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Szanowni Państwo !  

 
Podsumowywujemy kolejny rok działania Państwowej Straży Pożarnej na 

terenie Powiatu Bełchatowskiego. 
Państwowa Straż Pożarna jest zawodową, umundurowaną i wyposażoną  

w specjalistyczny sprzęt formacją przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami 
żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. 

W 2012 roku obchodziliśmy jubileusz 20 – lecia powstania Państwowej Straży 
Pożarnej  powołanej na mocy Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
Pożarnej, która zaczęła funkcjonować z dniem 1 lipca 1992 r. 

Był to ważny etap w historii zawodowego pożarnictwa w Bełchatowie. 
Znacznie poprawiły się warunki służby i pracy strażaków, ich umundurowanie 

oraz jakość sprzętu i samochodów, co znacząco wpłynęło na bezpieczeństwo mieszkań-
ców powiatu.  

Tradycyjne ubranie typu „moro” zostało zastąpione ubraniem koszarowym oraz 
ubraniem specjalistycznym do prowadzenia działań ratowniczych, przywiązuje się dużą 
uwagę do środków ochrony osobistej strażaka i ekwipunku osobistego. 

 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie w 2012 roku 

realizowała swoje działania w oparciu o cele wskazywane przez Komendanta Głównego 
Państwowej Straży Pożarnej i wytyczne Wojewody Łódzkiego - którzy określili kierunki 
działania, wzbogacone o lokalne uwarunkowania. Zadania te w głównej mierze dotyczyły 
doskonalenia i usprawniania funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśnicze-
go. 

Realizacja tak wyznaczonych celów, spowodowała znaczącą poprawę stanu 
bezpieczeństwa pożarowego na obszarze powiatu. Wysiłek kadry kierowniczo - dowódczej 
Komendy Powiatowej PSP i załogi JRG KP PSP oraz wszechstronne działania mające  
za cel szybkie i skuteczne zwalczanie pożarów oraz likwidację miejscowych zagrożeń  
w znacznym stopniu przyczyniły się do sukcesu, jakim jest skuteczna realizacja przyjętego 
programu efektywnego skracania osiąganych czasów dojazdu do zdarzeń.  

Należy zauważyć pozytywne zjawisko bardzo ścisłej współpracy z lokalnymi 
władzami samorządowymi oraz innymi służbami i podmiotami. Ma to niewątpliwie wpływ  
i dobrze rokuje na przyszłość kolejnym naszym zamierzeniom dotyczącym dalszej popra-
wy stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz umacniania KSRG w Powiecie 
Bełchatowskim. 

Pomimo, że ubiegły rok był okresem trudnym, głównie z uwagi na napięty bu-
dżet i wzrost ilości zdarzeń - to zadania ustalone dla naszej formacji realizowaliśmy po-
myślnie, a stan bezpieczeństwa pożarowego ulegał stałej poprawie. 

 W ciągu ostatnich lat działania formacja nasza przejęła wiele nowych - trud-
nych zadań. Sądzimy, iż realizujemy je z powodzeniem - stając się profesjonalną służbą, 
której wciąż brak jeszcze niektórych elementów wyposażenia na skalę i miarę rosnących 
potrzeb. 

Dzisiejszy strażak nie tylko gasi pożary, jest także fachowcem z zakresu bu-
downictwa, chemii i ekologii, a także udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej. 

Wykonuje to profesjonalnie, toteż społeczeństwo, wyrażając swoją opinię w ko-
lejnych sondażach, postrzega PSP jako formację ratowniczą najbardziej mobilną i najle-
piej przygotowaną do prowadzenia działań ratowniczych. 

Jesteśmy służbą publiczną, widoczną na co dzień w setkach zdarzeń, gdzie 
przy usuwaniu tych groźnych następstw niesiemy pomoc i ratunek dla osób jej potrzebują-
cych. 

Jest wiele zawodów, które zyskały w oczach społeczeństwa szacunek, jednak 
strażak należy do tych, który tym szacunkiem i przede wszystkim zaufaniem cieszy się 
najbardziej. Jego prestiż jest niezachwiany niezależnie od koniunktur politycznych. 
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Zawód strażaka staje się  coraz bardziej elitarnym. 
W jubileuszu 20 – lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej KP PSP w Beł-

chatowie posiada własną, nowoczesną siedzibę, samochody i inny specjalistyczny sprzęt 
pożarniczy nie odbiegający od obecnych europejskich standardów, a ponad 80 – cio oso-
bowa kadra funkcjonariuszy PSP jest odpowiednio wyszkolona i przygotowana do prowa-
dzenia działań ratowniczych i niesienia specjalistycznej pomocy. 
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2. Zagadnienia organizacyjno – prawne 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Ochronie Przecipożarowej wprowadziła 
art.1 powszechną definicję ochrony przecipożarowej.  

 Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu 
ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym 
zagrożeniem poprzez: 
1. zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia, 
2. zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia, 
3. prowadzenie działań ratowniczych. 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, jako organ administracji 
rządowej – realizuje zadania określone w § 13 ust. 6 Ustawy o Państwowej Straży Pożar-
nej z dnia 24 sierpnia 1991 r. 

Główne kompetencje Komendanta  Powiatowego PSP to: 
 przygotowanie sił i środków do akcji ratowniczych, 
 prowadzenie akcji ratowniczych, 
 nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych. 

Zadania te finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa. 
Jednocześnie komenda powiatowa PSP stała się elementem zespolonej 

administracji samorządowej, tj. starostwa powiatowego. Z tego też względu KP PSP ujęta 
jest w statucie powiatu jako jedna z powiatowych służb, inspekcji i straży. 

 
Komenda Powiatowa PSP stanowi aparat pomocniczy Komendanta 

Powiatowego, przy pomocy którego wykonuje on swoje zadania: 
1. Pracą komendy powiatowej kieruje komendant powiatowy przy pomocy zastępcy. 
2. Podczas nieobecności komendanta powiatowego, jego zadania i kompetencje 

przejmuje zastępca. 
3. Zastępca komendanta powiatowego sprawuje nadzór nad podporządkowanymi 

komórkami organizacyjnymi. 
4. Pracą wydziału kieruje naczelnik wydziału, pracą sekcji – kierownik sekcji,  

a wydziałem ds. finansów kieruje główny księgowy. 
5. Pracą Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej kieruje dowódca przy pomocy zastępcy. 
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Schemat struktury organizacyjnej KP PSP w Bełchatowie 
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3. Ogólna charakterystyka powiatu 

  

3.1. Dane administracyjne 

Powiat Bełchatowski zlokalizowany jest w zasięgu Niecki Łódzkiej, leży na Wyso-
czyźnie Bełchatowskiej i Kotlinie Szczercowskiej, zlokalizowany jest w środkowo – połu-
dniowej części województwa łódzkiego, obejmując: miasto Bełchatów, miasto  
i gminę Zelów oraz gminy Bełchatów, Drużbice, Kleszczów, Kluki, Rusiec i Szczerców. 

Graniczy z powiatami: łaskim (z północnego zachodu), pabianickim (z północy), 
pajęczańskim (z południowego zachodu), piotrkowskim (ze wschodu), radomszczańskim  
( z południowego wschodu) i wieluńskim (z południowego zachodu). 

Obszar działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Bełchatowie obejmuje 1 miasto, 1 miasto i gminę oraz 6 gmin, zajmuje powierzchnię 
970,66 km

2
, co stanowi 5,3 % powierzchni województwa, a 28,3 % powierzchni powiatu  

to lasy. 

 
Na terenie powiatu zamieszkuje 114.332 mieszkańców.(tabela 1). 

 
Tabela nr 1. Podział powiatu na poszczególne miasta i gminy z podaniem powierzchni   

i liczby ludności.  
 

Lp. Nazwa gminy Powierzchnia Ludność
 
* 

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

Miasto Bełchatów 
Gmina Bełchatów 
Gmina Drużbice 

Gmina Kleszczów 
Gmina Kluki 

Gmina Rusiec 
Gmina Szczerców 

Miasto i Gmina Zelów 

34,64 km
2 

179,89 km
2 

116,00 km
2 

124,82 km
2 

118,50 km
2 

99,70 km
2 

128,91 km
2 

168,21 km
2
 

60.940 
10.418 
5.022 
5.176 
4.243 
5.390 
7.998 

15.145 

 Razem:  970,67 km
2 

114.332 

* ludność wg stanu na dzień 31.12.2012 roku. 
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Przez obszar powiatu prowadzą następujące szlaki komunikacyjne: 

1) drogowe: 

 krajowa Nr 8 (międzyregionalna) Kudowa Zdrój – Wrocław – Warszawa,  

 krajowa Nr 44 (międzyregionalna) Łask - Lublin, 

 wojewódzka Nr 485 - Pabianice - Bełchatów, 

 wojewódzka Nr 484  -  Buczek - Bełchatów - Kalisko, 

 wojewódzka Nr 483  -  Łask – Buczek – Nowa Brzeźnica - Częstochowa, 

 wojewódzka Nr 480  -  Szczerców - Sieradz, 

 powiatowa Nr 30522  -  Widawa – Mzurki.  
 

