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Wstęp

Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy m.in.:
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. nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,
5. współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw.

Terenem  działania Komendy  Miejskiej  PSP w  Opolu  jest  obszar  powiatu  opolskiego
i miasta Opola. W skład Komendy Miejskiej wchodzą następujące komórki organizacyjne: 

– wydział operacyjno – szkoleniowy,
– wydział kwatermistrzowsko – techniczny,
– sekcja kontrolno – rozpoznawcza,
– sekcja organizacyjno – kadrowa,
– sekcja finansów,
– samodzielne stanowisko ds. bhp.

Do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych na terenie działania KM PSP w Opolu
powołane są trzy jednostki ratowniczo – gaśnicze, tj.:

JRG Nr 1 z siedzibą w Opolu, której terenem działania są gminy:

– Opole (część miasta),

– Chrząstowice,

– Łubniany,

– Ozimek,

– Turawa,

– Murów,

– Tarnów Opolski. 

Jest to obszar o powierzchni 801,9 km2 zamieszkały przez ok. 143 tys. mieszkańców.

JRG Nr 2 z siedzibą w Opolu, której terenem działania są gminy:

– Komprachcice,

– Prószków,

– część  gminy Dąbrowa (Ciepielowice,  Karczów, Chróścina,  Mechnice,  Sławice,  Żelazna,
Narok, Niewodniki, Wrzoski),

– Opole (część miasta),

– Dobrzeń Wielki,

– Popielów.
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Jest to obszar o powierzchni 542,8 km2 zamieszkały przez blisko 100 tys. mieszkańców.

JRG Nr 3 z siedzibą w Niemodlinie, której terenem działania są gminy:
– Niemodlin,
– Tułowice,
– część gminy Dąbrowa (Dąbrowa, Nowa Jamka, Lipowa, Sokolniki, Prądy), część gminy

Komprachcice (Wawelno).
Jest to obszar o powierzchni 340,2 km2 zamieszkały przez ok. 25 tys. mieszkańców.

Na  terenie  działania  KM PSP w  Opolu  funkcjonuje  79  jednostek  Ochotniczych  Straży
Pożarnych, z których 36 włączono do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (ksrg).

Jednostki OSP funkcjonujące w poszczególnych gminach (jednostki włączone do ksrg napisano
pogrubioną czcionką):
– CHRZĄSTOWICE:  Suchy  Bór,  Dębie,  Dębska  Kuźnia,  Chrząstowice,  Daniec,

Falmirowice,
– DĄBROWA: Żelazna, Sławice, Narok, Dąbrowa, Chróścina Opolska, Wrzoski,
– DOBRZEŃ WIELKI: Dobrzeń Mały, Dobrzeń Wielki, Chróścice, Kup, Czarnowąsy,
– KOMPRACHCICE: Domecko, Komprachcice, Wawelno, Żerkowice, Polska Nowa Wieś,

Ochodze, Chmielowice
– ŁUBNIANY: Łubniany, Jełowa, Luboszyce, Brynica,
– MURÓW: Zagwiździe, Budkowice, Bukowo, Radomierowice, Grabczok, Murów,
– NIEMODLIN: Gracze, Grabin, Krasna Góra, Grodziec, Rogi,
– OPOLE:  Bierkowice,  Grudzice,  Gosławice,  Szczepanowice,  Oddział  Ratownictwa

Wodnego (OSP ORW),
– OZIMEK:  Krasiejów,  Schodnia, Szczedrzyk,  Antoniów,  Chobie,  Krzyżowa  Dolina,

Dylaki, Pustków,
– POPIELÓW: Siołkowice, Popielów, Kaniów, Karłowice, Stobrawa,
– PRÓSZKÓW:  Prószków, Jaśkowice, Chrząszczyce, Źlinice – Boguszyce, Złotniki, Ligota

Prószkowska,
– TARNÓW OPOLSKI: Tarnów Opolski, Przywory, Kosorowice, Raszowa,
– TUŁOWICE: Tułowice, Szydłów, Goszczowice,
– TURAWA: Osowiec, Węgry, Ligota Turawska, Kadłub Turawski, Rzędów, Kotórz Wielki,

Zawada, Bierdzany.

Mapa 1: Jednostki OSP w powiecie opolskim (stan na 31.12.2016 r.).
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I. Zagadnienia organizacyjno – kadrowe

I.A. Struktura zatrudnienia

Zatrudnienie  w  Komendzie  Miejskiej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Opolu,  Jednostce
Ratowniczo  –  Gaśniczej  Nr  1  z  siedzibą  w  Opolu,  Jednostce  Ratowniczo  –  Gaśniczej  Nr  2
z  siedzibą  w  Opolu  oraz  Jednostce  Ratowniczo  –  Gaśniczej  Nr  3  z  siedzibą  w  Niemodlinie
przedstawiają poniższe wykresy i tabele.

Na  dzień  31  grudnia  2016  r.  zatrudnionych  było  197  osób,  z  czego  zdecydowaną  większość
stanowili podoficerowie. 

Wykres 1. Struktura zatrudnienia w KM PSP Opole (stan na 31.12.2016 r.).

W 2016 r. zatrudniono 17 oraz zwolniono 12 osób. 

Zatrudnienie w 2016 roku obejmuje:
Zatrudnienie: Liczba osób

kandydat do służby 13

absolwent szkoły pożarniczej 1

członek Korpusu Służby Cywilnej 2

cywilne stanowisko pomocnicze 0

z tytułu przeniesienia służbowego z innej jednostki 1

RAZEM 17

Tabela 1. Liczba zatrudnionych w KM PSP w Opolu w 2016 roku (stan na 31.12.2016 r.).
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Zwolnienia obejmują:
Zwolnienie: Liczba osób

z tytułu nabycia prawa do zaopatrzenia emerytalnego 6

z tytułu przeniesienia służbowego do innej jednostki 2

członków Korpusu Służby Cywilnej 2

na własną prośbę 0

na cywilnym stanowisku pomocniczym 2

RAZEM 12

Tabela 2. Liczba zwolnionych z KM PSP w Opolu w 2016 roku (stan na 31.12.2016 r.).

Wykaz rodzaju i liczby etatów w KM PSP w Opolu:
Miejsce zatrudnienia Liczba etatów

Komenda Miejska PSP w Opolu 33 (w tym 6 etatów cywilnych)

JRG Nr 1 z siedzibą w Opolu 68

JRG Nr 2 z siedzibą w Opolu 52

JRG Nr 3 z siedzibą w Niemodlinie 44

Razem 197

Tabela 3. Rodzaj i liczba etatów w KM PSP w Opolu (stan na 31.12.2016 r.).
.

Wykres 2. Zatrudnienie w KM PSP w Opolu wg płci (stan na 31.12.2016 r.)
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Wykres 3. Okres wysługi funkcjonariuszy w osobach (stan na 31.12.2016 r.).

Wykres 4. Okres wysługi funkcjonariuszy w stosunku do wszystkich w służbie (w procentach; stan na 31.12.2016 r.).

I.B. Współpraca z organami administracji samorządowej
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej lub jego przedstawiciel uczestniczyli w:

– sesjach Rady Miasta Opola,
– sesji Rady Powiatu Opolskiego,
– posiedzeniach Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
– posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu,
– posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie opolskim,
– pracach  komisji  stałych  Rady  Miasta  Opola:  infrastruktury,  społecznej,  edukacji,

budżetowej i rewizyjnej,
– posiedzeniach Powiatowych Zespołów Zarządzania Kryzysowego.
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I.B.1.  Wdrożenie  programu  funkcjonowania  systemu  przeciwdziałania  i  ograniczania
skutków wystąpienia zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015
– 2020

Przedstawiciele  Komendy  Miejskiej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Opolu  w  2016  r.
pracowali w zespole roboczym Aglomeracji Opolskiej ds. zdarzeń nadzwyczajnych.

Opracowany  w  latach  2014  –  2015  Program  poprawy  funkcjonowania  systemu
przeciwdziałania  i  ograniczania  skutków  występowania  zjawisk  ekstremalnych  na  obszarze
Aglomeracji Opolskiej na lata 2014 – 2020 został zaprezentowany przez Komendanta Miejskiego
PSP  w  Opolu  w  dniu  18.12.2015  r.  na  Walnym  Zgromadzeniu  Członków  Stowarzyszenia
Aglomeracja Opolska. Program przyjęto do realizacji Uchwałą W/14/2015 z tego samego dnia.

Program ten proponuje racjonalne wyposażenie gmin należących do Aglomeracji Opolskiej
oraz jej partnerów w infrastrukturę przeznaczoną do koordynacji działań oraz w sprzęt związany
z  ograniczaniem i  usuwaniem skutków występujących  zdarzeń ekstremalnych.  Przechowywana
ilość oraz miejsca rozmieszczenia sprzętu poparte są wiedzą i doświadczeniami z prowadzonych
wcześniej działań na terenie gmin należących do Aglomeracji Opolskiej, województwa opolskiego
oraz kraju.
Niniejszy  dokument  zawiera  propozycje  poprawy  działań  na  wypadek  powstania  zjawisk
ekstremalnych,  tj.  huraganów, podtopień i  powodzi,  gradobicia,  zdarzeń chemicznych,  katastrof
drogowych lub innych, czyli przede wszystkim zagrożeń, które wykraczają poza teren jednej gminy.
Podstawowe założenia programu to:
– solidarna pomoc wszystkich gmin w sytuacji wystąpienia zagrożenia,
– poprawa  wyposażenia  w  zasoby  materiałowe  i  sprzętowe  gmin  na  wypadek  zdarzeń

ekstremalnych,
– poprawa systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków zjawisk ekstremalnych,
– udoskonalenie systemu alarmowania i ostrzegania ludności,
– poprawa systemu zarządzania sytuacją podczas zdarzeń ekstremalnych,
– poprawa wymiany informacji podczas sytuacji kryzysowej,
– pewność działania systemu zarządzania kryzysowego poprzez integrację systemów oraz

zastępcze stanowiska koordynacji działań,
– zintensyfikowanie  edukacji  mieszkańców  w  zakresie  prawidłowego  zachowania  się  na

wypadek nadzwyczajnych zagrożeń.

W  roku  2016  przy  współpracy  z  członkami  Stowarzyszenia  został  sporządzony
harmonogram wdrożenia Programu oraz procedura dysponowania zasobami obecnie znajdującymi
się w dyspozycji  gmin wchodzących w skład Aglomeracji  Opolskiej.  I  tak,  24 września  2016 r.
odbyło się szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych dla ponad 200 strażaków PSP oraz
OSP z terenu Aglomeracji Opolskiej. Zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zostały na
terenach Politechniki Opolskiej. Środki pozyskała Aglomeracja Opolska z Fundacji Górażdże.

18  października  2016  r.  w  Krasiejowie  zostało  podpisane  porozumienie  Solidarni
w obliczu zagrożeń. Zostało ono podpisane przez: 
– 21 gmin należących do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska,
– powiat opolski,
– powiat krapkowicki,
– Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Opolu,
– Komendę Powiatową PSP w Krapkowicach,
– Komendę Miejską PSP w Opolu,
– Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.
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    Źródło: materiały własne KM PSP w Opolu.

Zawarte porozumienie jest pierwszym tego typu partnerstwem w skali całego kraju. Ponadto śmiało
można powiedzieć, że stanowi urzeczywistnienie zapisów projektu ustawy poświęconej ochronie
ludności  i  obronie  cywilnej.  Jego  realizacją  bardzo  zainteresowana  jest  Komenda  Główna
Państwowej Straży Pożarnej  oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji.  Dowodem
ogromnego wsparcia  dla  idei  porozumienia  jest  obecność przedstawicieli  powyższych  instytucji
w uroczystości podpisania dokumentu inaugurującego rozpoczęcie współpracy, a także organizacja
tego  wydarzenia  w  trakcie  międzywojewódzkich  ćwiczeń  Centralnego  Odwodu  Operacyjnego
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej połączonych z ćwiczeniami Wojewódzkiego
Obwodu Operacyjnego pod kryptonimem Solidarni 2016. 
16  grudnia  2016  r.  został  powołany  Komitet  Monitorujący  pod  przewodnictwem  Komendanta
Miejskiego  PSP w Opolu  –  bryg.  Pawła  Kielara  –  nadzorujący  wdrożenie  i  realizację  zapisów
porozumienia Solidarni w obliczu zagrożeń.

I.C. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi ZOSP RP
Przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP w Opolu uczestniczyli w:
– posiedzeniach Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Opolu,
– posiedzeniach Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu w ramach

projektu partnerskiego  Oś  Priorytetowa  IV  „Zapobieganie  zagrożeniom,  Działanie  4.2.
System wczesnego reagowania i  ratownictwa – zakup środków transportu  – średniego
samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem do prowadzenia akcji ratowniczej”,

– organizacji gminnych zawodów sportowo – pożarniczych na terenie powiatu opolskiego i
miasta Opola,

– zebraniach sprawozdawczych jednostek OSP powiatu opolskiego i miasta Opola,
– uroczystościach  okolicznościowych w jednostkach OSP (nadanie  sztandaru,  jubileusze,

przekazanie pojazdów),
– zjeździe powiatowym ZOSP RP powiatu opolskiego i miasta Opola,
– przedstawiciel  Komendy był  wyznaczony do pracy w zespole opracowującym SIWZ do

zakupu 15 szt. samochodów ratowniczo – gaśniczych z wyposażeniem.
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I.D.  Współpraca  Komendy  Miejskiej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Opolu  ze  strażami
zawodowymi innych krajów

1. W  dniach  28.02.2016  r.  –  05.03.2016  r. dwóch  strażaków  uczestniczyło  w  kursie  na
instruktora  pożaru  wewnętrznego.  Szkolenie  odbyło  się  w  Mülheim  an  der  Ruhr
w Niemczech i  obejmowało część zarówno teoretyczną jak i  praktyczną radzenia sobie
w  sposób  specjalistyczny  z  pożarami  wewnątrz  budynków.  W pierwszej  fazie  ćwiczeń
uczestnicy  przyglądali  się  pracy  instruktorów  oraz  brali  udział  w  działaniach  wewnątrz
komory jak i poza nią. Natomiast w drugim etapie ćwiczeń uczestnicy kursu podejmowali
wyzwania jako instruktorzy przejmując ich zadania. Zadanie polegało na zorganizowaniu
ćwiczeń  poprzez  wprowadzanie  grupy  do  komory  rozgorzeniowej,  przeprowadzenie
pożaru,  zabezpieczenie  wodne,  wyprowadzanie  grupy  z  komory,  omówienie  ćwiczenia,
klarowanie sprzętu. Każdy z uczestników był zobowiązany przeprowadzić jedno ćwiczenie
od początku do końca z wszelkimi elementami z zachowaniem zasad BHP.

2. W okresie  04.04.2016 r.  – 16.04.2016 r. w KM PSP w Opolu na praktyce zawodowej
przebywał zawodowy strażak z Mülheim an der Ruhr. Staż obejmował m.in. zapoznanie się
strażaka z funkcjonowaniem ksrg w Polsce, zasady współpracy z OSP, zasady działania
SK KM PSP, ćwiczenia z zakresu ratownictwa wysokościowego, wodnego; przećwiczono
również taktykę działań ratowniczych podczas zdarzeń chemicznych oraz na obszarach
leśnych.

3. W okresie 22.05.2016 r. – 28.05.2016 r. strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa
Wodno  –  Nurkowego  uczestniczyli  w  obozie  treningowo  –  szkoleniowym,  który  miał
miejsce w miejscowości Długie (woj. lubuskie). W obozie brało udział 29 osób, z czego
z JRG Nr 1 – 14 osób, Zawodowej Straży Pożarnej miasta Mülheim an der Ruhr – 7 osób,
Zawodowej  Straży  Pożarnej  miasta  Ingolstadt  –  4  osoby,  OSP ORW Opole –  5 osób.
Celem  wspólnych  ćwiczeń  było  doskonalenie  umiejętności  związanych  z  działaniami
ratowniczymi na akwenach na poziomie specjalistycznym poprzez: 

– zacieśnianie  współpracy pomiędzy  SGRW-N Opole,  BF Ingolstadt,  BF Mülheim an der
Ruhr i OSP ORW Opole

– doskonalenie umiejętności prowadzenia prac podwodnych na dużych głębokościach,
– doskonalenie umiejętności prowadzenia działań poszukiwawczych z wykorzystaniem łodzi

będących na wyposażeniu JRG Nr 1 z siedzibą w Opolu i OSP ORW Opole,
– doskonalenie umiejętności wydobywania zatopionych obiektów,
– doskonalenie umiejętności prowadzenia działań poszukiwawczych, 
– doskonalenie umiejętności prowadzenia prac podwodnych w warunkach nocnych.

II. Działania ratowniczo – gaśnicze prowadzone w 2016 r. przez
jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie działania

KM PSP w Opolu

W roku 2016 jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały podczas 2317 zdarzeń
(w 711 pożarach, 1300 miejscowych zagrożeniach i 306 alarmach fałszywych), co w porównaniu
z  rokiem poprzednim stanowi  spadek o 443 zdarzenia.  Najwięcej  zdarzeń miało  miejsce  lipcu
(328), najmniej w marcu (137). Jednostki ochrony przeciwpożarowej wyjeżdżały do zdarzeń średnio
co 3 godz. 47 min.

W  ogólnej  liczbie  zdarzeń  pożary  stanowiły  30,7%  (711  pożarów),  a  ich  liczba
w porównaniu  z  rokiem poprzednim zmalała  o  515  (spadek  o  42%).  W Opolu  powstało  289
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pożarów, natomiast w powiecie opolskim – 422.

Wykres 5. Porównanie liczby poszczególnych zdarzeń zaistniałych w roku 2016 do roku poprzedniego.

Wykres 6. Porównanie liczby pożarów zaistniałych w roku 2016.

W  roku  ubiegłym w  grupie  pożarów  obejmujących  obiekty  użyteczności  publicznej
odnotowaliśmy 28 pożarów (w roku 2015 było ich 20),  co stanowi wzrost o 40%. Na terenach
leśnych w ubiegłym roku powstało 21 pożarów (2015 – 92 pożary), co stanowi spadek o 73%.
W grupie obiektów mieszkalnych w ubiegłym roku powstało 198 pożarów, natomiast w poprzednim
roku takich pożarów odnotowano 151,  co stanowi  spadek o 24%. W grupie  pożarów środków
transportu  w ubiegłym roku  odnotowano  70  pożarów (2015 –  69  pożarów)  i  w  tej  grupie  nie
odnotowano znaczącej różnicy. W grupie pożarów obiektów produkcyjnych zewidencjonowano 12
pożarów, natomiast  w roku poprzednim powstało ich 18,  co stanowi spadek o 33%. W grupie
obiektów magazynowych miało miejsce 10 pożarów, natomiast w roku 2015 odnotowano ich 14, co
statystycznie daje spadek o 28,5%. W grupie upraw i obiektów rolniczych zostały odnotowane 163
pożary (w roku 2015 powstało ich 368),  co stanowi spadek o 56%. W grupie innych obiektów
powstało 256 pożarów (w roku 2015 – 447), co stanowi spadek o 43%.

Osobnym problemem jest  wypalanie  suchych traw na nieużytkowanych powierzchniach
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rolniczych  zawartych  w  grupie  upraw  i  obiektów  rolniczych  oraz  wypalania  suchych  traw  na
terenach nierolniczych,  takich jak  pobocza dróg i  szlaków komunikacyjnych  w grupie  obiektów
innych. W 2016 r. odnotowano takich przypadków 155 (w roku 2015 – 523), co stanowi wyraźny
spadek w porównaniu do roku poprzedniego o 70%. Takiej tendencji spadkowej sprzyjały częste
opady atmosferyczne.

