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Katowice, 24.08.2015r. 
 



Zadania ustawowe Państwowej Straży Pożarnej określa art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej1. 

 

Komenda Miejska jako jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej realizuje 

następujące zadania: 

1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, 

2. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych 

lub likwidacji miejscowych zagrożeń, 

3. wykonywanie pomocniczych, specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk 

żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, przez inne służby ratownicze, 

4. kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony 

przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności, 

5. nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, 

6. współdziałanie ze służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami 

międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów 

międzynarodowych oraz odrębnych przepisów. 

 

 

Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych  

i innych miejscowych zagrożeń 

 

W celu rozpoznawania zagrożeń, realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów 

przeciwpożarowych oraz przygotowania do działań ratowniczych funkcjonariusze Komendy 

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach przeprowadzają czynności kontrolno - 

rozpoznawcze oraz ćwiczenia. 

 

Czynności kontrolno – rozpoznawcze przeprowadzane są w zakresie: 

 kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, 

 oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych 

zastosowanych w obiekcie budowlanym, 

 oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, 

 ustalenia spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym zagrożenie 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 

 rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez 

jednostki ochrony przeciwpożarowej, 

 rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, 

 wstępnego ustalania nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz 

okoliczności jego rozprzestrzeniania się, 
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 zbieranie informacji niezbędnych do wykonania analizy poważnej awarii przemysłowej  

i formułowania zaleceń dla prowadzącego zakład. 

 

Realizując zadania w zakresie rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych 

miejscowych zagrożeń, Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy, w którym służbę pełni  

4 funkcjonariuszy,  w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r przeprowadził 40 czynności 

kontrolno – rozpoznawczych. W tym, w trybie wynikającym z planu kontroli: 

- 25 kontrole w obiektach użyteczności publicznej, 

- 1 w wysokich budynkach mieszkalnych, 

- 3 w obiektach produkcyjno – magazynowych, 

- 6 w budynkach zamieszkania zbiorowego, 

- 1 w lasach. 

Do najczęściej ujawnianych nieprawidłowości należą: brak właściwej organizacji ochrony 

przeciwpożarowej, brak okresowej konserwacji instalacji przeciwpożarowych i użytkowych, 

brak odpowiednich warunków ewakuacji.  

 

W ramach czynności kontrolno – rozpoznawczych prowadzonych w związku  

z oddawaniem obiektów budowlanych do użytkowania przeprowadzono 10 kontroli, 

sprawdzających zgodność realizacji inwestycji z projektem budowlanym.  

W trakcie ćwiczeń nie stwierdzono warunków uniemożliwiających prowadzenie działań 

ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Inne stwierdzone nieprawidłowości 

omawiane były z kierownikami obiektów i personelem zarządzającym, a ponadto były 

przedmiotem wystąpień Komendanta Miejskiego PSP w Katowicach do zarządców obiektów.  

 

 Na terenie Katowic nie występują zakłady o zwiększonym lub dużym ryzyku 

wystąpienia awarii przemysłowej. 

 

 

Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych  

w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji  

miejscowych zagrożeń 

 

Zgodnie z art. 22 ustawy o ochronie przeciwpożarowej2 działania ratownicze 

prowadzą jednostki ochrony przeciwpożarowej. Na terenie miasta Katowice są to Komenda 

Miejska Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotnicze Straże Pożarne: Dąbrówka Mała, 

Kostuchna, Podlesie, Szopienice i Zarzecze. 

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach służbę pełni 234 

strażaków, w tym 209 w zmianowym  systemie służby i 25 w  codziennym systemie służby. 

Ponadto zatrudnione są 4 osoby na stanowiskach cywilnych. 
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Zadania ratownicze, zgodnie z Regulaminem  Organizacyjnym Komendy  

są w głównej mierze przypisane do Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych. 

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach funkcjonują 3 Jednostki 

Ratowniczo – Gaśnicze, których charakterystyka etatowa zawarta jest w poniższej tabeli3. 

 

 Ilość etatów w 
systemie 
zmianowym 

Ilość etatów na 
zmianie 
służbowej 

Faktyczna 
obsada 
zmiany 
służbowej 

Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza  
Nr I, ul. Krakowska 130, 

93 31 18 

Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza  
Nr II, ul. Kościuszki 189 

69 23 14 

Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza  
Nr III, ul. Wojewódzka 11 

36 12 7 

Razem 198 66 39 

 

Wysokość faktycznych obsad zmian służbowych wynika z ustalonego przez Śląskiego 

Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy wskaźnika 

minimalnych obsad zmian służbowych. 