2) kolejowe: 

 o znaczeniu krajowym, tzw. kolej „węglowa” - Herby Nowe – Karsznice – Inowrocław, 

 o znaczeniu lokalnym, Piotrków Tryb. – Bełchatów - Rogowiec łącząca się z linią ko-
lejową Koluszki – Częstochowa (PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów, 
„SEMPERTRANS Bełchatów Sp. z o. o., PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Beł-
chatów), 

 nie użytkowana linia Łask – Zelów (Herbertów) łącząca się z linią Ostrów Wielkopol-
ski – Zduńska Wola – Łódź. 

Na terenie powiatu znajdują się: Nadleśnictwo Bełchatów, część Nadleśnictwa 
Kolumna oraz niewielka część Nadleśnictwa Wieluń. Wymienione nadleśnictwa zali-
czone są do I kategorii zagrożenia pożarowego. Powierzchnia zadrzewienia zajmuje ok. 
27.828 ha. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, która zajmuje  
ok. 75 % powierzchni zalesionej powiatu, co wpływa na dużą palność, szczególnie wio-
sną i jesienią oraz podczas długotrwałych susz. Dominującym typem siedliskowym lasu 
jest bór mieszany świeży. 

Ponadto na terenie powiatu zlokalizowane są ważne dla gospodarki narodowej 
zakłady pracy: PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, PGE 
GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, SEMPERTRANS Bełchatów Sp. z o.o.,  
„Colep Polska” Sp. z o. o. w Kleszczowie, „Constantia” w Rogowcu, „KNAUF Bełcha-
tów” w Rogowcu. 

 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie jest  

komendą III kategorii.  
 
Zabezpieczenie rejonu stanowi: 

    1 Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP w Bełchatowie, 
 70 jednostek OSP, w tym: 

-  15 jednostek OSP typu „S” w KSRG, 
-  34 jednostki typu „S”, 
-  21 jednostek typu „M”, 

 3 zakładowe służby ratownicze. 
 
Wśród wymienionych jednostek ochotniczych straży pożarnych 15 zostało włą-

czonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, są to: OSP Bełchatów,  
OSP Chabielice, OSP Dobrzelów, OSP Drużbice, OSP Huta, OSP Kociszew, OSP Klesz-
czów, OSP Kluki, OSP Łękińsko, OSP Łobudzice, OSP Rusiec, OSP Szczerców, OSP 
Wadlew, OSP Wola Wiązowa i OSP Zelów.  
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4. Struktura zdarzeń 

W roku 2012 roku straż pożarna alarmowana była 1324 razy do zdarzeń po-
wstałych na terenie Powiatu Bełchatowskiego.  

 W rozbiciu na poszczególne rodzaje zdarzeń (pożar, miejscowe zagrożenie, 
alarm fałszywy), obraz 2012 roku w porównaniu do lat poprzednich przedstawia się nastę-
pująco: 

 

Rok 2008  2009  2010 2011 2012 (% udział ) 

Pożar 384 337 316 591  602 (45,5 %) 

MZ 752  656  773 648 677 (51,1 %) 

AF 57 60 35 38 45  (3,4%) 

Razem 1193 1053 1124 1277 1324  
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W stosunku do roku poprzedniego: 
 

 Ilość pożarów wzrosła o 11 tj. 1,9 %, 
 Ilość MZ wzrosła o 29 tj. 4,5 %, 
 Ilość fałszywych alarmów wzrosła o 7 tj. 18,4 %. 

 

 

W stosunku do roku poprzedniego ilość wszystkich zdarzeń wzrosła 

 o 47, to jest o 3,7 %.  
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Ilość zdarzeń w poszczególnych gminach powiatu przedstawia się  
następująco: 

 
 

Lp. Gmina Pożar Miejscowe 
zagrożenie 

Fałszywy 
alarm 

Ilość zdarzeń 
ogółem 

1. M. Bełchatów 203 226 22 451 

2. Bełchatów 63 105 9 177 

3. Drużbice 33 71 1 105 

4. Kleszczów 18 28 3 49 

5. Kluki 40 43 0 83 

6. Rusiec 45 34 2 81 

7. Szczerców 120 76 3 199 

8. Zelów 80 94 5 179 

 Razem: 602 677 45 1324 

 
 
W rozbiciu na poszczególne miesiące roku obraz zdarzeń przedstawia się na-

stępująco: 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
Najwięcej zdarzeń odnotowaliśmy w marcu, lipcu i sierpniu, a najmniej 

w styczniu i grudniu 2012 r.  

 

 

Straty zaistniałe podczas ww. zdarzeń wyniosły (w tys. zł.): 
                                   

 LATA 

Rodzaj zdarzeń 2008 2009 2010 2010 2011 2012 

             - pożary 1.140 905 1.775 1.775 1.661,6 5.912,8 

- inne akcje                                
interwencyjne 

 
1.290 

 
1.609 

 
3.165 

 
3.165 

 
1.703,7 

 

2.895,3 

 

 

Lp. Miesiąc Ilość zdarzeń 

1. Styczeń 46 

2. Luty 72 

3. Marzec 275 

4. Kwiecień 121 

5. Maj 130 

6. Czerwiec 73 

7. Lipiec 150 

8. Sierpień 169 

9. Wrzesień 99 

10. Październik 91 

11. Listopad 52 

12. Grudzień 46 

Ogółem 1324 



 11 

 

Zestawienie strat w zależności od zdarzenia: 

 
    Lp. 

 

Gmina 

Zestawienie strat (w tys. zł,-) w zależności od zdarzenia 

Pożary Miejscowe zagrożenia 

straty 

ogółem 

 w tym 
   budynki 

mienie 
uratowane 

straty 

ogółem 

  w tym 
     budynki 

mienie 
  uratowane 

   1.   M. Bełchatów 506,5 261 3112 627,5 3,5 193 

   2.    Gm. Bełchatów 173,6 160 781 230,5 0 40 

   3. Drużbice 622,5 101 490 627 0 3 

   4. Kleszczów 1 148,2 45 19 393 63,5 0 1 000 

   5. Kluki 518,6 231 655 186 0 0 

   6. Rusiec 53,5 8 443 549 0,5 10 080 

   7. Szczerców 220,4 102 1 492 520 2 6 

   8. Zelów 2 669,5 573,5 4 422 91,8 0,5 61 

Ogółem: 5 912,8 1 481,5 30 794 2 895,3 6,5 11 382 

 
 
Podczas wszystkich zdarzeń zanotowaliśmy ogółem 23 ofiary śmiertelne oraz 

173 osoby ranne. W pożarach zginęła 1 osoba, a 15 zostało rannych (w tym 1 strażak). 
W grupie miejscowych zagrożeń zostało rannych 158 osób. W tej grupie zdarzeń wystąpi-
ły również 22 ofiary śmiertelne. 

 

Częstotliwość występowania wypadków śmiertelnych: 

Lp. Nazwa gminy 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 

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

Miasto Bełchatów 
Gmina Bełchatów   
Gmina Drużbice  

Gmina Kleszczów 
Gmina Kluki 

Gmina Rusiec 
Gmina Szczerców 

Miasto i Gmina Zelów 

0 
2 
1 
0 
0 
6 
4 
0 

5 
9 
2 
0 
0 
2 
0 
3 

5 
0 
1 
2 
1 
3 
3 
0 

6 
1 
1 
1 
2 
4 
4 
1 

6   
7 
2 
2 
2 
1 
2 
2        

4 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
6 

 Razem: 13 21 15 20 24 23 
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POŻARNICZY ZEGAR RATOWNICTWA W POWIECIE BEŁCHATOWSKIM: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERWENCJA RATOWNICZA  -  CO 6 GODZIN I 37 MINUT 

 

w tym: 

 

POŻAR   -  CO  14  GODZIN I 35 MINUT 

 

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE  -   CO  12 GODZIN I 58 MINUT 

 

FAŁSZYWY ALARM  -  CO   195 GODZIN I 12 MINUT 
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4.1. Pożary 
 

Struktura pożarów według wielkości kształtowała się następująco: 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 (% udział) 

Mały 360 304  295 531  544 (90,3 %) 

Średni 22 31  21  59 54 (9,0 %) 

Duży 2 2  -  1 3 (0,5 %) 

B. duży - - - - 1 (0,2 %) 

Wzrost  liczby pożarów z 591 w 2011 roku do 602 pożarów w 2012 roku  

(tj. o 1,8 %) oraz 1 pożar bardzo duży wpłynęły na znaczny wzrost strat pożarowych 

(z 1 661,6 tys. zł do 5 912,8 tys. zł). 

Zestawienie najczęściej występujących przyczyn powstawania pożarów przed-
stawia się następująco: 
 podpalenia umyślne – 427, 
 nieostrożność osób dorosłych – 48, 
 wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych - 22 
 wady urządzeń i instalacji elektrycznych (bez urządzeń ogrzewczych) – 20 
 wady i nieprawidłowa eksploatacja środków transportu – 24, 
 wyładowania atmosferyczne – 3, 
 inne przyczyny – 58. 

 

4.2.  Miejscowe zagrożenia 
 

Obok 602 pożarów KP PSP w Bełchatowie odnotowała w 2012 roku  
także 677 miejscowych zagrożeń.  