Wykres 7. Podział pożarów ze względu na miejsce wystąpienia (stan na 31.12.2016 r.)

Wykres 8. Zużycie wody w 2016 r. do celów gaśniczych na terenie działania KM PSP w Opolu – w m3(stan na 31.12.2016 r.).

W  roku  2016  jednostki  ochrony  przeciwpożarowej  brały  udział  w  usuwaniu  1300
miejscowych  zagrożeń. Miejscowe  zagrożenia  stanowiły  około  56%  wszystkich  zdarzeń.
W porównaniu do roku poprzedniego liczba ta  zwiększyła się o 103, co stanowi wzrost o 9%.
W Opolu powstało 614 miejscowych zagrożeń, natomiast w powiecie opolskim – 686. 
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W grupie obiektów użyteczności publicznej w 2016 r. powstały 122 miejscowe zagrożenia,
natomiast w roku poprzednim odnotowano 64 takie zdarzenia, co stanowi wzrost o 90%. W grupie
obiektów mieszkalnych w 2016 r. powstało 315 miejscowych zagrożeń (2015 r. – 312 zdarzeń).
W obiektach produkcyjnych w ubiegłym roku powstało 6 miejscowych zagrożeń, co stanowi spadek
o  100%  w  stosunku  do  roku  poprzedniego.  W  obiektach  magazynowych  zewidencjonowano
4 miejscowe zagrożenia, co stanowi wzrost o 20% w stosunku do roku 2015. W grupie środków
transportu  odnotowano  362  miejscowe  zagrożenia  (2015  r  –  290  miejscowych  zagrożeń),  co
stanowi wzrost o 25%. Na terenach leśnych powstało 15 miejscowych zagrożeń, co stanowi wzrost
o 2 miejscowe zagrożenia    w stosunku do roku poprzedniego. W grupie upraw i obiektach rolnych
odnotowano 3 miejscowe zagrożenia, podobnie jak w roku poprzednim. W grupie innych obiektów
odnotowano 473 miejscowe zagrożenia (2015 r. – 498), co stanowi spadek o 5%.

Wykres 9. Udział poszczególnych grup obiektów w liczbie zaistniałych miejscowych zagrożeniach – dane za rok 2016.

Największe zagrożenia dla ludzi niosą miejscowe zagrożenia w szczególności związane
z  wypadkami  drogowymi.  W  roku  2016  podczas  miejscowych  zagrożeń  na  terenie  działania
Komendy śmierć poniosły 23 osoby (2015 r. – 32 osoby) oraz rannych zostało 401 osób (2015 r. –
359 osób). Podczas pożarów poniosły śmierć 3 osoby (2015 r. – 1 osoba), natomiast ranne zostały
24 osoby (2015 r. – 29 osób).  W czasie prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w roku
ubiegłym rannych zostało dwóch ratowników jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Rodzaj
zdarzenia

Ofiary śmiertelne – DOROŚLI Ofiary śmiertelne – DZIECI Ranni dorośli Ranne dzieci

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Pożar 1 3 --- --- 29 24 3 ---

Miejscowe
zagrożenie 32 23 2 --- 359 401 38 27

Razem* 33 26 2 --- 388 425* 41 27

*- podana liczba nie uwzględnia 2 ratowników jednostek ochrony przeciwpożarowej.
Tabela 4. Liczba osób rannych i ofiar śmiertelnych podczas pożarów i miejscowych zagrożeń – porównanie lat 2015 i 2016.

Strażacy  jednostek  ochrony  przeciwpożarowej  wykonali  działania  w  zakresie
kwalifikowanej pierwszej pomocy w stosunku do 228 poszkodowanych osób w czasie prowadzenia
działań ratowniczo – gaśniczych (79 na terenie miasta Opola i 149 na terenie powiatu opolskiego). 
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W  roku  2016  we  wszystkich  zdarzeniach  brało  udział  17153  (w  2015  r.  –  22049)
ratowników, z tego 9882 (w 2015 r. – 11040) strażaków PSP i 4793 (w 2015 r. – 6972) strażaków
OSP z  krajowego systemu ratowniczo  –  gaśniczego oraz  2471 (w 2015 r.  –  4032)  strażaków
z pozostałych jednostek OSP. 

W  działaniach  ratowniczo  –  gaśniczych  udział  brało  3057  samochodów  gaśniczych
(w 2015 r. – 4060), 788 samochodów specjalnych (w 2015 r. – 786), 20 samolotów i śmigłowców
łącznie (w 2015 r. – 54) przy zrzutach wody na pożary zasobów leśnych i 10 (w 2015 r. – 20) łodzi
podczas ratownictwa wodnego.

Najwięcej miejscowych zagrożeń powstało w czerwcu i lipcu. 

Wykres 10. Liczba zaistniałych w 2016 r. miejscowych zagrożeń w rozbiciu na poszczególne miesiące.

W roku ubiegłym podczas prowadzenia  działań ratowniczo  –  gaśniczych związanych z
wystąpieniem  miejscowego  zagrożenia  zużyto  1438  litrów  środka  pianotwórczego,  1121  kg
neutralizatorów oraz 101 kg proszku gaśniczego.

Wykres 11. Zużycie środka pianotwórczego w roku 2016 na terenie działania KM PSP w Opolu – w kg (stan na 31.12.2016 r.).
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Gmina Neutralizator
(w kg)

Proszek
gaśniczy (w kg)

Opole 1019 47

Chrząstowice 0 0

Dąbrowa 64 15

Dobrzeń Wielki 0 3

Komprachcice 0 0

Łubniany 0 0

Murów 0 6

Niemodlin 2 0

Ozimek 5 12

Popielów 0 6

Prószków 0 6

Tarnów Opolski 0 0

Tułowice 0 0

Turawa 31 6

Razem: 1121 kg 101 kg

Tabela 5. Zużycie środków naturalizujących w roku 2016 na terenie działania KM PSP w Opolu (w kg).

II.A. Przyczyny powstawania pożarów
70 –  nieostrożność  osób  dorosłych  przy  posługiwaniu  się  otwartym ogniem,  w tym papierosy,
zapałki,
1 – nieostrożność osób dorosłych przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach,
5 –  nieostrożność  osób  dorosłych  przy  posługiwaniu  się  substancjami  łatwopalnymi  i
pirotechnicznymi,
4 – nieostrożność osób dorosłych przy prowadzeniu prac pożarowo – niebezpiecznych,
24 – nieostrożność osób dorosłych w pozostałych przypadkach,
2 – nieostrożność osób nieletnich przy posługiwaniu się otwartym ogniem w tym papierosy, zapałki,
0 – nieostrożność osób nieletnich przy prowadzeniu prac pożarowo - niebezpiecznych,
0 – nieostrożność osób nieletnich przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach,
2 – nieostrożność osób nieletnich w pozostałych przypadkach,
44 – wady urządzeń i instalacji elektrycznych (bez urządzeń grzewczych),
4 – nieprawidłowa eksploatacja instalacji elektrycznych (bez urządzeń grzewczych),
1 – wady elektrycznych urządzeń grzewczych,
0 – nieprawidłowa eksploatacja elektrycznych urządzeń grzewczych,
18 – wady urządzeń grzewczych na paliwo stałe,
57 – nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe,
1 – wady urządzeń grzewczych na paliwo ciekłe,
2 – nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo ciekłe,
2 – wady urządzeń ogrzewczych na paliwo gazowe, 
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1 – nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo gazowe,
9 – wady urządzeń mechanicznych,
2 – nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych,
1 – wady procesów technologicznych,
1 – nieprzestrzeganie reżimów technologicznych,
0 – nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezpiecznych,
25 – wady środków transportu,
1 – nieprawidłowa eksploatacja środków transportu,
0 – samozapalenia chemiczne,
2 – samozapalenia biologiczne, 
4 – wyładowania atmosferyczne,
1 – wady konstrukcji budowlanych,
0 – nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych
0 – elektryczność statyczna,
363 – podpalenia umyślne,
5 – pożary jako następstwa innych miejscowych zagrożeń,
29 – inne przyczyny,
30 – nieustalone.

II.B. Przyczyny powstawania miejscowych zagrożeń
2 – wady urządzeń i instalacji gazowych,
2 – wady urządzeń i instalacji elektrycznej,
1 – wady elektrycznych urządzeń grzewczych,
0 – nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznej,
0 – wady elektrycznych urządzeń grzewczych, a w szczególności piece, grzałki, kuchnie
3 – nieprawidłowa eksploatacja urządzeń gazowych,
20 – wady urządzeń i instalacji gazowych,
3 – wady urządzeń mechanicznych,
0 – nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych,
12 – wady urządzeń grzewczych (innych niż elektryczne),
6 – nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych(innych niż elektryczne),
15 – uszkodzenia sieci przesyłowych doprowadzających media komunalne i technologiczne,
1 – wady procesów technologicznych,
0 – nieprzestrzeganie reżimów technologicznych,
0 – nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezpiecznych,
0 – nieprawidłowa technologia składowania,
26 – wady środków transportu,
8 – nieprawidłowa eksploatacja środków transportu,
317 – niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu,
4 – wady konstrukcji budowlanych,
1 – nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych, budynku, 
3 – nieprawidłowe wykonanie prac instalacyjnych, remontowych, montażowych, budowlanych,
0 – nieprawidłowe zabezpieczenie wykopów, studni, włazów,
0 – osunięcia się gruntów i innych materiałów sypkich,
0 – wady zbiorników ciśnieniowych,
0 – nieprawidłowa eksploatacja zbiorników ciśnieniowych,
303 – huragany, silne wiatry,
42 – gwałtowne opady atmosferyczne,
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0 – gwałtowne przybory wód, zatory lodowe,
1 – wyładowania atmosferyczne,
2 – uszkodzenia, zaniedbania w utrzymaniu szlaków komunikacyjnych,
3 – niewłaściwe zabezpieczenie hodowanych zwierząt, 
102 – nietypowe zachowanie się zwierząt, owadów (wyjazdy do gniazd os i szerszeni),
9 – akcje terrorystyczne,
37 – nieumyślne działanie człowieka,
37 – celowe działanie człowieka,
0 – inne miejscowe zagrożenia powstałe w wyniku pożarów,
25 – nieustalone,
315 – inne przyczyny.

Rok Liczba pożarów
Liczba

miejscowych
zagrożeń

Liczba alarmów
fałszywych

Zdarzenia
razem

Zmiana procentowa w porównaniu z
rokiem poprzednim

2005 1088 976 294 2358 + 8
2006 879 1216 346 2441 + 3,5
2007 803 1633 273 2709 + 11
2008 1027 1317 296 2640 - 2,5
2009 964 1168 340 2472 - 6,3
2010 700 1282 328 2310 - 6,6
2011 1298 927 353 2578 + 11,6
2012 1115 1115 356 2586 + 0,3
2013 823 1049 275 2147 - 17
2014 989 1064 292 2345 + 9,2
2015 1226 1197 337 2760 + 17,7

2016 711 1300 306 2317 - 16
Tabela 6. Liczba zdarzeń w latach 2005 – 2016 na terenie działania Komendy (stan na 31.12.2016 r.).

Wykres 12. Liczba zdarzeń na terenie działania KM PSP w Opolu zaistniałych w latach 2006 – 2016 (stan na 31.12.2016 r.).
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II.C.  Wybrane  przykłady  zdarzeń  na  terenie  działania  Komendy  Miejskiej  PSP  w  Opolu
powstałe w roku 2016

26  stycznia otrzymaliśmy  zgłoszenie  o  zaczadzeniu  jednej  osoby  w  mieszkaniu  budynku
wielorodzinnego w Opolu przy ul. Katowickiej 2. W działaniach ratowniczych brał udział 1 zastęp
PSP i zespół ratownictwa medycznego. W trakcie prowadzenia działań ratowniczych okazało się,
że w mieszkaniu przebywały jeszcze trzy osoby, w tym dwoje dzieci, które zostały odwiezione na
SOR celem diagnostyki.

24 lutego na terenie budowy Elektrowni Opole w Brzeziu doszło do uszkodzenia ramienia żurawia,
w wyniku czego śmierć poniósł jeden pracownik, natomiast drugi został odwieziony do szpitala.
Działania  wezwanych  na  miejsce  wypadku  strażaków  polegały  na  zabezpieczeniu  miejsca
wypadku  poprzez  wyznaczenie  strefy  niebezpiecznej  i  zabezpieczeniu  miejsca  wypadku  przed
dostępem osób postronnych.

         Źródło: materiały własne KM PSP w Opolu.

13 kwietnia w Opolu przy ul. Kwoczka w rowie melioracyjnym pojawiła się znaczna ilość substancji
ropopochodnej, która spływała do rzeki Odry. Do działań związanych z zabezpieczeniem wycieku
skierowano pięć zastępów PSP, w tym SGRChem – Eko Opole. Strażacy przy pomocy rękawów
sorpcyjnych ograniczyli przedostawanie się substancji do Odry oraz po lokalizacji źródła wycieku
zabezpieczyli otwór i zatamowali wyciek.

      Źródło: materiały własne KM PSP w Opolu.
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15 kwietnia  w Opolu na ul.  Budowlanych na węźle drogowym doszło do wywrócenia naczepy
ciągnika siodłowego. W trakcie zdarzenia został rozerwany zbiornik paliwowy, z którego wyciekło
i  przedostało  się  do  kanału  deszczowego  300  l  paliwa,  a  następnie  do  betonowego  rowu
odprowadzającego deszczówkę z węzła drogowego. Działania strażaków polegały na zatamowaniu
rozlewu  paliwa  za  pomocą  sorbentu  w  betonowym  kanale  oraz  przepompowaniu  paliwa  do
podstawionych beczek. Działania prowadziła SGRChem – Eko Opole.

11  lipca  na  terenie  Elektrowni  Opole  w  Brzeziu  zapalił  się  szalunek  wykonany  w  zbiorniku
w kształcie walca o średnicy 28 m. Na wykonanie szalunku zużyto około 100 m 3 drewna. Działania
gaśnicze polegały na podaniu jednego prądu wody z działka o wydajności 3200 l/min przez otwór
technologiczny w zbiorniku oraz jednego prądu wody z linii gaśniczej prowadzonej ewakuacyjną
klatką schodową z góry zbiornika.  Po przytłumieniu ognia podano jeden prąd piany sprężonej.
Pożar  został  ugaszony.  W działaniach  gaśniczych  brało  udział  8  zastępów jednostek  ochrony
przeciwpożarowej.

12 lipca dyżurny Stanowiska Kierowania otrzymał  zgłoszenie  o  uszkodzeniu  1000 l  pojemnika
z  kwasem solnym  w  hali  magazynowej  usytuowanej  w  Opolu  przy  ul.  Głogowskiej  35  B.  Do
momentu  przyjazdu  pierwszych  zastępów  ochrony  przeciwpożarowej  wszyscy  pracownicy
magazynu  zostali  ewakuowani  na  zewnątrz  hali  magazynowej.  Do  zdarzenia  zostało
zadysponowanych 11 zastępów PSP,  w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno –
Ekologicznego z Opola. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu kratek ściekowych przed
dostaniem się  kwasu do kanalizacji  oraz jego neutralizacji  wykorzystując 1  t  wapna.  Działania
ratownicze trwały 7 godzin i 21 minut.

         Źródło: materiały własne KM PSP w Opolu.

13 lipca w Opolu na skrzyżowaniu ulic Dubois i Kościuszki nastąpiło uszkodzenie sieci gazowej,
z której wydobywał się gaz ziemny. Prace naprawcze polegające na prowizorycznym uszczelnieniu
wycieku  gazu  prowadzili  pracownicy  Pogotowia  Gazowego.  Zadaniem  przybyłych  na  miejsce
trzech zastępów PSP było zabezpieczenie wykopu, w którym doszło do wycieku gazu          i
monitorowanie jego zawartości w atmosferze przez urządzenia pomiarowe. Uszkodzony gazociąg
został odcięty od magistrali przez pracowników Pogotowia Gazowego.

18  lipca w  Brynicy  przy  ul.  Powstańców  Śląskich  powstał  pożar  stodoły,  który  zagrażał
przeniesieniu się ognia na pobliski budynek mieszkalny. W działaniach ratowniczo – gaśniczych
brało udział 8 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej i 41 ratowników oraz dwie ładowarki,
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których właścicielami były osoby prywatne. Działania ratowniczo – gaśnicze trwały ponad 7 godzin. 

         Źródło: materiały własne KM PSP w Opolu.

24  sierpnia  w  Tarnowie  Opolskim  przy  ul.  Leśnej  powstał  pożar  budynku  magazynowo  –
produkcyjnego zaadaptowanego ze starego kurnika. W działaniach ratowniczo – gaśniczych brało
udział 10 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej i 49 strażaków. Działania trwały 4,5 h.
Z palącego się budynku ewakuowano jedną osobę. Uratowano mienie na kwotę ok. 1 000 000 zł.

25  października w  Antoniowie  przy  ul.  Jedlickiej  powstał  pożar  w  kompleksie  budynków
gospodarczych o konstrukcji drewnianej. Rozwinięty pożar zagrażał pozostałym dwóm budynkom
gospodarczym o konstrukcji  murowanej.  W celu  właściwego zaopatrywania  strażaków w wodę
gaśniczą zbudowano stanowisko czerpania wody na rzece Mała Panew. W działaniach ratowniczo
– gaśniczych udział brało 10 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej.

04 listopada w Opolu przy ul Sobótki powstał pożar Baru "Sobótka". Po przyjeździe na miejsce
pierwszej  jednostki  ochrony  przeciwpożarowej  pożarem  było  objęte  całe  wnętrze  baru  oraz
poddasze  budynku.  Z  miejsca  pożaru  strażacy  wynieśli  kilka  butli  z  gazem  propan  –  butan.
W  działaniach  ratowniczo  –  gaśniczych  udział  brało  11  zastępów  jednostek  ochrony
przeciwpożarowej i 46 strażaków.

05 grudnia w Opolu przy ul. Heleny Modrzejewskiej powstał pożar dachu budynku mieszkalnego
w  zabudowie  szeregowej.  Pożar  rozprzestrzeniał  się  na  sąsiednie  segmenty  mieszkalne.
W  działaniach  ratowniczo  –  gaśniczych  udział  brało  8  zastępów  jednostek  ochrony
przeciwpożarowej i 25 strażaków.

W nocy z 13 na 14 grudnia w Opolu przy ul. Torowej powstał pożar budynku magazynowego.
Spaleniu i zawaleniu uległ dach o konstrukcji drewnianej. W magazynie nagromadzone były butle
z gazem propan – butan oraz inne materiały palne. W działaniach ratowniczo – gaśniczych udział
brało 7 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej.
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III. Zdarzenia w roku 2016 na terenie powiatu opolskiego

W  powiecie  opolskim  w  roku  2016  powstały  422  pożary,  686  miejscowych  zagrożeń,
a jednostki ochrony przeciwpożarowej wyjeżdżały do fałszywych alarmów 84 razy.

Wykres 13. Zdarzenia w powiecie opolskim w roku 2016 (w %) - stan na 31.12.2016 r.

Liczba zdarzeń w poszczególnych gminach w porównaniu do roku poprzedniego. 

