicach województwa - 51
km. Osa odwadnia obszar 1605 km2. Średni przepływ przy ujściu rzeki wynosi
około 5 m3/s. W swym biegu Osa przyjmuje liczne dopływy, z których
największymi są: Lutryna, Gardęga i Pręczawa. Około 10 km przed ujściem Osa
jest spiętrzona jazem i oddaje część wód do Kanału Trynki, przepływającego
przez Grudziądz.
Główną rzeką w dorzeczu Odry na obszarze województwa jest Noteć.
Powstała z połączenia dwóch cieków: Noteci Wschodniej, wypływającej
z Jeziora Przedeckiego i przepływającej przez jezioro Gopło oraz Noteci
Zachodniej, która z kolei przepływa przez Jeziora Pakoskie. Obydwa cieki łączą
się na północ od Pakości. Długość Noteci w granicach województwa wynosi
127 km. Średnia wielkość przepływu w Pakości wynosi 8 m3/s, a poza granicą
województwa w miejscowości Ujście 50 m3/s. Sieć rzeczna Noteci została
w dużym stopniu przeobrażona na skutek melioracji, a przede wszystkim
regulacji rzeki i przystosowaniu jej do żeglugi. Głównymi dopływami Noteci
na obszarze województwa są: Gąsawka, Rokitka, Łobżonka i Kcynka.
Niewielki południowo-zachodni fragment województwa odwadniany jest
przez Wełnę. Długość cieku w granicach województwa wynosi 30 km. Rzeka
w granicach województwa przepływa przez grupę jezior rogowskich.
Oprócz naturalnych cieków płynących w granicach województwa
występują również kanały i sieć licznych rowów melioracyjnych. Największym
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kanałem jest wybudowany w latach 1772-1774 Kanał Bydgoski, łączący
systemy rzeczne Wisły i Odry. W późniejszym okresie kanał został
przebudowany i dostosowany do przepływu barek o większym tonażu.
W związku z potrzebą zaopatrzenia w wodę Kanału Bydgoskiego wybudowano
Kanał Górnonotecki prowadzący część wód Noteci do Kanału Bydgoskiego.
W północnej części województwa znajdują się wybudowane w XIX w. kanały:
Wielki Kanał Brdy i Wielki Kanał Wdy. Liczne są też kanały w dolinie Wisły
(np. Kanał Górny i Kanał Dolny w Kotlinie Toruńskiej, Kanał Główny
w Basenie Chełmińskim).
W województwie występują również sztuczne zbiorniki wodne,
utworzone w wyniku przegrodzenia zaporami wodnymi dolin rzecznych Wisły,
Brdy i Wdy. Największym zbiornikiem jest Zbiornik Włocławski funkcjonujący
od 1970 r. Powierzchnia zbiornika wynosi około 75 km2, a objętość mas
wodnych przy normalnym poziomie piętrzenia 408 mln m3. Pojemność
użytkowa zbiornika osiąga 55 mln m3. Całkowita wymiana wody w zbiorniku
w zależności od wielkości dopływu wody trwa od 3,5 doby do 6,5 doby.
Na Brdzie powstały 3 sztuczne zbiorniki wodne: Koronowski,
w Tryszczynie i w Smukale. Pojemność całkowita Zbiornika Koronowskiego
wynosi 81,5 mln m3, któremu odpowiada powierzchnia 15,6 km2. Pojemność
użytkowa dochodzi do 21,6 mln m3. Pozostałe zbiorniki występujące na Brdzie
są znacznie mniejsze. W Tryszczynie zbiornik posiada objętość 2,22 mln m3,
przy pojemności użytkowej 0,725 mln m3, a w Smukale w warstwie użytkowej
przetrzymywanych jest 1,08 mln m3.
Katastrofalne powodzie spowodować mogą niebezpieczeństwo dla życia
ludzkiego oraz poważne straty i szkody w rolnictwie, infrastrukturze
technicznej, komunalnej oraz w dobrach kultury. W przypadku powodzi
podstawowym sposobem ochrony ludności, zwierząt gospodarskich i dobytku
będzie ewakuacja zorganizowana lub samoewakuacja z rejonów zagrożonych,
prowadzona wg zasad ustalonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Ze względu na gwałtowność powstawania zagrożenia na całym obszarze
zalewowym wymagane jest utrzymanie w pełnej sprawności technicznej
systemu ostrzegania i alarmowania ludności.
Główne zagrożenie powodziowe dla terenów województwa Kujawsko –
Pomorskiego stwarzają rzeki :
- Wisła na długości 205,0 km,
- Brda na długości 111,0 km,
- Wda na długości 62,0 km,
- Drwęca
na długości 117,0 km,
- Noteć na długości 127,0 km,
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- Osa na długości 51,0 km,
z których wystąpienie wód, może spowodować straty i szkody powodziowe.
Kolejne potencjalne zagrożenie powodziowym dla niektórych terenów,
stanowią budowle i obiekty hydrotechniczne i hydroenergetyczne którymi są :
- zapora we Włocławku,
- zapora w Pieczyskach,
- zapora w Pakości,
- hydroelektrownie : Włocławek, Samociążek, Smukała, Tryszczyn, Żur
i Gródek.
Najpoważniejsze zagrożenie powodziowe stanowi rzeka Wisła
na długości 205 km, które występuje na terenie 4 miast na prawach powiatu,
8 powiatów ziemskich i leżących na ich terenach 27 miast, miast i gmin i gmin.
Ogółem zagrożenie powodziowe ze strony rzeki Wisły występuje
dla powierzchni około 52.770 ha, w tym 41.340 ha użytków rolnych, z których
około 8.870 ha nie jest chronionych urządzeniami technicznymi (wałami
przeciwpowodziowymi i stacjami pomp). Na obszarach zagrożonych powodzią
zamieszkuje około 27.700 osób, natomiast w przypadku katastrofy na stopniu
wodnym Włocławek, zagrożonych jest dalszych około 16.000 osób.
Każdorazowo, stan zagrożenia powodziowego dla terenów województwa
kujawsko- pomorskiego stwarzany jest :
Na rzece Wiśle :
- przy zrzucie wody na hydrowęźle „WŁOCŁAWEK” – w wysokości
przekraczającej 2.300 m3/s,
Na rzece Noteci :
- przy awaryjnej pracy na zbiorniku wodnym „PAKOŚĆ” – w wysokości
przekraczającej przepływ 12,8 m3/s,
Na rzece Brdzie :
- przy niekontrolowanej i awaryjnej pracy na zbiorniku wodnym
„KORONOWO” – przy zrzucie wody na dolne stanowisko w wysokości
przekraczającej 70 m3/s.
Na rzece Wdzie :
- przy awaryjnej pracy obiektów hydroenergetycznych „ŻUR” i „GRÓDEK”
w wysokości przekraczające przepływ 52 m3/s.
Na rzece Drwęcy :
− przy przepływach przekraczających wielkość 50 m3/s.
Stan zagrożenia powodziowego dla wszystkich terenów województwa
może stanowić również wystąpienie opadów atmosferycznych w wysokościach
przekraczających 50 mm/dobę, oraz w wyniku gwałtownych roztopów przy
istniejącej, znaczącej pokrywie śnieżnej.
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Lokalne stany zagrożenia powodziowego stwarzają również mniejsze
rzeki i kanały, których łączna długość na terenie województwa wynosi 3.312
km.

Ilustracja 4: Sieć hydrologiczna woj. kujawsko - pomorskiego

2.2.5 Zagrożenia
związane
meteorologicznymi.

z

niekorzystnymi

warunkami

Przejściowy typ klimatu obszaru województwa kujawsko – pomorskiego
charakteryzuje się dużą zmiennością, wywołaną ścieraniem się mas powietrza
kontynentalnego i oceanicznego. Zauważa się wyraźny wzrost ku wschodowi
kontynentalizmu klimatycznego. Według rejonizacji rolniczo – klimatycznej
Polski, obszar województwa leży w zasięgu dzielnicy środkowej i mazurskiej,
charakteryzujących się niskimi opadami i dużymi wahaniami temperatury. W
rejonie głębokiej doliny Wisły i Drwęcy stwierdza się występowanie klimatów
lokalnych.
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Bardzo niekorzystnym parametrem klimatycznym jest wielkość opadów
atmosferycznych. Średnia roczne suma opadów dla obszaru województwa
za okres 1951-1980 wynosi 547 mm i waha się od 484 mm na zachodzie
do 615 mm na wschodzie. Najniższe roczne opady o wartościach poniżej
500 mm występują w dolinie Wisły, najwyższe zaś na granicy województwa
ponad 650 mm. Znaczna część województwa leży w strefie najniższych opadów
w Polsce. Powoduje to między innymi zachwianie bilansu wodnego
i odczuwalny niedobór wody, zwłaszcza w rolnictwie. Zauważalny jest trend
obniżania się wielkości opadów atmosferycznych na obszarze województwa.
Bardzo duże zróżnicowanie przestrzenne wykazują stosunki termiczne.
Średnie roczne temperatury wahają się od 7,0°C na wschodzie do 8,1°C
na zachodzie województwa. Wysoko wyniesiona wschodnia część województwa
charakteryzuje się bardziej surowymi warunkami klimatycznymi. Wyraża się
to między innymi występowaniem najmniejszej liczby dni gorących,
najniższych średnich temperatur miesięcy zimowych i jesiennych, największych
amplitud temperatur, największej liczby dni z pokrywą, także najkrótszym
okresem wegetacyjnym.
Dla analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza istotna jest
charakterystyka warunków anemometrycznych. W województwie przeważają
wiatry zachodnie (18,4%) i północno – zachodnie (17,9%) Łącznie z kierunkiem
południowo – zachodnim (9,3%) na wiatry sektora zachodniego przypada 45,6%
wszystkich częstości. Na wiatry z sektora wschodniego przypada 34,1%
wszystkich częstości. Najrzadziej występują wiatry południowe (5,6%). Cisze
stanowią 5,3% wszystkich częstości.
Wichury i inne wiatry mogą spowodować lokalne utrudnienia
w przejezdności dróg oraz uszkodzenia napowietrznych linii energetycznych
i telefonicznych. Miejscowe zagrożenia mogą stanowić linie energetyczne
wysokich napięć 110 KV i 220 KV.
Obfite i długotrwałe opady śniegu w połączeniu z innymi zjawiskami
atmosferycznymi mogą spowodować duże utrudnienia komunikacyjne.
Na terenie województwa specjalnego nadzoru i utrzymania przejezdności
wymagają główne (magistrale i linie I – wszo rzędne). Ponadto specjalnego
nadzoru wymaga 19 węzłów kolejowych – Bydgoszcz Gł., Bydgoszcz Wschód,
Inowrocław, Inowrocław Rąbinek, Nakło, Mogilno, Maksymilianowo,
Laskowice, Toruń Gł., Grudziądz, Kowalewo Pomorskie, Jabłonowo Pomorskie,
Brodnica, Rypin, Lipno, Włocławek, Chełmża, Unisław. W zakresie dróg
kołowych, koniecznym jest utrzymanie przejezdności na drogach krajowych,
wojewódzkich i ważniejszych drogach lokalnych.
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2.2.6 Zagrożenia związane z ochroną zabytków i dóbr kultury
W województwie kujawsko – pomorskim zarejestrowanych jest 2686
trwałych obiektów zabytkowych. Ilości tych obiektów w wybranych miastach
regionu są następujące :
Toruń 331,
Bydgoszcz 211,
Włocławek 80,
Grudziądz 38,
Chełmno 23,
Inowrocław 18
Obiekty zabytkowe stwarzają największe spośród innych obiektów
zagrożenie powstawania pożarów z uwagi na konstrukcję, lata budowy
i materiały, z których zostały wykonane. Pożary w obiektach zabytkowych
powodują potężne straty materialne i uszczuplają dobra narodowej kultury.
Bardzo ważnym elementem jest dbanie o odpowiednie zabezpieczenia
przeciwpożarowe, które w znacznym stopniu mogą ograniczyć skutki
ewentualnych pożarów.
2.3 Wyposażenie techniczne jednostek ochrony przeciwpożarowej
2.3.1 Pojazdy jednostek Państwowej Straży Pożarnej
Wyposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz odpowiedni poziom
wyszkolenia załogi stanowi podstawowy czynnik decydujący o powodzeniu
akcji ratowiczo – gaśniczych. Wykonywanie nowych zadań wynikających z
rozwoju cywilizacyjnego i wprowadzania nowych technologii wymaga wysokiej
jakości i dostatecznej ilości sprzętu ratowniczego. Wyposażenie jednostek
organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko –
pomorskiego w pojazdy gaśnicze, specjalne oraz sprzęt przeznaczony do
zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych, a także do ratownictwa technicznego,
chemicznego, ekologicznego i medycznego ustalono z uwzględnieniem katalogu
zagrożeń występujących na terenie naszego regionu. Najważniejsze wśród nich
to:
1) rodzaj występujących zagrożeń;
2) częstotliwość ich występowania;
3) charakterystyka geograficzna i topograficzna terenu;
4) rodzaj i wysokość zabudowy;
5) liczba obiektów zaliczonych do kategorii zagrożenia ludności i zagrożenia
wybuchem;
6) infrastruktura komunalna i przemysłowa, w tym instalacje transportujące,
magazynujące i przetwarzające materiały niebezpieczne;
7) charakterystyka szlaków komunikacyjnych oraz cieków.
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Obecny stan wyposażenia jednostek w pojazdy i sprzęt osiągnięty dzięki
wieloletnim staraniom i pozyskiwaniu środków z wielu źródeł nie pokrywa
rzeczywistego zapotrzebowania wynikającego z normatywu wyposażenia,
określającego minimum niezbędne do realizacji zadań. Ponadto coroczna
realizacja zakupów pojazdów i sprzętu nie pozwala na zahamowanie procesu
jego dekapitalizacji.
Intensywność użytkowania oraz wykorzystanie pojazdów i sprzętu w
warunkach ekstremalnych, przy bardzo dużym zagrożeniu powoduje, że jego
zużycie jest znacznie wyższe, niż w normalnych warunkach użytkowania.
Dlatego też znaczna ilość sprzętu zużywa się znacznie szybciej, nie osiągając
założonych okresów eksploatacyjnych.
Podstawowe wyposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej
województwa kujawsko – pomorskiego stanowią pojazdy pożarnicze,
Ich odpowiednia ilość oraz stan techniczny gwarantuje skuteczność działań
ratowniczo – gaśniczych oraz ma bezpośredni wpływ na poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Obecnie na wyposażeniu jednostek
Państwowej Straży Pożarnej jednostek województwa kujawsko-pomorskiego
znajdują się 333 pojazdy, w tym 85 samochodów gaśniczych, 188 samochodów
specjalnych, 17 pomocniczych oraz 43 przyczepy. Średnia wieku pojazdów
użytkowanych wynosi 11 lat. Poniższy wykres przedstawia ilość samochodów w
poszczególnych przedziałach wiekowych użytkowanych przez jednostki PSP
województwa kujawsko-pomorskiego.
Ilość samochodów w poszczególnych
przedziałach wiekowych
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Wykres 4: Ilość samochodów w poszczególnych przedziałach wiekowych