 

Porównując dane z rokiem 2011, zauważa się nieznaczny wzrost ilości 

miejscowych zagrożeń o 4,3 % z 648 do 677. 
  
Struktura miejscowych zagrożeń według ich rodzaju przedstawia się       

 m. in. następująco: 
 przybory wód i opady atmosferyczne – 58 zdarzeń, 
 w komunikacji drogowej – 136 zdarzeń, 
 silne wiatry – 32 zdarzenia, 
 chemiczne i ekologiczne – 6 zdarzeń, 
 na obszarach wodnych –  7 zdarzeń, 
 medyczne – 27 zdarzeń, 
 budowlane – 2 zdarzenia, 
 nietypowe zachowanie się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie - 248. 

 

Odnotowano bardzo znaczny wzrost  ilości interwencji przy usuwaniu ko-

konów owadów (z 53 w roku 2011 do 248 w roku 2012). 

 

4.3. Alarmy fałszywe 
  
W 2012 roku odnotowaliśmy 45 fałszywych alarmów, co daje wzrost o 15,5 % 

w porównaniu do roku poprzedniego. 
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4.4 Wyjazdy JRG KP PSP oraz jednostek OSP  do zdarzeń w  2012 roku. 

Lp. Gmina/miasto 

Miejscowość 

/siedziba 

jednostki/ 

Rodzaj działań Dysponowanie 

 do działań rat. 

przez: 

w tym:  

 na wezwanie 

PSP poza teren 

działania 

Pożar 
Miejscowe 

zagrożenie 

Alarm 

fałszywy 
Ogółem 

PSP Inny 

Odmo-

wa 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 

1 M. Bełchatów JRG Bełchatów 306 276 27 609 609   6 

2  Bełchatów 104 105 5 214 214    

3  Grocholice 36 34 4 74 74   45 

4 G. Bełchatów Dobrzelów 27 34 2 63 63    

5  Huta 4 7  11 11  1  

6  Ludwików 23 16  39 39   25 

7  Łękawa         

8  Niedyszyna 1 1  2 2    

9  Podwody 3 1  4 4   3 

10  Postękalice 6  1 7 7   1 

11 G. Drużbice Bukowie Górne         

12  Chynów         

13  Drużbice 24 32  56 56    

14  Rasy         

15  Rawicz         

16  Rożniatowice 1   1 1    

17  Suchcice 7   7 7  1  

18  Wadlew 24 35  59 59   1 

19  Zwierzyniec         

20 G. Kleszczów Antoniówka         

21  Dębina         

22  Kamień 4   4 4   2 

23  Kleszczów 18 18 2 38 38    

24  Łękińsko 10 9 2 21 21   1 

25  Łuszczanowice 6 1 1     2 

26  Wolica  1  1 1   0 

27  Żłobnica 6 3      4 

28 G. Kluki Kaszewice         

29  Kluki 53 41  94 94  1  

30  Osina         

31  Żar         

32 G. Rusiec Dąbrowa Rusiecka 18  1 19 19   2 

33  Jastrzębice 8   8 8   1 

34  Wola Wiązowa 24 11 1 36 36   4 

35  Rusiec 51 29 3 83 83   5 

36 G. Szczerców Chabielice 47 14 2 63 63  1  

37  Magdalenów 12 2  14 14    

38  Osiny 8 1  9 9  1  

39  Szczerców 112 66 1 179 179   1 

40 M.G. Zelów Bocianicha         

41  Chajczyny         

42  Pożdżenice 11 6  17 17   2 

43  Karczmy 3 9  11 11   2 

44  Kociszew 15 10  25 25    

45  Kurów 10 1  11 11  2  

46  Łobudzice 24 20  44 44  3  

47  Sobki         

48  Sromutka 2   2 2    

49  Wygiełzów 1   1 1    

50  Zelów 66 65 5 136 136    

Razem 1075 848 57 1962 1962  10 107 

-  JRG Bełchatów, - OSP w KSRG, -  pozostałe OSP 
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W poniższej tabeli przedstawiono ilość załóg i osób biorących udział 
w prowadzeniu akcji ratowniczych na terenie powiatu. 

Rok Ilość zastępów ogółem Ilość osób ogółem 

 
JRG OSP 

z KSRG 

pozostałe   
OSP 

ZSR JRG OSP 
z KSRG 

pozostałe 
OSP 

ZSR 

2008 

1617 6978 

725 786 91 15 2925 3516 478 59 

2009 
1409 6419 

558 746 86 19 2393 3538 421 67 

2010 
1827 8137 

696 945 170 

 

16 2873 4358 856 

 

50 

2011 
2 258 10 549 

832 1 211 213 2 3 818 5 690 1 034 7 

2012 
2 367 10 854 

873 1 244 249 1 3 769 5 854 1 229 2 

 
Średni udział strażaków w jednej akcji ratowniczej oraz średni udział zastępów 

straży pożarnych podczas jednej akcji ratowniczej przedstawia poniższa tabela. 
 

Rok 
Średni udział w akcji 

zastępu strażaka 

2008 1,3 5,8 

2009 1,3 6,1 

2010 1,6 7,2 

2011 1,8 8,3 

2012 1,8 8,2 

 
 
We wszystkich akcjach ratowniczo - gaśniczych podano 960 prądów  gaśni-

czych wody i 25 prądów gaśniczych piany. 
 

Podczas prowadzenia działań ratowniczych zużyto: 
    7471 m

3
 wody, 

    483 l środka pianotwórczego, 
      44 kg proszku gaśniczego, 
    278 kg sorbentów i neutralizatorów, 
 

Organizując zaopatrzenie wodne korzystano: 
 z hydrantów – 561 razy, 
 ze zbiorników naturalnych – 2 razy, 
 ze zbiorników sztucznych – 1 raz. 
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Rodzaj najczęściej prowadzonych działań ratowniczych przedstawia się nastę-
pująco: 
 podawanie środków gaśniczych w natarciu – 554 przypadki, 
 podawanie środków gaśniczych w obronie – 20 przypadków, 
 schładzanie obiektów, urządzeń – 25 przypadków, 
 uwalnianie ludzi – 20 przypadków, 
 uwalnianie zwierząt – 5 przypadków, 
 ewakuacja ludzi – 14 przypadków, 
 ewakuacja zwierząt – 10 przypadków, 
 ewakuacja mienia – 2 przypadki, 
 zabezpieczenie miejsca zdarzenia – 1271 przypadków, 
 rozcinanie, rozginanie konstrukcji – 17 przypadków, 
 prace rozbiórkowe konstrukcji budowlanych – 20 przypadków, 
 otwieranie pomieszczeń – 31 przypadków, 
 oddymianie, przewietrzanie – 82 przypadki, 
 neutralizacja, sorbcja substancji chemicznych – 152 przypadki, 
 zbieranie, usuwanie, zmywanie substancji chemicznych – 111 przypadków, 
 pompowanie wody – 54 przypadki, 
 wycinanie, usuwanie drzew – 57 przypadków, 
 dowożenie, dostarczanie wody – 30 przypadków, 
 działania medyczne – 56 przypadków. 
 

 

4.5. Charakterystyczne zdarzenia 
 

1) W dniu 2 stycznia 2012 r. o godz. 6.40 w miejscowości Podwódka stwierdzono kolizję  
3 samochodów osobowych: 2 „Opli Astra” oraz „Fiata Seicento”.  
W momencie przybycia na miejsce zdarzenia zastępów straży w pojeździe marki „Fiat” 
pozostawały dwie osoby, w stosunku do których ZRM prowadził już medyczne czynno-
ści ratunkowe. Osoby z pozostałych pojazdów opuściły je o własnych siłach. 
Działania straży polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonaniu dostępu do 
osób poszkodowanych przy pomocy narzędzi hydraulicznych, odłączeniu akumulato-
rów, sorpcji rozlanych płynów silnikowych, uprzątnięciu miejsca zdarzenia. O godzinie 
7:10 lekarz ZRM stwierdził zgon pasażerki pojazdu marki „Fiat”. W wyniku zdarzenia 
zniszczeniu całkowitemu uległ „Fiat Seicento” oraz częściowo oba „Ople”. 
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2)  W dniu 21 marca 2012 r. o godz. 01.30 miał miejsce pożar w przedsiębiorstwie PGE 
GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwier-
dzono pożar folii ochronnej oraz drewnianych elementów rusztowań. Płomieniami ob-
jęta była konstrukcja rusztowań do wysokości ok. 35 metrów. Rusztowania były usta-
wione wokół wentylatora odprowadzania spalin przy ścianie zewnętrznej remontowa-
nego, wyłączonego z eksploatacji bloku energetycznego nr 7.  

       Działania zastępów straży polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu 
dwóch prądów wody od góry z wewnętrznej instalacji hydrantowej na palące się rusz-
towania, sprawieniu drabiny mechanicznej i podaniu jednego prądu gaśniczego wody 
w natarciu, podaniu pozostałych prądów gaśniczych w natarciu i obronie z poziomu te-
renu. Spaleniu uległo: drewniane elementy rusztowań( podesty) oraz ok. 600 m2 folii 
zabezpieczającej rusztowania. Zniszczeniu uległo: metalowa konstrukcja rusztowań. 
Straty 100 tys. zł. 