 

 Ilość 

oficerów 

Ilość 

aspirant

ów 

Ilość 

podofice

rów 

Ilość 

szerego 

wych 

vacaty 

Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza 

Nr I, ul. Krakowska 130, 

 

14 

 

11 

 

51 

 

19 

 

0 

Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza 

Nr II, ul. Kościuszki 189 

 

10 

 

19 

 

29 

 

12 

 

2 

Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza 

Nr III, ul. Wojewódzka 11 

 

5 

 

10 

 

17 

 

4 

 

2 

Razem 29 40 97 35 4 

 

 

Ponadto w  Miejskim Stanowisku Kierowania działającym w ramach  Miejskiego 

Centrum Ratownictwa służbę pełni 10 strażaków w zmianowym systemie, w tym 3 oficerów, 

4 aspirantów, 3 podoficerów. Na każdej zmianie służbowej dyżur pełnią 2 osoby. 

Katowiccy strażacy dysponują m.in. 24 samochodami gaśniczymi i specjalistycznymi, 

16 różnymi pompami spalinowymi, 27 pilarkami do drewna i piłami do betonu i stali,  9 

ratowniczymi zestawami hydraulicznymi marki Lukas i Holmatro i Weber, 19 agregatami 

prądotwórczymi, 8 urządzeniami oddymiającymi.  
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Dane na dzień 30 czerwca 2015r 



W bieżącym roku ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i w ramach 

„Programu  zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku 

publicznego” zakupiono na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych: 

 

- 100  par butów koszarowych, 

- 428 szt. koszulek letnich  

- 436 szt.  koszulek zimowych 
 
Wykonano również  remont generalny  60 sztuk aparatów powietrznych   MSA AUER  
AirMaXX i automatów AutoMaXX oraz 54 sztuk ICU .         
 

 

W pierwszym półroczu katowiccy strażacy gasili 706 pożarów, usuwali 823 miejscowe 

zagrożenia, wyjeżdżali do 222 fałszywych alarmów na terenie miasta Katowice oraz 

uczestniczyli w 32 akcjach  (16 pożarów + 14 miejscowe zagrożenia + 2 alarmy fałszywe) poza 

terenem miasta Katowice. 

Udział poszczególnych Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych i Ochotniczych Straży Pożarnych w 

działaniach ratowniczych obrazują poniższe tabelki. 

 

 

ILOŚĆ INTEWENCJI JEDNOSTEK RATONICZO – GAŚNICZYCH 

OD 01.01.2015 DO 30.06.2015 

 
Rodzaje zdarzeń 

 

 
JRG I 

 
JRG II 

 
JRG III 

 
Razem 

Pożary 324 213 169 706 

Miejscowe zagrożenia 350 259 214 823 

Alarmy fałszywe 93 36 93 222 

Razem 767 508 476 1751 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILOŚĆ INTERWENCJI JEDNOSTEK OSP Z TERENU KATOWIC 

OD 01.01.2015 DO 30.06.2015 

 



 
Rodzaje zdarzeń 

 

OSP 
Dąbrówka 

Mała 

 

OSP 

Kostuchna 

OSP 

Zarzecze 

OSP 

Podlesie 

OSP 

Szopienice 

 
Razem 

Pożary 70 13 4 11 26 124 

Miejscowe 
zagrożenia 

47 18 8 5 11 89 

Alarmy fałszywe 2 1 0 0 2 5 

Razem 119 32 12 16 39 218 

 

 

 

Wykonywanie pomocniczych, specjalistycznych czynności ratowniczych 

w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń  

 przez inne służby ratownicze 

 

Działania tego rodzaju polegają na udzielaniu pomocy przez jednostki organizacyjne 

Państwowej Straży Pożarnej innym służbom ratowniczym, instytucjom, administracji 

samorządowej. Są to m.in. czynności:  

- zabezpieczanie terenu lub działań podczas akcji terrorystycznych, 

- zabezpieczanie imprez masowych, 

- pomoc Policji przy otwarciu mieszkań, 

- pomocy Pogotowiu Ratunkowemu podczas transportu osób w warunkach nietypowych, itp. 

 

Jednostki PSP działania takie kwalifikują do miejscowych zagrożeń i w związku z tym  

nie prowadzi się odrębnych statystyk. Również obowiązujące programy komputerowe  

nie wyodrębniają takich działań jako osobnej grupy. 

 

 

Kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej  

i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej 

oraz powszechnego systemu ochrony ludności 

 

Na poziomie Komendy Miejskiej realizacja zadania polega na zapewnieniu kształcenia 

kadr i doskonaleniu zawodowym strażaków pełniących służbę oraz szkoleniu kwalifikacyjnym 

i doskonalącym członków ochotniczych straży pożarnych bądź innych jednostek lub 

organizacji wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie 

powiatu. 