Nazwa gminy
ZDARZENIA OGÓŁEM POŻARY

MIEJSCOWE
ZAGROŻENIA

ALARMY FAŁSZYWE

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Chrząstowice 65 49 23 20 40 26 2 3

Dąbrowa 156 144 96 53 54 83 6 8

Dobrzeń Wielki 114 98 62 36 45 54 7 8

Komprachcice 130 60 79 25 29 29 22 6

Łubniany 79 62 52 32 25 30 2 0

Murów 64 45 29 9 32 33 3 3

Niemodlin 296 199 164 70 122 122 10 7

Ozimek 182 132 88 43 85 76 9 13

Popielów 80 61 40 18 39 41 1 2

Prószków 91 63 40 19 38 26 13 18

Tarnów Opolski 57 54 27 22 26 29 4 3

Tułowice 80 91 50 54 23 36 7 1

Turawa 145 134 51 21 87 101 7 12

Powiat opolski RAZEM 1539 1192 801 422 645 686 93 84

Tabela 7. Zestawienie zaistniałych zdarzeń w gminach powiatu opolskiego w latach 2015 – 2016 (stan na 31.12.2016 r.).
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III.A. Pożary
W roku 2016 na terenie powiatu opolskiego powstały 422 pożary (2015 r. – 801 pożarów),

co stanowi spadek o 47%. Najwięcej pożarów powstało na terenie gminy Niemodlin – 70.   

Wykres 14. Liczba pożarów na terenie powiatu opolskiego w roku 2016. (dane na 31.12.2016 r.).

III.A.1. Miejsce powstania pożarów
14 – obiekty użyteczności publicznej,  
78 – obiekty mieszkalne,
7 – obiekty produkcyjne,
6 – obiekty magazynowe,
33 – środki transportu,
21 – lasy,
142 – uprawy, rolnictwo,
121 – inne obiekty  (garaże, śmietniki, obiekty przyrody, szopy, itp.).

Wykres 15. Liczba pożarów w 2016 r. na terenie powiatu opolskiego – zestawienie procentowe ze względu na rodzaj obiektu (stan na 31.12.2016 r.).
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III.A.2. Przyczyny powstawania pożarów
23 –  nieostrożność  osób  dorosłych  przy  posługiwaniu  się  otwartym ogniem,  w tym papierosy,
zapałki,
0 – nieostrożność osób dorosłych przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach,
2  –  nieostrożność  osób  dorosłych  przy  posługiwaniu  się  substancjami  łatwopalnymi
i pirotechnicznymi,
1 – nieostrożność osób dorosłych przy prowadzeniu prac pożarowo -niebezpiecznych,
4 – nieostrożność osób dorosłych w pozostałych przypadkach,
1 – nieostrożność osób nieletnich przy posługiwaniu się otwartym ogniem w tym papierosy, zapałki,
0 – nieostrożność osób nieletnich przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach,
0  – nieostrożność  osób  nieletnich  przy  posługiwaniu  się  substancjami  łatwopalnymi
i pirotechnicznymi,
0 – nieostrożność osób nieletnich przy prowadzeniu prac pożarowo -niebezpiecznych,
0 – nieostrożność osób nieletnich w pozostałych przypadkach,
23 – wady urządzeń i instalacji elektrycznych (bez urządzeń ogrzewczych),
0 – nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych,
0 – wady elektrycznych urządzeń ogrzewczych,
0 – nieprawidłowa eksploatacja elektrycznych urządzeń ogrzewczych,
15 – wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe,
41 – nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe,
0 – wady urządzeń grzewczych na paliwo ciekłe,
2 – nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo ciekłe,
1 – wady urządzeń ogrzewczych na paliwo gazowe,
0 – nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo gazowe,
6 – wady urządzeń mechanicznych,
1 – nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych,
0 – wady procesów technologicznych,
0 – nieprzestrzeganie reżimów technologicznych,
0 – nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezpiecznych,
18 – wady środków transportu,
0 – nieprawidłowa eksploatacja środków transportu,
0 – samozapalenie biologiczne,
0 – samozapalenie chemiczne,
3 – wyładowania atmosferyczne,
1 – wady konstrukcji budowlanych,
0 – nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych,
0 – elektryczność statyczna,
242 – podpalenia umyślne,
4 – pożary jako następstwa innych miejscowych zagrożeń,
14 – inne przyczyny,
16 – nieustalone.

III.B. Miejscowe zagrożenia
W  roku  2016  na  terenie  powiatu  opolskiego  powstało  686  miejscowych  zagrożeń.

W  porównaniu  z  rokiem  poprzednim  nastąpiło  zwiększenie  powstawania  liczby  miejscowych
zagrożeń o 41, co stanowi wzrost o 6,3%. Najwięcej miejscowych zagrożeń powstało na terenie
miasta i gminy Niemodlin.
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Wykres 16. Liczba miejscowych zagrożeń w poszczególnych gminach powiatu opolskiego w 2016 roku (stan na 31.12.2016 r.).

III.B.1. Miejsce powstania miejscowych zagrożeń
33 – obiekty użyteczności publicznej,
106 – obiekty mieszkalne,
6 – obiekty produkcyjne,
2 – obiekty magazynowe,
234 – środki transportu,
12 – lasy,
1 – uprawy, rolnictwo,
292 – inne obiekty (obiekty przyrody, garaże, itp.).

Wykres 17. Liczba miejscowych zagrożeń w powiecie opolskim w rozbiciu na rodzaje obiektów (stan na 31.12.2016 r.).

III.B.2. Przyczyny powstawania miejscowych zagrożeń
0 – wady urządzeń i instalacji elektrycznych,
1 – nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych,
0 – wady urządzeń ogrzewczych elektrycznych,
0 – nieprawidłowe eksploatacja elektrycznych urządzeń grzewczych,
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3 – wady urządzeń i instalacji gazowych,
1 – nieprawidłowa eksploatacja urządzeń gazowych,
0 – wady urządzeń mechanicznych,
0 – nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych,
2 – wady urządzeń ogrzewczych (innych niż elektryczne),
4 – nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych innych niż elektryczne,
9 – uszkodzenia sieci przesyłowych doprowadzających media komunalne i technologiczne,
1 – nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezpiecznych,
0 – nieprawidłowe technologie składowania,
18 – wady środków transportu,
5 – nieprawidłowa eksploatacja środków transportu,
201 – niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu,
2 – wady konstrukcji budowlanych,
0 – nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych, budynku,
2 – nieprawidłowe wykonanie prac instalacyjnych, remontowych, montażowych, budowlanych,
0 – osunięcia się gruntów, miałów , innych materiałów sypkich, 
0 – nieprawidłowe zabezpieczenie wykopów, studni, włazów,
0 – wady zbiorników ciśnieniowych,
0 – nieprawidłowa eksploatacja zbiorników ciśnieniowych
216 – huragany, silne wiatry,
23 – gwałtowne opady atmosferyczne,
0 – gwałtowne przybory wód, zatory lodowe,
1 – wyładowania atmosferyczne,
1 – uszkodzenia, zaniedbania w utrzymaniu szlaków komunikacyjnych,
3 – niewłaściwe zabezpieczenie hodowanych zwierząt, owadów, gadów, ptaków,
66 – nietypowe zachowanie się zwierząt, owadów (wyjazdy do gniazd os i szerszeni),
0 – akcje terrorystyczne,
16 – nieumyślne działanie człowieka,
7 – celowe działanie człowieka,
0 – inne miejscowe zagrożenie powstałe w wyniku pożarów,
12 – nieustalone,
92 – inne przyczyny.

Jednostki na terenie powiatu wyjeżdżały 84 razy do alarmów fałszywych, w tym 5 razy do
wezwań  złośliwych,  51  razy  do  alarmów  w  dobrej  wierze  i  28  razy  do  alarmów  z  systemu
monitoringu pożarowego.  Zestawienie alarmów fałszywych w powiecie opolskim w latach 2015 –
2016 przedstawia poniższa tabela:

Rok
Alarmy fałszywe

razem
Alarmy fałszywe
w dobrej wierze

Alarmy fałszywe
z monitoringu

Alarmy fałszywe
złośliwe

2015 93 69 13 11

2016 84 51 28 5

Tabela 8: Zestawienie liczby alarmów fałszywych w powiecie opolskim w latach 2015 – 2016 (stan na 31.12.2016 r.)

III.C.  Jednostki  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  funkcjonujące  na  terenie  powiatu
opolskiego

Na terenie powiatu opolskiego rozmieszczone są 74 jednostki OSP, w tym 31 jednostek
włączonych  do  krajowego  systemu  ratowniczo  –  gaśniczego.  Wykaz  jednostek  na  terenie
poszczególnych gmin przedstawia się następująco (wytłuszczonym drukiem zaznaczono jednostki
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przyjęte do ksrg):
gmina CHRZĄSTOWICE:  Suchy Bór, Dębie, Dębska Kuźnia, Chrząstowice, Daniec, Falmirowice,
gmina DĄBROWA:  Żelazna, Sławice, Wrzoski, Dąbrowa, Chróścina Opolska, Narok,
gmina DOBRZEŃ WIELKI:  Dobrzeń Mały, Dobrzeń Wielki, Chróścice, Kup, Czarnowąsy,
gmina KOMPRACHCICE:  Domecko, Komprachcice,  Polska Nowa Wieś, Wawelno, Żerkowice,
Ochodze, Chmielowice,
gmina ŁUBNIANY:  Łubniany, Jełowa, Luboszyce, Brynica,
gmina MURÓW:  Zagwiździe, Budkowice, Bukowo, Radomierowice, Grabczok, Murów,
gmina NIEMODLIN:  Gracze, Grabin, Krasna Góra, Grodziec, Rogi,
gmina OZIMEK:  Krasiejów, Schodnia,  Szczedrzyk, Antoniów, Chobie, Krzyżowa Dolina, Dylaki,
Pustków,
gmina POPIELÓW:  Siołkowice, Popielów, Kaniów, Karłowice, Stobrawa,
gmina PRÓSZKÓW:   Prószków, Jaśkowice, Chrząszczyce, Źlinice – Boguszyce, Złotniki, Ligota
Prószkowska,
gmina TARNÓW OPOLSKI:  Tarnów Opolski, Kosorowice, Przywory, Raszowa,
gmina TUŁOWICE:  Goszczowice,Tułowice, Szydłów,
gmina  TURAWA:  Osowiec,  Węgry,  Bierdzany,  Ligota  Turawska,  Kadłub  Turawski,  Rzędów,
Kotórz Wielki, Zawada.

Symbol jednostki
OSP

Liczba posiadanych samochodów
Liczba jednostek OSP posiadających

określoną liczbę samochodów
Suma samochodów będących na

wyposażeniu jednostek OSP

S – 1 1 35 35

S – 2 2 27 54

S – 3 3 11 33

S – 4 4 1 4

Suma samochodów ratowniczych będących na wyposażeniu wszystkich jednostek OSP: 126

Tabela 9. Wyposażenie jednostek OSP w samochody pożarnicze (teren powiatu opolskiego ziemskiego, stan na 31.12.2016 r.).

W  ubiegłym  roku  Stanowisko  Kierowania  Komendanta  Miejskiego  PSP  w  Opolu
zadysponowało  do  działań  ratowniczo  –  gaśniczych  samochody  pożarnicze  będące  na
wyposażeniu  jednostek  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  794  razy.  W działaniach  ratowniczo  –
gaśniczych  w  ciągu  2016  roku  na  terenie  powiatu  opolskiego  udział  brało  4009  druhów
z poszczególnych jednostek OSP.

IV. Szkolenie strażaków KM PSP w Opolu oraz członków OSP
miasta Opola i powiatu opolskiego

Strażacy pełniący służbę w PSP zobowiązani są podnosić swoje kwalifikacje zawodowe
odbywając  następujące  szkolenia:  szkolenie  podstawowe w zawodzie  strażak,  a  dalszym toku
kształcenia  swoje  kwalifikacje  mogą  podnosić  na  kwalifikacyjnych  kursach  zawodowych
w szkołach PSP kształcących w zawodzie technik pożarnictwa i szkole wyższej (Szkole Głównej
Służby Pożarniczej). W 2016 r. jedna osoba rozpoczęła niestacjonarne studia I stopnia oraz jedna
osoba  niestacjonarne  studia  II  stopnia  na  Wydziale  Inżynierii  Bezpieczeństwa  Pożarowego
w  SGSP  w  Warszawie.  Dwóch  strażaków  rozpoczęło  kwalifikacyjny  kurs  zawodowy  Z-22
w  zawodzie  technik  pożarnictwa,  natomiast  13  strażaków  –  kwalifikacyjny  kurs  zawodowy
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Z-23 w zawodzie technik pożarnictwa w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie. Ponadto strażacy
kierowani są na kursy specjalistyczne. W 2016 r. 59 strażaków Komendy uczestniczyło w kursach
organizowanych przez PSP oraz szkoleniach prowadzonych systemem zleconym.

Lp. Rodzaj kursu
Liczba osób

przeszkolonych

1 Szkolenie podstawowe w zawodzie strażak. 13

2 Szkolenie  w  zakresie  napełniania  zbiorników  przenośnych  z  gazami  sprężonymi
i skroplonymi metodami nieautomatycznymi.

3

3 Szkolenie instruktorów zajęć z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych. 3

4 Szkolenie w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych. 8

5 Szkolenie  w  zakresie  obsługi,  konserwacji  i  naprawy  sprzętu  ochrony  dróg
oddechowych firmy FENZY.

2

6 Szkolenie  w  zakresie  przeciwdziałania  zagrożeniom  chemicznym,  biologicznym,
radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym.

1

7 Szkolenie specjalistyczne dla młodszych nurków MSWiA. 1

8 Szkolenie w zakresie patofizjologii nurkowania. 1

9 Szkolenie z zakresu metodyki nauczania ratownictwa medycznego. 9

10 Szkolenie w zakresie cięcia palnikiem gazowym konstrukcji stalowych. 2

11 Szkolenie  i  egzaminy  w  zakresie  eksploatacji  urządzeń  instalacji  i  sieci
elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV (SEP)

16

12 Studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej „Ratownictwo chemiczne
– identyfikacja zagrożeń i likwidacja skażeń”

3

RAZEM: 62

Tabela 10. Udział strażaków Komendy w szkoleniach zawodowych i specjalistycznych w 2016 roku.

Strażacy  każdej  jednostki  ratowniczo  –  gaśniczej  oraz  strażacy  Stanowiska  Kierowania
uczestniczyli w szkoleniach realizowanych przez psychologa KW PSP w Opolu w zakresie:
– zarządzania stresem oraz organizacji i udzielania wsparcia psychologicznego,
– profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w środowisku służb mundurowych.

W ramach doskonalenia zawodowego strażacy i pracownicy cywilni KM PSP w Opolu uczestniczyli
w szeregu szkoleń i konferencji: 
– przygotowanie do działań ratowniczych poza granicami kraju – 1 osoba,
– jakie informacje należy udostępniać w BIP – 1 osoba,
– środki  trwałe  i  amortyzacja  w  prawie  bilansowym  i  podatkach  oraz  leasing  środków

trwałych – aspekt praktyczny – 1 osoba,
– roczne sprawozdanie z wydatków do 30 000 euro – 1 osoba, 
– kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia – 1 osoba,
– warsztaty Archiwizacja dokumentacji w jednostkach organizacyjnych PSP – 1 osoba,
– rachunkowość majątku trwałego w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach

organizacyjnych – 1 osoba, 
– szkolenie  z  zakresu  ceremoniału  pożarniczego  dla  składów  pocztów  sztandarowych,

flagowych i dowódców uroczystości komend PSP – 11 osób,
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– system wsparcia dla osób prowadzących odbiory sprzętu i wyposażenia wprowadzonego
na wyposażenie jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP – 1 osoba,

– praktyczne zasady rozliczania wynagrodzeń, zmiany i problemy – 1 osoba,
– szkolenie obsad stanowisk kierowania komend PSP – 1 osoba,
– szkolenie okresowe dla służb BHP – 1 osoba,
– międzynarodowa konferencja Innowacyjne techniki gaśnicze – mgła wodna – 1 osoba,
– konferencja  dot.  zagrożeń chemicznych,  biologicznych,  radiologicznych i  nuklearnych  –

3 osoby,
– międzynarodowa konferencja Pożary wewnętrzne – 2 osoby,
– rozwiązywanie  trudnych  problemów ochrony przeciwpożarowej  –  aspekty  inżynierskie  i

formalne – 3 osoby.

IV.A. Przykłady ćwiczeń i warsztatów organizowanych przez KM PSP w Opolu
28 kwietnia 2016 r. na terenie obiektów RUN Polsko – Amerykańskiej Sp. z o.o. w Chłodni Opole
przeprowadzono  ćwiczenia  pod  kryptonimem  Amoniak  w  zakresie  ratownictwa  chemiczno  –
ekologicznego oraz działań w trakcie awarii przemysłowej. Ćwiczenia miały na celu:
– sprawdzenie  warunków  do  prowadzenia  działań  ratowniczych  podczas  awarii

przemysłowych,
– przećwiczenie współdziałania służb: jednostek ochrony przeciwpożarowej, Państwowego

Ratownictwa Medycznego, Policji, Straży Miejskiej i Wydziału Zarządzania Kryzysowego
UM Opola,

– przećwiczenie wariantów akcji  ratownictwa chemiczno – ekologicznego,
– doskonalenie organizacji łączności na potrzeby akcji ratowniczej,
– przećwiczenie  zabezpieczenia  miejsca  zdarzenia  i  organizacji  ruchu  drogowego  przez

Policję i Straż Miejską.
W  ćwiczeniach  uczestniczyły  jednostki  ratowniczo  –  gaśnicze  z  KM  PSP w  Opolu,  KP  PSP
w  Kędzierzynie  –  Koźlu,  jednostki  OSP:  Dobrzeń  Wielki,  Chróścice,  Komprachcice,  Opole  –
Gosławice, Suchy Bór, Krasiejów, Opole – Bierkowice, Osowiec i Łubniany, a także przedstawiciele
Straży Miejskiej, Policji oraz OCRM – razem około 100 osób.

       

                             Źródło: materiały własne KM PSP w Opolu.
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W dniach 22 – 26 lutego 2016 r. zorganizowano wspólne ćwiczenia SGRW-N KM PSP Opole oraz
SGRW-N Augustów na akwenach w Opolu i Nadziejowie – 6 osób z KM PSP w Opolu. Natomiast
17 listopada 2016 r. przeprowadzono ćwiczenia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno –
Nurkowego Opole na jeziorze Srebrnym w Osowcu.

10 maja 2016 r. w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym STRAŻAK w Turawie zorganizowano
warsztaty szkoleniowe w ramach doskonalenia zawodowego strażaków PSP, OSP i ratowników
medycznych Opolskiego Centrum Medycznego. W warsztatach uczestniczyło ok. 80 osób. 

                               Źródło: materiały własne KM PSP w Opolu.

21  maja  2016  r. strażacy  Specjalistycznej  Grupy Ratownictwa  Wysokościowego zorganizowali
warsztaty  w  zakresie  ratownictwa  wysokościowego  na  poziomie  podstawowym, w  którym
uczestniczyli  strażacy  KM  PSP w  Opolu  oraz  strażacy  ratownicy  z  jednostek  OSP:  Opole  –
Gosławice, Polska Nowa Wieś oraz Schodnia.
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                                            Źródło: materiały własne KM PSP w Opolu.

06  czerwca  2016  r. na  stadionie  im.  Opolskich  Olimpijczyków  zorganizowano  warsztaty  dla
młodzieży  szkolnej  w  zakresie  pierwszej  pomocy  podczas  wypadków  drogowych  oraz  innych
niebezpiecznych  zdarzeń.  W  warsztatach  wzięło  udział  16  czteroosobowych  drużyn  ze  szkół
ponadpodstawowych z terenu miasta Opola oraz ich opiekunowie – ok. 100 osób.

                                             Źródło: materiały własne KM PSP w Opolu.