3) W dniu 20 sierpnia 2012 r. o godz. 14.32 dyżurny PSK otrzymał zgłoszenie o pożarze 
lasu w okolicy  Grobli, gm. Kluki. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że 
doszło do spalenia pomnika przyrody „Dąb Cygański" (wiek 900 lat, 22 m wysokości, 
1,6 m pierścienica, 25m

3
 drzewa) oraz ok. 1 ha pobliskiego poszycia leśnego. Działa-

nia straży polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu dwóch prądów 
wody w natarciu na palący się las i powalony dąb. 

Spaleniu uległ pień zabytkowego dębu oraz ok. 1 ha poszycia leśnego. 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) W dniu 5 września 2012 r. o godz. 00.15 w Zelowie przy ul. Żeromskiego wybuchł, jak 
się później okazało, pożar bardzo duży na terenie byłych zakładów bawełnianych „Fa-
nar”. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, iż pali się magazyn w obiekcie 
zblokowanym składającym się z trzech części. Budynek magazynu zbudowany był  
z prefabrykowanych płyt betonowych, dach budynku o konstrukcji szkieletowej kryty 
papą. Pożarem całkowicie objęty był środkowy magazyn a zagrożone przyległe dwa są-
siednie magazyny. Wewnątrz obiektu znajdowały się odpady plastikowe przeznaczone 
do przeróbki na opał oraz maszyny do ich przerobu.  
W wyniku pożaru doszło do zawalenia się dachu środkowej części magazynu oraz na-
ruszenia konstrukcji ścian. W trakcie rozpoznania nie stwierdzono obecności ludzi  
w budynku. 
Działania straży polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu 10 prądów 
wody w natarciu do wnętrza palącego się magazynu, podaniu 8 prądów wody w obronie 
na ściany magazynów zagrożonych pożarem, dowożeniu wody, przetłaczaniu wody, 
utworzeniu punktu czerpania wody przy pobliskim zbiorniku retencyjnym, utworzeniu 
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punktu czerpania wody ze zbiornika przeciwpożarowego na terenie prowadzonych dzia-
łań, oświetleniu terenu akcji, rozcinaniu konstrukcji budynku, pracach rozbiórkowych 
konstrukcji, otwieraniu pomieszczeń, oddymianiu, przewietrzaniu pomieszczeń, użyciu 
kamery termowizyjnej do przeszukania pogorzeliska, pomiaru detektorem wielogazo-
wym, pomiaru strefy toksycznej, monitorowanie strefy toksycznej. 
W dniu 6.09.2012 r. do akcji przystąpił ciężki sprzęt w postaci koparki, w celu usunięcia 
konstrukcji zawalonego dachu magazynu. Częste awarie sprzętu miały wpływ na wy-
dłużenie czasu trwania akcji. 
Działania ratowniczo – gaśnicze polegały na dogaszaniu powstających ognisk pożaru.  
Działania zakończono w dniu 08.09.2012 r. Po zakończeniu działań ratowniczo – gaśni-
czych o godz. 14:30 miejsce zdarzenia przekazano wiceprezesowi Firmy Mistral-Elast 
Sp. z o.o. p. Jakubowi Kowalskiemu. Całkowitemu spaleniu uległ środkowy magazyn 
budynku zblokowanego, plastikowe odpady, maszyny do przerobu plastikowych odpa-
dów, samochód ciężarowy marki IVECO należący do firmy AP-LOGIC Sp. z o.o. 
W działaniach ratowniczo-gaśniczych brało udział 8 zastępów z KP PSP w Bełchatowie, 
21 zastępów OSP z terenu powiatu oraz 7 zastępów JRG spoza powiatu. 
Straty oszacowano na kwotę 2 300 000 zł. 
  
 

       

 
5) W dniu 25 września 2012 r. o godz. 11.49 na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrow-

nia Bełchatów miał miejsce pożar duży. W momencie zgłoszenia zdarzenia na miejscu 
znajdowały się dwa zastępy ZSR PGE GiEKSA Oddział Elektrownia Bełchatów. KDR 
poprosił PSK KP PSP w Bełchatowie o wsparcie prowadzonych działań w sile dwóch 
zastępów JRG Bełchatów (GCBA 4/34 i SCD-37). Po dojechaniu na miejsce zdarzenia 
stwierdzono, iż pali się czerpnia powietrza na kanale ssącym powietrza do wentylatora 
na bloku nr 8 należącego do Polskiej Grupy Energetycznej Górnictwa i Energetyki 
Konwencjonalnej Spółka Akcyjna. 
Działania straży polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu pięciu prądów 
wody w natarciu na palącą się czerpnię powietrza, sprawdzeniu czerpni powietrza przy 
użyciu kamery termowizyjnej. 
Częściowemu spaleniu uległa czerpnia powietrza. Straty 800 000,-zł. 

 

6) W dniu 24 listopada 2012 r. o godz. 05.15 w miejscowości Grobla, gmina Kluki miał 
miejsce pożar mały. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, iż całkowicie pali 
się drewniany dach budynku użyteczności publicznej z poddaszem mieszkalnym.  
Podczas działań gaśniczych prowadzonych na poddaszu została odnaleziona osoba 
poszkodowana (spalone szczątki ludzkie). Przybyły na miejsce lekarz ZRM stwierdził 
zgon. Działania straży polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oświetleniu tere-
nu akcji, podaniu trzech prądów wody w natarciu na palący się budynek, ewakuacji 
zwłok z budynku przy użyciu drabiny mechanicznej SCD 37, dogaszeniu pogorzeliska, 
przeszukaniu pogorzeliska. Straty wyniosły 250 000,-zł. 



 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) W dniu 9 grudnia 2012 r. o godz. 04.15 w Zelowie miał miejsce pożar średni. Po przy-
byciu na miejsce zdarzenia stwierdzono zadymienie w drewnianym budynku na podda-
szu. Po rozpoznaniu ustalono, że pali się w przestrzeni między dachem a sufitem pod-
wieszanym na poddaszu budynku. Przystąpiono do ewakuacji pięciu rodzin mieszkają-
cych w budynku (12 osób). W trakcie prowadzonych działań gaśniczych dwie osoby 
zgłosiły nudności i złe samopoczucie. Wezwano na miejsce ZRM. Do czasu przybycia 
ZRM kobiecie oraz mężczyźnie udzielono KPP, podano tlen medyczny, udzielono 
wsparcia psychicznego, termoizolacji.  
Działania straży polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ewakuacji mieszkań-
ców domu, podaniu trzech prądów wody w natarciu do palącego się budynku, pracach 
rozbiórkowych dachu budynku, przeszukaniu pomieszczeń budynku przy użyciu kamery 
termowizyjnej, przewietrzeniu i oddymieniu pomieszczeń. 
Częściowemu spaleniu uległ dach budynku oraz jedno z pomieszczeń domu. 
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8) W dniu 14 grudnia 2012 r. o godz. 12.57 w Zelowie doszło do zawalenia konstrukcji 
dachowej w pomieszczeniach nieużytkowanej hali fabrycznej. Ze zgłoszenia wynikało, 
iż w gruzowisku mogą znajdować się dwie osoby, które wcześniej prawdopodobnie wy-
cinały elementy konstrukcji hali. Natychmiast przystąpiono do usuwania elementów 
konstrukcji i przeszukiwania miejsca przy użyciu kamery termowizyjnej.  
Po znalezieniu i wydobyciu dwóch osób poszkodowanych przybyły na miejsce lekarz 
ZRM stwierdził ich zgon. Na miejsce zadysponowano Specjalistyczną Grupy Poszuki-
wawczo - Ratowniczą. Po przybyciu grupy i przeszukaniu gruzowiska przy użyciu psów 
nie stwierdzono obecności innych osób. 
Działania straży polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, poszukiwaniu osób 
przy użyciu kamery termowizyjnej, wydobyciu osób poszkodowanych, podnoszeniu  
i przemieszczaniu elementów konstrukcji hali, wykonaniu prac rozbiórkowych konstruk-
cji przy użyciu pił do cięcia stali i betonu, pił do drewna i podręcznego sprzętu burzące-
go. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Strażacy z JRG KP PSP w Bełchatowie brali również udział przy zdarzeniach w ramach 
Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego poza terenem powiatu m.in. 13 listopada  
2012 r. gasili pożar Szkoły w Gorzkowicach. 
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5. Realizacja zadań przez KP PSP w Bełchatowie 
  

W oparciu o przedstawioną bazę jednostek PSP i OSP Komendant Powiatowy 
PSP realizuje swoje zadania określone w kierunkach działań otrzymywanych  
z KG PSP i KW PSP,  jak również z własnych analiz.  

 

Realizacja ww. zadań w 2012 roku przedstawiała się następująco: 

 
5.1. W zakresie spraw organizacyjno - kadrowych 

 
W celu sprecyzowania działań do wykonania przez poszczególne stanowiska 

pracy w KP PSP sporządzono roczny plan pracy na 2012 rok. Ponadto sporządzano plany 
kwartalne oraz sprawozdania z wykonania tych zadań.  