Powyższy wykres obrazuje także dynamikę spadku ilości kupowanych
samochodów w poszczególnych latach. W wyniku niedostatecznej ilości nowo
zakupionych pojazdów nie następuje pełna wymiana pojazdów przeznaczonych
do wycofania. Wpływa to na zmniejszenie sprawności sprzętu oraz na większe
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wydatkowanie środków na ich dalsze utrzymanie w sprawności technicznej
i gotowości bojowej.
Pojazdy gaśnicze.
Średnia wieku pojazdów gaśniczych wynosi 10,14 lat. Obecnie obowiązująca
norma eksploatacji pojazdu wynosi 12 lat. Z całkowitej liczby 85 samochodów
gaśniczych w kujawsko-pomorskim normę tą osiągnęły 24 pojazdy, a w ciągu
kolejnych 2 lat normę osiągnie kolejnych 13 pojazdów.

Wiek samochodów gaśniczych
ponad 12 lat

26%

do 12 lat

74%

Wykres 5: Wiek samochodów gaśniczych
Państwowej Straży Pożarnej

Ponadto, w odniesieniu do obowiązującego normatywu wyposażenia
w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa
kujawsko-pomorskiego występuje niedobór 29 pojazdów gaśniczych.
Przy założeniu osiągnięcia stanów normatywnych oraz wymianie
wyeksploatowanych pojazdów w celu zapewnienia pełnej rotacji sprzętu
i wymiany pojazdów po osiągnięciu okresu eksploatacji należałoby rocznie
dokonywać zakupu siedmiu samochodów gaśniczych.
Pojazdy specjalne.
Średnia wieku pojazdów specjalnych wynosi 10,44 lat. W grupie pojazdów
specjalnych można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje pojazdów:
1) samochody ratownictwa technicznego;
2) samochody ratownictwa wysokościowego.
Samochody ratownictwa wysokościowego
Obowiązująca norma eksploatacji tych pojazdów wynosi 20 lat. Z całkowitej
liczby 30 samochodów w kujawsko-pomorskim normę tą osiągnęło
13 pojazdów.
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Wiek samochodów ratownictwa wysokościowego
ponad 20 lat
43%
do 20 lat
57%

Wykres 6: Wiek samochodów ratownictwa wysokościowego
Państwowej Straży Pożarnej

Samochody ratownictwa technicznego
Obecnie na wyposażeniu jednostek PSP województwa kujawskopomorskiego znajdują się 22 samochody lekkie, 1 samochód średni, 1 samochód
ciężki ratownictwa technicznego oraz 1 samochód ciężki ratownictwa
drogowego. W odniesieniu do obowiązującego normatywu wyposażenia
występują braki 10 pojazdów, natomiast ze względu na stan techniczny należy w
latach 2008-2010 dokonać wymiany kolejnych 9 pojazdów.
Z pozostałej grupy pojazdów specjalnych należy wymienić:
1) samochody ratownictwa chemiczno-ekologicznego;
2) samochody ratownictwa wodnego;
3) samochody dowodzenia i łączności;
4) samochody z żurawiem ratowniczym;
5) samochody rozpoznawczo-ratownicze.
2.3.2 Pojazdy jednostek ochotniczych straży pożarnych i innych
jednostek ochrony przeciwpożarowej
Jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa kujawsko
– pomorskiego, pomimo regularnego przekazywania pojazdów wycofywanych
z jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, wyposażone
są w większości w przestarzałe pojazdy. Średni wiek pojazdów jednostek
ochotniczych straży pożarnych to około 20 lat. Łącznie na wyposażeniu
wszystkich jednostek ochotniczych straży pożarnych znajduje się 857 pojazdów,
w tym 358 pojazdów będących na wyposażeniu jednostek ochotniczych straży
pożarnych, najczęściej dysponowanych do działań ratowniczo – gaśniczych,
tj. włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Należy
również zauważyć, że jednostki ochotniczych straży pożarnych wyposażone
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są głównie w samochody gaśnicze. Niewielką ilość stanowią samochody
specjalne, lub samochody gaśnicze, na których umieszczono dodatkowo sprzęt
specjalistyczny.
Samochody
gaśnicze –
782
Samochody
specjalne –
71
Inne pojazdy
pomocnicze
–4

Wykres 7: Rodzaje samochodów na wyposażeniu ochotniczych
straży pożarnych

Wśród samochodów specjalistycznych będących na wyposażeniu
jednostek ochotniczych straży pożarnych naszego regionu, najliczniejszą grupę
stanowią lekkie samochody ratownictwa technicznego (47 pojazdów), pozostałe
to samochody operacyjne i oświetleniowe, ratownictwa wodnego i jedna drabina
pożarnicza (OSP Nowe – zasięg do 30 m, rok produkcji 1978).
Dodatkowo w skład taboru pojazdów ochrony przeciwpożarowej
województwa wchodzą samochody będące na wyposażeniu działających na
terenie naszego regionionu Zakładowych Straży Pożarnych i Zakładowych
Służb Ratowniczych. Ww 2007 r. liczba pojazdów w ww. jednostkach wynosi
50 sztuk.

Samochody
gaśnicze – 35
Samochody
specjalne – 15

Wykres 8: Rodzaje samochodów na wyposażeniu innych służb
pożarnych i ratowniczych

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

33

Strategia rozwoju ochrony przeciwpożarowej województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2008 – 2020