28 czerwca 2016 r. na ośrodku LOK w Turawie zorganizowano warsztaty szkoleniowe w zakresie
ratownictwa wodnego.  Celem planowanych ćwiczeń było doskonalenie umiejętności  związanych
z działaniami ratowniczymi na poziomie podstawowym poprzez ćwiczenia obejmujące czynności
ratownicze  na powierzchni  akwenu,  współpracę  strażaków PSP ze  strażakami  jednostek  OSP,
Policji  oraz  ratownikami  WOPR,  zapoznanie  się  ze  sprzętem  będącym  na  wyposażeniu
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poszczególnych podmiotów oraz ćwiczenia w zakresie łączności bezprzewodowej. W ćwiczeniach
uczestniczyli  strażacy  KM  PSP w  Opolu,  11  jednostek  OSP oraz  funkcjonariusze  KM  Policji
w Opolu – razem ok. 80 osób.

                                             Źródło: materiały własne KM PSP w Opolu.

Komenda Miejska PSP w Opolu była współorganizatorem międzywojewódzkich ćwiczeń
Centralnego  Odwodu  Operacyjnego  Solidarni  2016,  które  odbyły  się  w  dniach  18  –  19
października 2016 r. w Opolu oraz w powiatach opolskim i  strzeleckim. W ćwiczeniach wzięły
udział  siły  i  środki  Państwowej  Straży  Pożarnej  z  kilku  województw  tj.:  śląskiego,  łódzkiego,
małopolskiego i  opolskiego,  Szkoły  Aspirantów PSP w Krakowie oraz  Wojewódzkiego Odwodu
Operacyjnego, jednostki OSP z terenu miasta Opola i powiatu opolskiego, a także straż pożarna
z  Jesenika  z  Republiki  Czeskiej.  W ćwiczeniach  uczestniczyli  również:  Policja,  Straż  Miejska,
przedstawiciele wydziałów zarządzania kryzysowego różnych szczebli, Lasów Państwowych oraz
specjaliści z wybranych dziedzin ratownictwa. Celem ćwiczeń było sprawdzenie funkcjonowania
ksrg  i  współdziałania  w  ramach  tego  systemu,  w  tym  też  z  innymi  służbami  i  organizacjami.
Sprawdzono m.in. funkcjonowanie nowatorskiego porozumienia, zawartego w ramach Aglomeracji
Opolskiej, gmin i powiatów oraz komend PSP Solidarni w obliczu zagrożeń. Sprawdzano również
mechanizm  udzielania  pomocy  wzajemnej  w  ramach  współpracy  transgranicznej  z  Republiką
Czeską. Scenariusz ćwiczeń stanowił ciąg wydarzeń, które zaistniały w związku z przejściem fali
powodziowej  na  Odrze  i  Małej  Panwi  oraz  w  następstwie  silnych  wiatrów  i  gradobicia.
W  ćwiczeniach  wzięło  udział  ok.  90  pojazdów  i  400  strażaków  –  ratowników  PSP,  OSP
oraz  strażaków  z  Republiki  Czeskiej.  W  opracowanie  epizodów,  pozoracji  i  podgrywek
zaangażowanych było 61 osób, natomiast zespół rozjemców Komendanta Głównego PSP liczył 21
osób.
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             Źródło: materiały własne KM PSP w Opolu.

                                       Źródło: materiały własne KM PSP w Opolu.
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                          Źródło: materiały własne KM PSP w Opolu.

                                                 Źródło: materiały własne KM PSP w Opolu.
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                    Źródło: materiały własne KM PSP w Opolu.

               Źródło: materiały własne KM PSP w Opolu.
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                Źródło: materiały własne KM PSP w Opolu.

14  grudnia  2016  r. zorganizowano  ćwiczenia  dla  Specjalistycznej  Grupy  Ratownictwa
Wysokościowego w Opolu przy ul. Brzechwy, na konstrukcjach stalowych administrowanych przez
Elektrownię Opole.

W 2016 roku Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze Nr 1 i 2 z siedzibą w Opolu oraz Jednostka
Ratowniczo  –  Gaśnicza  Nr  3  z  siedzibą  w  Niemodlinie  przeprowadziły  ćwiczenia
na następujących obiektach:
– Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu, ul. Wodociągowa,
– Sztuczne Lodowisko Toropol w Opolu, ul. Barlickiego 13,
– Opolskie Zakłady Aparatury Spawalniczej ESAB w Opolu, ul. Struga 10,
– Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami w Opolu, ul. Wspólna 9,
– Tartak w Murowie,
– Elektrownia Opole w Brzeziu,
– Zakład Drzewny w Tułowicach,
– Kościół św. Rocha w Tułowicach,
– Osiedle Piastów w Niemodlinie,
– Leśnictwo Dębowiec,
– Restauracja Złoty Róg w Wawelnie,
– Zespół Szkół w Niemodlinie, ul. Opolska 34.

Strażacy  Specjalistycznej  Grupy Ratownictwa Wodno –  Nurkowego KM PSP w Opolu,
strażacy ratownicy OSP z jednostki OSP ORW w Opolu oraz strażacy z Ingolstadt i Mülheim an der
Ruhr  w ramach doskonalenia  zawodowego uczestniczyli  w obozie  szkoleniowo – kondycyjnym
organizowanym w okresie od 22 maja 2016 r. do 28 maja 2016 r. w miejscowości Długie, jeziorami
Osiek, Słowa i Lipie w woj. lubuskim – 30 osób.
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                Źródło: materiały własne KM PSP w Opolu.

                         Źródło: materiały własne KM PSP w Opolu.

Strażacy Specjalistycznej  Grupy Ratownictwa Wysokościowego w ramach doskonalenia
zawodowego  uczestniczyli  w  zgrupowaniu  szkoleniowo  –  kondycyjnym  w  dniach  29  sierpnia
2016 r. – 02 września 2016 r. w miejscowości Kletno – 14 osób.
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                       Źródło: materiały własne KM PSP w Opolu.

                       Źródło: materiały własne KM PSP w Opolu.

Strażacy KM PSP w Opolu w 2016 roku uczestniczyli w szkoleniach z zakresu  gaszenia
pożarów wewnętrznych, organizowanych w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Opolu:
– szkolenie dla instruktorów w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych – 2 osoby,
– szkolenie dla kadry dowódczej – 6 osób.
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                      Źródło: materiały własne KM PSP w Opolu.

W  2016  r.  JRG  podległe  Komendzie  przeprowadziły  łącznie  781  ćwiczeń.  Były
to ćwiczenia na obiektach, inspekcyjne, ćwiczenia grup specjalistycznych, ćwiczenia doskonalące
oraz ćwiczenia pokazowe itp. (JRG Nr 1 z siedzibą w Opolu – 331 ćwiczeń, JRG Nr 2 z siedzibą
w Opolu – 218 ćwiczeń, JRG Nr 3 z siedzibą w Niemodlinie – 232 ćwiczenia). Jednostki OSP
uczestniczyły  166  razy  w  ćwiczeniach  organizowanych  na  terenie  miasta  Opola  i  powiatu
opolskiego.  Jednostki  OSP włączone do ksrg uczestniczyły  w ćwiczeniach 116 razy,  pozostałe
jednostki  50  razy.  Spośród  33  jednostek  OSP włączonych  do  ksrg,  32  jednostki  brały  udział
w ćwiczeniach (w ćwiczeniach nie uczestniczyła jednostka OSP Stare Siołkowice).  Spośród 46
jednostek OSP, które nie zostały włączone do ksrg 27 jednostek uczestniczyło w ćwiczeniach. 

IV.B. Zawody gminne
Komenda Miejska PSP w Opolu w roku 2016 współdziałał z zarządami gminnymi ZOSP

miasta  Opola  oraz  powiatu  opolskiego  podczas  organizacji  gminnych  zawodów  sportowo  –
pożarniczych jednostek OSP. Pomoc Komendy dotyczy udostępnienia sprzętu do przeprowadzenia
konkurencji  sportowych oraz udziału w pracach komisji  sędziowskiej.  W 2016 r. zorganizowano
zawody  gminne  w 13  gminach  powiatu  opolskiego  i  miasta  opola,  tj.:  w  Dąbrowie,  Dobrzeniu
Wielkim,  Komprachcicach,  Murowie,  Niemodlinie,  Opolu,  Popielowie,  Prószkowie,  Tułowicach,
Turawie, Chrząstowicach, Łubnianach i Tarnowie Opolskim. 

IV.C. Szkolenia strażaków OSP miasta Opola i powiatu opolskiego zorganizowane przez KM
PSP w Opolu w roku 2016

Lp. Nazwa szkolenia Liczba
szkoleń

Liczba osób
przeszkolonych

1 Szkolenie podstawowe jednoetapowe 4 122

2 Szkolenie w zakresie ratownictwa technicznego 3 74

3 Szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach 1 31

RAZEM: 8 227

Tabela 11. Szkolenie strażaków ratowników OSP miasta Opola i powiatu opolskiego organizowane przez Komendę w 2016 roku.
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W  dniu  24  września  2016  r. na  Politechnice  Opolskiej  przy  współudziale  Fundacji
Górażdże  przeprowadzono  szkolenie  dla  strażaków  –  ratowników  OSP  z  zakresu  działań
przeciwpowodziowych  oraz  ratownictwa  na  wodach.  W  szkoleniu,  zorganizowanym  w  formie
konferencji oraz zajęć praktycznych uczestniczyli strażacy PSP, strażacy – ratownicy OSP z terenu
miasta  Opola,  powiatów:  opolskiego,  krapkowickiego  i  brzeskiego  oraz  przedstawiciele
samorządów lokalnych – ok. 200 osób.

          Źródło: materiały własne KM PSP w Opolu.

           Źródło: materiały własne KM PSP w Opolu.
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V. Wypadkowość strażaków w służbie

Rok

Akcje ratownicze
Ratownicy PSP i OSP

uczestniczący
w akcjach ratowniczych

Wypadki
Poszkodowani
w wypadkach

Liczba
% przyrostu

do roku
poprzedniego

Liczba
% przyrostu

do roku
poprzedniego

Liczba
% przyrostu

do roku
poprzedniego

Liczba
% przyrostu

do roku
poprzedniego

2011 2578 11,6 19710 7,24 9 -18,19 9 -30,77

2012 2586 0,31 20672 4,88 23 155 23 155

2013 2147 -17,00 19515 -5,6 18 -21,7 18 -21,7

2014 2345 9,22 19660 0,74 25* 38,9 25* 38,9

2015 2760 17,7 23976 21,95 14 -44 14 -44

2016 2317 -16 18867 -21,31 17** 21,5 17** 21,5
* w 21 przypadkach poszkodowani byli strażacy PSP – sprawę prowadziła KM PSP Opole,  1 wypadek również dotyczył strażaka
PSP – sprawę prowadziła KW PSP Opole, w 3 przypadkach poszkodowanymi byli strażacy OSP
** w 15 przypadkach poszkodowani byli strażacy PSP – sprawę prowadziła KM PSP Opole, w 2 przypadkach poszkodowanymi byli
strażacy OSP

Tabela 12. Wypadkowość strażaków KM PSP w Opolu w czasie służby (stan na 31.12.2016 r.).

Wykres 18. Okoliczności powstawania wypadków podczas służby (dane na 31.12.2016 r.).
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Wykres 19. Liczba poszkodowanych strażaków w poszczególnych korpusach (stan na 31.12.2016 r.).

W  KM  PSP  w  Opolu  stale  podejmowane  są  działania  zmierzające  do  ograniczenia
wypadkowości  w  służbie  poprzez  organizowanie  szkoleń,  analizowanie  przyczyn  i  okoliczności
wypadków, wdrażania procedur, dokonywanie okresowego przeglądu warunków BHP.

VI. Analityczne określenie stopnia zagrożenia gminy w oparciu
o wytyczne     Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

VII.A. Określenie stopnia zagrożenia gmin

Stopień zagrożenia Skala zagrożenia Oznaczenie kolorem

ZI bardzo małe zagrożenie

ZII małe zagrożenie

ZIII średnie zagrożenie

ZIV duże zagrożenie

ZV bardzo duże zagrożenie
Tabela 13. Sposób oznaczania stopnia zagrożenia gmin na diagramie.
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Lp. Gminy
Kryteria (czynniki) zagrożenia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Chrząstowice

2 Dąbrowa

3 Dobrzeń Wielki

4 Komprachcice

5 Łubniany

6 Murów

7 Niemodlin

8 Opole

9 Ozimek

10 Popielów

11 Prószków

12 Tarnów Op.

13 Tułowice

14 Turawa

Tabela 14. Stopień zagrożenia gmin w odniesieniu do poszczególnych kryteriów.

Lp. Kryterium (czynnik) zagrożenia

Liczba gmin, w których dane kryterium zostało
przyporządkowane do danego stopnia zagrożenia

ZI ZII ZIII ZIV ZV

1 Liczba mieszkańców gminy 6 7 0 0 1

2 Rodzaj zabudowy 5 5 3 1 0

3 Palność konstrukcji budynków 5 9 0 0 0

4 Wysokość budynków 6 5 1 1 1

5 Kategoria zagrożenia ludzi 5 7 1 1 0

6 Zakłady przemysłowe 5 6 1 2 0

7 Rurociągi do transportu ropy naftowej i produktów naftowych
oraz gazociągi

1 0 0 0 13

8 Drogi 3 1 6 3 1
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9 Szlaki kolejowe 4 3 4 3 0

10 Transport drogowy materiałów niebezpiecznych 1 0 9 4 0

11 Transport kolejowy materiałów niebezpiecznych 5 3 6 0 0

12 Cieki wodne i budowle hydrotechniczne (zagr. powodz.) 1 4 5 4 0

13 Cieki i zbiorniki wodne (zagrożenie utonięciami) 4 8 1 1 0

14 Zagrożenie pożarami lasów 0 0 0 5 9

15 Lotniska lub tereny operacyjne lotnisk (promień 9,3 km) 12 2 0 0 0

Tabela 15. Kryteria zagrożeń w gminach.

VI.A.1. Porównanie stopnia zagrożenia poszczególnych gmin

Gmina Stopień zagrożenia

Opole 8,43 ZIVG

Ozimek 6,27

ZIIIG

Dąbrowa 6,07

Tarnów Op. 5,98

Turawa 5,92

Dobrzeń W. 5,85

Prószków 5,52

Niemodlin 5,67

Chrząstowice 5,43

Tułowice 5,35

Komprachcice 5,17

Łubniany 5,08

Murów 4,90

Popielów 4,80

Tabela 16. Porównanie stopnia zagrożenia poszczególnych gmin.
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VI.A.2. Podsumowanie analizy stopnia zagrożenia gmin:
Największym stopniem zagrożenia charakteryzuje się gmina Opole.  Sytuacja taka podyktowana

jest  charakterystyką  zabudowy,  dużą  liczbą  mieszkańców,  zagrożeniem  powodziowym,  dużą  liczbą
zakładów  przemysłowych,  siecią  gazociągów  wysokiego  ciśnienia,  występowaniem  obszarów  leśnych
zakwalifikowanych do I  kategorii  zagrożenia pożarowego oraz transportem materiałów niebezpiecznych.
Aż 13 gmin zostało zakwalifikowanych do średniego stopnia zagrożenia. Na terenie tych gmin występują
takie  czynniki  jak  transport  materiałów  niebezpiecznych,  lokalnie  zagrożenie  powodziowe,  zagrożenia
utonięciami  (miasto  Opole  i  gmina  Turawa),  ryzyko  wystąpienia  poważnej  awarii  przemysłowej
wykraczającej  poza  teren  zakładu  (gmina  Komprachcice),  gazociągi  wysokiego  ciśnienia,  tereny  leśne
zakwalifikowane do I lub II kategorii zagrożenia pożarowego czy też obecność autostrady A-4. Pozostałe
kryteria klasyfikowane są głównie jako mały stopień zagrożenia.

VI.A.3. Wskazanie kryteriów o dużym i bardzo dużym stopniu zagrożenia
Zagrożenia  o  dużym  lub  bardzo  dużym  stopniu  spowodowane  są  wyłącznie  przez  obecność

obszarów  leśnych  należących  do  I  i  II  kategorii  zagrożenia  pożarowego,  sieci  gazociągów  wysokiego
ciśnienia, liczbę mieszkańców i wysokość zabudowań (Opole), występowanie węzła komunikacyjnego na
autostradzie A-4 (gmina Dąbrowa), przebiegu autostrady A-4 i szlaków kolejowych o dużym natężeniu ruchu,
transporcie  materiałów niebezpiecznych o  dużym nasileniu  (autostrada A-4),  zagrożeniu  powodziowym,
a także występowaniem dużego zbiornika wodnego w Turawie.

VI.B.   Przewóz materiałów niebezpiecznych
Przewóz  materiałów  niebezpiecznych  przez  teren  działania  KM  PSP  w  Opolu  odbywa  się

transportem drogowym i kolejowym.

VI.B.1. Transport kolejowy
W 2016 r. szlakami kolejowymi przewożone były różne towary niebezpieczne. Ich przewóz odbywa

się głównie liniami kolejowymi nr 132 (Bytom – Wrocław) oraz 136 (Kędzierzyn-Koźle – Opole), w mniejszej
skali linią nr 277 (Opole – Wrocław). Najczęściej przewożone towary to przede wszystkim: ropa naftowa,
metanol, etanol, amoniak, propen oraz fosforan biały. 

Lp.
Wykaz tras kolejowych po

których przewożone są
materiały niebezpieczne

Rodzaj materiałów niebezpiecznych

Liczba wagonów
materiałów

niebezpiecznych
przewożonych w roku

2016

Uwagi

1
Linia kolejowa nr 132 
Bytom – Wrocław 

– ropa naftowa

– metanol

– etanol

– amoniak

– propen

– 324

– 375

– 243

– 98

– 310

2
Linia kolejowa nr 136

Opole – Kędzierzyn – Koźle

– ropa naftowa

– propen

– 360

– 250

Tabela  17.  Wykaz  głównych tras  kolejowych,  którymi  przewożone są  materiały  niebezpieczne z  ich  wyróżnieniem i  liczbą  wagonów (stan na
31.12.2016 r.).

Powyższe dane zaczerpnięto  ze zgłoszeń dokonywanych przez PKP w związku z  przewozem towarów
niebezpiecznych.
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VI.B.2. Transport drogowy

Lp. Wykaz tras drogowych, którymi przewożone są materiały niebezpieczne
Rodzaj materiałów
niebezpiecznych

Liczba ton
materiałów

niebezpiecznych
przewiezionych

w 2011 r.

1
Trasa drogowa:
Autostrada A-4

- materiały wybuchowe 450,2

2
Trasa drogowa:

Ochodze – Niemodlin – Gracze 20
- materiały wybuchowe 137,9

3
Trasa drogowa

Ochodze – Komprachcice – Opole – Olesno 1-13
- materiały wybuchowe 117,3

4
Trasa drogowa

Kędzierzyn – Koźle – Krapkowice – Opole – Kluczbork 39-45
- materiały wybuchowe 91,2

5

Trasa drogowa
Ochodze – Niemodlin – Nysa 12-14-18-19-22-24-26-31-32-33-36-

37-43-46
- materiały wybuchowe 139,1

Tabela 18. Wykaz głównych tras drogowych, którymi przewożone są materiały niebezpieczne z ich wyróżnieniem i liczbą ton (stan na 31.12.2011 r.).

Powyższe dane zaczerpnięto ze zgłoszeń dokonywanych przez firmy przewożące materiały niebezpieczne
w 2011 r., w związku z wejściem w życie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19.08.2011 r.
(Dz.  U.  Nr  227,  poz.  1367),  natomiast  brak  jest  informacji  dot.  przewozu  towarów  niebezpiecznych  
z następnych lat.

VI.B.3. Zagrożenia toksycznymi środkami przemysłowymi (TŚP) ze źródeł stacjonarnych
Na  terenie  działania  KM  PSP  w  Opolu  występują  3  zakłady  o  zwiększonym  ryzyku

powstania poważnej awarii przemysłowej;
1. Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami CHEMIA Sp. z o.o. w Opolu, ul. Wspólna 9 – z uwagi na

ilość cyjanków – do 20 ton;
2. MAXAM Polska Sp. z o.o., 59-145 Chocianowiec (Duniów) Zakład Ochodze, ul. Opolska 84 -

z uwagi na ilość materiałów wybuchowych – do 47 ton;
3. PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole, 46-021 Brzezie k. Opola z uwagi na występowanie

3600 t ciężkiego oleju opałowego.