W dniu 20 stycznia 2012 r. odbyła się narada z załogą KP PSP  podsumowują-
ca działalność jednostki w 2011 roku. Omówiono na niej zarówno pozytywne osiągnięcia 
minionego roku jak i mankamenty i różnorodne problemy pojawiające się   
w bieżącej działalności. W odprawie tej uczestniczyli:  nadbryg. Andrzej Witkowski –  
Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi, Starosta Bełchatowski – Szczepan Chrzęst, 
Wicestarosta Bełchatowski Marek Jasiński, Przewodniczący Rady Powiatu – Edward Ol-
szewski, Wiceprezydent Bełchatowa Dariusz Matyśkiewicz, przedstawiciele władz samo-
rządowych gmin naszego powiatu oraz media. 

 

      
 

Systematycznie organizowano narady pracowników KP PSP z Komendantem 
Powiatowym w celu omówienia bieżących zadań, potrzeb załogi oraz zapoznania pracow-
ników z nowo ukazującymi się przepisami dotyczącymi służby w PSP.  

W ramach współpracy oraz nadzoru nad działalnością jednostek OSP z rejonu 
operacyjnego Bełchatów pracownicy Komendy i JRG KP PSP brali udział w zebraniach 
sprawozdawczo - wyborczych w OSP i zarządach oddziałów gminnych związku, zapozna-
jąc się z problemami środowiska strażaków ochotników. 

    
Komendanci Powiatowi PSP w Bełchatowie oraz przedstawiciele komendy 

uczestniczyli w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez jednostki OSP  
z terenu powiatu oraz uroczystościach patriotyczno - religijnych. 

Mając na uwadze integrację środowiska pożarniczego podjęliśmy szereg różno-
rodnych przedsięwzięć, m. in. organizacja Powiatowego Dnia Strażaka w Bełchatowie  
- Grocholicach połączona z obchodami jubileuszu 20 – lecia powstania PSP,  spotkania 
okolicznościowe z okazji świąt Wielkiej Nocy i świąt Bożego Narodzenia dla pracowników, 
emerytów i zaproszonych gości. 
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Z okazji jubileuszu 20 - lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej  w podzię-
kowaniu za współpracę i działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej wręczono oko-
licznościowe medale niżej wymienionym osobom: 
Szczepanowi Chrzęstowi - Staroście Bełchatowskiemu, Markowi Chrzanowskiemu - Pre-
zydentowi Miasta Bełchatowa, Edwardowi Olszewskiemu – Przewodniczącemu Rady Po-
wiatu, Jarosławowi Zającowi – Nadleśniczemu Nadleśnictwa Bełchatów, Aleksandrowi 
Frączkowskiemu – Prezesowi Honorowemu ZOP ZOSP RP w Bełchatowie, Jackowi Ka-
czorowskiemu Prezesowi Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A. , 
Kazimierzowi  Koziołowi Dyrektorowi  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – 
Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów oraz Markowi Ciapale Dyrektorowi  PGE 
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Bełchatów, Jarosła-
wowi Bróździe, Jackowi Zatorskiemu – byłym starostom oraz Kazimierze Tarkowskiej. 
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Prowadzono stały nadzór nad działalnością wykorzystania urlopów zgodnie  

z wymogami Rozporządzeniami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie 
urlopów dla strażaków PSP. 

W 2012 r. na zwolnieniach lekarskich załoga przebywała 765 dni (jest to o 172 
dni mniej niż w roku 2011) z tego kilku  strażaków  przebywało na długotrwałych zwolnie-
niach lekarskich.   

W ramach działalności archiwum zakładowego w ubiegłym roku przyjęto 377 to-
mów akt niearchiwalnych kat. B oraz 51 tomów akt archiwalnych kat. A. 
Wybrakowano 221 tomów akt niearchiwalnych kat. B. 

   
     W  roku 2012 limit zatrudnienia wynosił: w KP PSP 15 etatów + 3 etaty cywilne 

oraz w JRG 69 etatów. Łącznie 87 etatów. Wykorzystanie na dzień 31.12.2012 r.  wynio-
sło  100 %. 

Stan zatrudnienia  na dzień 31.12. 2012 r.  
 15 oficerów, 
 16 aspirantów, 
 31 podoficerów, 
 22 strażaków, 
 3 etaty cywilne. 

 
Realizując politykę kadrową w KP PSP  prowadzono całokształt spraw związa-

nych z systemem wynagrodzeń i awansów. Wystawiano decyzje, angaże, aktualizowano 
dane dla potrzeb KW PSP i KG PSP.  

 
      Naliczono nagrody jubileuszowe dla 5 strażaków oraz wydano 7 decyzji              

o wypłacie zasiłku na zagospodarowanie w związku z mianowaniem do służby stałej. Dla 
potrzeb strażaków wydawano na bieżąco legitymacje służbowe, książeczki świadczeń le-
karskich.       

      Wystąpiono do Komendanta Głównego PSP z wnioskami o nadanie wyższych 
stopni służbowych.  

I tak w 2012 roku wyższe stopnie otrzymało 3 oficerów, 2 aspirantów oraz  
6 podoficerów.  Komendant Powiatowy nadał 3 strażakom stopień starszego strażaka.  
Wystąpiono także o przyznanie odznaczeń państwowych i resortowych. Strażacy wyróż-
niający się w służbie otrzymali następujące odznaczenia: złoty medal „Za Zasługi dla Po-
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żarnictwa” 1 strażak, srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 1 strażak, brązowy me-
dal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 3 strażaków. Ponadto zastępca komendanta powiatowe-
go bryg. Wojciech Jeleń został odznaczony: Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony 
Przeciwpożarowej.  

W konkursie organizowanym przez Marszałka Województwa Łódzkiego „Naj-
lepszy policjant i strażak województwa łódzkiego 2012 roku” laureatem w kategorii 
NAJLEPSZY DYŻURNY/DYSPOZYTOR WSKR, PSK/MSK: został mł. kpt. Przemysław 
KOWALSKI Dyżurny operacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Bełchatowie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dwa razy w roku przeprowadzano kontrole wewnętrzne w KP PSP pod wzglę-

dem dyscypliny  pracy.  
Podejmowano również działania zmierzające do podnoszenia wykształcenia 

ogólnego i zawodowego strażaków.  
 
 Wykształcenie zawodowe: jeden strażak ukończył Zaoczne Studia Inżynierskie 

w SGSP, dwóch strażaków kontynuuje naukę w SGSP na Zaocznych Studiach Inżynier-
skich, a dwóch na Uzupełniających Studiach Magisterskich dla funkcjonariuszy. Jeden 
strażak ukończył Przemienne Studium Aspirantów w CS PSP w Częstochowie, a dwóch 
strażaków kontynuuje naukę w tej szkole.  

Czterech strażaków ukończyło szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochro-
ny przeciwpożarowej, czterech strażaków ukończył szkolenie  podstawowe strażaka jed-
nostki ochrony przeciwpożarowej. W ubiegłym roku strażacy z naszej komendy uczestni-
czyli również w szkoleniach specjalistycznych takich jak: szkolenie doskonalące dla stra-
żaków  KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, 33 
strażaków zdało egzamin recertyfikacyjny Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, 53 strażaków 
zostało poddanych próbie w komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia w Sieradzu.  

Jeden strażak otrzymał uprawnienia do samodzielnego wykonywania prac pod-
wodnych na głębokości do 20 m oraz do wykonywania prac podwodnych na głębokości do 
50 m w asyście nurka instruktora. 
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Poziom wykształcenia ogólnego i kwalifikacji zawodowych przedstawiają poniż-
sze wykresy.  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W 2012 roku przyjęto do służby sześciu strażaków w służbie przygotowawczej 

oraz dwóch po ukończeniu SA PSP w Częstochowie .  
Siedmiu strażaków odeszło na zaopatrzenie emerytalne. 
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Poniżej przedstawiono strukturę zatrudnienia według stażu służby oraz stażu 

pracy, oraz wieku strażaków. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.  W zakresie spraw operacyjno - szkoleniowych 

 
W ramach doskonalenia zawodowego pracowników KPPSP  i JRG KPPSP po-

dejmowano następujące działania: 
1. prowadzono stały nadzór nad zajęciami szkoleniowymi i ćwiczeniami obiektowymi 

dla zmian służbowych, 
2. na bieżąco delegowano strażaków na kursy uzupełniające i zawodowe, 
3. zgodnie z planem zajęć sportowych sprawowano nad nimi nadzór oraz prowadzono 

zajęcia sportowe. 
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W miesiącach czerwcu i październiku przeprowadzono coroczne testy spraw-
ności fizycznej dla strażaków naszej jednostki organizacyjnej. Testy te zaliczyli wszyscy 
strażacy. 

Reprezentacja KP PSP w Bełchatowie uczestniczyła w następujących zawo-
dach sportowych organizowanych przez KW PSP w Łodzi: 

 
- Mistrzostwa  Województwa w Tenisie Stołowym, 
- Mistrzostwa  Województwa w Halowej Piłce Nożnej, 
- Mistrzostwa  Województwa w Sporcie  Pożarniczym,  
- Mistrzostwa  Województwa w Lekkoatletyce,  
- Mistrzostwa  Województwa w Piłce Siatkowej, 
- Mistrzostwa  Województwa w Pływaniu. 
 