2.3.3 Wyposażenie w sprzęt specjalistyczny
Jednostki ochrony przeciwpożarowej korzystają podczas prowadzenia
działań z bardzo szerokiego asortymentu sprzętu specjalistycznego.
Poszczególne grupy sprzętowe różnią się od siebie przeznaczeniem konstrukcją
i sposobem użycia. Można użyć sformułowania, że ilość i różnorodność
używanego sprzętu świadczy o szerokości zakresu i złożoności działań,
w których uczestniczą jednostki ochrony przeciwpożarowej. Ratownicy
obsługujący te urządzanie muszą legitymować się wysokimi kwalifikacjami
i kulturą techniczną. Obecnie braki kadrowe wśród funkcjonariuszy Państwowej
Straży Pożarnej, jak również wśród druhów ochotników, powodują, że nie
możliwym jest tworzenie specjalizacji wśród załogi. Dlatego koniecznym jest
aby każdy ze strażaków potrafił sprawnie posługiwać się każdego rodzaju
sprzętem.
Ciągłe doposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej we wszelkiego
rodzaju sprzęt konieczne jest głównie ze względu na ciągle rozszerzający się
zakres powstających zagrożeń, w których likwidacji uczestniczą jednostki
ochrony przeciwpożarowej. Obecnie w pełni uzasadniona jest teza,
że niejednokrotnie sprzęt specjalistyczny przewyższa swoją wartością, wartość
samochodu na którym został umieszczony. Dlatego też zakupy sprzętu
specjalistycznego mające na celu nasycenie jednostek ochrony
przeciwpożarowej zgodnie z wyznaczonym normatywem jest bez wątpienia
sprawą priorytetową. Istotny jest również fakt, że w przypadku sprzętu
specjalistycznego kwestie związane z jego eksploatacją, naprawami
i przeglądami technicznymi są przyczyną generowania wysokich kosztów.
Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że sprzęt specjalistyczny „starzeje”
się dużo szybciej, a jest to spowodowane nie tyle jego własną wytrzymałością,
co stosowaniem coraz to nowych materiałów konstrukcyjnych, rozwiązań
technologicznych w wyniku dokonującego się postępu cywilizacyjnego.
Dobrym przykładem obrazującym tę tezę jest chociażby stosowanie
nowoczesnych zabezpieczeń w pojazdach drogowych. Wytrzymalsze
i odporniejsze materiały mają na celu ochronę zdrowia i życia pasażerów.
Jednak zabezpieczenia stosowane przez producentów nie są w stanie
wyeliminować powstawania kolizji drogowych, a co za tym idzie konieczności
interweniowania przez strażaków. W takich przypadkach nawet pięcioletni
sprzęt do rozcinania karoserii może okazać się nie wystarczająco efektywny.
Kolokwialnie rzecz obrazując sprzęt starszej generacji poradzi sobie ze „starym
Polonezem”, ale jego możliwości techniczne mogą okazać się niewystarczające
w zetknięciu z karoserią nowoczesnego pojazdu jednego z wiodących
producentów światowych. Stąd dla zachowania wysokich możliwości
ratowniczych konieczna jest periodyczna wymiana sprzętu specjalistycznego.
Oddzielną kwestią jest to, że równolegle do dokonywanych zakupów należy
zadbać o wysokie kwalifikacje załóg w zakresie obsługi sprzętu
specjalistycznego.
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2.3.4 Sprzęt łączności przewodowej i bezprzewodowej
Wypracowanie systemowego rozwiązania w zakresie łączności
przewodowej i bezprzewodowej jest podyktowane koniecznością sprawnej
koordynacji działań różnych podmiotów działających obecnie w Krajowym
Systemie Ratowniczo – Gaśniczym, a w przyszłości w Krajowym Systemie
Ratowniczym. Jest to również zadanie narzucone przez obowiązujące normy
prawne.
Obecnie stan wyposażenia w sprzęt łączności przewodowej
i bezprzewodowej można określić jako zadowalający. Jednak rosnąca rokrocznie
liczba interwencji związana z koniecznością koordynowania często jednocześnie
kilku akcji ratowniczo – gaśniczych, dlatego też należy regularnie
rozbudowywać informatyczne systemy przetwarzania danych. W ślad
za nakładami na rozbudowywanie sieci komunikacji radiowej, telefonicznej
i informatycznej powinna iść rozbudowa zaplecza technicznego stanowisk
kierowania. Szczególnie ważne miejsce w tym zakresie zajmuje wdrażanie
nowoczesnych programów wspomagania dowodzenia oraz wyposażenia
i rozbudowy infrastruktury informatycznej, co w szczególnej mierze wpływa na
precyzyjność podejmowanych decyzji oraz komfort pracy dyspozytorów
stanowisk kierowania.
Odpowiednie nasycenie sprzętem łączności i oprogramowaniem
informatycznym jest warunkiem koniecznym do prawidłowego funkcjonowania
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego a w przyszłości Krajowego
Systemu Ratowniczego. W powyższej perspektywie bardzo istotnym jest fakt,
że wprowadzane innowacje w dziedzinie łączności powinny cechować się
wysoką elastycznością umożliwiająca w perspektywie pełne i szybkie
zintegrowanie z powstającymi elementami Krajowego Systemu Ratowniczego,
jakimi mają być Powiatowe i Wojewódzkie Centra Powiadamia Ratunkowego .
2.4 Zaplecze lokalowe
2.4.1 Zaplecze lokalowe jednostek organizacyjnych Państwowej Straży
Pożarnej
Rolą bazy lokalowej jednostek ochrony przeciwpożarowej jest zapewnienie:
1) właściwych
warunków
garażowania
pojazdów
pożarniczych,
wyposażonych w sprzęt gaśniczy i specjalistyczny, wodę i środki
gaśnicze, będących w ciągłej gotowości do prowadzenia akcji ratowniczo
– gaśniczych;
2) właściwych warunków kubaturowych i technicznych stanowisk
kierowania, które przyjmują i przetwarzają informacje o zaistniałych
zagrożeniach oraz podejmują decyzje o sposobie i ilości użycia sił i
środków w akcjach ratowniczo – gaśniczych;
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3) właściwych warunków bytowych i bezpieczeństwa higieny pracy podczas
pełnienia służby przez strażaków oraz do realizacji zadań szkoleniowych;
4) właściwych warunków pracy i służby urzędników państwowych jakimi są
funkcjonariusze i pracownicy cywilnym wykonujący zadania związane
z zaopatrzeniem technicznym, kwatermistrzowskim, kontrolno –
rozpoznawczym, kadrowym oraz organizacyjnym.
Na bazę lokalowa jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej
województwa kujawsko pomorskiego składają się 93 budynki strażnic oraz
budynków administracyjnych i pomocniczych, w których wydzielonych jest
ogółem 272 stanowiska garażowe na pojazdy gaśnicze i specjalne.
Pod względem stanu technicznego, stosując pięciostopniową skalę oceny,
13 budynków zakwalifikowano jako znajdujące się w stanie bardo dobrym,
47 budynków otrzymało ocenę dobrą, 23 budynki otrzymało ocenę dostateczną,
5 budynków znajduje się w złym stanie, a 5 budynków zakwalifikowano jako
nadające się do rozbiórki.
Warto również wspomnieć, że budynek Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Bydgoszczy został wpisany pod pozycją A/430/1-2
do rejestru zabytków województwa bydgoskiego (wpis dokonany przez reformą
administracyjną kraju). Natomiast budynek Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu jest wpisany pod pozycją A/87 do
rejestru zabytków województwa kujawsko – pomorskiego (pierwszy wpis z 15
stycznia 1996 r. do rejestru zabytków województwa toruńskiego pod pozycją
A/673). Budynek Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Toruniu mieści się w obrębie „toruńskiej starówki” wpisanej na listę
dziedzictwa kulturowego UNESCO.
Procesy związane z bieżącą realizacją prac konserwacyjnych
i remontowych realizowane są przy dużym zaangażowaniu sił i umiejętności
strażaków pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży
Pożarnej naszego regionu i mają one na celu niedopuszczenie do pogorszenia
właściwości użytkowych i sprawności technicznej.
Jednak należy stwierdzić, że postępujący proces starzenia się budynków
wymaga, zarówno wykonywania robót budowlanych mających na celu
utrzymanie lub odtwarzanie stanów pierwotnych budynków, jak i w odniesieniu
do aktualnych potrzeb funkcjonalnych jednostek Państwowej Straży Pożarnej,
dokonywania
przebudów
związanych
ze
stosowaniem
rozwiązań
energooszczędnych, a nawet budowy nowych strażnic.
W ostatnich latach nastąpił zauważalny wzrost podejmowanych
przedsięwzięć budowlanych. Przykładowo w 2006 roku zakończona została
rozbudowa obiektu strażnicy dla Komendy Powiatowej i Jednostki RatowniczoGaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie; wartość całego zadania
to kwota 1.380.000,00 złotych; osiągnięty zostanie efekt w postaci pozyskanej
kubatury 2000 m3. Kontynuowane były cykle inwestycyjne: budowy strażnicy
dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 we Włocławku wraz z Powiatowym
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Centrum Powiadamiania Ratunkowego, budowę nowej strażnicy na potrzeby
Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 1 Państwowej
Straży Pożarnej w Inowrocławiu, rozbudowę i modernizację strażnicy Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Bydgoszczy oraz budowę w ramach inwestycji
powiatowej nowego obiektu dla Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Wąbrzeźnie.
2.4.2 Zaplecze lokalowe innych jednostek ochrony przeciwpożarowej
Poza jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej
zlokalizowanymi w zdecydowanej większości w obrębie granic miast
powiatowych bardzo istotną rolę w zakresie ochrony przeciwpożarowej
odgrywają jednostki organizacyjne ochotniczych straży pożarnych włączonych
decyzjami Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do Krajowego
Systemu Ratowniczo -Gaśniczego. Na terenie województwa kujawsko –
pomorskiego jednostki te użytkują 171 obiektów wyposażonych łącznie w 370
stanowisk garażowych. Jednak tylko 163 obiekty posiadają instalacje grzewcze,
a tylko 24 wyposażonych jest w wentylacje pomieszczeń garażowych. Jeszcze
bardzie niekorzystnie przedstawia się sytuacja w odniesieniu do wyposażenie
przez strażnice ochotniczych straży pożarnych jeżeli chodzi o zapasowe źródła
energii. W takie źródła wyposażone są tylko 4 jednostki. Natomiast bardzo
korzystnie przedstawia się kwestia wyposażenia w instalacje selektywnego
wywoływania (alarmowania) połączonego z właściwymi miejscowo
stanowiskami kierowania Państwowej Straży Pożarnej. System ten jest
zainstalowany w 163 jednostkach ochotniczych straży pożarnych włączonych do
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
2.5 Zabezpieczenie operacyjne województwa i organizacja ochrony
przeciwpożarowej na terenie województwa
W przepisach ustaw z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej i o Państwowej Straży Pożarnej oraz aktów wykonawczych
do tych ustaw stworzono podstawy organizacji ochrony przeciw pożarowej na
terenie kraju. Elementem centralnym tego systemu jest, nadzorowany przez
ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Krajowy System Ratowniczo –
Gaśniczy, w skład, którego wchodzą jednostki organizacyjne Państwowej Straży
Pożarnej, wybrane jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych oraz inne wybrane
jednostki ochrony przeciwpożarowej, tj. zakładowe straże pożarne, zakładowe
służby ratownicze, powiatowe i gminne zawodowe straże pożarne, terenowe
służby ratownicze oraz podmioty, które dobrowolnie zgodziły się współdziałać
w ramach systemu. Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy ma na celu
ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez:
1) walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi;
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2) ratownictwo techniczne;
3) ratownictwo chemiczne;
4) ratownictwo ekologiczne;
5) ratownictwo medyczne;
6) współpracę z jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego oraz centrami powiadamiania ratunkowego, o których mowa w
przepisach ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie
Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410).
Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy jest zespołem przedsięwzięć
organizacyjnych, szkoleniowych, materiałowo – technicznych i finansowych
mający prognozować, rozpoznawać i zwalczać pożary, klęski żywiołowe i inne
miejscowe zagrożenia. Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy skupia
w uporządkowanej i scentralizowanej strukturze jednostki ochrony
przeciwpożarowej. Jako całość Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy
stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy (dalej KSRG) zorganizowany
jest na trzech poziomach:
- powiatowym (poziom wykonawczy);
- wojewódzkim (poziom wspomagania i koordynacji);
- krajowym (centralny poziom wspomagania i koordynacji).
Poziom krajowy KSRG spełnia role wspomagającą i koordynującą w
sytuacjach wymagających użycia sił i środków spoza województwa, na którym
ma miejsce zdarzenie. Podstawowe siły i środki na poziomie centralnym, to
Centralny Odwód Operacyjny (utworzony z wydzielonych z sił i środków
wojewódzkich), krajowe bazy sprzętu specjalistycznego oraz siły i środki szkół
Państwowej Straży Pożarnej.
Poziom wojewódzki spełnia rolę wspomagającą i koordynującą w
sytuacjach wymagających użycia sił i środków KSRG spoza powiatu, w którym
zdarzenie ma miejsce. Na terenie województwa kujawsko – pomorskiego siły i
środki siły i środki odwodowe tworzą Wojewódzka Brygada Odwodowa (w
skład, której wchodzą kompanie z wydzielonych sił i środków powiatowych).
Zlokalizowane są również dwie bazy kontenerowe wchodzące w skład
krajowych baz sprzętu specjalistycznego. Bazy te umieszczone są w Jednostce
Ratowniczo - Gaśniczej Szubin Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Nakle nad Notecią oraz Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 3
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. W skład odwodów
operacyjnych województwa kujawsko – pomorskiego wchodzą również
specjalistyczne grupy ratownictwa wodno – nurkowego i wysokościowego.
Całodobową koordynacje działań ratowniczych zapewnia Wojewódzkie
Stanowisko Koordynacji Ratownictwa Kujawsko – Pomorskiego Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Wojewódzkie Stanowisko
koordynacji ratownictwa jest odpowiedzialne za bieżące monitorowanie działań
prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

38

Strategia rozwoju ochrony przeciwpożarowej województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2008 – 2020

województwa kujawsko – pomorskiego oraz współdziałanie z centrum
zarządzania kryzysowego wojewody kujawsko – pomorskiego oraz
z administracją zespoloną (np. komendantem wojewódzkim Policji,
wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego, wojewódzkim inspektorem
ochrony środowiska, wojewódzkim inspektorem sanitarnym) i administracją
niezespoloną (Zarządem Gospodarki Wodnej, Urzędem Żeglugi Śródlądowej)
i innymi instytucjami. Na poziomie województwa bezpośrednio dysponowane
są do działań ratowniczych jednostki specjalistycznych grup ratowniczych,
sprzętu specjalistycznego oraz w razie potrzeby sił i środków Wojewódzkiej
Brygady Odwodowej.
Szczególnie ważnym w organizacji KSRG jest poziom powiatowy.
Na tym poziomie przyjmowane są zgłoszenia o zdarzeniach wymagających
podjęcia działań ratowniczych oraz bezpośrednio dysponowane są jednostki
ochrony przeciwpożarowej do działań ratowniczo – gaśniczych. Dysponowanie
i alarmowanie odbywa się poprzez powiatowe (miejskie) stanowiska kierowania
Komendantów Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej
województwa kujawsko - pomorskiego. Powiatowe stanowiska kierowania
Państwowej Straży Pożarnej współdziałają ze stanowiskami dyżurnymi
administracji samorządowej (starostów, prezydentów miast, burmistrzów
i wójtów) oraz posiadają łączność telefoniczną z punktami alarmowymi
komponentów
systemu
bezpieczeństwa
wewnętrznego
(selektywne
wywoływanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, alarmowanie
pogotowia ratunkowego, jednostek Policji oraz innych organizacji
współdziałających w ramach systemu bezpieczeństwa.
Siły jednostek ochrony przeciwpożarowej w województwie kujawsko –
pomorskim stanowią:
1. siły jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej:
1) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu;
2) 4 Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej;
3) 15 Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej;
4) 29 Jednostek ratowniczo – gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej
będących integralna częścią Komend Powiatowych/Miejskich
Państwowej Straży Pożarnej, przy czym obszar 14 powiatów
chroniony jest przez jedną jednostkę ratowniczo – gaśniczą, natomiast
na terenie powiatów:
a) bydgoskiego zlokalizowane są cztery jednostki (wszystkie
w obrębie administracyjnym miasta Bydgoszczy),
b) grudziądzkiego zlokalizowane są dwie jednostki (obydwie
w obrębie miasta administracyjnym Grudziądz),
c) inowrocławskiego zlokalizowane są dwie jednostki (obydwie
w obrębie administracyjnym miasta Inowrocław),
d) nakielskiego zlokalizowane są dwie jednostki (JRG Nakło i JRG
Szubin);
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e) toruńskiego zlokalizowane są cztery jednostki (trzy w obrębie
administracyjnym miasta Torunia i jedna w Chełmży).
2. 749 jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym 171 jednostek
włączonych do KSRG.
3. 12 jednostek zakładowych straży pożarnych, wojskowych jednostek
ochrony przeciwpożarowej oraz innych służb ratowniczych.
4. jedna Lotniskowa Straż Ratowniczo – Gaśnicza.
Ponad to Komendy Powiatowe i Miejskie Państwowej Straży Pożarnej
mają podpisane umowy i porozumienia w zakresie wykorzystania sprzętu
specjalistycznego będącego własnością różnych firm, instytucji i osób
prywatnych. Dodatkowo do celów ochrony pożarowej lasów Regionalna
Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu dysponuje samolotami gaśniczymi.