Zakłady  te  opracowały  i  dostarczyły  do  Komendy  programy  zapobiegania  poważnym
awariom przemysłowym, w których przedstawiono system bezpieczeństwa gwarantujący ochronę
ludzi i środowiska, stanowiący element ogólnego systemu zarządzania zakładem.
Programy te zawierają informacje takie jak:
 określenie prawdopodobieństwa zagrożenia awarią przemysłową,
 zasady  zapobiegania  oraz  zwalczania  skutków  awarii  przemysłowej  wprowadzone

w zakładzie,
 określenie  sposobów  ograniczenia  skutków  awarii  przemysłowej  dla  ludzi  i  środowiska

w przypadku jej zaistnienia,
 określenie częstotliwości przeprowadzania analiz programu zapobiegania awariom w celu

oceny jego aktualności i skuteczności.
Na terenie działania Komendy nie występują zakłady o dużym ryzyku wystąpienia awarii

przemysłowej.
Ponadto na terenie Opola i  powiatu opolskiego znajduje się  16 zakładów, w których są

transportowane, składowane lub używane w procesach technologicznych materiały niebezpieczne,
mogące stworzyć zagrożenie dla ludzi, zwierząt i środowiska.
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VI.B.4. Autostrada
Funkcjonowanie autostrady A-4 znacznie odciąża trasę nr 94 biegnącą przez Opole, co

tym samym zmniejsza przewóz materiałów niebezpiecznych przez najbardziej zaludnione tereny
działania KM PSP w Opolu. Takie przesunięcie ruchu spowodowało jednak zwiększenie zagrożenia
na  terenach,  przez  które  biegnie  autostrada.  Przebiega  ona  przez  kompleksy  leśne  oraz  nad
strategicznym  obszarem wód  podziemnych  znajdujących  się  od  Opola  do  Strzelec  Opolskich,
w  związku  z  czym  szybkie  i  skuteczne  działania  ratowniczo  –  gaśnicze,  a  w  szczególności
usuwanie skażeń na tym terenie ma znaczenie priorytetowe.
Sposób  zabezpieczenia  przeciwpożarowego  autostrady  A-4  określa  opracowany  Plan  działań
ratowniczych dla autostrady A-4 od km 193+965 (granica woj. dolnośląskiego i opolskiego) do km
281+686  (granica  woj.  śląskiego  i  opolskiego) i  uzgodniony  przez  Opolskiego  Komendanta
Wojewódzkiego PSP .

W ramach MOP II Rzędziwojowice oraz MOP III Młyński Staw wyznaczone są stanowiska
przeznaczone dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne.  W 2010 r. na terenie MOP III
Młyński Staw i MOP II Rzędziwojowice oddano do użytkowania punkty gastronomiczne oraz motel
na terenie MOP III Młyński Staw.

Ponadto  w  obrębie  odcinka  autostrady  A-4  przebiegającego  przez  teren  powiatu
opolskiego  występują  jeszcze  dwa  MOP-y:  Prószków  oraz  Przysiecz,  lecz  nie  są  one
przystosowane do postoju pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

W  2012  r.  oddane  do  użytku  punkty  poboru  opłat  na  węźle  Prądy  przysporzyły
w początkowej fazie użytkowania problemów związanych z możliwością natychmiastowego wjazdu
służb  ratowniczych  na  autostradę.  Problem  ten  został  rozwiązany  poprzez  wybudowanie
dodatkowego pasa ruchu przeznaczonego wyłącznie dla  służb ratowniczych oraz dodatkowego
wjazdu awaryjnego przy węźle Prądy.

VI.C. Zagrożenia pożarowe
Największe zagrożenie pożarowe stanowi: zwarta zabudowa miast, obszary zalesione oraz

zakłady pracy.
Do  najbardziej  zagrożonych  pożarami  obiektów  i  obszarów  na  terenie  działania  Komendy
wskazywanych  przez  statystyki,  a  wynikających  z  warunków  klimatycznych,  technicznych,
cywilizacyjnych w 2016 r. można zaliczyć:

Pożary

Liczba pożarów
na terenie
działania
Komendy
w 2016 r.

Spadek lub wzrost
liczby pożarów na
terenie Komendy
w porównaniu do

2015 r.

Liczba
pożarów
w Opolu
w 2016 r.

Spadek lub
wzrost liczby

pożarów
w Opolu

w porównaniu
do 2015 r.

Liczba
pożarów

w powiecie
opolskim w

2016 r.

Spadek lub
wzrost liczby

pożarów
w powiecie
opolskim

w porównaniu
do 2015 r.

w obiektach
mieszkalnych

151 -47 81 -29 70 -18

w obiektach
użyteczności

publicznej

28 8 15 -1 13 9

w obiektach
produkcyjnych

12 -6 5 -2 7 -4

w obiektach
magazynowych

10 -4 4 -2 6 -2
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Pożary

Liczba pożarów
na terenie
działania
Komendy
w 2016 r.

Spadek lub wzrost
liczby pożarów na
terenie Komendy
w porównaniu do

2015 r.

Liczba
pożarów
w Opolu
w 2016 r.

Spadek lub
wzrost liczby

pożarów
w Opolu

w porównaniu
do 2015 r.

Liczba
pożarów

w powiecie
opolskim w

2016 r.

Spadek lub
wzrost liczby

pożarów
w powiecie
opolskim

w porównaniu
do 2015 r.

w lasach 21 -71 0 -11 21 -60

upraw 
i w rolnictwie

163 -205 32 -4 131 -201

środków
transportu

70 1 38 3 32 -2

inne (zsypy,
śmietniki, obiekty

przyrody itp.)

256 -191 148 -92 108 -99

Tabela 19. Obiekty najbardziej narażone na pożary występujące na terenie działania KM PSP w Opolu (dane ze statystyk własnych za rok 2016).

W 2016 r. na terenie działania Komendy Miejskiej PSP w Opolu zanotowano 711 pożarów,
a ich liczba w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się o 515 (spadek o 42%).
W  grupie  pożarów  obejmujących  obiekty  użyteczności  publicznej  odnotowano  28  pożarów
(2015 r. – 20), a więc odnotowano więcej o 8 pożarów w tego rodzaju obiektach. Na terenach
leśnych w ubiegłym roku powstało 21 pożarów (2015 r. – 92 pożary), co stanowi spadek o 73%.
W grupie obiektów mieszkalnych w ubiegłym roku powstało 151 pożarów, natomiast w poprzednim
roku takich pożarów odnotowano 189,  co stanowi  spadek o 20%. W grupie  pożarów środków
transportu w ubiegłym roku odnotowano 70 pożarów (2015 r. – 69 pożarów), a więc o 1 więcej niż
rok  wcześniej.  W  grupie  pożarów  obiektów  produkcyjnych  odnotowano  12  pożarów,  a  więc
o 6 mniej niż w roku poprzednim. W grupie upraw i obiektów rolniczych zostały odnotowane 163
pożary (2015 r. – 368), co stanowi spadek o 56%. W grupie innych obiektów powstało 256 pożarów
(2015 r. – 447), co stanowi spadek o 43%.

VI.C.1. Zagrożenia pożarowe obszarów leśnych
Zagrożenia  pożarowe  lasów  charakteryzuje  ich  powierzchnia  oraz  zakwalifikowanie

nadleśnictw do odpowiedniej kategorii zagrożenia pożarowego. 
Obszary leśne nadleśnictw na terenie działania KM PSP w Opolu zaliczane są do I, II lub III

(odpowiednio duże, średnie i małe zagrożenie pożarowe lasu) kategorii zagrożenia pożarowego
(KZP).  Obszary zalesione zajmują 72899 ha (728,99  km2), co stanowi 43% powierzchni terenu
działania Komendy. Na terenie działania Komendy występują również lasy prywatne stanowiące
znikomy promil obszarów leśnych.

Lp. Nadleśnictwo
Siedziba na

terenie działania
Komendy

Powierzchnia
nadleśnictwa

(ha)

Powierzchnia
nadleśnictwa na
terenie działania
Komendy (ha)

Powierzchnia
nadleśnictwa na

terenie Opola (ha)

Kategoria
zagrożenia

pożarowego

1 Opole tak 22828 18275 879 I

2 Turawa tak 17453 15843 brak I

3 Kup tak 19967 14525 brak I
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Lp. Nadleśnictwo
Siedziba na

terenie działania
Komendy

Powierzchnia
nadleśnictwa

(ha)

Powierzchnia
nadleśnictwa na
terenie działania
Komendy (ha)

Powierzchnia
nadleśnictwa na

terenie Opola (ha)

Kategoria
zagrożenia

pożarowego

4 Tułowice tak 17329 9419 brak II

5 Prószków tak 17794 6279 brak III

6 Brzeg nie 15730 3946 brak II

7 Strzelce Opolskie nie 19017 1827 brak I

8 Kluczbork nie 19071 1750 brak II

9 Olesno nie 20182 1035 brak II

10
Lasy Komunalne

Gminy Turawa
n.d. 234,52 234,52 brak I

Tabela 20.  Wykaz powierzchni nadleśnictw oraz innych obszarów leśnych występujących na terenie działania KM PSP w Opolu (wg malejącej
powierzchni terenów leśnych).

Na obszarach  leśnych  znajdujących  się  w  rejonie  działania  Komendy  występuje  wiele
miejsc masowego wypoczynku ludności, które mogą stwarzać zagrożenie pożarowe. Miejsca te
występują głównie w Lasach Komunalnych Gminy Turawa i Nadleśnictwie Turawa.

Niekorzystnymi zjawiskami powodującymi powstawanie pożarów są: duża penetracja lasów
przez ludzi, gęsta sieć dróg i torów kolejowych, długa granica z polami uprawnymi i związanymi
z  tym przerzutami  ognia  podczas  wypalania  pozostałości  roślinnych  na  polach  przyległych  do
obszarów leśnych oraz celowe podpalenia. Na podstawie analizy pożarów terenów leśnych można
stwierdzić,  że  znaczna  liczba  pożarów  lasów  miała  miejsce  na  przełomie  kwietnia  i  maja.
Z powyższej analizy wynika, że pożary te są następstwem wypaleń terenów zielonych, tj. użytków
i nieużytków rolnych przyległych do granicy lasów.  Podwyższone zagrożenie pożarowe stanowią
kompleksy leśne położone przy szlakach komunikacyjnych kolejowych i drogowych.

Zagrożenie pożarowe w nadleśnictwach położonych w rejonie działania KM PSP w Opolu:
1. Nadleśnictwo Opole: na terenie Nadleśnictwa Opole brak jest obiektów przemysłowych,

składowisk pozyskanego drewna, miejsc masowego wypoczynku ludności stwarzających
szczególne zagrożenie pożarowe. Gęsta sieć dróg i torów kolejowych oraz duża penetracja
lasów  przez  ludzi  w  celach  rekreacyjnych  stanowi  największe  zagrożenie  pożarowe
Nadleśnictwa.

2. Nadleśnictwo  Kup: do  terenów  zagrożonych  pożarami  zaliczony  jest  obszar  Parku
Krajobrazowego Bory Stobrawskie z uwagi na ich penetrację przez okoliczną ludność oraz
turystów.

3. Nadleśnictwo Turawa:  do  terenów szczególnie  zagrożonych  pożarami  zaliczyć  należy
leśnictwa  Marszałki,  Rzędów,  Osowiec  (obręb  Turawa)  ze  względu  na  bliskość  jezior
turawskich i ich penetrację przez turystów.

4. Nadleśnictwo  Tułowice:  najbardziej  zagrożony  pożarami  ze  względu  na  palność  jest
obszar położony w obrębie miejscowości Tułowice oraz przyległy do autostrady A-4.

5. Nadleśnictwo Prószków: obszary o największym potencjalnym zagrożeniu pożarowym to
tereny położone wzdłuż autostrady A-4, wzdłuż linii kolejowej Opole – Nysa, wzdłuż drogi
Opole  –  Prudnik  oraz  Prószków  –  Komprachcice,  wokół  obiektów  magazynowych
z  materiałami  wybuchowymi  w  gminie  Ochodze  (MAXAM  Polska  Sp.  z  o.o.  Zakład
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Ochodze – zakład o zwiększonym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej).
6. Nadleśnictwo Olesno: gęsta sieć dróg i torów kolejowych stanowi największe zagrożenie

pożarowe Nadleśnictwa.
7. Nadleśnictwo Brzeg:  duże  zagrożenie  stanowią  drzewostany  młodsze  tworzące  duże

kompleksy  we  wszystkich  prawie  leśnictwach,  a  szczególnie  w  leśnictwach  Wójcice,
Dobrzyń,  Nowy  Świat,  Lubsza,  Rogalice,  Brzozowiec,  Stobrawa,  Kuźnica  Katowska,
Roszkowice i Kurznie.

8. Nadleśnictwo Strzelce Opolskie: gęsta sieć dróg i torów kolejowych stanowi największe
zagrożenie pożarowe Nadleśnictwa.

9. Lasy Komunalne Gminy Turawa: ze względu na lokalizację ośrodków wypoczynkowych,
infrastrukturę oraz penetrację przez turystów lasu wokół jezior turawskich.

VI.D. Zagrożenie powodziowe
Analizę zagrożeń powodziowych i podtopień na terenie powiatu opolskiego i miasta Opola

sporządzono  na  podstawie  materiałów  dotyczących  powodzi  w  latach  1997  i  2010,  statystyki
zdarzeń  zawartej  w  Systemie  Wspomagania  Dowodzenia  Państwowej  Straży  Pożarnej  (SWD
PSP), analizy ankiet sporządzonych przez gminy na potrzeby Aglomeracji Opolskiej, materiałów
z konferencji  Problemy ochrony przeciwpowodziowej  w dorzeczu Górnej  Odry z  01.06.2011 r.,
protokołów  z  posiedzeń  Kolegium  Doradczego  Wojewody  Opolskiego  dotyczących  powodzi
w  województwie  opolskim  (posiedzenia  w  latach  2010  –  2011),  analizy  zdarzenia  Likwidacja
skutków powodzi na terenie powiatu opolskiego i miasta Opola  (opracowanie KM PSP w Opolu,
sierpień  2010  r.),  Informatycznego  Systemu  Osłony  Kraju  (ISOK)  przed  nadzwyczajnymi
zagrożeniami  (www.isok.gov.pl).  Informatyczny  System  Osłony  Kraju  przed  nadzwyczajnymi
zagrożeniami to projekt, w ramach którego udostępnione zostały mapy zagrożenia powodziowego
i mapy ryzyka powodziowego. Mapy te zostały stworzone dla obszarów wskazanych we wstępnej
ocenie  ryzyka  powodziowego.  Obszary  przedstawione  na  mapach uzyskane zostały  w wyniku
matematycznego  modelowania  hydraulicznego  i  wskazują  miejsca  zagrożone  powodzią
o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia:
– obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2 %,

(czyli raz na 500 lat),
– obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1 %,

(czyli raz na 100 lat),
– obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10 %,

(czyli raz na 10 lat).
Informatyczny  System  Osłony  Kraju  przed  nadzwyczajnymi  zagrożeniami  ma  się

przyczynić do rozwiązania bądź zminimalizowania szeregu problemów związanych z zagadnieniem
zarządzania  kryzysowego  w  Polsce,  ze  szczególnym  ukierunkowaniem  na  zagrożenia
powodziowe. Projekt obecnie uwzględnia rzeki, które w latach 1997 i 2010 spowodowały powodzie.
Projekt  ISOK obecnie  nie  obejmuje innych cieków wodnych i  rzek,  które  stwarzają  zagrożenie
powodziowe lub podtopień.
W  niniejszej  części  analizy  zagrożeń  opisano  teren  miasta  Opola  i  powiatu  opolskiego
z uwzględnieniem terenu gmin, w których wystąpiły zagrożenia powodziowe i podtopienia.

Na terenie powiatu opolskiego i miasta Opola występują liczne cieki wodne oraz budowle
hydrotechniczne. W historii powiatu opolskiego kilkukrotnie miały miejsce powodzie.  Ekstremalne
stany wód zarejestrowane na Odrze w Opolu to: Wysoka Wielka Woda (28.08.1813 r.) – 644 cm,
Najniższy  Niski  Przepływ  (01.02.1956  r.)  –  44  cm,  przy  średnim  stanie  Średni  Stan  Wody
wynoszącym 213 cm. Wartości te zostały zweryfikowane przez powódź z 1997 r. Ocenia się, że
w dniach 10 – 11 lipca 1997 r. stan Odry w analizowanym przekroju osiągnął 777 cm, czyli o 28,6%
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więcej niż dotychczasowe maksimum, zaś przepływ maksymalny oszacowano na 3500 m3/s, czyli
42 razy więcej niż przepływ średnioroczny (średni przepływ Odry na wysokości ujścia Małej Panwi
wynosi 82,5m3/s). Wg obserwacji okresy występowania wezbrań dla rzek przypadają na wiosnę
(marzec,  maj)  i  lato  (lipiec).  Wystąpienie  wezbrań  najczęściej  związane  jest  z  intensywnymi
opadami  atmosferycznymi,  zwłaszcza  w  górnych  częściach  zlewni  Odry.  Okres  występowania
wyżówek dla rzek miasta przypada na lato (czerwiec, lipiec).

Od czasu powodzi w 1997 r. przeprowadzono prace w szerokim zakresie w rejonie węzła
opolskiego, w tym: modernizację wałów oraz dokończenie budowy Kanału Ulgi. Wg programu Odra
2006,  którego  celem  jest  zbudowanie  systemu  zintegrowanej  gospodarki  dorzecza  Odry,
zapewniającego m.in. zabezpieczenie przeciwpowodziowe Doliny Odry, zakłada się jako podstawę
wybudowanie na Odrze zbiornika Racibórz o pojemności powodziowej około 200 mln m 3, którego
oddziaływanie sięgać będzie aż po Wrocław.

Na obszarze  Miasta  Opola  oraz  przyległych  gmin  tj.  Prószków,  Chrząstowice,  Turawa,
Łubniany, Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Komprachcice i Tarnów Opolski występują rzeki i cieki wodne
takie jak: prawostronne dopływy Odry: Mała Panew ze Swornicą, Chrząstawa (Jemielnica), Malina
i Czarnka oraz lewostronne dopływy Odry: ciek Ryjec, Kanał Winów – Folwark, kanał przerzutowy
wraz  z  urządzeniami  i  budowlami  hydrotechnicznymi  mającymi  wpływ  na  bezpieczeństwo
powodziowe Opola.