 Mistrzostwa województwa w Lekkoatletyce odbyły się w Kleszczowie na stadio-
nie klubu sportowego „Omega” w dniu 12 września a KP PSP w Bełchatowie była gospo-
darzem i współorganizatorem tych zawodów. 
            
        27 kwietnia na boisku KP PSP w Bełchatowie odbyły się Turnieje Sportowo-
Pożarnicze (miejsko-gminny i powiatowy) dla dzieci ze szkół podstawowych.  
Organizatorami Miejsko-Gminnego Turnieju Sportowo-Pożarniczego byli: ZOM ZOSP RP 
w Bełchatowie, Szkoła Podstawowa  nr 8 w Bełchatowie, KP PSP w Bełchatowie przy 
udziale Urzędu Miasta w Bełchatowie.  
Powiatowy Turniej Sportowo-Pożarniczy zorganizowali: ZOP ZOSP RP w Bełchatowie, 
Szkoła Podstawowa  nr 8 w Bełchatowie, KP PSP w Bełchatowie przy udziale Starostwa 
Powiatowego w Bełchatowie. 
 

     

  

       

 W 2012 roku KP PSP w Bełchatowie była współorganizatorem zawodów sportowo-
pożarniczych szczebla gminnego. Zawody szczebla gminnego przeprowadzono  
w gminach Drużbice i Rusiec.   

        W ramach podniesienia skuteczności działań jednostek OSP z terenu powiatu 
prowadzono nadzór nad działalnością operacyjną i techniczną jednostek poprzez: 

- udział w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, 
- prowadzenie inspekcji gotowości operacyjnej w jednostkach KSRG, 
- prowadzenie szkoleń dla członków OSP. 

W 2012 roku Wydział ds. operacyjno – szkoleniowych zorganizował                               
i przeprowadził 7 szkoleń dla strażaków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu powiatu. Rodzaj, ilość i terminy przeprowadzonych szkoleń oraz liczbę przeszko-
lonych strażaków przedstawia poniższa tabela:  
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Lp. Rodzaj szkolenia Termin realizacji Ilość absolwentów 

1. Szkolenie podstawowe strażaków ratow-
ników OSP 

25.02 – 25.03.2012 42 

2. Szkolenie z zakresu ratownictwa tech-
nicznego 

30.03 –  22.04.2012 34 

3. Szkolenie kierowców - konserwatorów 27.04 – 13.05.2012 20 

4. Szkolenie uzupełniające 24.08 – 02.09.2012 31 

5. Szkolenie podstawowe strażaków ratow-
ników OSP  

08.09 – 07.10.2012 59 

6. Szkolenie z zakresu ratownictwa tech-
nicznego 

12.10 – 27.10.2012 55 

7. Szkolenie dowódców OSP 16.11 – 25.11.2012 12 

Razem ilość absolwentów: 253 

  

Szkolenia prowadzone były systemem e - learningowym w oparciu o interneto-
wą platformę edukacyjną i uzupełnione zajęciami praktycznymi prowadzonymi przez funk-
cjonariuszy naszej jednostki. 

Dodatkowo 24 ratowników OSP w dniu 24 listopada uczestniczyło w ćwicze-
niach w komorze dymowej i rozgorzeniowej  w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Łodzi z sie-
dzibą w Sieradzu. 

We wszystkich jednostkach OSP wchodzących w skład KSRG prowadzono in-
spekcje gotowości operacyjnej. Łącznie przeprowadzono 15 inspekcji, czyli po jednej    
w każdej jednostce włączonej do systemu. Wyniki kontroli oraz wnioski z nich wypływające 
zostały zawarte w ,,Analizie inspekcji gotowości operacyjnej za 2012 rok”. 

       W miesiącu czerwcu i lipcu na terenie kraju organizowane były Mistrzostwa  
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. W ramach przygotowań do operacyjnego za-
bezpieczenia imprezy KP PSP w Bełchatowie podejmowano następujące działania: 
1. Opracowano Powiatowy Plan Zabezpieczenia Operacyjnego UEFA EURO 2012. 
2. Na czas trwania turnieju wprowadzono  dyżury domowe kierownictwa Komendy. 
3. W oparciu o funkcjonariuszy komendy oraz pracowników Urzędu Miasta Bełchatowa 

zapewniono obsługę zgłoszeń obcojęzycznych w językach: angielskim, niemieckim i ro-
syjskim. 

4. Celem zwiększenia bezpieczeństwa na szlakach drogowych i kolejowych, którymi 
przemieszczali się kibice w jednostkach OSP Rusiec i Wadlew zorganizowano poste-
runki czasowe. 

5. Celem zapewnienia ciągłej gotowości operacyjnej we wszystkich jednostkach OSP 
KSRG wprowadzono system dyżurów domowych dla kierowców przez cały czas trwania 
turnieju. 

6. We wszystkich radiostacjach jednostek KSRG został uruchomiony kanał współdziałania 
dla służb MSW B 112. 

7. W dni rozgrywania meczy na terenie Polski wzmacniano obsadę Powiatowego Stano-
wiska Kierowania. 

 
    Mając na uwadze doskonalenie zasad współpracy KP PSP w Bełchatowie zor-

ganizowała ćwiczenia zgrywające dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego oraz innych służb i inspekcji pod kryptonimem „CONSTANTIA 2012”. Celem 
ćwiczeń było sprawdzenie rozwiązań przyjętych w Planie Ratowniczym Powiatu Bełcha-
towskiego, w tym doskonalenie zasad współpracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kry-
zysowego ze służbami ratowniczymi na wypadek powstania pożaru w zakładzie produkcji 
opakowań „Constantia”. W ćwiczeniach brali udział: członkowie Powiatowego Zespołu Za-
rządzania Kryzysowego, Policja, JRG PSP w Bełchatowie oraz jednostki OSP KSRG  
z terenu Powiatu Bełchatowskiego. 
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W ramach doskonalenia działań Centralnego Odwodu Operacyjnego zastęp 

GCBA z JRG KP PSP w Bełchatowie brał udział w ćwiczeniach pod kryptonimem „GIDLE 
2012”. Tematem ćwiczeń było gaszenie pożarów dużych kompleksów leśnych. 

 
    JRG PSP w Bełchatowie uczestniczyła w 2012 roku w trzech ćwiczeniach zwią-

zanych z ewakuacją obiektów, które zawierają strefy pożarowe przeznaczone do przeby-
wania w nich osób w liczbie powyżej 50.  

Obiektami ewakuowanymi były: 
- Urząd Miejski w Zelowie, 97-425 Zelów, ul. Żeromskiego 23, liczba osób    

ewakuowanych – 62. 
- Constantia”, 97-410 Kleszczów, ul. Austriacka 5, liczba osób ewakuowanych – 73. 
- Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 96, liczba osób 

ewakuowanych 613. 
 

 
 
JRG KP PSP realizowała w roku ubiegłym  ćwiczenia obiektowe na wybranych  

12 obiektach z terenu miasta i powiatu. Łącznie przeprowadzono 36 ćwiczenia obiektowe, 
to jest po jednym ćwiczeniu na każdym obiekcie dla każdej zmiany służbowej. Członkowie 
Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno - Nurkowego z Komendy Powiatowej PSP  
w Bełchatowie wspólnie z nurkami z komend PSP w Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, 
Tomaszowie Mazowieckim oraz druhami z OSP Oddział Ratownictwa Wodnego w Piotr-
kowie Trybunalskim uczestniczyli w obozie szkoleniowym w miejscowości Anastazewo 
nad jeziorem Powidzkim. W czasie trwania zgrupowania płetwonurkowie doskonalili tech-
niki ratownicze, poszukiwawcze i wydobywcze niezbędne w prowadzeniu akcji na akwe-
nach wodnych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu nurkowego. 
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W celu przeanalizowania skuteczności prowadzonych działań oraz wskaźników 

operacyjnych akcji ratowniczo - gaśniczych na terenie powiatu sporządzono ,,Analizę ope-
racyjną działań ratowniczych” za 2012 rok. 
     

 W ramach podniesienia skuteczności działań podległej JRG prowadzono:  
 inspekcje gotowości operacyjnej (po jednej na każdej zmianie służbowej), 
 nadzór nad ćwiczeniami obiektowymi i szkoleniem doskonalącym, 
 hospitacje zajęć szkoleniowych (raz w miesiącu). 

      W ubiegłym roku KP PSP w Bełchatowie pośredniczyła w rozdysponowaniu 
środków finansowych przyznanych z budżetu państwa jednostkom KSRG w kwocie 
374.797,00 zł. Zebrano wnioski od 15 jednostek KSRG na zakup sprzętu pożarniczego. 
Podzielono przyznaną kwotę na poszczególne jednostki oraz dokonano jej rozliczenia 
przed Komendantem Głównym PSP.  