Ilustracja 5: Rozmieszczenie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej
na terenie woj. kujawsko - pomorskiego
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Ilustracja 6: Rozmieszczenie jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do KSRG
na terenie woj. kujawsko - pomorskiego

Siły jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej
województwa uzupełnia zlokalizowana na terenie miasta Bydgoszczy Szkoła
Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej, która posiada Szkolna Jednostkę
Ratowniczo – Gaśniczą, mającą swój wydzielony rejon zabezpieczenia
operacyjnego. Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej służbowo
podlega bezpośrednio pod Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
jednak wykorzystanie sił i środków Szkolnej Jednostki Ratowniczo –
Gaśniczej, tj. wyznaczony rejon zabezpieczenia operacyjnego i zakres działania
określony jest porozumieniem zawartym pomiędzy Komendantem Szkoły
Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, a Kujawsko –
Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej
i Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.
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W Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy przebywa
na kursach kwalifikacyjnych szeregowych i podoficerów Państwowej Straży
Pożarnej około 100 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy w razie
potrzeby mogą być wykorzystani do działań ratowniczo – gaśniczych.
Dodatkowo w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
stacjonuje specjalistyczna grupa ratownictwa wodno – nurkowego.
W strukturze organizacyjnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej w Toruniu wydzielony został w 2007 r. Ośrodek Szkolenia. Zgodnie
z opracowywanym planem przewidywane jest prowadzenie kursów
kwalifikacyjnych dla szeregowych Państwowej Straży Pożarnej. Kursy
prowadzone cykliczne w systemie skoszarowanym zwiększają możliwości
operacyjne jednostek ochrony przeciwpożarowej województwa kujawsko –
pomorskiego, gdyż przebywający na kursie elewi mogą w sytuacjach
kryzysowych zostać wykorzystani do działań pomocniczych przy prowadzeniu
długotrwałych akcji ratowniczo – gaśniczych, bądź zabezpieczaniu przed
wystąpieniem lub likwidacji skutków klęsk żywiołowych, czy poważnych
awarii technologicznych.
Dodatkowo na terenie województwa kujawsko – pomorskiego
umieszczone zostały dwie Krajowe Bazy Sprzętu. W siedzibie Jednostki
Ratowniczo – Gaśniczej w Szubinie zlokalizowana jest krajowa baza środków
gaśniczych. Natomiast w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3
w Toruniu i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Golubiu – Dobrzyniu
zlokalizowana jest Krajowa Baza Sprzętu Kontenerowego. Wyposażenie tej
bazy stanowi sprzęt specjalistyczny zaplecza logistycznego (namioty, kontenery
sanitarne i kuchnie polowe) oraz sprzęt ratownictwa ekologicznego (zapory
sztywne, służące do zatrzymywania skażeń chemicznych i ekologicznych
rozprzestrzeniających się ciekami wodnymi).
Przy analizie zabezpieczenia operacyjnego województwa kujawsko –
pomorskiego pod uwagę brane są również takie czynniki:
- zakres i możliwości realizacji działań ratowniczych przez instytucje
nie wchodzące w skład jednostek ochrony przeciwpożarowej;
- mobilność operacyjna i czas dysponowania na obszar chroniony;
- możliwości w zakresie wyszkolenia i możliwości sprzętowych do realizacji
powstających zadań ratowniczo – gaśniczych.
2.6 Zasoby ludzkie i szkolenie jednostek ochrony przeciwpożarowej
2.6.1 Zasoby ludzkie
Państwowa Straż Pożarna jest służbą ratowniczą, która nieustannie dąży do
osiągnięcia pełnego profesjonalizmu w działaniach związanych w szczególności
z prowadzeniem działań ratowniczo – gaśniczych i kontrolą i przestrzeganiem
przepisów przeciwpożarowych. Jednak w pełni profesjonalne działania
interwencyjne i prewencyjne wymagają również zapewnienia dobrze
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zorganizowanej pracy w zakresie logistycznym i kwatermistrzowskim,
gospodarowania kadrami, zaplecza technicznego i organizacji i nadzoru.
Prawidłowe i w pełni profesjonalne realizowanie ww. zadań wymaga
odpowiedniej ilości kadr oraz ich wysokich kwalifikacji na zajmowanych
stanowiskach służbowych.
Szczegółowe zasady określania ilości etatów w jednostkach
organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej określa rozporządzenia 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). Na podstawie zasad zawartych w ww.
rozporządzeniu obecnie w limit etatów w jednostkach organizacyjnych
Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko – pomorskiego łącznie
wynosi 1577 etatów funkcjonariuszy, 25 etatów pracowników służby cywilnej
i 26 etatów pracowników pomocniczych.
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Plan etatów
Plan
Etaty
Wskaźnik pracowników cywilnych
Plan etatów
Państwowej Straży Pożarnej
komendy
etatów
strażak
na rok 2007
Ludność funkcjonariuszy
bez JRG i
razem
na rok 2007
na 1000
Służby
PomocPSK
na 2007
cywilnej
niczych
55180
12
1,36
Aleksandrów Kujawski
75
1
1
77
75038
12
0,75
Brodnica
56
0
3
59
460915
33
0,4708*
Bydgoszcz
217
4
2
223
51515
11
0,95
Chełmno
49
0
1
50
45145
10
1,02
Golub Dobrzyń
46
1
1
48
137998
17
0,74
Grudziądz
102
0
1
103
165527
17
0,63
Inowrocław
104
1
1
106
66273
11
0,81
Lipno
54
1
1
56
47011
10
0,96
Mogilno
45
0
1
46
84794
14
0,99
Nakło
84
1
1
86
42394
10
1,04
Radziejów
44
1
1
46
44398
10
1,06
Rypin
47
0
1
48
40895
10
1,08
Sępólno Krajeńskie
44
1
1
46
96984
12
0,64
Świecie
62
1
1
64
296780
27
0,7
Toruń
207
3,5
2,5
213
47231
10
1,04
Tuchola
49
0
1
50
34957
10
1,29
Wąbrzeźno
45
0
1
46
205410
21
0,67
Włocławek
138
2
1
141
69808
10
0,67
Żnin
47
1,5
0,5
49
61
Komenda Wojewódzka
62
6
3
71
328
0,76
RAZEM
2068253
1577
25
26
1628
Komenda

Tabela 6: Plan etatów jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na 2007 r.
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Komenda

Państwowej Straży
Pożarnej
Aleksandrów Kujawski
Brodnica
Bydgoszcz
Chełmno
Golub Dobrzyń
Grudziądz
Inowrocław
Lipno
Mogilno
Nakło
Radziejów
Rypin
Sępólno Krajeńskie
Świecie
Toruń
Tuchola
Wąbrzeźno
Włocławek
Żnin
Komenda Wojewódzka

RAZEM

Plan etatów
Plan etatów
Wskaźnik pracowników cywilnych
funkcjonarius
na rok 2007
strażak
zy
na 1000
Służby
Pomocna rok 2007
cywilnej
niczych
1,36
75
1
1
0,75
56
0
3
0,4708*
217
4
2
0,95
49
0
1
1,02
46
1
1
0,74
102
0
1
0,63
104
1
1
0,81
54
1
1
0,96
45
0
1
0,99
84
1
1
1,04
44
1
1
1,06
47
0
1
1,08
44
1
1
0,64
62
1
1
0,7
207
3,5
2,5
1,04
49
0
1
1,29
45
0
1
0,67
138
2
1
0,67
47
1,5
0,5
62
6
3

1577

0,76

25

26

Etaty
Etaty
%
służby
komendy pracowników
cywilnej
bez JRG i
służby
po
SK
cywilnej
Razem zmianach

Zmiany przydziału etatów służby
cywilnej
2007

2008

2009

1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0

0
2
2
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1,5
0
1
0
0,5
3

0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
4

1
3
2
1
2
1
2
1
2
3
1
1
2
2
2,5
1
1
1
1,5
7

1
3
6
1
2
1
3
2
2
3
2
1
2
2
6
1
1
2
2
13

12
12
33
11
10
17
17
11
10
14
10
10
10
12
27
10
10
21
10
61

8,33%
25,00%
18,18%
9,09%
20,00%
5,88%
17,65%
18,18%
20,00%
21,43%
20,00%
10,00%
20,00%
16,67%
22,22%
10,00%
10,00%
9,52%
20,00%
21,31%

7

19

12

38

56

328

17,07%

- przesunięcia do systemu zmianowego

Tabela 7: Plan zmian etatowych w jednostkach organizacyjnych PSP
województwa kujawsko - pomorskiego

W kolejnych latach planowane jest zwiększenie ilości etatów korpusu
służby cywilnej w komendach Państwowej Straży Pożarnej. Stopniowe
nasycanie etatami korpusu służby cywilnej do poziomu 20 % ogółu etatów
poszczególnych komend i przejęcie spraw administracyjnych (kadrowych,
organizacyjnych, kancelaryjnych, itp.), ma tym samym spowodować
zwiększenie etatów funkcjonariuszy na stanowiskach związanych
z działalnością ratowniczą, operacyjną i kontrolno – rozpoznawczą.
2.6.2 System szkolenia kadr jednostek ochrony przeciwpożarowej
Jednocześnie z uzupełnianiem i zwiększaniem ilości kadr jednostek
organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej musi rozwijać się kompletny
system szkolenia. Trzon systemu szkolnictwa funkcjonariuszy Państwowej
Straży Pożarnej tworzą:
1) Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, szkoląca kadrę
oficerską;
2) Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie,
Poznaniu i Krakowie, szkolące kadrę aspirantów;

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

44

Strategia rozwoju ochrony przeciwpożarowej województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2008 – 2020

3) Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy,
szkoląca kadrę podoficerską.
Kursy kwalifikacyjne dla szeregowych Państwowej Straży Pożarnej
organizowane są przez Ośrodki Szkolenia umieszczone przy Komendach
Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej (na terenie naszego województwa
jest to Ośrodek Szkolenia w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej w Toruniu) oraz Szkoły Aspirantów i Szkołę Podoficerską Państwowej
Straży Pożarnej.
Ośrodki Szkolenia realizują w głównej mierze potrzeby szkoleniowe
w zakresie specjalistycznym, np. ratownictwa wodno – nurkowego,
wysokościowego, czy kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Ośrodek Szkolenia w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej w Toruniu powołany został do życia w lutym 2007 r. Ośrodek
Szkolenia wpisano do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez
Wojewódzki Urząd Pracy oraz uzyskał zgodę decyzją Wojewody Kujawsko –
Pomorskiego na prowadzenie kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy
przedlekarskiej.
Główny ciężar prowadzenia systemowej polityki szkolenia kadr jednostek
ochrony przeciwpożarowej województwa kujawsko pomorskiego w dużej
mierze spoczywa na Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Bydgoszczy i Ośrodku Szkolenia w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej
Straży Pożarnej w Toruniu.
Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy będąc
częścią ogólnokrajowego systemu szkolnictwa pożarniczego ukierunkowana jest
na edukację kadr korpusu podoficerskiego Państwowej Straży Pożarnej według
programów szkolenia opracowywanych na szczeblu centralnym.
Ośrodek Szkolenia w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej w Toruniu z jednej strony realizuje programy szkolenia opracowane
na szczeblu centralnym (kursy kwalifikacyjne dla szeregowych Państwowej
Straży Pożarnej), z drugiej zaś odpowiedzialny jest za podnoszenie kwalifikacji
funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w zakresie specjalistycznym
tj. ratownictwa wysokościowego, wodnego, nurkowego itp. Ośrodek Szkolenia
odpowiedzialny jest również za prowadzenie szkoleń dla druhów ochotniczych
straży pożarnych. Obecnie prowadzone są szkolenia w komorze dymowej
i obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych, szkolenia dla dowódców
zastępów ochotniczych straży pożarnych, naczelników jednostek ochotniczych
straży pożarnych, komendantów gminnych ochotniczych straży pożarnych oraz
szkolenia w zakresie udzielania kwalifikowanej pomocy przedlekarskiej.
W zakresie obsługi sprzętu gaśniczego i specjalistycznego będącego
na wyposażeniu jednostek ratowniczo – gaśniczych, szkolenia dyspozytorów
Miejskich i Powiatowych Stanowisk Kierowania, czy zajęcia z kultury fizycznej
realizowane są na bieżąco przez komendantów miejskich i powiatowych
Państwowej Straży Pożarnej.
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Innym istotnym elementem szkoleniowym jest odpowiedni poziom
wiedzy i umiejętności funkcjonariuszy i pracowników cywilnych pełniących
funkcje administracyjne w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.
Permanentna edukacja kadr jednostek ochrony przeciwpożarowej w jak
najszerszym zakresie jest czynnikiem niezbędnym do prawidłowego
funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej województwa kujawsko –
pomorskiego.
Dlatego
koniecznym
warunkiem
rozwoju
ochrony
przeciwpożarowej jest bieżące monitorowanie potrzeb szkoleniowych jednostek
ochrony przeciwpożarowej oraz ciągłe poszerzanie katalogu realizowanych
szkoleń oraz doposażenie ośrodków szkolenia w niezbędny sprzęt i materiały
edukacyjne.
2.7 Finansowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej
Jednym z najważniejszych obszarów wnętrza każdej organizacji
poddawanych analizie jest jej obszar finansowy. Analiza finansowania
jednostek Państwowej Straży Pożarnej jako jednostek sektora finansów
publicznych poprzedzona zostanie charakterystyką otoczenia publicznoprawnego warunkującą specyfikę funkcjonowania jednostek. W dalszej
kolejności scharakteryzowany zostanie poziom i struktura finansowania
jednostek PSP.
W związku z niedostatecznym walorem informacyjnym sprawozdań
finansowych jednostek budżetowych dane poddane
analizie pochodzą
ze sprawozdawczości budżetowej przedkładanej przez komendy miejskie
i powiatowe jednostek PSP.
2.7.1 Sposoby finansowania jednostek Państwowej Straży Pożarnej
Główne środki finansowe przeznaczone na działalność jednostek
Państwowej Straży Pożarnej pochodzą z budżetu Państwa. Jednostki PSP jako
jednostki budżetowe są jednostkami organizacyjnymi, które swoje wydatki
pokrywają z budżetu (Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego),
a których dochody są dochodami budżetu (także odpowiednio Państwa albo
samorządu terytorialnego).
Wobec powyższego diagnoza sytuacji finansowej jednostek PSP została
dokonana tylko w kontekście realizowanych wydatków, bowiem zrealizowane
dochody jednostek nie mają wpływu na poziom ich wydatków oraz nie
warunkują poziomu ich finansowania. Zrealizowane dochody nie określają
sytuacji finansowej jednostek.
Powyższa zasada finansowania została określona również w art.19a
ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991. Zgodnie z
zapisem ustawy koszty funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej są
pokrywane z budżetu państwa, dodatkowo koszty funkcjonowania Państwowej
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Straży Pożarnej na obszarze powiatu są pokrywane z dotacji celowej budżetu
państwa.
Środki finansowe będące w dyspozycji jednostek PSP można więc podzielić
na:
1) środki budżetowe;
2) środki pozabudżetowe.
Uzupełnieniem powyższego źródła finansowania jest również rezerwa
celowa oraz rezerwa ogólna budżetu państwa.
Jednostki PSP jako jednostki sektora finansów publicznych podlegają
wszystkim zasadom budżetowania zgodnie z zapisami ustawy o Finansach
Publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz.U nr 249 poz 2104 z 2005r.
ze zmianami) oraz jej aktami wykonawczymi. Do najistotniejszych należy
zaliczyć:
1) podstawą gospodarki finansowej jednostek budżetowych jest roczny plan
dochodów i wydatków, zwany planem finansowym. Zasadą jest, iż ujęte
w planie finansowym, a niezrealizowane wydatki wygasają z upływem
roku. Jeśli jednostka otrzymała środki na wydatki, ale ich nie
wydatkowała, czyli nie zostały rozchodowane z rachunku bankowego,
to powinna je zwrócić do tego dysponenta, od którego je otrzymała;
2) państwowe jednostki budżetowe mogą zaciągać zobowiązania płatne
w danym roku tylko do wysokości wydatków ujętych w zatwierdzonym
planie finansowym, pomniejszonym o wydatki na wynagrodzenia
i uposażenie oraz obligatoryjne wpłaty płatnika. Zaciąganie zobowiązań
z tytułu mów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna
dla utrzymania ciągłości działalności, możliwe jest tylko wtedy gdy
termin zapłaty upływa w roku następnym;
3) jednostki budżetowe nie posiadają osobowości prawnej. Osobowość
prawną posiadaj: powiat, województwo samorządowe oraz Skarb
Państwa. Oznacza, to, że uprawnieni przedstawiciele tych jednostek
(kierownicy) podejmują wszelkie czynności cywilnoprawne w imieniu
Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa;
4) podział wydatków budżetu Państwa na:
a) dotacje i subwencje,
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
c) wydatki bieżące jednostek budżetowych,
d) wydatki majątkowe,
e) wydatki n obsługę długu Skarbu Państwa,
f) wpłaty środków własnych Uni Europejskiej;
5) ograniczenia w zakupie składników majątkowych (kwota 3500zł) oraz
w przesuwaniu środków finansowych z wydatków bieżących na wydatki
majątkowe. W odróżnieniu do większości jednostek sektora finansów
publicznych istota bieżącej działalności jednostek PSP polega
na wykorzystaniu sprzętu i wyposażenia. Kwalifikacja sprzętu, którego
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cena jednostkowa przewyższa kwotę 3500 zł do składników
majątkowych uniemożliwia bieżące zakupy podstawowych narzędzi
i sprzętu ratowniczego.
Zapis art. 19a ustawy o PSP zgodny jest z założeniem decentralizacji
struktur administracji rządowej i zgodnie z zapisem art. 33a ust 3 ustawy
o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (Dz.U. Nr 142, poz. 1592
z 2001r. ze zmianami) komendy powiatowe/miejskie Państwowej Straży
Pożarnej określone zostały jako powiatowe jednostki budżetowe.
Art. 19b ustawy o Państwowej Straży Pożarnej bezpośrednio określa
możliwość pokrywania części kosztów funkcjonowania PSP przez gminę,
powiat, lub samorząd województwa. Tym samym jednostki otrzymały
możliwość dodatkowej formy finansowania tj. z budżetu jednostek
samorządu terytorialnego.

ŚRODKI
BUDŻETOWE

ŚRODKI BUDŻETU
PAŃSTWA

ŚRODKI JEDN.
SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO

Powołana powyżej ustawa o finansach publicznych daje jednostkom
budżetowym kolejny sposób finansowania ich działalności, którym są dochody
własne jednostek.
Dochody jednostek budżetowych w tym również jednostek PSP
z następujących tytułów:
1) opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej;
2) spadów zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki
budżetowej;
3) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane
jednostce budżetowej w zarząd bądź w użytkowanie;
zaliczane są do ich tzw. dochodów własnych. Jednostki powinny je gromadzić
na pomocniczym rachunku bankowym.
Kolejnym źródłem finansowania jednostek Państwowej Straż Pożarnej są
wpływy uzyskane ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia,
przekazywane przez zakłady ubezpieczeń, zwane dalej środkami z firm
ubezpieczeniowych. Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 1999r. w sprawie
szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych
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wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej rozdział dokonywany jest przez
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na podstawie złożonych
wniosków.
Charakterystyka
podstaw
prawnych
pozabudżetowych
źródeł
finansowania jednostek Państwowej Straży Pożarnej zostanie zakończona
wskazaniem ostatniego, niezwykle ważnego pozabudżetowego sposobu
wsparcia finansowego jakim są dotacje państwowych i samorządowych
funduszy celowych.
Podstawą prawną funkcjonowania powyższych jest art. 29 ustawy
o Finansach Publicznych. Fundusze celowe stanowią alternatywę w stosunku do
budżetu formę organizacyjną gromadzenia i wydatkowania środków
publicznych.
Z punktu widzenia wsparcia finansowego najistotniejszymi funduszami
celowymi dla PSP są:
1) Państwowe fundusze celowe:
a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
b) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
2) Samorządowe fundusze celowe:
a) Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
b) Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zgodnie z określonymi w statucie zadaniami fundusze celowe realizując
funkcje racjonalizacji wydatków publicznych uprawnione są do
przedmiotowego wspierania działalności jednostek Państwowej Straży
Pożarnej.
ŚRODKI
POZABUDŻETOWE

Dochody
własne

Środki z firm
ubezpieczeniowych

Dotacje
funduszy
celowych

2.7.2 Poziom i struktura finansowania jednostek Państwowej Straży
Pożarnej
Charakterystyka poziomu finansowania zostanie przeprowadzona na
podstawie roku 2006.
Środki finansowe będące w dyspozycji jednostek PSP w 2006r. to kwota
78,4 mln zł, przede wszystkim są to środki budżetu państwa, i stanowią one
95,7 %
ogólnych zasobów finansowych roku 2006. Udział środków
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pozabudżetowych w ogólnym finansowaniu wynosi z kolei tylko 1,95%.
Zobrazowane wyniki źródeł finansowania na wykresie potwierdzają państwowy
charakter jednostek straży pożarnej.
Biorąc pod uwagę podział wydatków budżetu państwa na: wydatki
bieżące, świadczenia oraz wydatki majątkowe struktura wydatków przedstawia
tabela nr 8.
Wydatki bieżące obejmują między innymi wynagrodzenia oraz pochodne
od wynagrodzeń, zakup materiałów i usług, opłaty i składki oraz dotacje celowe
na wydatki bieżące.
Wartości bezwzględne wskazują na znaczny udział wydatków bieżących
w ogólnej strukturze wydatków. Stanowią one bowiem przeszło 87% ogólnych
wydatków. Wydatki majątkowe oraz świadczenia kształtują się
na porównywalnym poziomie tj.6%-7%.
Rodzaj środków

Rodzaj wydatku

Wydatki bieżące
W tym
wynagrodzenia
Środki budżetu państwa
Świadczenia
Wydatki
majątkowe
Wydatki bieżące
Środki samorządu
Świadczenia
terytorialnego
Wydatki
majątkowe
Wydatki bieżące
Świadczenia
Środki pozabudżetowe
Wydatki
majątkowe

KW PSP

KP/KM PSP

4 534 252

62 897 075

3 536 990

50 469 342

177 833

4 567 525

88 000

2 740 000

0
0

453 600
0

0

1 419 500

24 650
0

443 370
0

920 000

142 000

Tabela 8: Zestawienie źródeł finansowania jednostek PSP w 2006r.
wg rodzaju wydatku
Zestawienie wydatków w 2006r.