Podstawowe informacje o hydrowęźle opolskim:
Obiekty  hydrowęzła  opolskiego  znajdują  się  na  skanalizowanym  odcinku  rzeki  Odry  –

pomiędzy stopniem Groszowice – km 144+750 rzeki Odry, a stopniem Wróblin – km 157+700 rzeki.
Budowle należące do hydrowęzła Opole to:
– jaz z przepławką na stopniu Opole ze śluzami żeglugowymi;
– jaz klapowy na wlocie do kanału Ulgi – wlot do kanału;
– przewał i śluza „Winów” w lewostronnym obwałowaniu części wlotowej kanału Ulgi;
– przepust wałowy w obwałowaniu przegradzającym dolinę Odry na terenie wsi Winów, na

potoku Moderz; 
– przepust wałowy Moderz – Olszynka w lewostronnym obwałowaniu kanału Ulgi poniżej

jazu klapowego;
– przepusty w wałach wzdłuż kanału Ulgi i Odry;
– budowla zamykająca odcinek wlotowy Młynówki;
– brama przeciwpowodziowa w części wylotowej Młynówki;
– jaz i śluza zabytkowa w korycie Młynówki;
– otwory  w  ścianach  i  budowlach  ochronnych,  zamykane  zamknięciami  mobilnymi

(szandorami). 
Większość obiektów hydrowęzła opolskiego administrowana i zarządzana jest przez Regionalny
Zarząd  Gospodarki  Wodnej  we  Wrocławiu  Zarząd  Zlewni  Środkowej  Odry  –  odcinek  opolski
z siedzibą w Opolu. Piętrzenie wody w hydrowęźle Opole to funkcja jazu i śluz żeglugowych na
stopniach wodnych Opole oraz Wróblin na Odrze, a także jazu na kanale Ulgi. Za piętrzenie wody
odpowiadają również budowla zamykająca wlot Młynówki i jaz ze śluzą na Młynówce. Dzięki tym
obiektom na potrzeby żeglugowe utrzymywane są poziomy lustra wody.
Poza  piętrzeniem  wody  wymienione  obiekty  muszą  zapewnić  przepływ  biologiczny  w  korycie
kanału  Ulgi,  Młynówce  i  rzece  Odrze,  a  także  działać  według  zasad  wynikających  z  potrzeb
ochrony  przeciwpowodziowej.  Jedną  z  takich  potrzeb  zaspokaja  budowla  zamykająca  wlot
Młynówki oraz brama przeciwpowodziowa na jej wylocie, które mają odgrodzić Młynówkę od wód
powodziowych Odry, zapewniając ochronę terenów miejskich usytuowanych wzdłuż Młynówki oraz
na wyspie Pasieka i w centrum miasta. 
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Pomniki starej zabudowy technicznej stanowią wyremontowany jaz przelewowy (z częścią
ruchomą) wraz ze śluzą zabytkową po renowacji, położone w korycie Młynówki. Obiekty te pełnią
funkcję estetyczną, zapewniając równocześnie warunki do żeglugi pasażerskiej przy wykorzystaniu
mniejszych  jednostek  pływających.  Na czas  przepływu wód powodziowych na rzece Odrze po
położeniu części ruchomej jaz umożliwia obniżenie poziomu wody w korycie Młynówki, co z kolei
umożliwia przyjęcie wód filtracyjnych i deszczowych po zamknięciu Młynówki na wlocie i wylocie.
Śluza pozwala także na wprowadzenie  technicznych jednostek  pływających w celu  utrzymania
koryta Młynówki pomiędzy jazem przy śluzie a budowlą wlotową. 

Kolejnymi  elementami  ochrony  przeciwpowodziowej  hydrowęzła  opolskiego  są  otwory
w ścianach i  bulwarach ochronnych, zamykane zamknięciami mobilnymi.  Względy funkcjonalne
i estetyczne zdeterminowały konieczność obecności otworów. Wymienione obiekty, z wyłączeniem
jazu  i  śluzy  w korycie  Młynówki,  a  w połączeniu  z  udrożnionym korytem i  międzywalem oraz
nowymi  lub  modernizowanymi  obwałowaniami  stanowią  zabezpieczenie  przed wielką wodą dla
centrum miasta, wyspy Bolko, wyspy Pasieka oraz zachodnich części Opola wraz z Zaodrzem. 

Przewał i śluza Winów w przyszłości będą pełnić funkcję budowli  zrzutowej dla polderu
Opole. Do czasu wybudowania i uruchomienia polderu, w warunkach zalania terenu lewobrzeżnej
doliny Odry powyżej Opola, przewał oraz śluza mogą służyć do odwodnienia terenu. W warunkach
wód powodziowych większych od dwustuletniej przewał będzie samoczynnie zalewał lewobrzeżną
dolinę Odry poniżej Opola, powodując zmniejszenie kulminacji fali powodziowej Odry w Opolu oraz
powyżej miasta. 

Przepust  wałowy  Moderz  –  Olszynka  zlokalizowany  jest  w  lewostronnym obwałowaniu
kanału Ulgi, służąc do odprowadzenia wód ze zlewni potoków Moderz i  Olszynka. Przepust na
potoku Moderz, usytuowany w wale przegradzającym Winów, odprowadza wody ze zlewni, którą
tworzą  lewobrzeżne obszary  doliny  Odry  powyżej  wlotowego odcinka  kanału  Ulgi.  Budowla  ta
umożliwia odcięcie dopływu wód z potoku Moderz do rozlewiska i koryta doprowadzającego wodę
do przepustu wałowego Moderz – Olszynka. 

Wody powierzchniowe i opadowe z przepustów wałowych odprowadzane są do kanału Ulgi
lub Odry. Wyposażenie wylotów przepustów w klapy zwrotne lub zamknięcia zapobiega zalaniu
terenów przy stanach wody w kanale Ulgi i Odrze powyżej tych wylotów. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (rozporządzenie Ministra Środowiska z 20.04.2007 r.
w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budowle  hydrotechniczne  i  ich
usytuowanie), zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta musi spełniać warunki I klasy ważności
budowli  wodnych.  Dla  budowli  tej  klasy  przepływem  miarodajnym  jest  przepływ
o  prawdopodobieństwie  pojawienia  się  0,5%,  a  przepływem  kontrolnym  –  przepływ
o  prawdopodobieństwie  0,1%.  Dla  rzeki  Odry  w  rejonie  Opola  przyjęto,  zgodnie  z  ww.
rozporządzeniem  oraz  wytycznymi  RZGW  Wrocław,  przepływ  miarodajny  Q =  2000  m3/s,
a przepływ kontrolny Q = 2700 m3/s. 

Jak wynika z doświadczeń powodzi w 2010 r., opolski system ochrony przeciwpowodziowej
jest  skuteczny.  Ochronił  środkową  część  miasta  przed  8-metrową  falą  na  Odrze.  Inwestycje
w  urządzenia  służące  do  ochrony  przed  powodzią  niezbędne  są  natomiast  w  zachodnich
dzielnicach miasta. Doświadczenia z powodzi z 2010 r. wykazały, że na terenie działania Komendy
występuje kilka małych rzek oraz cieków wodnych, które w przypadku wysokiej wody w głównych
rzekach wylewają się poza koryto zalewając pobliskie tereny. Do takich miejsc szczególnych należy
zaliczyć:
– Miasto  Opole –  Kanał  Szczepanowicki  ul.  Nizinna,  podczas  wysokiego  stanu  wody

w Odrze około tj. około 700 cm, przepust na wale Polderu Żelazna jest zamykany, wodę
należy  przepompowywać  do  polderu  za  pomocą  pomp  przewoźnych,  zagrożenie
występuje głównie dla budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych wzdłuż ulicy
oraz dla terenów ogrodniczych.
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– Miasto  Opole  –  Kanał  Półwieś  –  ulica  Ceglana,  wodę  należy  przepompowywać  do
kanału Ulgi za pomocą pomp przewoźnych, zagrożenie głównie dla mieszkańców Zaodrza,
wysoki poziom wody w kanale powoduje, że utrzymuje się również wysoki poziom wód
gruntowych zalewających piwnice w blokach mieszkalnych oraz rozdzielnie  elektryczne
zasilające bloki mieszkalne na Zaodrzu (głównie ul. Stoińskiego, Nowowiejskiego).

– Miasto  Opole  –  ul.  Krapkowicka, cieki  wodne  Moderz,  Olszynka  po  zamknięciu
przepustu  wałowego  na  kanale  Ulgi,  muszą  być  przepompowywane  przez  pompy
przewoźne,  zagrożenie  występuje  dla  kilku  budynków  mieszkalnych,  zabudowań
zagrodowych oraz firm. 

– Miasto Opole ul.  Oświęcimska – rów melioracyjny przebiegający przez Grotowice, po
zamknięciu przepustu wałowego przy Odrze wodę należy przepompowywać przez wał do
Odry  za  pomocą  pomp  przewoźnych,  występuje  zagrożenie  dla  pobliskich  zakładów
przemysłowych.

– Miasto Opole – przepompownia wód opadowych ul. Oświęcimska –  przepompownia
wymaga modernizacji. 

– Gmina  Ozimek  –  Schodnia –  w  przypadku  wysokiego  stanu  wody  w  Małej  Panwi
zamykany  jest  przepust  wałowy,  wodę  należy  przepompowywać  do  Małej  Panwi  przy
pomocy pomp przewoźnych, zagrożenie występuje dla miejscowości Schodnia, Pustków
oraz Huty Szkła w Jedlicach.

– Gmina  Ozimek  –  Jedlice –  przy  obfitych  lokalnych  opadach  deszczu  występujące
w okolicy przepompownie Szczedrzyk i Jedlice mogą być niewydolne, co w szczególności
pokazała powódź w 2010 r., przepompownie należy wspomagać pompami przewoźnymi,
ponadto  występuje  ryzyko  awarii  pompowni  co  ujawniły  wcześniejsze  powodzie.
Zagrożenie  występuje  dla  Huty  Szkła  Jedlice  oraz  mieszkańców  miejscowości  Jedlice
i Antoniów – Pastwisko.

Zagrożenie powodziowe na terenie powiatu pochodzi głównie od rzek Odry i Małej Panwi.
Z analizy ryzyka powodziowego na podstawie map ISOK wynika, że na terenie powiatu zagrożone
są 22 miejscowości (rzeka Odra) oraz 13 miejscowości (Mała Panew). 

Najbardziej zagrożone powodzią są budynki mieszkalne oraz tereny rolnicze. Zagrożenie
dla  terenów  przemysłowych  występuje  głównie  w  Opolu,  tj.  obszar  parku  przemysłowego
Metalchem oraz  w powiecie  opolskim – Elektrownia  Opole  i  Huta Szkła  w Jedlicach.  Ponadto
w Opolu występuje zagrożenie dla terenu rekreacyjnego, na którym mieści się ogród zoologiczny
(Wyspa Bolko). Zagrożenie powodziowe na terenie gmin Turawa, Łubniany i Niemodlin dotyczy
głównie terenów rolniczych.

Oprócz wyżej wymienionych rzek ujętych w programie ISOK na terenie Opola i powiatu
opolskiego występują  jeszcze inne rzeki  oraz cieki  wodne stwarzające zagrożenie  powodziowe
oraz  podtopień.  Do  tych  rzek  i  cieków  należy  zaliczyć:  Stobrawę,  Budkowiczankę,  Swornicę,
Malinę, Chrząstawę, Jemielnicę, Czarnkę i Brzezinkę.

Oprócz zagrożeń powodziowych dużą uciążliwością są podtopienia występujące bardzo
często na terenie powiatu i  miasta Opola. Podtopienia nie stanowią zagrożeń dla ludzi lecz są
bardzo  uciążliwe  i  przynoszą  starty  materialne.  Wielokrotnie  podczas  obfitych  opadów
atmosferycznych  deszczu  dochodzi  do  zalewania  pojedynczych  budynków  mieszkalnych,
gospodarczych, zakładów oraz terenów rolniczych. Podczas tego rodzaju zdarzeń prowadzone są
przede wszystkim działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegające na wypompowywaniu
wody z zalanych budynków lub terenów. 

Większość  gmin  powiatu  opolskiego  i  miasta  Opola  w  ankietach  sporządzonych  na
potrzeby  Aglomeracji  Opolskiej  wskazała  problem  niedrożnych  rowów  melioracyjnych  oraz
przepustów jako przyczynę zalewania budynków oraz terenów rolniczych. Aby poprawić sytuację
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należy  również  zdiagnozować  problem  przedostawania  się  wody  z  rowów  melioracyjnych  do
budynków.  Należy  przede  wszystkim  poprawić  utrzymanie  czystości  i  drożności  rowów
melioracyjnych  oraz  przepustów.  Część  przepustów  wymaga również  zwiększenia  średnicy,  co
także zostało wskazane w ankietach. 

VI.E. Zagrożenia katastrofami budowlanymi
Zagrożenia takie występują w obiektach budowlanych i  wynikają z niewłaściwego stanu

technicznego obiektów oraz braku właściwej konserwacji, awarii instalacji technicznych, pożarów,
nieprzestrzegania przepisów prawa budowlanego, przypadków losowych trudnych do przewidzenia
(np. huragany, powodzie, gwałtowne opady deszczu lub śniegu itp.). Na terenie działania Komendy
nie stwierdzono występowania budowli szczególnie zagrożonych katastrofami budowlanymi.

W  ramach  współpracy  z  organami  administracji  rządowej  prowadzone  są  praktyki
informowania o zauważonych usterkach technicznych rzutujących na bezpieczeństwo budynków,
budowli  i  innych  obiektów  budowlanych.  Po  przeprowadzeniu  czynności  kontrolno  –
rozpoznawczych  stwierdzone  nieprawidłowości  są  przedmiotem  wydawanych  aktów
administracyjnych,  natomiast  uwagi  wykraczające  poza  obszar  ochrony  przeciwpożarowej
przekazywane są dla podmiotów nadzorujących merytorycznie warunki techniczno – budowlane. 

VI.F. Czynności kontrolno – rozpoznawcze
Sekcja kontrolno – rozpoznawcza w 2016 r. prowadziła przede wszystkim rozpoznawanie

szeroko pojętych zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń w obiektach budowlanych,
zakładach przemysłowych, miejscowościach, obszarach leśnych, zakładach zwiększonego ryzyka
wystąpienia  poważnej  awarii  przemysłowej  i  innych  terenów  oraz  analizowanie  zagrożeń
pożarowych i uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Działania kontrolno – rozpoznawcze koncentrowały się na:
– obiektach  mieszkalnych  wielorodzinnych  ze  szczególnym  uwzględnieniem  budynków

socjalnych,
– obiektach  użyteczności  publicznej  i  zamieszkania  zbiorowego  ze  szczególnym

uwzględnieniem szpitali,
– obiektach,  w  których  konieczne  było  przeprowadzenie  wstępnego  ustalenia  przyczyn

i nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania i rozwoju pożaru,
– obiektach budowlanych, w których stwierdzono zagrożenia życia ludzi,
– wielkopowierzchniowych obiektach handlowych, 
– zakładach  posiadających  toksyczne  środki  przemysłowe  (TŚP)  zaliczonych  do

zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej,
– zakładach i obiektach innych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem,
– obszarach leśnych,
– domach  pomocy  społecznej  celem  wydania  opinii  dotyczących  warunków  ochrony

przeciwpożarowej,
– obiektach odbieranych zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
– obiektach  kontrolowanych  w ramach czynności  kontrolno  –  rozpoznawczych  zleconych

(kategoryzacja hoteli, prowadzący obrót paliwami, imprezy masowe, obiekty przeznaczone
na wypoczynek dzieci i młodzieży itp.),

– obiektach  zobowiązanych  do  posiadania  systemów  sygnalizacji  pożarowej,  stałych
urządzeń gaśniczych, dźwiękowych systemów ostrzegawczych,

– obiektach  objętych  obligatoryjnym  obowiązkiem  połączenia  urządzeń  sygnalizacyjno  –
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alarmowych, w które są wyposażone z KM PSP w Opolu,
– przeprowadzanie kontroli  zgodnie z zawiadomieniem organów wymienionych w ustawie

o PSP, 
– przeprowadzeniu  czynności  kontrolno  –  rozpoznawczych  celem  rozpoznawania

miejscowych zagrożeń oraz przypominania o konieczności stosowania się do zarządzeń
miejscowych,  jak  np.  konieczność  usuwania  śniegu  z  dachów  obiektów
wielkopowierzchniowych itp.,

– reagowano na donosy ludności.

W ramach działań kontrolno – rozpoznawczych w 2016 r.  przeprowadzono łącznie 150
kontroli, w tym 37 odbiorów.

Skontrolowano łącznie 148 obiektów budowlanych i terenów, w tym m.in.:
- użyteczności publicznej - 76
- zamieszkania zbiorowego - 30
- mieszkalnych i wielorodzinnych - 14
- produkcyjnych i magazynowych - 23
- gospodarstwa rolne - 0
- lasy (wg nadleśnictw) - 5
- zakłady zwiększonego ryzyka - 2
- obiekty zabytkowe - 0
- zakłady stwarzające zagrożenie - 0

Do  najczęściej  stwierdzanych  nieprawidłowości  z  zakresu  ochrony  przeciwpożarowej  należy
zaliczyć:
– niezapewnienie  właściwych  warunków  ewakuacji  (niewłaściwa  obudowa  i  wystrój

poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych, brak oddymiania lub zabezpieczenia przed
zadymieniem  klatek  schodowych,  niewłaściwy  kierunek  otwierania  się  drzwi
ewakuacyjnych,  przekroczenie  dopuszczalnych  długości  dróg  ewakuacyjnych,  brak
wymaganej  przepisami  liczby  wyjść  ewakuacyjnych,  zamykanie  drzwi  ewakuacyjnych
w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie),

– brak  prawidłowych  warunków  instalacyjnych  (brak  okresowych  badań  urządzeń
przeciwpożarowych,  brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu,  niesprawność lub brak
badań okresowych instalacji mogących się przyczynić do powstania i rozwoju pożaru tj.
elektrycznej,  odgromowej,  innych  instalacji  technologicznych  charakteryzujących  się
znacznym nagrzewaniem powierzchni zewnętrznych lub działaniem na zasadzie otwartego
ognia),

– brak wyposażenia w sprzęt i urządzenia gaśnicze, 
– brak przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego,
– niezapewnienie dojazdów pożarowych,
– zły stan hydrantów zewnętrznych,
– nieprawidłowości  powodujące  zagrożenie  dla  życia  ludzi  takich  jak:  przekroczenie

dopuszczalnej  długości  dróg  ewakuacyjnych  o  ponad  100%,  zaniżenie  dopuszczalnej
szerokości dróg ewakuacyjnych o ponad 1/3, stosowanie palnych okładzin sufitowych lub
wykładzin podłogowych, brak wymaganej przepisami instalacji  oddymiania lub urządzeń
zabezpieczających  przed  zadymieniem,  brak  wymaganego  oświetlenia  ewakuacyjnego,
występowanie jedynej klatki schodowej przeznaczonej do ewakuacji z materiałów palnych
lub  niezabezpieczonej  do  wymaganej  odporności  ogniowej,  brak  zabezpieczenia  dróg
ewakuacyjnych w sposób określony w warunkach techniczno – budowlanych.
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W toku przeprowadzonych kontroli stwierdzono 266 nieprawidłowości.
Podstawowymi nieprawidłowościami stwierdzanymi podczas przeprowadzania czynności kontrolno
–  rozpoznawczych  związanych  z  dokonywaniem  odbiorów  obiektów  pod  względem  wymagań
ochrony przeciwpożarowej były:
– brak właściwej obudowy pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych,
– brak projektów instalacji urządzeń i instalacji przeciwpożarowych,
– brak stosownych uzgodnień z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
– brak  zapewnienia  właściwych  parametrów  dróg  ewakuacyjnych  (długości  dojścia

ewakuacyjnego, szerokości korytarzy, szerokości biegów i spoczników klatki schodowej),
– brak  zabezpieczenia  przejść  instalacyjnych  w  przegrodach  budowlanych  stanowiących

oddzielenia pożarowe oraz w przegrodach budowlanych posiadających cechy odporności
ogniowej,

– brak zapewnienia właściwej odporności ogniowej i wymaganego stopnia rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budynku,

– brak wydzieleń przeciwpożarowych lub ich niewłaściwe wykonanie,
– brak podziału obiektu na strefy pożarowe,
– brak  prób  i  badań  urządzeń  przeciwpożarowych  potwierdzających  prawidłowość  ich

działania,
– brak rozwiązań technicznych sterujących zamykaniem otworów w razie pożaru,
– brak  podręcznego  sprzętu  gaśniczego,  oznakowania  ewakuacyjnego,  instrukcji

bezpieczeństwa pożarowego oraz instrukcji postępowania na wypadek powstania pożaru.