 
     W związku z 20 rocznicą powstania Państwowej Straży Pożarnej, KP w Bełcha-

towie w miesiącu maju prowadziła akcję  „Dni otwartych strażnic”. W ramach tej akcji stra-
żacy prezentowali przedszkolakom i uczniom sprzęt pożarniczy oraz prowadzono pokazy 
udzielania pierwszej pomocy medycznej.  

Łącznie KP PSP w Bełchatowie odwiedziło 315 przedszkolaków z 5 przedszkoli 
i 275 uczniów z 7 szkół podstawowych. 

 
 
 

5.3  W zakresie spraw kontrolno - rozpoznawczych 
 

 
W ramach przyjętego harmonogramu kontroli i realizacji zadań ds. kontrolno – roz-

poznawczych w roku 2012 przeprowadzono ogółem 156 kontroli, kontrolując 211 obiek-
tów.  

Spośród przeprowadzonych czynności kontrolno - rozpoznawczych, 70 kontroli 
przeprowadzono w obiektach użyteczności publicznej, 9 kontroli w obiektach zamieszka-
nia zbiorowego, 57 w obiektach mieszkalnych wielorodzinnych, 16 w obiektach produkcyj-
no – magazynowych oraz 4 na obszarach leśnictw administrowanych przez lasy państwo-
we.  

W poszczególnych grupach kontrolą objęto: 

    76 obiekty użyteczności publicznej, w tym: 18 obiektów szkół podstawowych i po-
nadgimnazjalnych, 10 obiektów w żłobków i przedszkoli, 1 obiekt szpitala, 13 obiekty 
domów towarowych i supermarketów, 17 obiektów widowiskowo – sportowych oraz  
1 obiekt sakralny  (zabytkowy).  

    54 obiekty mieszkalne i zamieszkania zbiorowego, w tym: 8 obiektów hoteli, 46 
obiektów wypoczynkowych i internatów. 

    61 obiektów mieszkalnych wielorodzinnych. 

    16 obiektów produkcyjnych i magazynowych, w tym: 5 obiektów stacji paliw i gazu 
płynnego, 9 obiektów produkcyjnych  

    3 obiekty zakładów stwarzających zagrożenie dla ludzi i środowiska (w tym zakład 
dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej). 
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Lp. Liczba kontroli 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 2012 
1. Podstawowych 

(zaplanowanych)  
70 75 60  67 60 

2. Sprawdzających 43 45 54  59 38 
3. Innych  43 42 66   17 58 
4. Ogółem 156 162 180 143 156 
5. Ilość skontrolowanych 

obiektów 
230 238 184 231 211 

6. ilość stwierdzonych 
nieprawidłowości 

 
125 

 
205 

 
156 

 
105 

 

114 
 
 

Lp.  2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 2012 
1 Ilość decyzji 

administracyjnych 
52 71 64 37 46 

2 Ilość odwołań od 
decyzji adm. 

 5 0 0  

3 Ilość wniosków do 
prokuratury 

     

4 Ilość wniosków do 
kolegium 

     

5 Ilość mandatów 
 / suma zł. 

5/350 4/300 1/100 5/450 5/400 

6 Ilość wszczętych 
postąpowań 
egzekucyjnych 

0   3 2 

7 Ilość wystąpień do 
innych organów 

24 13 24 17 12 

 
Podczas czynności - kontrolno - rozpoznawczych ujawniono ogółem 114 nieprawi-

dłowości, które stanowiły naruszenie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.  
Wśród nich nie stwierdzono przypadków nieprawidłowości, które uznane zostały za nie-
prawidłowości mogące spowodować zagrożenie życia ludzi (w poprzednich latach takie 
przypadki się zdarzały). 

 
Najczęściej wykrywane nieprawidłowości w obiektach dotyczyły: 

- braku wystarczającej ilości, bądź braku legalizacji i konserwacji podręcznego sprzętu 
gaśniczego, w tym wewnętrznej instalacji wodociągowej, 

- braku aktualnych protokołów z przeprowadzonych badań instalacji użytkowych, 

- braku opracowanych bądź uaktualnianych Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,  

- nieprawidłowego stanu dróg ewakuacyjnych i znaków bezpieczeństwa. 
 

Wykonane czynności kontrolno – rozpoznawcze stanowiły podstawę do wydania  
46 decyzji administracyjnych, nakazujących wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidło-
wości.  

W stosunku do winnych naruszeń przepisów przeciwpożarowych stosowano po-
uczenia oraz nakładano grzywny w drodze mandatów karnych.  

Działania kontrolno – rozpoznawcze w roku 2012 ukierunkowane zostały m.in. wy-
egzekwowanie nałożonych na właścicieli obowiązków wykonania zaleceń zawartych   
w decyzjach administracyjnych Komendanta Powiatowego PSP w Bełchatowie w latach 
poprzednich, rozpoznawanie zagrożeń dla ludności oraz ocenę stanu bezpieczeństwa 
obiektów najbardziej zagrożonych ewentualnymi działaniami terrorystycznymi na terenie 
miasta i powiatu.  
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Działania kontrolno – rozpoznawcze w roku 2012 skierowane zostały na obiekty,  
w których przebywać mogą większe skupiska ludzi, obiekty zamieszkania zbiorowego  
i obiekty mieszkalne oraz obiekty użyteczności publicznej, w których przebywać mogą lu-
dzie o ograniczonej zdolności poruszania się tj. żłobki, przedszkola i szpitale. W wyniku 
tych działań udało się wyeliminować wiele nieprawidłowości wydając szereg decyzji admi-
nistracyjnych, co pozwoliło niewątpliwie na podniesienie poziomu zabezpieczenia ppoż. 
obiektów mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. 

W ramach realizacji zaplanowanych zadań zbierane były informacje o rodzaju i ilo-
ści przechowywanych substancji niebezpiecznych w zakładach zlokalizowanych na terenie 
powiatu. Dane te posłużyły do dokonania aktualizacji oceny zagrożeń powiatu oraz bazy 
danych katalogu zagrożeń.  

Na trenie powiatu bełchatowskiego znajduje się obecnie jeden zakład zakwalifiko-
wany do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Jest to  
Fabryka Kosmetyków i Chemii Gospodarczej „Colep Polska” sp. z o.o.  

 
W ogólnej liczbie wykonanych w 2012 roku czynności kontrolno – rozpoznawczych, 

11 kontroli stanowiły kontrole obiektów, prowadzone w trybie art. 56 ustawy Prawo Budow-
lane tj. kontrole związane ze zgłoszeniem i zamiarem przystąpienia do użytkowania obiek-
tu budowlanego. 

 
W związku z realizacją przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypo-
czynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania 
przeprowadzono ogółem 6 kontroli, kontrolując pod względem bezpieczeństwa pożarowe-
go wytypowane do wypoczynku obiekty. Ogółem przed wypoczynkiem dzieci i młodzieży 
skontrolowano 54 obiekty. Na ujawnione podczas kontroli nieprawidłowości wydane zosta-
ły cztery decyzje administracyjne. 

W ramach realizacji obowiązku opiniowania możliwości organizowania imprez ma-
sowych, wynikającego z przepisów art. 25 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeń-
stwie imprez masowych, w oparciu o wykonane czynności kontrolno – rozpoznawcze  
i przedłożone do uzgodnienia „szczegółowe zasady postępowania na wypadek pożaru  
i innego miejscowego zagrożenia”, wydanych zostało 11 opinii potwierdzających właściwe 
zabezpieczenie przeciwpożarowe. Głównymi obiektami, dla których wydawane są ww. 
opinie są: 
1. Hala sportowa „Energia”, 
2. Stadion GKS Bełchatów, 
3. Hala widowiskowo – sportowa.  

W tych przypadkach wydzielone były odpowiednie siły i środki PSP na miejsce or-
ganizacji imprezy masowej.  

Do Komendanta Powiatowego PSP w Bełchatowie wpłynęło ogółem 24 planów za-
gospodarowania przestrzennego terenów celem zaopiniowania. Wszystkie plany zaopi-
niowane zostały pozytywnie nie zgłaszając żadnych uwag. 

Sekcja ds. kontrolno – rozpoznawczych w marcu 2012 r przeprowadziła eliminacje 
powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej, “Młodzież 
zapobiega pożarom i chroni środowisko” organizowanego dla dzieci i młodzieży szkół  
z terenu powiatu bełchatowskiego. W eliminacjach miejskich wzięło udział 40 osób 
natomiast w eliminacjach powiatowych udział wzięło 30 zawodników w trzech grupach 
wiekowych. Ww. turniej wyłonił trzech finalistów, którzy uczestniczyli w eliminacjach 
wojewódzkich. Ponadto zorganizowany został powiatowy konkus plastyczny.  
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Pracownicy sekcji ds. kontrolo – rozpoznawczych prowadzili dla dzieci i młodzieży 

różnego radzaju spotkania i pogadanki na terenie strażnicy Komendy Powiatowej PSP  
w Bełchatowie i szkół. 

Tematyką tych spotkań było szeroko rozumiane bezpieczeństwo pożarowe, 
działalność Państwowej Straży Pożarnej oraz bezpieczny wypoczynek.  