6,77%
6,05%

87,18%

Wydatki bieżące

Świadczenia

Wydatki majątkowe

Wykres 9: Zestawienie wydatków w 2006 r.
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W tym miejscu należy wskazać, że wśród wydatków bieżących, aż 80%
stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne.
Bieżące funkcjonowanie jednostek jest zapewnione dzięki finansowaniu
z budżetu Państwa, wsparcie z pozostałych źródeł jest znikome. Odmiennie
przedstawia się finansowanie zakupów majątkowych. W tym przypadku środki
państwowe stanowią już tylko 53%. Wyraźnie widać znaczenie wsparcia
ze strony funduszy celowych oraz samorządu terytorialnego.
Źródła finansowania zakupów majątkowych w 2006r.
17,33%
2,67%

53,26%
26,74%

Środki budzetu państw a

Środki samorzatu terytorilanego

Środki z firm ubezpieczeniow ych

Fundusze celow e

Wykres 10: Źródła finansowania zakupów majątkowych w 2006 r.

Powyższa analiza ma charakter statyczny pokazuje poziom finansowania
oraz jego strukturę, a także sposób wydatkowania zasobów finansowych.
Specyfika kształtowania budżetu państwa (metody wskaźnikowe) zapewnia
funkcjonowanie jednostek w zakresie wydatków bieżących na poziomie
dotychczasowym. Zgłaszane potrzeby na dodatkowe wsparcie finansowe przez
komendy powiatowe/miejskie PSP pokazuje niedostateczny poziom
finansowania jednostek. Posiadane środki finansowe zapewniają pokrycie
bieżących wydatków stałych, wydatków remontowych i odtworzeniowych
oraz zakup drobnego sprzętu i wyposażenia.
Poziom finansowania zakupów majątkowych z budżetu Państwa
przedstawia wykres 4. Przedstawione dane wskazują na bardzo niekorzystny
trend. Analizowany, czteroletni okres obrazuje coroczny, znaczny spadek
wydatków o charakterze majątkowym.
Finans ow anie z ak upów m ajątk ow ych w latach 2003-2006
(ś r odk i budż e tu pańs tw a)
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
2003r.
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Wykres 11: Finansowanie zakupów majątkowych w latach 2003 - 2006
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Obecna tendencja finansowania zakupów majątkowych podkreśla
znaczenie każdej formy dodatkowego wsparcia finansowego. Sytuacja jest
niezwykle niekorzystna z uwagi na brak możliwości zastępowania starego,
wysłużonego sprzętu ratowniczego. Niemożliwym staję się doposażenie
jednostek w nowoczesny sprzęt, uzbrojenie. Zmniejsza się również poziom
finansowania inwestycji budowlanych.
2.7.3 Ocena sytuacji finansowej jednostek Państwowej Straży
Pożarnej
Sytuacja finansowa jednostek sektora finansów publicznych
odzwierciedla sytuację finansową budżetu Państwa oraz przyjętą strategię
rozwoju dla jednostek sektora finansów publicznych. Proponowane reformy
finansów publicznych w szczególności zakresie pozabudżetowych form
działalności w tym:
1) likwidacja dochodów własnych;
2) likwidacja funduszy celowych.
stanowią z całą pewnością poważne zagrożenie dla sytuacji finansowej,
w szczególności w zakresie realizowanych zakupów majątkowych.
Proponowane reformy finansów publicznych są przykładem niestabilności
otoczenia. Przedstawiona sytuacja finansowa ma charakter statyczny
ze wskazaniem kierunków rozwoju zdarzeń. Ekstrapolacja zdarzeń jest
krótkookresowa obarczona dużym błędem. Zagrożenia wynikające z burzliwości
otoczenia
publiczno-prawnego
uniemożliwiają
wykonanie
prognozy
z wykorzystaniem narzędzi ekonometrycznych.
Struktura finansowania, w tym takie elementy:
1) znaczny udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach ogółem;
2) finansowanie wydatków rzeczowych tylko na poziomie gwarantującym
podstawową bieżącą działalność (utrzymanie bieżącego stanu);
3) finansowanie zakupów majątkowych z niezbędnym udziałem środków
pozabudżetowych;
określa sytuacje w jakiej znajdują się służby PSP oraz jednoznacznie określa
dalsze kierunki podejmowanych działań.
Określenie przewidywanych kierunków rozwoju zdarzeń ma na celu
podjecie przedsięwzięć gwarantujących zapewnienie finansowania zgodnego z
przyjętą strategią.

3 ANALIZA SWOT
Jednym z najważniejszych elementów formułowania strategii jest analiza
strategiczna. Stworzenie wieloletniego planu zarządzania strategicznego ochroną
przeciwpożarową na terenie województwa kujawsko – pomorskiego wymaga
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znajomości i analizy szerokiego zestawu informacji dotyczących otoczenia
ekonomicznego, społecznego, politycznego, demograficznego, prawnego,
technologicznego, itp. organizacji. Z drugiej strony niezbędne jest dokonanie
wielopłaszczyznowej analizy struktur i działania jednostek ochrony
przeciwpożarowej. Ponad to niezbędnym czynnikiem planowania strategicznego
zbadanie i prognozowanie najbardziej prawdopodobnych tendencji
rozwojowych otoczenia zewnętrznego oraz samej organizacji. Użyteczność
analizy strategicznej można najkrócej scharakteryzować zdaniem: „Strategiczny
plan jest tak dobry jak informacja, na której się opiera”1. Dla wytyczenia celów
strategicznych rozwoju ochrony przeciwpożarowej przeprowadzono analizę
wnętrza organizacji ochrony przeciwpożarowej, tj. mocnych i słabych jej stron
oraz ocenę uwarunkowań zewnętrznych wyznaczających szanse i zagrożenia.
3.1 Analiza SWOT
Lp.

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

1.

- dobrze rozwinięta sieć
- wyeksploatowany i starzejący się
jednostek ochrony
sprzęt i pojazdy przeznaczone do
przeciwpożarowej wyposażona działań ratowniczo – gaśniczych,
w podstawowy sprzęt i pojazdy,

2.

- dobrze wyszkolona kadra
jednostek organizacyjnych
Państwowej Straży Pożarnej,

3.

- wysoka mobilność i zdolność - wysokie koszty utrzymania systemu
do szybkiego reagowania, nawet ochrony przeciwpożarowej,
dużych sił i środków na obszarze
województwa,

4.

- jednolity system łączności
obejmujący całe województwo,

5.

- obszerna wiedza dot. zagrożeń - niedoposażona baza dydaktyczna
występujących w regionie,
Ośrodka Szkolenia w Toruniu,

6.

- wysokie zaufanie społeczne dla - brak odpowiedniej bazy do realizacji
strażaków,
szkoleń praktycznych,

7.

- istnienie ośrodków szkolenia
kadr Państwowej Straży
Pożarnej i pozostałych jednostek
ochrony przeciwpożarowej na
terenie regionu,

- brak narzędzi do optymalnego
wykorzystania baz danych i wiedzy o
zagrożeniach na potrzeby działalności
ratowniczej i planowania operacyjnego,

8.

- gotowość kadr jednostek

- brak w pełni stabilnego i

- braki w wyposażeniu w pojazdy i
sprzęt do działań specjalistycznych,

- braki kadrowe w jednostkach ochrony
przeciwpożarowej regionu,

1 M.D. Skipton, Helping Managers to Develop Strategies, „Long Range Plannig”, 1985, nr 2.
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9.

ochrony przeciwpożarowej do
podnoszenia kwalifikacji
zawodowych i ogólnych

zintegrowanego systemu
teleinformatycznego do wspomagania
dowodzenia,

- ujednolicone wymagania dla
podstawowego wyposażenia w
pojazdy i sprzęt ratowniczy,

- brak ścisłego powiązania standardu
sprzętowego konkretnych jednostek z
rodzajami zagrożeń i realizowanymi
czynnościami ratowniczymi,

10. - szczeble kompetencji
pokrywające się z podziałem
administracyjnym kraju,

- niewystarczająca współpraca
międzynarodowa w zakresie wymiany
doświadczeń i technologii,

11. - stabilność zatrudnienia w
Państwowej Straży Pożarnej,

- odpływ doświadczonej kadry z
jednostek Państwowej Straży Pożarnej
i ochotniczych straży pożarnych

12. - gotowość do reagowania na
szeroki wachlarz zagrożeń,
13. - możliwość rozwoju i
modernizacji działania systemu
ochrony przeciwpożarowej
regionu, dostosowującego się do
potrzeb społeczeństwa w
dziedzinie bezpieczeństwa.
Lp.

SZANSE

ZAGROŻENIA

1.

- wykorzystanie istniejących w - brak dostatecznej regulacji prawnej
regionie cywilnych ośrodków
wszystkich aspektów ochrony
akademickich i szkoleniowych przeciwpożarowej,
dla pozyskiwania specjalistów o
różnych obszarach
merytorycznych działania
systemu ochrony
przeciwpożarowej, np.
absolwenci prawa i
administracji, ekonomii, chemii,
szkół medycznych,

2.

- coraz szerzej rozwinięty dostęp - emigracja zarobkowa,
do e-lerningu,

3.

- możliwości pozyskiwania
środków finansowych z poza
źródeł budżetu państwa i
budżetów samorządów, np.

- spadek atrakcyjności służby w
Państwowej Straży Pożarnej w
odniesieniu do krajowego i
europejskiego rynku pracy,
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fundusze wojewódzkie, krajowe,
unijne,
4.

- rosnąca świadomość
społeczeństwa dużych centrów
urbanizacyjnych regionu w
zakresie bezpieczeństwa
wewnętrznego,

- brak środków finansowych państwa
na zatrudnienie wystarczającej ilości
strażaków w odniesieniu do potrzeb,

5.

- dostępność nowych
technologii, w tym technologii
satelitarnych i
teleinformatycznych,

- zanikanie funkcji integracyjnych i
edukacyjno - kulturalnych remiz
ochotniczych straży pożarnych na
terenach wiejskich,

6.

- projekty stworzenia Krajowego - blokada ewaluacji systemu ochrony
Systemu Ratownictwa,
przeciwpożarowej ze względu na
rosnące koszty utrzymania,

7.

- rozwijająca się sieć
komunikacyjna (zwiększenie
mobilności jednostek),

- niewystarczające środki finansowe na
realizację zadań ustawowych na
poziomie oczekiwanym przez
społeczeństwo,

8.

- dobre warunki fizjograficzne
dla rozwoju energii odnawialnej
(obniżenie kosztów stałych
jednostek ochrony
przeciwpożarowej),

- spadek efektywności systemu ochrony
przeciwpożarowej ze względu na
wzrost liczby interwencji
powodowanych niezadowalającym
stanem technicznym zabudowy
komunalnej, w tym architektury
zabytkowej, wysokie zużycie
nawierzchni dróg i ich niedostosowanie
do natężenia ruchy, itp.

9.

