
Komenda Powiatowa PSP w Drawsku Pom  _______________________________________________________________________ 
Plan sieci podmiotów ksrg powiatu drawskiego 

1

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim 

 

 

 

 

 

PLAN  

SIECI PODMIOTÓW KSRG 

POWIATU DRAWSKIEGO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drawsko Pomorskie luty 2015 r. 



Komenda Powiatowa PSP w Drawsku Pom  _______________________________________________________________________ 
Plan sieci podmiotów ksrg powiatu drawskiego 

2

Obszar powiatu drawskiego pod względem operacyjnym jest zabezpieczany przez 
1 jednostkę ratowniczo – gaśniczą PSP oraz 13 jednostek włączonych do krajowego 
systemu ratowniczo – gaśniczego. 

Dodatkowe zabezpieczenie stanowi 8 jednostek OSP typu S, 3 jednostki OSP  
typu M oraz 3 jednostki Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej. 

Plan sieci jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego  został poprze-
dzony opracowaniem analizy zagrożeń oraz analizy zabezpieczenia operacyjnego. 
Analiza zagrożeń udzieliła niezbędnych informacji o zagrożeniach jakie mogą wystą-
pić  na terenie powiatu, natomiast analiza zabezpieczenia operacyjnego pozwoliła  na 
określenie sił i środków niezbędnych do likwidacji lub usuwania potencjalnych zagro-
żeń. 

Z analizy działań ratowniczo gaśniczych w roku 2014 wynika, że 90 % zdarzeń na 
terenie powiatu drawskiego usuwana jest przez jednostki  włączone do ksrg. Jed-
nostki OSP nie włączone do krsg są dysponowane do zdarzeń w obrębie swoich miej-
scowości i najczęściej są to pożary traw i niewielkie miejscowe zagrożenia.  

Wnioski  sformułowane z powyższych analiz pozwalają na stwierdzenie, że 
jednostki ksrg na terenie powiatu są w stanie udzielić niezbędnej pomocy w czasie do 
15 minut w 89 % zdarzeń. 
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Sieć jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo gaśnicze-
go nie pokrywa w pełni obszaru powiatu drawskiego biorąc pod uwagę  
15 minutowe kryterium czasu dojazdu. Obszarem nie zabezpieczonym jest 
niezamieszkała część poligonu drawskiego bez możliwości utworzenia 
jednostki OSP.  

 

Zabezpieczenie obszaru powiatu drawskiego  w zakresie poszczególnych 
rodzajów ratownictwa: 

 

1. Pożary : jednostki są wstanie podjąć skuteczne działania gaśnicze w czasie 
do 15 minut na terenie całego powiatu. Obszary niechronione przez jednostki 
ksrg obejmują niezamieszkałe tereny poligonu. Teren poligonu chroniony jest 
przez jednostki Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej. 

2. Ratownictwo chemiczno – ekologiczne: w sprzęt do ratownictwa che-
miczno-ekologicznego wyposażona jest tylko JRG w Drawsku Pom. Pomimo, 
że taka lokalizacja nie zapewnia dojazdu do miejsca zdarzenia w czasie do 15 
min. na obszarze całego powiatu to jest nieuzasadnione ekonomicznie aby w 
tego rodzaju sprzęt ratowniczy wyposażyć jednostki OSP w KSRG. Szczególnie 
cena tego sprzętu oraz wymóg posiadania wysokich kwalifikacji do jego obsłu-
gi, jak również częstotliwości występowania tego typu zagrożeń uzasadnia ta-
kie właśnie rozmieszczenie sprzętu. Nie mniej jednak jednostki OSP są wypo-
sażone w podstawowy sprzęt i materiały do prowadzenia ratownictwa ekolo-
gicznego (sorbenty, neutralizatory). 

3. Ratownictwo wodne: niewiele ponad 50% powierzchni powiatu jest zabez-
pieczona przez jednostki KSRG z czasem dojazdu do zdarzenia do 15 min. Ko-
nieczne jest wyposażenie następujących jednostek OSP w KSRG w sprzęt do 
ratownictwa wodnego: OSP Rydzewo, OSP Nowe Worowo oraz OSP Wierz-
chowo. Doposażenie tak dużej liczby jednostek nie było by konieczne gdyby 
na terenie powiatu drawskiego właściwie funkcjonowały drużyny WOPR. 
W chwili obecnej ich mobilność i możliwości zabezpieczenia chociażby naj-
większych akwenów na terenie powiatu drawskiego jest niewielka.                                                                                    

4. Ratownictwo na lodzie: na chwilę obecną występują duże braki w wyposa-
żeniu jednostek OSP w odpowiedni sprzęt do ratownictwa lodowego (deska 
lodowa, ubrania do pracy w wodzie). Aby zapewnić dojazd do zdarzeń z zakre-
su ratownictwa na lodzie w granicach do 15 min. należy doposażyć następują-
ce jednostki KSRG w tego typu sprzęt ratowniczy: OSP Nowe Worowo, OSP 
Siemczyno, OSP Machliny, OSP Świerczyna oraz OSP Poźrzadło Wlk. 

5. Ratownictwo drogowe: w sprzęt do prowadzenia ratownictwa drogowego 
wyposażone są na chwilę obecną: JRG Drawsko Pom., 11 jednostek OSP i 1 
jednostka ZSP, z czego w 4 jednostkach OSP (Kluczewo, Siemczyno, Machliny, 
Świerczyna) konieczne jest zastąpienie zestawów typu Combi jako mało efek-
tywnych zestawami zgodnymi z normatywem wyposażenia w zakresie ratow-
nictwa technicznego. Konieczne również jest doposażenie w tego typu sprzęt 
jednostek OSP Nowe Worowo i OSP Poźrzadło.  
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6. Ratownictwo medyczne: działania z zakresu ratownictwa medycznego są 
w stanie podjąć wszystkie jednostki OSP włączone do KSRG. Zachodzi jednak-
że w części jednostek OSP (Wierzchowo, Nowe Worowo, Ostrowice, Złocie-
niec, Biały Zdrój) wymiana toreb OSP R1 na zgodne z normatywem ratownic-
twa medycznego torby PSP R1. Pomimo dość wysokiego standardu wyposaże-
nia w sprzęt istnieją duże braki szkoleniowe, dlatego należy systematycznie 
prowadzić szkolenie  strażaków z zakresu ratownictwa medycznego. 

  

 

Należy w dalszym ciągu dążyć do doposażenia poszczególnych jednostek w niezbęd-
ny sprzęt oraz pojazdy pożarnicze zgodnie normami wynikającymi z: 

1/ Uchwał Zarządu Głównego OSP; 

2/ Strategii rozwoju ksrg na terenie powiatu drawskiego do roku 2020; 

3/ rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 
listopada w sprawie szczegółowych zasad  wyposażenia jednostek or-
ganizacyjnych PSP (Dz.U. z 2014 r. poz.1793).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     Sporządził zespół: 

1. mł. bryg. Jacek Dziurdz 

2. kpt. Andrzej Podolak 

3. kpt. Jarosław Nowicki 

4. kpt.  Michał Bany 
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Plan  
sieci podmiotów  

Krajowego Systemu Ratowniczo –Gaśniczego  
powiatu drawskiego 

 
 
 

 

 
 

 
Legenda: 
 

  
 

 
 

- JRG Drawsko Pom. 

- OSP w KSRG 

- WOP 