W  związku  ze  stwierdzonymi  nieprawidłowościami  wydano  80  decyzji  pokontrolnych.
W 5 przypadkach zostały wydane upomnienia z uwagi na niewykonanie zaleceń określonych we
wcześniejszych decyzjach. Niezależnie od tych działań w 16 przypadkach występowano do innych
organów oraz informowano o nieprawidłowościach z zakresu wykraczającego poza kompetencje
PSP. Powyższe zadania w 2016 r.  realizowało 2 strażaków zatrudnionych w sekcji  kontrolno –
rozpoznawczej Komendy.

Wykres 20. Liczba kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości w roku 2016 (stan na 31.12.2016 r.).
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Wykres 21. Średnia liczba nieprawidłowości przypadająca na kontrolowany obiekt (stan na 31.12.2016 r.).

VI.G. Monitoring pożarowy
Monitoring  pożarowy  realizowany  jest  w  oparciu  o  łącza  radiowe  dublowane  łączami

telefonicznymi  komutowanymi.  W  systemie  tym  występuje  pośrednie  centrum  monitorowania
obsługiwane przez operatora systemu monitoringu pożarowego. Jednym z podstawowych zadań
centrum pośredniego jest filtrowanie wszystkich sygnałów technicznych i przesyłanie do KM PSP
w Opolu  wyłącznie  alarmów pożarowych.  Na  terenie  działania  Komendy  monitoring  pożarowy
realizowany jest przez trzech operatorów:
– CERBER  FIRE  SECURITY  Sp.  z  o.o.  ul.  Mirowska  157,  42-200  Częstochowa  –  na

podstawie porozumienia z 18 lipca 2002 r.,
– TP  TELTECH  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Łodzi  przy  ul.  Tuwima  36  –  na  podstawie

porozumienia z 20 listopada 2002 r.,
– PUH  WATRA Buchwald  &  Płucinniczak  Sp.  J.  64-100  Leszno,  ul.  Kościelna  14  –  na

podstawie porozumienia z 07 kwietnia 2011 r.,
- CDSP – POŁUDNIE Sp z o.o., ul. Pułaskiego 11/4, 43 – 300 Bielsko – Biała.

Stan  realizacji  monitoringu  pożarowego  na  terenie  KM  PSP  w  Opolu  (w  nawiasach  podano
zwiększenie liczby w stosunku do roku 2015):
– liczba obiektów wymagających wyposażenia w system sygnalizacji pożarowej – 74(+2)
– liczba obiektów połączonych z KM PSP w Opolu                                                – 84 (+2)

W  2016  r.  do  monitoringu  przyłączono  2  obiekty.  Najpoważniejszym  mankamentem
systemu są  fałszywe alarmy pożarowe z  systemu sygnalizacji  pożaru  przesyłane  do  KM PSP
w Opolu, których w 2016 r. odnotowano 186.  W roku 2016 system monitoringu pożarowego nie
przekazał  informacji  o  faktycznym  pożarze  do  Centrum  Odbiorczego  Alarmów  Pożarowych
Stanowiska Kierowania KM PSP w Opolu. W 2016 r. zanotowano wzrost liczby fałszywych alarmów
z monitoringu pożarowego o 13 w stosunku do roku 2015.  
Największa  liczba  alarmów  fałszywych  z  systemu  monitoringu  pożarowego  miała  miejsce
w obiekcie sztucznego lodowiska Toropol, w garażach podziemnych przy ul. Domańskiego w Opolu
oraz w domach studenckich. Analizując przypuszczalne przyczyny ich powstania należy zwrócić
uwagę, iż były one spowodowane przez celowe uruchamianie Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych,
uruchamianie czujek znajdujących się na korytarzach, w pomieszczeniach kuchni oraz w pokojach.
Częstą przyczyną uruchamiania się czujek było palenie papierosów lub przygotowywanie posiłków
przez studentów. 
Do  pozostałych  przyczyn  alarmów  fałszywych  z  systemu  monitoringu  pożarowego  należą  te
wywołane za pośrednictwem pyłów, aerozoli i źródeł ognia używanych bądź wytwarzanych podczas
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prac  remontowo  –  budowlanych  prowadzonych  w  obiektach  (w  tym  prac  pożarowo
niebezpiecznych),  które  utrzymują się na podobnym poziomie co w roku poprzednim. Ponadto
zdarzały się również sytuacje, w których alarmy fałszywe spowodowane były przez niesprawną
czujkę, która uruchamiała się na skutek usterki technicznej.

VI.H. Dźwiękowy system ostrzegawczy
Dźwiękowy  system  ostrzegawczy  to  system  służący  do  przekazywania  komunikatów

słownych o powstałym zagrożeniu oraz o sposobie postępowania związanym z przeprowadzeniem
skutecznej  i  sprawnej  ewakuacji  ludzi.  Obowiązek  dotyczący  wyposażenia  wskazanych
w  rozporządzeniu  obiektów  istniejących  w  dźwiękowe  systemy  ostrzegawcze  wszedł  w  życie
z dniem 26 czerwca 2005 r.
Na terenie działania Komendy występuje  25 obiektów, w których wymagane jest zainstalowanie
dźwiękowego systemu ostrzegawczego. Do 31 grudnia 2016 r. dźwiękowe systemy ostrzegawcze
wykonane zostały w 21 obiektach:
– w domu handlowym OPOLANIN w Opolu,
– w SDT REAL w Opolu,
– w hipermarkecie MAKRO w Opolu,
– w akademiku SPÓJNIK w Opolu,
– w akademiku KMICIC w Opolu,
– w akademiku MROWISKO w Opolu,
– w hotelu MERCURE w Opolu,
– w CH KAROLINKA 1 w Opolu,
– w TESCO Opole,
– w DH Solaris w Opolu,
– w domu handlowym LEROY MARLIN (na obszarze CH KAROLINKA 2) w Opolu,
– w Domu Studenckim NIECHCIC w Opolu,
– w domu handlowym TURAWA PARK w Zawadzie,
– w CWK w Opolu przy ul. Wrocławskiej 158,
– w Dom EXPO przy ul. Kępskiej 8 w Opolu,
– w Hotelu DeSilva w Opolu,
– na Dworcu Głównym PKP w Opolu,
– w Domu Studenckim SOKRATES w Opolu,
– w Domu Studenckim PRYZMA w Opolu,
– w Domu Studenckim ZAŚCIANEK w Opolu,
– w Domu Studenckim ZYGZAK w Opolu.
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VII. Realizacja zadań kwatermistrzowskich i technicznych

Jednym z kierunków działań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu jest
utrzymanie bazy lokalowej poprzez działania inwestycyjno – remontowe i modernizacyjne.
Komenda Miejska PSP w Opolu zarządza obiektami:
– Opole, ul. Głogowska 24 – obiekty KM PSP w Opolu i JRG nr 1 z siedzibą w Opolu,
– Opole,  ul.  Budowlanych  1  –  obiekty  JRG  Nr  2  z  siedzibą  w  Opolu  –  dzierżawa

pomieszczeń (porozumienie pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP w Opolu i  Komendą
Miejską PSP w Opolu.),

– Niemodlin, ul. Podwale 3 – obiekty JRG nr 3 z siedzibą w Niemodlinie,
– Hangar w Turawie – baza Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno - Nurkowego.

KM PSP w Opolu i JRG Nr 1 z siedzibą w Opolu, ul. Głogowska 24
KM PSP w Opolu i JRG Nr 1 z siedzibą w Opolu zajmuje teren 16004 m 2, na którym znajduje się
7 obiektów budowlanych o łącznej powierzchni użytkowej 4797 m2.
Posiadane  obiekty  są  zróżnicowane  pod  względem  technicznym  i  funkcjonalno  –  użytkowym.
Występuje w nich:
– część biurowa KM PSP wraz ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Miejskiego PSP

w Opolu,
– część socjalno-bytowa dla strażaków systemu całodobowego,
– pomieszczenia garażowe dla samochodów i sprzętu specjalistycznego,
– zaplecze magazynowe,
– magazyn paliw i smarów MPS,
– wspinalnia.

Na  terenie  Komendy  znajduje  się  6  mieszkań  służbowych  o  łącznej  powierzchni  użytkowej
289,49 m2.
Całość zabudowań pochodzi z końca 1989 r. W roku 2015 dokonano termomodernizacji budynków
Komendy  w  zakresie  ocieplenia  przegród  zewnętrznych  (ścian  i  stropów),  wymiany  stolarki
drzwiowej i okiennej, wymiany instalacji CO i CWU, wymiany węzła ciepła, montażu dwóch pomp
ciepła  (powietrze  –  woda),  modernizacji  sieci  ciepłowniczej,  wymiany  w  pomieszczeniach
biurowych opraw oświetleniowych na oświetlenie LED.

JRG Nr 2 z siedzibą w Opolu, ul. Budowlanych 1
Zgodnie  z  Porozumieniem  w  sprawie  zasad  wspólnego  użytkowania  nieruchomości

w Opolu  przy ul.  Budowlanych 1 z  31 marca 2003 r.  pomiędzy KW PSP w Opolu  i  KM PSP
w Opolu,  Jednostka  Ratowniczo –  Gaśnicza  Nr  2  z  siedzibą w Opolu  zajmuje  pomieszczenia
o łącznej powierzchni użytkowej 1373,96 m2, co stanowi 25% ogólnej powierzchni obiektów.

JRG Nr 3 z siedzibą w Niemodlinie, ul. Podwale 3
JRG  Nr  3  z  siedzibą  w  Niemodlinie  zajmuje  teren  4246  m2,  na  którym  znajduje  się

5  obiektów  budowlanych  o  łącznej  powierzchni  użytkowej  1809,6  m2,  zróżnicowanych  pod
względem technicznym i funkcjonalno – użytkowym.
Występuje w nich:
– część biurowa,
– część socjalno – bytowa dla strażaków systemu całodobowego,
– pomieszczenia garażowe dla samochodów i sprzętu specjalistycznego,
– magazyn paliw i smarów MPS,
– wspinalnia,
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– wartownia.
Całość zabudowań pochodzi  z roku 1979.  W roku 2015 dokonano termomodernizacji  budynku
JRG Nr 3 z siedzibą w Niemodlinie w zakresie ocieplenia przegród zewnętrznych (ścian i stropów),
wymiany  stolarki  drzwiowej  i  okiennej,  wymiany  instalacji  CO  i  CWU,  montażu  kolektorów
słonecznych.

Hangar w Turawie – baza Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego
Hangar w Turawie o powierzchni użytkowej 105 m2 mieści się na terenie o powierzchni

820 m2. W latach 2007 – 2008 wykonano w obiekcie wiele prac remontowych dostosowując obiekt
do potrzeb bazy Specjalistycznej Grupy Wodno – Nurkowej przy KM PSP w Opolu.  

Ogólna wartość majątku Komendy

Środki trwałe na ogólną wartość 19 841 640,60

Pozostałe środki trwałe na wartość 2 386 604,24

Wartości niematerialne i prawne 24 364,62

Pozostałe wartości niematerialne i prawne 66 755,17

RAZEM 22 319 364,63

Tabela 21. Ogólna wartość majątku KM PSP w Opolu (stan na 31.12.2016 r.).

Rok 2016

Lp. Rodzaj środka Stan początkowy Stan końcowy Zakupy w 2016 r. Zużycie w 2016 r.

1 Środki pianotwórcze 3 860 kg 2 180 kg 0 kg 1 680 kg

2 Sorbenty 1 600 kg 0 kg 0 kg 1 600 kg

3 Neutralizatory 120 litrów 60 litrów 0 litrów 60 litrów

Rok 2015
1 Środki pianotwórcze 4 380 kg 3 860 kg 2 000 kg 2 520 kg

2 Sorbenty 3 720 kg 1 600 kg 0 kg 2 120 kg

3 Neutralizatory 300 litrów 120 litrów 0 litrów 180 litrów

Rok 2014
1 Środki pianotwórcze 5 100 kg 4 380 kg 3 000 kg 3 720 kg

2 Sorbenty 3 040 kg 3 720 kg 2 000 kg 1 320 kg

3 Neutralizatory 330 litrów 300 litrów 0 litrów 30 litrów
Tabela 22.  Stan ilościowy środków gaśniczych, sorbentów i neutralizatorów oraz ich zużycie w latach 2014 – 2016 r. (dane na 31.12.2016 r.).
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Rok 2016

Lp. Rodzaj paliwa Stan na koniec 2016 r.
(w litrach)

Zakup w 2016 r. (w litrach) Zużycie w 2016 r.
(w litrach)

1 Olej napędowy 11 580 46 405 43 044

2 Etylina Pb 1 320 3 000 3 305

Rok 2015
1 Olej napędowy 8 219 38 389 40 811

2 Etylina Pb 1 625 4 000 4 219

Rok 2014
1 Olej napędowy 10 641 31 024 28 537

2 Etylina Pb 1 844 4 000 3 676
Tabela 23. Stany ilościowe i zużycie paliw pędnych w latach 2014 – 2016 r. (dane na 31.12.2016 r.).

Lp. Wyszczególnienie robót

Finansowanie w PLN

Uwagi
Budżet (zł)

Poza-budżet
(zł)

Udział strażaków
PSP*

KM PSP i JRG Nr 1 z siedzibą w Opolu, ul. Głogowska 24

1
Budynek A – remont gara-
żu głównego, korytarza 
oraz szatni nomexów

1 000,00 0,00 1 400,00
Położenie  tynków  gipso-
wych na ścianach, malowa-
nie.

2

Budynek A – położenie płyt
granitowych na spoczniku  
i stopniach – wejście do 
części JRG od strony pla-
cu

2 500,00 0,00 1 800,00

3
Rozpoczęcie remontu 
świetlicy i sali szkoleniowej
JRG Nr 1

3 500,00 10 000,00 6 000,00

Wymiana  instalacji  elek-
trycznej  i  teletechnicznej,
montaż sufitu podwieszane-
go, położenie tynków deko-
racyjnych na ścianach, mo-
dernizacja  oświetlenia  na
LED, montaż klimatyzacji.

4
Budynek B – remont po-
mieszczenia myjni oraz 
garażu nr 16

400,00 0,00 640,00 Czyszczenie ścian i sufitów,
malowanie

5

Budynek B – remont poko-
ju wypoczynkowego wraz 
zapleczem socjalno – sani-
tarnym

25 000,00 0,00 1 000,00

Wymiana  instalacji,  położe-
nie  tynów gipsowych, poło-
żenie  płytek  ceramicznych
w łazience, wymiana monta-
żu białego, montaż płyty ce-
ramicznej, wymiana mebli

6 Budynek B – remont klatki 
schodowej i korytarza

400,00 0,00 900,00
Czyszczenie  tynków,  uzu-
pełnienie  braków,  malowa-
nie

7

Budynek B – przygotowa-
nie pomieszczeń dla spe-
cjalistycznej grupy ratow-
nictwa wysokościowego

12 000,00 0,00 8 000,00

Montaż instalacji elektrycz-
nych i teletechnicznych, po-
łożenie płytek ceramicz-
nych, tynków gipsowych, 
malowanie.
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8
Budynek B – rozpoczęcie 
prac modernizacyjnych in-
stalacji elektrycznych

4 200,00 0,00 2 000,00

Wymiana części okablowa-
nia, wymiana tablicy ener-
getycznej wraz z zabezpie-
czeniami.

9
Budynek D – remont po-
mieszczenia warsztatowe-
go

5 000,00 0,00 7 000,00

Wylanie nowej posadzki, 
montaż płytek ceramicz-
nych, położenie tynków gip-
sowych i sufitu podwiesza-
nego, malowanie.

RAZEM 54 000,00 10 000,00 37 740,00

JRG Nr 2 z siedzibą w Opolu, ul. Budowlanych 1

1 Remont świetlicy podziału 
bojowego

2 500,00 0,00 2 100,00

Położenie tynków, prace 
malarskie, wymiana starego
oświetlenia na oświetlenie 
LED.

2
Rozpoczęcie prac remon-
towych stacji ochrony dróg
oddechowych (ODO)

8 000,00 0,00 9 000,00

Prace wyburzeniowe, mon-
taż stelaży na ściany i sufity,
mocowanie płyt karton-gips,
montaż instalacji elektrycz-
nych i teletechnicznych.

RAZEM 10 500,00 0,00 11 100,00

JRG Nr 3 z siedzibą w Niemodlinie, ul. Podwale 3

1
Remont 8 pokoi do wypo-
czynku strażaków podziału
bojowego

11 000,00 0,00 15 000,00
Prace budowlane, malar-
skie, wymiana instalacji.

2 Remont korytarza podziału
bojowego

1 200,00 0,00 2 000,00 Prace budowlane, malar-
skie, wymiana instalacji.

3
Kontynuacja remontu biura
d-cy jednostki oraz biura   
nr 24

8 000,00 0,00 1 200,00
Wylanie posadzki, wymiana 
drzwi.

4
Modernizacja części insta-
lacji odprowadzania wody 
deszczowej

500,00 0,00 1 100,00

5
Wykonanie nowej opaski 
wokół części budynku 
głównego

1 000,00 0,00 2 000,00

RAZEM 21 700,00 0,00 21 300,00

SUMA CAŁKOWITA 86 200,00 10 000,00 70 140,00

*- 1 roboczogodzina = 20,00 zł
Tabela 24. Informacja o realizacji zadań remontowych obiektów ( stan na 31.12.2016 r.).
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Lp. Zakupiony (pozyskany) asortyment

Finansowanie w zł

InneBudżet Poza
budżet

1
Defibrylator dla JRG Nr nr 2 z siedzibą w Opolu (darowizna 
rzeczowa)

8 500,00

2 Pozostałe środki trwałe dla JRG Nr 1 0,00

3 Pozostałe środki trwałe dla JRG Nr 2 12 971,68

4 Pozostałe środki trwałe dla JRG Nr 3 24 714,79

5
Sprzęt ratowniczy dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa 
Wysokościowego

1 889,01

6
Sprzęt ratowniczy dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – 
Nurkowego

909,98

7 Sprzęt ratowniczy dla Specjalistycznej Grupy Chem – Eko Opole 7 377,68

8

Sprzęt informatyki i łączności:
Centrala telefoniczna

Rejestrator rozmów
Tablety

Radiotelefony motorola gm 360
Klimatyzator

Akumulatory do radiostacji Motorola
Monitory Samsung

Dyski twarde
Głośniki do radiowęzła

Antywirusy f-secure
Licencje VPN NCP

Przełącznik
Komputer Dell

Podpisy elektroniczne
Drukarka przenośna Canon

Oprogramowanie Office 2013

37 198,89
32 683,56
18 200,31

4 721,38
3 490,00
2 951,93
2 447,70
2 408,09
1 972,88
1 787,72
1 426,80
1 327,17
1 266,90
1 102,94
1 196,79

924,96

9 Odzież specjalna, środki ochrony indywidualnej, umundurowanie 190 457,22

RAZEM 353 428,38 0,00 8 500,00

Tabela 25.  Informacje o zakupionym (pozyskanym) sprzęcie,  sprzęcie ratowniczym, informatyki  i  łączności,  umundurowaniu,  odzieży specjalnej
i środków ochrony indywidualnej w roku 2016 (stan na 31.12.2016 r.).