 



W pierwszym półroczu bieżącego roku szkolenie podstawowe w zawodzie strażaka 

w różnych szkołach Państwowej Straży Pożarnej odbyło 7  strażaków stażystów zatrudnionych 

w grudniu 2014 roku i w I kwartale 2015r.  

Szkolenia uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej odbyło 7 strażaków 

Komendy. 

Naukę w ramach Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej systemem zaocznym  

zakończył 1 podoficer.    

W Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie zaoczne studia inżynierskie  ukończył 1 

strażak, na studia magisterskie 1 strażak, na studiach podyplomowych w zakresie dowodzenia 

– 1 strażak. 

Studia inżynierskie na uczelniach cywilnych w tym roku ukończył 2 strażak, również 1 strażak 

ukończył studia magisterskie. 

 

  Strażacy Komendy uczestniczyli w szkoleniach w zakresie: 

-  przygotowania do działań ratowniczych poza granicami kraju – 3 osoby, 

-  projektowania, oceny i odbiorów systemów bezpieczeństwa pożarowego – 1 osoba, 

-  metodyki nauczania – 9 osób, 

-  nauki języka angielskiego  – 2 osoby, 

-  działań specjalistycznych podczas zdarzeń w transporcie drogowym – 1 osoba, 

-   organizacji szkoleń z ratownictwa chemicznego i ekologicznego realizowanych przez KSRG   

w zakresie podstawowym – 1 osoba, 

-  ADR – 3 osoby, 

-  CBRNE – 2 osoby, 

-  doskonalenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy – 1 osoba, 

-   ochrony informacji niejawnych – 1 osoba. 

 W ramach własnych komórki organizacyjne Komendy przeprowadziły ponad 1400  

godzin doskonalenia zawodowego. Główne tematy szkolenia w tym trybie  dotyczyły  zmian 

w przepisach prawnych, wdrożenia nowych procedur,  zagadnień BHP, ratownictwa 

medycznego, znajomości obsługi sprzętu ratowniczego i poprawy umiejętności w tym 

zakresie, ratownictwa chemicznego i technicznego, omówienia prowadzonych akcji 

ratowniczych i ćwiczeń na obiektach. W ramach doskonalenia zawodowego realizowane są 

także zajęcia sportowe i wychowania fizycznego, a ponadto przeprowadzono ćwiczenia na 

obiektach. 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej4 Komenda realizuje nieodpłatne szkolenia dla członków Ochotniczych 

Straży Pożarnych z terenu miasta Katowice. W pierwszym półroczu odbyło się: 

 szkolenie podstawowe strażaków ratowników  OSP, które ukończyło 36 

członków OSP, 
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 szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP, które 

ukończyło 27 członków OSP, 

 obóz szkoleniowo – wypoczynkowy w dniach 27 czerwca -4 lipca 2015 r. w 

miejscowości  Turawa koło Opola dla 41 członków Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych. 

 

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych 

 

W zakresie prowadzenia nadzoru nad przestrzeganiem przepisów 

przeciwpożarowych, po przeprowadzonych czynnościach kontrolno – rozpoznawczych  

oraz w związku z interwencjami zastępów PSP skierowano 3 wystąpienia oraz nałożono 3 

mandaty karne.  

 

 

Współdziałanie ze służbami ratowniczymi innych państw  

oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących 

Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych  

oraz odrębnych przepisów. 

 

Zadanie to realizowane jest w dwóch zakresach: 

 współpracy Komendy z służbami ratowniczymi innych państw, 

 udziale Komendy we współpracy ze służbami innych państw wynikającej z umów 

międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską. 

 

W dniach 12 – 18 maja 2015 roku na terenie JRG II przebywało pięciu strażaków z Ukrainy – 

byli to oficerowie z województwa tarnopolskiego.  

Głównym tematem praktyk było funkcjonowanie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa 

Chemiczno-Ekologicznego. Strażacy z Ukrainy podczas zajęć praktycznych zapoznali się                   

z taktyką działania Grupy oraz z wyposażeniem ze szczególnym naciskiem na urządzenia 

kontrolno-pomiarowe. 

Pan kpt. Sławomir Kryla – zastępca dowódcy zmiany w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr II 

uczestniczył w szkoleniu organizowanym w ramach europejskiego Mechanizmu Ochrony 

Ludności, realizowanym w  dniach 11 – 19 czerwca 2015 roku w Neuhausen (Niemcy) 

i Dublinie (Irlandia). 