- realizacja programów rozwoju
bezpieczeństwa wewnętrznego
na poziomie całego kraju
(programy modernizacyjne,
Strategia Rozwoju Kraju 2007 2015)

3.2 Wnioski z analizy strategicznej
Wynik przeprowadzonej analizy SWOT wskazuje na wysokie
zbilansowanie słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń. Rozwój ochrony
przeciwpożarowej województwa kujawsko – pomorskiego dodatkowo jest
nierozerwalnie sprzężony z pojawianiem się nowych zagrożeń, bądź
zwiększeniem ilości już występujących, co ogólnie stwierdzając, wynika
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bezpośrednio z obranych kierunków rozwoju regionu. Taki rozkład głównych
czynników wpływających na jakość ochrony zdrowie, życia, mienia
i środowiska naturalnego powoduje, że najwłaściwszym kierunkiem ewaluacji
systemu ochrony przeciwpożarowej jest wdrażanie tzw. „strategii maxi – mini”2.
Jest to model planowania strategicznego, który choć nie w pełni, to jednak w
najszerszym zakresie odpowiada wizji rozwoju i roli jaką pełni w prawidłowym
funkcjonowaniu społeczeństwa ochrona przeciwpożarowa. Przytoczona strategia
charakteryzuje się tym, że źródłem największych trudności jest niekorzystny
układ warunków zewnętrznych, ale istniejący system ochrony przeciwpożarowej
może przeciwstawić im duży potencjał wewnętrzny i próbować przezwyciężyć
zagrożenia, wykorzystując do maksimum własne mocne strony. Na przykład,
jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla funkcjonowania systemu ochrony
przeciwpożarowej są niewystarczające środki finansowe na realizację zadań
ustawowych na poziomie oczekiwanym przez społeczeństwo oraz brak środków
finansowych państwa na zatrudnienie wystarczającej ilości strażaków
w odniesieniu do potrzeb i odpływ kadry wśród ochotniczych straży pożarnych.
Niewystarczające środki budżetowe i brak odpowiedniej ilości kadry
Państwowej Straży Pożarnej są zagrożeniami, na których wyeliminowanie nie
ma wpływu Kujawsko – Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży
Pożarnej w Toruniu, gdyż zarówno budżety i ilość etatów określane są odgórnie
na poziomie rządowym. Jednak można ich uniknąć dzięki, pozyskiwaniu
pozabudżetowych środków finansowych (fundusze unijne i krajowe, pomoc
samorządów itp.). Pozyskane fundusze przeznaczone na wyposażenie ośrodków
szkolenia (efektem, którego będzie wysoki stopień wyszkolenia każdego
strażaka), zakupy nowoczesnego sprzętu oraz akcje promocyjne zachęcające
ludność do wstępowania w szeregi ochotniczych straży pożarnych, pozwolą na
skuteczne prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych mniejszą ilością ludzi.
Niezależnie od wyników analizy SWOT, czynnikiem który zawsze
determinuje ewaluację systemu ochrony przeciwpożarowej jest liczba i rodzaj
występujących zagrożeń. Bieżąca analiza samych zagrożeń, ich skali
występowania, rodzajów warunkuje krótkookresowe działania na rzecz poprawy
ochrony zdrowia, życia, mienia i środowiska naturalnego.

4 MISJA I CELE STRATEGICZNE ROZWOJU OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ
„Strategia rozwoju ochrony przeciwpożarowej województwa kujawsko –
pomorskiego na lata 2008 – 2020” określa kierunki rozwoju całokształtu działań
zmierzających do pełnego zabezpieczenia regionu w zakresie ochrony
przeciwpożarowej oraz zintegrowanego ratownictwa, w zakresie, w którym do
działań przewidziane są jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej.
Realizacja pełnego zabezpieczenia operacyjne regionu jest rzeczą zmienną
2 Grażyna Gierszewska, Maria Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2001,
s. 214.
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i podlega okresowej weryfikacji i aktualizacji. Głównymi czynnikami mającymi
podlegającymi pewnym fluktuacjom są przemiany w gospodarce regionu,
wykorzystanie sieci transportowych, powstawanie nowych zakładów pracy, czy
rozwój terenów zurbanizowanych. Każda z tych przyczyn ma swoje odbicie
w rodzajach i ilości zagrożeń powstających na terenie województwa. Sprawne
i efektywne działanie systemu gaśniczego, ratownictwa technicznego,
chemicznego i ekologicznego jest jednym z elementów, które decydują
o atrakcyjności turystycznej regionu, przychylności inwestorów, itp. „Strategia
...” ze swoją misją i celami strategicznymi stanowi istotne uzupełnienie dla
„Strategii rozwoju województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2007 – 2020”
oraz „Strategii Rozwoju Państwowej Straży Pożarnej na lata 2007 – 2015”
4.1 Misja
"Misją funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, pracowników
cywilnych, druhów ochotników Ochotniczych Straży Pożarnych oraz
pracowników pozostałych jednostek ochrony przeciwpożarowej
województwa kujawsko – pomorskiego jest podejmowanie wszelkich
działań na rzecz ratowania zagrożonego życia i zdrowia ludzkiego,
wszelkiego mienia i środowiska naturalnego - nawet z narażeniem życia."
4.2 Cele strategiczne i priorytety rozwoju ochrony przeciwpożarowej
na lata 2008 – 2020
4.2.1 Cele strategiczne

Cel I
„Ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo województwa kujawsko –
pomorskiego pełnym zabezpieczeniem zdrowia i życia ludności, mienia,
walorów przyrodniczych i kulturowych przez pożarami, klęskami
żywiołowymi, awariami technologicznymi i innymi miejscowymi
zagrożeniami”

Cel III
„Pełna adaptacja całej struktury jednostek organizacyjnych ochrony
przeciwpożarowej i ratownictwa do powstającego zintegrowanego
systemu ratowniczego, będącego elementem bezpieczeństwa
wewnętrznego państwa”

Cel II
„Elastyczna ewaluacja systemu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa
województwa kujawsko – pomorskiego zgodnie z najważniejszymi
kierunkami rozwoju województwa i pojawiającymi się nowymi rodzajami
zagrożeń”
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4.2.2 Priorytety i działania
Priorytety i działania spełniają rolę uszczegóławiającą idee zawarte
w celach strategicznych „Strategii...”. Definiują i opisują najważniejsze obszary
zagadnień merytorycznych ochrony przeciwpożarowej. Wskazują główne
kierunki działań, które mają stać się podstawami realizacji celów strategicznych.
Określają również ramy i formułują logikę podejmowanych konkretnych
przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym, organizacyjnym, itp.
Przyjęta formuła zakłada, że poszczególne cele strategiczne zawierają
w sobie więcej niż jeden priorytet, jak również jeden priorytet może być
kierunkiem realizacji więcej niż jednego celu strategicznego „Strategii....”. Takie
ujęcie systemu realizacji celów strategicznych wynika z faktu, że możliwości
organizacyjne i finansowe jednostek ochrony przeciwpożarowej nie pozwalają
na jednoczesną pełną realizację wszystkich założonych celów. Dlatego też
mocną stroną takiego rozwiązania jest jego duża elastyczność w doborze
kierunków działania na rzecz realizacji celów strategicznych, w zależności od
bieżących potrzeb i możliwości oraz najsilniej wdrażanych kierunków rozwoju
regionu.
Bardzo ważną kwestią jest by system ochrony przeciwpożarowej był
konstrukcją z jednej strony stabilną, z drugiej zaś elastyczną. Stabilność
systemu, to jego szkielet strukturalny, który co do zasady pozostaje niezmienny.
Osią tego szkieletu jest sieć strażnic ochrony przeciwpożarowej, stanowisk
kierowania oraz wyraźny podział kompetencji dowódczych w układzie
terytorialnym i kadrowym. To pozwala zachować ciągłość systemowi ochrony
przeciwpożarowej nawet w przypadkach reorganizowania jego struktur na
poziomie całego kraju. Jednocześnie istnienie takiej bazy daje możliwość
rozwoju, dostosowywania się do zmian w otoczeniu z zachowaniem ciągłości
jego działania. Elastyczność systemu to szereg zmiennych jego elementów
tj. np. wyposażenie jednostek, system szkolenia, czy zasób kadrowy. Analiza
i monitorowanie całości zachodzących w otoczeniu procesów i obieranych
kierunków rozwoju, daje informacje niezbędne do modyfikowania składowych
systemu w sposób najkorzystniejszy dla zachowania właściwej i skutecznej
ochrony życia, zdrowia i mienia ludności naszego regionu.
Dlatego też, o ile wyznaczone cele strategiczne pozostawać będą
w zasadzie niezmienne, o tyle obrane priorytety mogą podlegać korygowaniu.
Monitoring i ocena priorytetów w zestawieniu z kierunkami rozwoju zagrożeń
dokonywana okresowo, mają dawać odpowiedź na pytanie o stan realizacji oraz
ich celowość.
Priorytet 1 – Usprawnienie organizacji prowadzenia działań
ratowniczo – gaśniczych i poprawa zabezpieczenia operacyjnego
województwa kujawsko – pomorskiego
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Realizacja tego priorytetu polegać będzie w głównej mierze
na gruntownej analizie istniejących planów zabezpieczenia operacyjnego
regionu, ich monitorowaniu i aktualizacji w zależności od występujących
zagrożeń. Na bazie istniejącej siatki rozmieszczenia strażnic jednostek ochrony
przeciwpożarowej rozbudowywany będzie system ochrony przeciwpożarowej
regionu. Rozmieszczenie sił i środków będzie ściśle powiązane z ilością
i rodzajami zagrożeń występujących na terenie działania jednostek
organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej. Wzmacniane w ratowników
i sprzęt będą strażnice o strategicznym znaczeniu (np. położone w centrach
urbanizacyjnych województwa, w pobliżu głównych tras tranzytowych,
czy dużych kompleksów leśnych). Realizacja priorytetu będzie obejmować
również działania zmierzające do odpowiedniego wyposażenia stanowisk
kierowania Państwowej Straży Pożarnej oraz ich integracji w zakresie łączności
radiowej i teleinformatycznej wewnątrz KSRG województwa kujawsko –
pomorskiego.
Planowana
rozbudowa
i
transformacja
systemu
ochrony
przeciwpożarowej na lata 2008 – 2020 ma na celu uformowanie KSRG jako,
z jednej strony kompletnego produktu dla bezpieczeństwa ludności, z drugiej zaś
na tyle elastycznego by w nieskomplikowany sposób system ten mógł być
włączony w struktury Krajowego Systemu Ratowniczego oraz był w pełni
zintegrowany z systemami Powiatowego i Wojewódzkiego Zarządzania
Kryzysowego.
Działanie 1. 1. - Rozmieszczenie jednostek i sprzętu gaśniczego
i specjalistycznego adekwatnie do lokalnej specyfiki obszaru chronionego.
Działanie 1. 2. - Modernizacja stanowisk kierowania Państwowej Straży
Pożarnej oraz ich przystosowanie do współpracy ze zintegrowanymi centrami
ratowniczymi Krajowego Systemu Ratowniczego na obszarze województwa
kujawsko – pomorskiego.
Działanie 1. 3. - Wyposażenie jednostek i stanowisk kierowania
w odpowiednie narzędzia interaktywne, usprawniające dysponowanie,
prowadzenie i dowodzenie działaniami ratowniczo – gaśniczymi
oraz ich bieżącą analizę.
Priorytet 2 – Modernizacja bazy lokalowej i sprzętowej do potrzeb
KSRG i KSR
Realizacja tego priorytetu polegać będzie na inwestycjach w bazę
lokalową
jednostek
ochrony
przeciwpożarowej.
Rozwój
ochrony
przeciwpożarowej w tym zakresie obejmował będzie w szczególności
przebudowę, rozbudowę i remonty istniejących strażnic i komend,
z uwzględnieniem ich specyfiki i standardów europejskich dotyczących
warunków lokalowych oraz garażowania pojazdów i sprzętu specjalistycznego.
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Priorytet obejmuje również zakupy pojazdów i sprzętu pożarniczo –
ratowniczgo niezbędnego dla właściwego i efektywnego prowadzenia działań
ratowniczo – gaśniczych. Istotnym aspektem odpowiedniego nasycania
jednostek ochrony przeciwpożarowej w pojazdy jest standaryzacja
podstawowego taboru będącego na wyposażeniu wszystkich strażnic oraz
uzupełnienie go o pojazdy specjalne w zależności od specyfiki terenu
chronionego, czy lokalizacji specjalistycznych grup ratowniczych. Identyczną
zasadą będą kierowane działania zmierzające do pełnego wyposażenia w sprzęt
specjalistyczny.
Modernizacja bazy lokalowej i sprzętowej zakłada również, że na bieżąco
będą monitorowane i analizowane osiągnięcia w dziedzinie produkcji sprzętu
i pojazdów oraz rozwiązań w budownictwie.
Ze względu na fakt, że część budynków strażnic i komend stanowi
zabytki techniki inwestycje budowlane będą nosiły również charakter
rewitalizacyjny. Przywracanie dawnej świetności tych budynków,
z zachowaniem ich walorów zabytkowych będzie szło w parze
z przystosowywaniem ich do nowoczesnych standardów.
Działanie 2. 1. - Standaryzacja wyposażenia jednostek ochrony
przeciwpożarowej w podstawowy sprzęt specjalistyczny oraz dostosowanie ich
ilości do ustawowego normatywu.
Działanie 2. 2. - Standaryzacja podstawowego taboru pojazdów
gaśniczych i specjalnych według najnowocześniejszych wymagań oraz
dostosowanie ich ilości do ustawowego normatywu..
Działanie 2. 3. - Stworzenie odpowiednich warunków dla ratowników,
sprzętu i pojazdów poprzez modernizację, odbudowę i rozbudowę bazy
lokalowej jednostek ochrony przeciwpożarowej.
Działanie 2. 4. - Doposażenie jednostek organizacyjnych ochrony
przeciwpożarowej w pojazdy i sprzęt specjalistyczny.
Działanie 2. 5. - Analizowanie i monitorowanie osiągnięć w dziedzinie
produkcji sprzętu i pojazdów ratowniczych oraz rozwiązań w budownictwie.
Działanie 2. 6. - Rewitalizacja budynków dawnych straży ogniowych.
Priorytet 3 – Rozwój systemu szkolenia i rozbudowa infrastruktury
szkoleniowej ochrony przeciwpożarowej
Wysoki stopień wyszkolenia wszystkich szczebli
kadr i pionów
organizacyjnych jednostek ochrony przeciwpożarowej jest jednym
z podstawowych i niezbędnych elementów sprawnego i efektywnego
funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożarowej.
Realizacja tego priorytetu opierać się będzie głównie na działaniach
zmierzających do właściwego wyposażania ośrodków szkoleniowych ochrony
przeciwpożarowej regionu oraz ciągłym poszerzaniu zakresu realizowanych
szkoleń dla kadr jednostek ochrony przeciwpożarowej.
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Priorytet zakłada również prowadzenie szkoleń dla grup społecznych
w celu budowania w społeczeństwie prawidłowych zachowań w sytuacjach
kryzysowych (np. szkolenia dla uczniów szkół, kierowców zakładów transportu
publicznego, itp.).
Działanie 3. 1. - Rozbudowa bazy dydaktycznej Ośrodka Szkolenia
w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu i Szkoły
Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy (modernizacja sal
wykładowych, pomieszczeń hotelowych, budowa profesjonalnych stanowisk
ćwiczeniowych).
Działanie 3. 2. - Wyposażenie ośrodków szkoleniowych w nowoczesny
sprzęt (wyposażenie sal wykładowych, zakupy sprzętu do prowadzenia ćwiczeń
praktycznych) pozwalający na efektywne szkolenie kadr jednostek ochrony
przeciwpożarowej.
Działanie 3. 3. - Przygotowanie programów szkolenia i podwyższanie
kompetencji kadr wykładowczych do szkoleń specjalistycznych np. ratownictwa
wodno – nurkowego, wysokościowego, działań ratowniczych prowadzonych
z udziałem osób z dysfunkcjami fizycznymi i psychicznymi.
Działanie 3. 4. - Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony
przeciwpożarowej i ratownictwa dla poszczególnych grup społecznych.
Priorytet 4 – Zwiększenie skuteczności rozpoznawania, analizowania,
prognozowania i monitoringu zagrożeń
Czynnikiem niezbędnym prawidłowego funkcjonowania ochrony
przeciwpożarowej regionu jest właściwy system analizy i oceny zagrożeń.
Bez prawidłowego rozpoznania zagrożeń, w szczególności tych pojawiających
się wraz z wielopłaszczyznowym rozwojem regionu nie możliwe jest skuteczne
funkcjonowanie systemu ochrony przeciwpożarowej. Realizacja priorytetu
koncentrować się będzie na wdrożeniu jednolitej metodyki analizy i oceny
zagrożeń w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej oraz utrzymywanie ścisłej
współpracy z władzami samorządowymi województwa i poszczególnych
powiatów oraz innymi służbami i instytucjami związanymi z oceną zagrożeń
regionu. Sprawne działania w tym zakresie wymagają wyposażenia pionów
kontrolno – rozpoznawczych jednostek ochrony przeciwpożarowej nowoczesne
narzędzia do rozpoznawania i analizowania zagrożeń.
Zadania związane z prewencją przeciwpożarową, awariami
technologicznymi i katastrofami naturalnymi nie mogą pozostawać w oderwaniu
od czynnika ludzkiego, który w większości przypadków decyduje o powstaniu
zagrożeń. Stąd też realizacja priorytetu obejmuje opracowanie programu
komunikacji społecznej w zakresie bezpieczeństwa. Oczywistym faktem jest, że
dobrze wyedukowane społeczeństwo ma duży wpływ na zmniejszenie ilości
powstających zagrożeń oraz ułatwia natychmiastowe reagowanie i sprawną
likwidację zagrożeń juz powstałych.
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Działanie 4. 1. - Wdrożenie jednolitej metodyki analizy i oceny zagrożeń
powiązanej bezpośrednio
Działanie 4. 2. - Wyposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej
w nowoczesne narzędzia do rozpoznawania i analizowania zagrożeń.
Działanie 4. 3. - Opracowanie i wdrożenie regionalnego programu
komunikacji społecznej w zakresie bezpieczeństwa (edukacja
dla bezpieczeństwa).