W roku 2016 przekazano do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:
– OSP Gracze – sygnalizator bezruchu, terminal statusów z modułem GPS,
– OSP Grodziec – urządzenie hydrauliczne LUKAS (zestaw), piła STIHL,
– OSP Zagwiździe  –  centrala  telefoniczna,  konsola  telefoniczna,  aparaty  systemowe  do

centrali, aparaty telefoniczne do centrali,
– OSP Bierkowice – samochód VW Transporter,
– OSP Dąbrowa – samochód osobowy Renault Megane.
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Marka Wiek Stosunek lat do normy Norma wieku Norma

KM PSP w Opolu

Skoda Octavia SLOp 16 160,00% -6 10

Skoda Octavia SLOp 13 130,00% -3 10

Chevrolet Aveo SLOp 10 100,00% 0 10

Nissan Qashqai SLOp 3 30,00% 7 10

JRG Nr 1 z siedzibą w Opolu

Land Rover SLOp 16 133,00% -4 12

Ford Ranger SLOp 6 50,00% 6 12

Toyota Hiace SLKw 10 83,00% 4 12

Lublin II 0557 SLRw 18 150% -6 12

Volvo SL 290 GBA 2,5/16 4 30,00% 8 12

Ford Transit SLRw 1 8,33% 11 12

VW Crafter SLKw 3 25,00% 9 12

Bumar Łabędy SCDz-40 21 105,00% -1 20

Man TGM 18.340 Skw 5 33,33% 10 15

Scania GCBA 5/32 9 60,00% 6 15

Mercedes Atego SCRt 6 30,00% 14 20

Renault KERAX GCBA 8/50 13 86,660% 2 15

Iveco Trakker SCKn 1 6,66% 14 15

JRG Nr 2 z siedzibą w Opolu

Volvo SL 290 GBA 2,5/16/4 3 25,00% 9 12

Renault Mascot GLBA 1/25 12 100,00% 0 12

Iveco Magirus SD-37 8 40,00% 12 20

Ford Transit SBus 7 58,33% 5 12

Scania GCBA 5/32 9 60,00% 6 15

Toyota Hilux SLOp 8 66,66% 4 12

Iveco Eurocargo SRChem 1 6,66% 14 15

JRG Nr 3 z siedzibą w Niemodlinie

Star 1142 SH-21 18 90,00% 2 20
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Opel Astra SLOp 10 66,66% 5 15

Jelcz P-422 GCBA 3,6/24 22 146,66% -7 15

Star-Man GBA 2/16 14 116,66% -2 12

Scania GCBA 5/32 7 46,66% 8 15

Mercedes 17-26 SCRt 24 120,00% -4 20

Renault Trafic SLBus 1 8,33% 11 12

Tabela 26. Wykaz pojazdów w latach w stosunku do normy – stan na 31.12.2016 r.

VIII. Finansowanie Komendy

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu jest jednostką budżetową, czyli
taką jednostką organizacyjną, której wydatki są pokrywane z budżetu państwa.

Rozdział Plan na 2016 r. w zł Wykonanie za 2016 r. w zł % wykonania

75411

Bezpieczeństw publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

Wydatki bieżące

75411

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe

13 690 055,00

70 000,00

13 689 753,20

69 882,45

100

99,8

Tabela 27. Budżet KM PSP w Opolu (stan na 31.12.2016 r.).

                  
W porównaniu z rokiem poprzednim struktura wydatków przedstawia się podobnie.

Zdecydowanie największą część wydatków budżetowych stanowią wynagrodzenia i pochodne oraz
świadczenia  funkcjonariuszy.  Na  płace  funkcjonariuszy  Komenda  wydatkowała  kwotę  11 532
581,82 zł, w tym na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby – 495 174,05 zł, a na
dodatki za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych – 2 187,12 zł.
W  roku  2016  r.  dokonano  zmniejszeń  uposażeń  strażaków  przebywających  na  zwolnieniach
lekarskich  na  kwotę  43 865,24  złotych,  którą  później  wypłacono  jako  nagrody  uznaniowe  za
wykonywanie  zadań  służbowych  w  zastępstwie  strażaków  przebywających  na  zwolnieniach
lekarskich zgodnie z zarządzeniem nr 8/2014 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
w Opolu z 30 lipca 2014 r.

Wydatki rzeczowe, do których między innymi zaliczamy zakup materiałów i wyposażenia,
sprzętu i energii, usług remontowych i pozostałych usług, usług zdrowotnych stanowią ok.11,12%
ogółu wydatków.

Wydatki bieżące zostały zwiększone o środki pieniężne z rezerwy celowej przeznaczonej
na realizacje zadań związanych z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas
wizyty Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków
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2016 w wysokości 18 670,00 zł, z czego zwrócono do budżetu państwa z dotacji kwotę 0,82 zł jako
niewykorzystaną w stosunku do zaplanowanej kwoty na 2016 rok.

Na  wniosek  Opolskiego  Komendanta  Wojewódzkiego  Państwowej  Straży  Pożarnej
w  Opolu  dotacja  celowa  na  2016  r.  została  zwiększona  o  kwotę  56 087,00  zł  w  związku
z koniecznością zabezpieczenia środków na podwyżki dla funkcjonariuszy, a kwota 156  298,00 zł
na doposażenie o 5 etatów naszej jednostki w celu utworzenia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa
Chemiczno – Ekologicznego, natomiast w listopadzie poprzedniego roku zmniejszono nam dotacje
o 25 000,00 zł.
Ogółem  zwrócono  do  budżetu  państwa  niewykorzystaną  kwotę  dotacji  z  rozdziału  75411
w wysokości 301,80 złotych.

Nazwa wydatków (dział 75411 ) Plan na 2016 r. w zł Wykonanie w 2016 r. w zł % wykonania

Wynagrodzenia i pochodne 11 532 794,00 101 532 581,82 100

Świadczenia funkcjonariuszy 635 238,00 635 234,95 100

Wydatki bieżące 1 522 023,00 1 521 936,43 100

Wydatki inwestycyjne:

Zakup centrali telefonicznej i rejestratora 
rozmów

70 000,00 69 882,45 99,8

OGÓŁEM 13 760 055,00 13 759 635,65 100

Tabela 28. Wydatki KM PSP w Opolu w roku 2016 (stan na 31.12.2016 r.).

Środki inwestycyjne pozyskane na sfinansowanie zadania pt.  Zakup centrali telefonicznej
i  rejestratora  rozmów pochodzą  z  Urzędu Miasta  Opola  zgodnie uchwałą  Rady  Miasta  Opola
z 19 maja 2016 roku. Umowę na zakup centrali telefonicznej podpisano 30 czerwca 2016 r. na
kwotę 37 198,89 zł, natomiast na zakup rejestratora rozmów umowę podpisano 20 czerwca 2016 r.
na kwotę 32 683,56 zł.
Powyższe zadanie zrealizowano w sierpniu 2016 r.

W  maju  2016  r.  podpisaliśmy  umowę  z  gminą  Łubniany  na  dofinansowanie  remontu
i  wyposażenia  pomieszczenia  przeznaczonego  do  szkolenia  strażaków  pełniących  służbę
w  jednostkach  Państwowej  Straży  Pożarnej  oraz  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  powiatu
opolskiego (kwota 10 000,00 zł), natomiast w czerwcu 2016 r. podpisaliśmy umowę z Kopalniami
Odkrywkowymi  Surowców  Drogowych  SA  w  Niemodlinie  na  sfinansowanie  zakupu  myjki
ciśnieniowej Kärcher (kwota 5 000,00 zł). Zakup myjki ciśnieniowej Kärcher zrealizowano w lipcu
2016  r.,  natomiast  zakupu  wyposażenia  i  materiałów  budowlanych  dokonano  w  IV  kwartale
ubiegłego roku.
Pozyskane środki w ramach Funduszu Wsparcia PSP zostały w 100% wykorzystane w stosunku do
zaplanowanych wielkości.

 W 2016 roku Komenda podjęła szereg działań zmierzających do pozyskania dodatkowych
środków  finansowych  umożliwiających  jej  funkcjonowanie.  Efektem  podjętych  działań  było
uzyskanie wsparcia finansowego z instytucji samorządowych jak i podmiotów gospodarczych, co
umożliwiło zrealizowanie zadań inwestycyjnych (zakup myjki ciśnieniowej Kärcher, zakup centrali
telefonicznej i rejestratora rozmów), a także dofinansowanie remontu i wyposażenia pomieszczenia
przeznaczonego  do  szkolenia  strażaków  pełniących  służbę  w  jednostkach  Państwowej  Straży
Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu opolskiego.
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Wnioski końcowe

1. W ubiegłym roku  odnotowano spadek liczby  pożarów o  42% (2015 r.  wzrost  o  24%).
Największy  spadek  liczby  pożarów  odnotowano  w  grupie  pożarów  obszarów  leśnych
(spadek o 73%),  w grupie upraw i  obiektów rolnych (spadek o 56%),  w grupie innych
obiektów (spadek o 43%), w grupie obiektów magazynowych (spadek o 28,5%), w grupie
obiektów mieszkalnych  (spadek o  24%),  w  grupie  środków transportu  nie  odnotowano
różnicy, natomiast w grupie obiektów użyteczności publicznej odnotowano wzrost pożarów
o 40%.  Najczęstszą  przyczyną  powstawania  pożarów były  podpalenia  (51% –  na  711
pożarów 363 były spowodowane podpaleniem).

2. W 2016 r. odnotowano po raz pierwszy od roku 2013 zmniejszoną liczbę przyczyn pożarów
związanych z podpaleniami umyślnymi (2013 r. – 473 pożary spowodowane podpaleniem,
2014 r.  –  628  pożarów,  2015 r.  –  771 pożarów, 2016 r.  –  363).  Tendencja  spadkowa
prawdopodobnie  była  spowodowana  sprzyjającymi  warunkami  pogodowymi  (regularne
opady atmosferyczne).

3. W  ubiegłym  roku  jednostki  ochrony  przeciwpożarowej  wyjeżdżały  do  pomiarów  tlenku
węgla – w 29 przypadkach pomiary potwierdziły  wystąpienie  tego niebezpiecznego dla
ludzi gazu. Należy kontynuować akcje informacyjne i edukacyjne  Czad i ogień – obudź
czujność dotyczące  występujących  zagrożeń  wynikających  z  zaniedbań  właścicieli
budynków  w  zakresie  bieżących  przeglądów  i  konserwacji  przewodów  dymowych,
wentylacyjnych  i  urządzeń  grzewczych.  Nadal  należy  zachęcać  mieszkańców  Opola
i powiatu opolskiego do wyposażania mieszkań w czujki dymu i tlenku węgla.

4. W roku 2016 na terenie miasta Opola i powiatu opolskiego odnotowano wzrost o 9% liczby
miejscowych zagrożeń. Największy wzrost miejscowych zagrożeń odnotowano w grupie
obiektów użyteczności publicznej (90%), w grupie środków transportu (o 25%), w grupie
obiektów magazynowych (o 20%), w grupie innych obiektów (o 5%). Natomiast w grupie
obiektów mieszkalnych, leśnych i  upraw rolnych odnotowano zachowanie stabilizacji  na
poziomie z poprzedniego roku, a w grupie obiektów produkcyjnych odnotowano spadek
o 34% (2016 – 12, a w 2015 – 18 miejscowych zagrożeń w  obiektach produkcyjnych).

5. W roku 2016 na terenie  miasta  Opola  i  powiatu  opolskiego odnotowano 182 fałszywe
alarmy  wywołane  systemem  monitoringu  pożarowego,  co  stanowi  59,5%  wszystkich
alarmów  fałszywych  z  ww.  terenu.  W  celu  zmniejszenia  liczby  alarmów  fałszywych
z systemu monitoringu pożarowego należy konsekwentnie prowadzić czynności kontrolno
– rozpoznawcze w obiektach, w których wystąpiła największa liczba tych alarmów, mając
na  uwadze  ustalenie  nieprawidłowości  w  zakresie  funkcjonowania  i  obsługi  systemów
sygnalizacji pożaru.

6. W  zakresie  występowania  zagrożeń  związanych  z  transportem  materiałów
niebezpiecznych zalecane jest przygotowanie parkingów dla pojazdów przewożących TŚP
w  obrębie  szlaków  komunikacyjnych poza  obszarem  zabudowanym,  spełniających
wymagania warunków technicznych. Obecnie został wyznaczony jeden parking na terenie
powiatu  opolskiego,  który  nie  spełnia  wymagań  technicznych  oraz  dwa  stanowiska
przeznaczone  dla  pojazdów  przewożące  ładunki  niebezpieczne  przy  autostradzie  A-4
w MOP II Rzędziwojowice oraz MOP III Młyński Staw. 

7. W  celu  skrócenia  czasów  dojazdu  do  zdarzeń  należy  dążyć  do  włączenia  kolejnych
jednostek  OSP  do  ksrg.  W  szczególności  wydłużone  czasy  dojazdu  stwierdzono  na
podstawie analizy pięcioletniej  statystyki  wyjazdów do zdarzeń na terenie gmin Murów,
Popielów  oraz  Prószków.  W  roku  2016  włączono  do  systemu  trzy  jednostki:  OSP
Goszczowice, OSP Dąbrowa i OSP Przywory. W 2017 r. Komenda Miejska PSP w Opolu
planuje włączyć do ksrg OSP Czarnowąsy.
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8. Wnioski  w  zakresie  przygotowania  do  prowadzenia  działań  przeciwpowodziowych
w zakresie realizacji zadań operacyjnych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej: 

– w związku  z  występującym  cyklicznie  zagrożeniem powodziowym na  terenie  działania
Komendy, należy na bieżąco organizować szkolenia dla jednostek OSP i PSP w zakresie
działań przeciwpowodziowych i ratownictwa na wodach.

– wykorzystanie  do  podwyższania  wałów  przeciwpowodziowych  rękawów
przeciwpowodziowych napełnianych wodą w znacznym stopniu  skraca czas  wykonania
zabezpieczenia. Zabezpieczenie takie wykonywane jest szybciej niż przy pomocy worków
z piaskiem i przez mniejszą liczbę osób. Rękawy i wały przeciwpowodziowe napełniane
wodą  różnej  wielkości  powinny  stanowić  wyposażenie  przeciwpowodziowe  gmin
zagrożonych powodzią, a ich sprawianie powinno być wykonywane przez jednostki OSP.

– biorąc pod uwagę zagrożenie powodziowe na terenie działania Komendy należy dążyć do
zwiększenia liczby wyszkolonych ratowników wysokościowych w zakresie współpracy ze
śmigłowcami podczas akcji ratowniczych.

– w Opolu należy przewidzieć większą ilość slipów do wodowania łodzi (wzdłuż Odry, Kanału
Ulgi, Kanału Młynówka).

9. Podczas  przeglądu  jednostek  OSP  przeprowadzonego  w  2016  r  stwierdzono  braki
w wyszkoleniu:

– 4 jednostki nie posiadają wymaganej liczby wyszkolonych szeregowców OSP,
– 11 jednostek nie posiada wymaganej liczby wyszkolonych naczelników OSP,
– 3 jednostki nie posiadają wymaganej liczby przeszkolonych dowódców OSP,
– 14 jednostek nie posiada wymaganej liczby przeszkolonych osób z zakresu kwalifikowanej

pierwszej pomocy,
– 3 jednostki nie posiadają wymaganej liczby przeszkolonych osób z zakresu ratownictwa

technicznego,
– 12  jednostek  nie  posiada  wymaganej  liczby  przeszkolonych  osób  z  zakresu  działań

przeciwpowodziowych i ratownictwa na wodzie,
– 29 jednostek nie posiada wymaganej  liczby przeszkolonych osób z zakresu kierowców

konserwatorów sprzętu.
W związku z powyższym w roku 2017 należy zorganizować kursy w celu uzupełnienia
wyszkolenia druhów.

10. Należy  na  bieżąco  podejmować  działania  zmierzające  do  wymiany  najbardziej
wyeksploatowanych  samochodów  pożarniczych  Komendy.  Część  samochodów
pożarniczych Komendy jest  znacznie wyeksploatowana, zarówno ze względu na sposób
użytkowania (wyjazdy alarmowe do akcji, praca w trudnych warunkach), jak również ze
względu  na  czasookresy  użytkowania.  Wśród  samochodów  operacyjnych  (osobowych)
50% użytkowanych aut przekroczyło dopuszczalne czasookresy użytkowania.

11. Wśród samochodów pożarniczych ratowniczo – gaśniczych i specjalnych znaczna część
użytkowanych  pojazdów  osiągnęła  lub  przekroczyła  dopuszczalne  czasookresy
użytkowania.

12. W związku z najwyższym stopniem wyeksploatowania pojazdów pożarniczych i potrzebami
operacyjnymi jednostek powinno się w najbliższym czasie podjąć następujące działania:

– zakup  samochodu  specjalnego  podnośnika  hydraulicznego  (40  m)  lub  drabiny
mechanicznej (42 m) do JRG Nr 1 z siedzibą w Opolu,

– zakup  samochodu  lekkiego  dla  Specjalistycznej  Grupy  Ratownictwa  Wysokościowego
funkcjonującej w JRG Nr 1 z siedzibą w Opolu,

– zakup średniego samochodu  ratowniczo-gaśniczego do JRG Nr 2 z siedzibą w Opolu,
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– zakup  samochodu  średniego  ratowniczo-gaśniczego  do  JRG  Nr  3  z  siedzibą
w Niemodlinie,

– zakup  samochodu  specjalnego  ratownictwa  technicznego  do  JRG  Nr  3  z  siedzibą
w Niemodlinie,

– zakup samochodu operacyjnego (osobowego) do Komendy Miejskiej PSP w Opolu.
13. Należy  dążyć  do  uzupełnienia  wyposażenia  pojazdów  Komendy  zgodnie  z  przyjętym

i  zatwierdzonym przez  Komendę Główną PSP normatywami.  W związku  z  tym należy
zakupić samochód gaśniczy do gaszenia pożarów lasów oraz samochód gaśniczy średni
z modułem piany sprężonej.

14. W celu spełnienia wymagań w zakresie prawidłowego funkcjonowania Komendy Miejskiej
PSP w Opolu i  podległych Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych (JRG) należy dokonać
następujących zmian w zakresie funkcji pomieszczeń budynków:

– dostosować  pomieszczenia  do  funkcjonowania  stacji  p.gaz  w  JRG  Nr  2  z  siedzibą
w Opolu oraz JRG Nr 3 z siedzibą w Niemodlinie,

– dostosować pomieszczenia  do funkcjonowania  stacji  dezynfekcji  materiałów i  urządzeń
skażonych chemicznie i biologicznie w JRG Nr 3 z siedzibą w Niemodlinie,

– przeprowadzenie kapitalnego remontu pomieszczeń użytkowanych przez Specjalistyczną
Grupę ratownictwa Wodno – Nurkowego.

15. W  celu  poprawy  skuteczności  prowadzenia  działań  ratowniczo  –  gaśniczych  należy
kontynuować  szkolenia  strażaków  PSP  i  OSP  w  zakresie  gaszenia  pożarów
wewnętrznych.

16. Należy rozwijać współpracę ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Opolska, zwłaszcza przy
wdrażaniu założeń porozumienia Solidarni w obliczu zagrożeń.

17. Od 1 stycznia 2016 r. mocą ustawy z 09 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od
towarów  i  usług  oraz  ustawy  –  Prawo  zamówień  publicznych  dostawa  towarów  dla
jednostek  na  cele  ochrony  przeciwpożarowej  obowiązuje  stawka  podstawowa  23%.
Zmiana  ta  w  znaczny  sposób  spowodowała  uszczuplenie  możliwości  zakupu  nowego
sprzętu  przeciwpożarowego jak i  umundurowania  w naszej  Komendzie.  Szacujemy,  że
skutki  związane  z  zastosowaniem  wyższej  stawki  VAT  spowodowały  wzrost  kosztów
funkcjonowania KM PSP w Opolu w 2016 roku o kwotę ok. 50 000,00 zł.

18. W  celu  poprawy  warunków  edukacji  dzieci  i  młodzieży  z  zakresu  bezpieczeństwa
pożarowego należy w roku 2017 przebudować budynek C należący do Komendy Miejskiej
PSP w Opolu celem utworzenia sal – edukacyjnej oraz historycznej.
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