Wspólnie z Starostwem Powiatowym w Bełchatowie zorganizowane zostały dwie 
konferencje prasowe, których tematyką było coroczne wypalanie traw, bezpieczna 
eksploatacja urzadzen grzewczych w okresie zimowym oraz omówienie akcji “Czujka  
w każdym domu”. 

Komendant Powiatowy PSP wspólnie ze Starostą Bełchatowskim  wystosowali za 
pośrednictwem Proboszczów Parafii apel do mieszkańców powiatu o zachowanie 
szczególnej ostrożności podczas ogrzewania mieszkań w okresie zimowym i sprawdzanie 
drożności przewodów wentylacyjnych oraz szczelności przewodów kominowych. Apel ten 
został odczytany w kościołach w dniu 16 grudnia 2012 r.  

Ponadto na bieżąco przekazywano do mediów informacje, dotyczące 
prowadzonych działań ratowniczo - gaśniczych, przeprowadzonych ćwiczeniach, 
otrzymanych wyróżnieniach i odznaczeniach funkcjonariuszy komendy i innych osób 
zasłużonych dla ochrony przeciwpożarowej. Przedstawiciele mediów zapraszani byli na 
organizowane przez komendę uroczystości.  

 

 
 
 
 
Informacje ukazywały się w telewizji lokalnej „Dolsat”, „Twoja Telewizja Lokalna”                   

i „NTL” Radomsko, w prasie regionalnej i lokalnej tj. „Dziennik Łódzki”, „Echo Powiatu           
kiego”, „Gazeta Bełchatowska”, „Fakty” oraz radiu „ESKA”.  
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Od początku 2012 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Bełchatowie miało 
miejsce 7 lekkich wypadków w pracy w związku ze służbą. Jeden wypadek miał miejsce 
podczas prowadzenia działań rat – gaśniczych, dwa podczas konserwacji i prowadzenia 
prac gospodarczych oraz cztery podczas zajęć sportowych. Następstwami wszystkich za-
istniałych wypadków były urazy kończyn.  

Komendant Powiatowy PSP w Bełchatowie wydał dwie decyzje z tytułu trwałego 
uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem z związku ze służbą, oraz jedną de-
cyzję odmawiającą wypłaty.  

Realizując zadania kontrolno rozpoznawcze w roku 2013 funkcjonariusze sekcji 
ds. kontrolno – rozpoznawczych będą kontynuwać kontrole w obiektach mieszkalnych 
stanowiących starą zabudowę mieszaniową, większym zakresem obięte zostaną kontrole 
zakładów przemysłowych oraz obiektów produkcyjno – magazynowych. Kontynuowane 
będą działania kontrolne obiektów i terenów na których odbywać się będe wypoczynek 
dzieci i młodzieży oraz imprezy masowe. Zaplanowwane zostały również kontrole biektów 
w stosunku do których Łódzki Komendant Wojewódzki z drodze postanowienia wydał 
zgodę na spełnienie wymagań  w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w ,inny sposób 
niż to określają warunku techniczno – budowlane.  
 
Wykres 1. Działalność kontrolno – rozpoznawcza w latach: 2007 r. – 2012 r. 
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Wykres 2. Ilość skontrolowanych obiektów w stosunku do ilości powstałych wszystkich 
pożarów. 
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5.4 W zakresie spraw kwatermistrzowsko - technicznych 
  

 
      W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku sekcja ds. kwatermistrzowsko – tech-
nicznych realizowała zadania wynikające z rocznego planu pracy. 
 
     W ramach doposażenia strażaków KP PSP w minionym roku zakupiono  
i wymieniano odzież specjalną, przedmioty środków ochrony indywidualnej, ekwipunku 
osobistego oraz umundurowania. Na ww. przedmioty wydano 38.452,95 zł, z czego 
30.000,00 zł.,  otrzymaliśmy na ten cel ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. Straża-
kom w służbie stałej i przygotowawczej naliczono i wypłacono sorty mundurowe. 
 

W ramach poprawy warunków socjalnych  na wniosek pracowników cywilnych zo-
stała wypłacona  dopłata do wypoczynku. Strażakom wypłacono zryczałtowany równo-
ważnik pieniężny za niewykorzystany przejazd na koszt PSP oraz  dopłatę do wypoczynku 
za rok 2012. W minionym roku nie było skierowań na turnusy profilaktyczno - rehabilita-
cyjne w Zakładach Opieki Zdrowotnej MSW. 
 

W ciągu całego roku przyjmowano wnioski o przyznanie świadczeń socjalnych dla 
osób uprawnionych do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego i członków ich rodzin. Ko-
misja po rozpatrzeniu wniosków przyznała: 

 3 zapomogi pieniężne na łączną kwotę 7 500,00 zł,  

 25 dopłat do kosztów leczenia na łączną kwotę 12 402,00 zł. 
 

Ponadto w roku 2012 zorganizowano dla emerytów spotkanie wielkanocne, obchody   
„Dnia Strażaka” oraz spotkanie opłatkowe. 

 

 

 

Ogółem z funduszu socjalnego emerytów wydano 22 652,00 zł. 
 

W związku z zapewnieniem prawidłowego wykorzystania środków finansowych na 
pomoc mieszkaniową zebrano i rozpatrzono oświadczenia mieszkaniowe, 42 strażaków 
otrzymało równoważnik za remont mieszkania, a 26 strażaków pobierało równoważnik za 
brak lokalu mieszkalnego. Czterech strażaków otrzymało pomoc finansową na budownic-
two mieszkaniowe. 

Ze środków finansowych budżetu Powiatu Bełchatowskiego zakupiono zestaw na-
rzędzi hydraulicznych i pneumatycznych będących doposażeniem samochodu ratowniczo 
– gaśniczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie.  
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Koszt zestawu narzędzi wyniósł 159.937,20 zł., 149.937,20 zł pochodziło z budżetu 
Powiatu natomiast 10.000,00 zł to środki własne. 

 
 

 

 

 

Ze środków budżetu powiatu zakupiono również 4 sztuki ubrań gazoszczelnych. 
Dotychczas posiadane ubrania gazoszczelne użytkowane były od ponad 10 lat, dlatego 
dalsze ich użytkowanie, przeglądy i naprawy wg obecnie obowiązujących przepisów stały 
się niemożliwe. Wartość zakupionych ubrań wyniosła 36.720,00 zł.  Zakup został sfinan-
sowany z budżetu Powiatu w kwocie 22.032,00 zł. oraz z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 
14.688,00 zł.    
 

  

 
 
Jak co roku, Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, zakupiło sorbenty, środki neu-

tralizujące substancje ropopochodne oraz urządzenia do zbierania olei silnikowych, tłusz-
czy i substancji ropopochodnych, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej na 
potrzeby Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Po-
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żarnej w Bełchatowie oraz jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu 
włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.  

Kwota zakupu to 29.976,48,-zł. 

 

 

 

Wykaz sorbentów, neutralizatorów i sprzętu ratowniczego z urządzeniami: 

 
1. Sintan kanister 20 l      -     30 szt. 
2. Sorbent  worek 20 kg      -     150 szt. 
3. Środek pianotwórczy Roteor M 3 % luz.   -     1500 l. 
4. Spryskiwacz       -     10 szt. 
5. Szczotki do sorbentu ulicówki z kijem   -      8 szt. 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprzęt przekazany KP PSP Bełchatów na podstawie porozumień zawartych  

w dniu 28 lutego 2012 r. Województwem Łódzkim, a Komendą Wojewódzką Państwowej 
Straży pożarnej w Łodzi to: 

 
1. Pompa szlamowa do wypompowywania wody o znacznym zanieczyszczeniu  

„Chiemsee A”: 
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Wyposażenie dodatkowe pompy: 

 

1. Agregat prądotwórczy  EISEMANN H7400 służący do zasilania pompy, 
2. Węże ssawno – tłoczne z łącznikami Storz 110 o długości 3 m wykonane z PVC, 
3. Smok ssawny z łącznikiem Storz 110 o wysokości ssania do 5 m do zastosowania  

z wężami ssawno –tłocznymi, 
4. Wyłącznik silnika z wyłącznikiem pływakowym do kompleksowego sterowania pompą  

z silnikiem trójfazowym, 
5. Oddzielny wyłącznik pływający, 
6. Maszt oświetleniowy do agregatu, 
7. Przedłużacz gumowy na bębnie 25 mb. 

 

 
W minionym roku strażacy wykonali drobne prace remontowe budynku strażnicy. 
W ciągu całego roku wykonywano obsługę, konserwację i naprawy bieżące samo-

chodów oraz innego sprzętu silnikowego i pożarniczego we własnym zakresie. Prowadzo-
no również serwisowanie, legalizację, naprawy sprzętu i urządzeń wg. potrzeb. 
W miesiącu listopadzie dokonano przeglądu technicznego pojazdów, sprzętu silnikowego, 
sprzętu pożarniczego w KP PSP Bełchatów.  
 

W okresie 01.01.2012 – 31.12.2012 r. samochody z KPPSP w Bełchatowie łącz-
nie przejechały: 58.313 km i zużyły 15.767 litrów oleju napędowego, 68 litrów etyliny bez-
ołowiowej, co daje łącznie 15.835 litrów. 
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