5 SCHEMAT
„STRATEGII
ROZWOJU
OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO –
POMORSKIEGO NA LATA 2008 – 2020”
MISJA
"Misją funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, pracowników cywilnych,
druhów ochotników Ochotniczych Straży Pożarnych oraz pracowników
pozostałych jednostek ochrony przeciwpożarowej województwa kujawsko –
pomorskiego jest podejmowanie wszelkich działań na rzecz ratowania
zagrożonego życia i zdrowia ludzkiego, wszelkiego mienia i środowiska
naturalnego - nawet z narażeniem życia."

CELE STRATEGICZNE

PRIORYTETY
↓
DZIAŁANIA

„Strategia rozwoju ochrony przeciwpożarowej województwa kujawsko – pomorskiego
na lata 2008 – 2020”
Sprostanie wymogom społeczeństwa poprzez adaptację jednostek
ochrony przeciwpożarowej regionu do
potrzeb wynikających z postępu cywilizacyjnego
i rozwoju regionu w innych dziedzinach

5.1 Tryb wdrażania i weryfikacji strategii
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Opracowanie „Strategii...” poprzedzone zostało analizą strategiczną
organizacji systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa
kujawsko – pomorskiego i otoczenia zewnętrznego systemu. Wyniki
przedstawione w analizie SWOT oraz przestudiowanie dokumentów
programowych kraju, województwa oraz opracowań resortowych dały podstawę
do powołania zespołu do spraw opracowania dokumentu „Strategii...”
i rozpoczęcia prac nad jego treścią. Kolejnym krokiem we wdrażaniu
dokumentu jest proces konsultacji, który został podzielony na etapy:
1) konsultacje pośród jednostek organizacyjnych Państwowej Straży
Pożarnej, ochotniczych straży pożarnych i pozostałych jednostek ochrony
przeciwpożarowej województwa kujawsko – pomorskiego;
2) opiniowanie i akceptacja ze strony Komendy Głównej Państwowej Straży
Pożarnej;
3) konsultacje społeczne;
4) opiniowanie i akceptacja przez władze samorządowe i administrację
rządową województwa.
Po zakończeniu procedury konsultacji dokument zostanie zatwierdzony
przez Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej
Straży Pożarnej, oraz poddany akceptacji władz samorządowych i administracji
rządowej województwa. Po uzyskaniu ww. akceptacji Kujawsko – Pomorski
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powoła zespół do spraw
monitoringu i oceny wdrażania „Strategii...”.
Jednocześnie podczas pierwszego etapu konsultacji, projekt „Strategii ...”
wraz z formularzem konsultacyjnym zostanie umieszczony na witrynach
internetowych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
(www.kujawy.psp.gov.pl i http://kwpsptorun.binp.info/kwpsptorun).
Komendanci Miejscy i Powiatowi Państwowej Straży Pożarnej
województwa kujawsko – pomorskiego oraz naczelnicy poszczególnych pionów
organizacyjnych będą odpowiedzialni w ich części merytorycznej za wdrażanie
„Strategii...”.
5.2 System monitoringu i oceny realizacji „Strategii...”
Monitorowanie i ocena realizacji jest jednym z ważniejszych elementów
procesu planowania strategicznego. Opiera się na systematycznym badaniu
postępu realizacji wdrażania strategii, za pomocą określonych wskaźników.
Monitorowanie postępów wdrażania strategii jest również narzędziem, dzięki
któremu można wykryć i rozpoznać problemy, które komplikują osiągniecie
założonych rezultatów. Sprawnie działający system monitoringu pozwoli
również na wprowadzanie stosownych korekt, w przypadkach gdy postęp
realizacji będzie odbiegał od założonego lub nastąpi konieczność
zweryfikowania założonych kierunków działania z powodów np. wystąpienia
nowych rodzajów zagrożeń, czy ustawowego rozszerzenia, bądź zwężenia
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zakresu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej. Jednocześnie skuteczny
monitoring pozwoli na efektywniejszą alokację środków finansowych
do obszarów wymagających największego wsparcia. Ocenie i monitorowaniu
podlegać będzie system ochrony przeciwpożarowej województwa kujawsko –
pomorskiego (monitoring wnętrza organizacji) oraz otoczenie zewnętrzne
systemu. Na otoczenie zewnętrzne składać się będą w szczególności:
1) kierunki rozwoju województwa (na podstawie dostępnych raportów
administracji rządowej w województwie, władz samorządowych
lub innych instytucji);
2) oceny i raporty sytuacji systemu ochrony przeciwpożarowej i obrony
cywilnej wytwarzane przez Komendę Główną Państwowej Straży
Pożarnej lub inne instytucje związane z powyższą tematyką;
3) opracowania własne.
Istotą systemu monitorowania i oceny wdrażania „Strategii...” będzie:
1) zbieranie danych i i informacji jako materiału stanowiącego podstawę
do analiz i ocen;
2) analiza danych – uporządkowanie i przetwarzanie oraz archiwizacja;
3) przygotowywanie raportów – średniookresowych i rocznych;
4) ocena realizacji wdrażania strategii na podstawie raportów – identyfikacja
odchyleń i analiza ich przyczyn;
5) planowanie korekt – zmiana dotychczasowych metod realizacji strategii
bądź określanie nowych kierunków rozwoju i metod ich realizacji.

NAZWA WSKAŹNIKA

JEDNOSTKA WARTOŚĆ W ROKU
MIARY
BAZOWYM

ZAKŁADANA WARTOŚĆ W ROKU
DOCELOWYM
2010
2013
2016
2020

ŹRÓDŁO DANYCH

WSKAŹNIK PRODUKTU
Ilość wybudowanych lub
zrewitalizowanych
budynków ochrony
przeciwpożarowej
Ilość zakupionych
pojazdów
Ilość zakupionego
sprzętu
specjalistycznego
Liczba
przeprowadzonych
szkoleń

szt.

0

jedn. org. ochrony
ppoż.

szt.

0

jedn. org. ochrony
ppoż.

szt.

0

jedn. org. ochrony
ppoż.

0

jedn. org. ochrony
ppoż.

WSKAŹNIK REZULTATU
Przeciętna powierzchnia
pożaru

m3

Przeciętna pow. pożaru
lasu

m3

Czas lokalizacji zdarzenia

min

Liczba przeszkolonych
specjalistów

ilość osób

0

jedn. org. ochrony
ppoż.
Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych w
Toruniu
jedn. org. ochrony
ppoż.
jedn. org. ochrony
ppoż.

Tabela 9: Wskaźniki monitoringu postępów realizacji celów "Strategii..."
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6 MONTAŻ FINANSOWY „STRATEGII...”
Osiągnięcie celów strategicznych założonych w „Strategii....” opierać się
będzie na zaangażowaniu środków finansowych z następujących źródeł:
1) budżety jednostek organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej;
2) środki przeznaczone na realizację ustawy o ustanowieniu „Programu
modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej
i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2009”;
3) środki Unii Europejskiej przeznaczone na realizację Narodowych
Strategicznych ram Odniesienia;
4) środki finansowe jednostek samorządów terytorialnych;
5) środki finansowe z funduszy wojewódzkich;
6) środki finansowe z firm ubezpieczeniowych.
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