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1. Dofinasowanie OSP latach 2012-2018 (KSRG, dotacje MSWiA dla
jednostek spoza systemu)
ROK

2. Dotacje finansowe z budżetu państwa dla jednostek OSP w latach 2016 – 2018
KSRG
MSW
bieżące

inwestycyjn
e

razem
dotacja

bieżące

2016

162 770,00 26 800,00 189 570,00 133 401,00
PLN
PLN
PLN
PLN

2017

147 574,00 299 401,00 446 975,00
PLN
PLN
PLN

2018

91 784,00
PLN

inwestycyjne

razem

0,00 PLN

133 401,00
PLN

W tym dotacje na zakup
samochodów

180 000,00 271 784,00
OSP Topólno 180 000,00
PLN
PLN

157 116,00 245 280,00 402 396,00 103 616,00
595 616,00 OSP Łęg Probos 395 000
492 000 PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
OSP Sobowo 58 000

Dotacje dla Jednostek OSP w roku 2019
Wszelkie informacje o zasadach udzielania dotacji MSWiA oraz KSRG dla
jednostek OSP
z terenu powiatu płockiego będą zamieszczane na stronie
internetowej KM PSP w Płocku (strazpozarnaplock.pl)
Ogólne zasady dofinansowania MSWiA i KSRG
Dotacja udzielana jest na wydatki: bieżące, inwestycyjne na podstawie
"Zakresu przedmiotowego dotacji MSWiA oraz KSRG" na rok 2019 ogłoszonego
przez KG PSP.
Przyznane środki finansowe z dotacji jednostka OSP jest zobowiązana
wykorzystać tzn. dokonać zapłaty za wydatki związane z realizacją zadania do dnia
określonego w podpisanej umowie.
Pod terminem zakończenia realizacji zadania należy rozumieć termin
określony w podpisanych przez jednostki umowach do którego najpóźniej należy
dokonać płatności za zakupiony asortyment lub usługę. Opłaty dokonane po tych
terminach mogą skutkować odrzuceniem sprawozdania i koniecznością zwrotu
dotacji. Jednostki które nie wydatkowały całej dotacji są zobowiązane do ich zwrotu.
Zwrotu należy dokonać na właściwe konto, wskazane w umowie. Prawidłowy opis
tytułu przelewu znajduje się w umowie. Zwrot powinien zostać dokonany z konta na
które wcześniej została przekazana dotacja.
Przedłożone faktury z realizacji zadania muszą być opłacone do dnia
określającego termin realizacji zadania określony w umowie, fakt dokonania płatności
musi być potwierdzony stosownym dokumentem finansowym nie dotyczy faktur
gotówkowych. Faktury które zostały opłacone po dacie określającej termin realizacji
zadania nie będą uznawane za wydatki związane z umową.
Nie można dokonywać zmian w wysokości przyznanej dotacji pomiędzy
poszczególnymi grupami asortymentowymi zakresu przedmiotowego dotacji
( remonty strażnic, sprzęt transportowy, sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej,
sprzęt informatyki i łączności, wyposażenie osobiste i ochronne, np. (jeżeli
w podpisanej umowie jednostka otrzymała dotację na zakup wyposażenia
osobistego i ochronnego oraz sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej nie
można przesuwać niewykorzystanej kwoty dotacji z jednej grupy do drugiej

możliwa jest zmiana wysokości dotacji na poszczególne pozycje w obrębie
jednej grupy asortymentowej do wartości przyznanej dotacji).
Aby ubiegać się o dofinansowanie ze środków MSWiA
jednostkę OSP niezbędne jest spełnienie poniższych warunków:

i KSRG przez

Jednostka OSP musi posiadać aktualny wpis do KRS (Krajowy Rejestr
Sądowy),oraz konto bankowe którego jest jedynym właścicielem.
Dotacje z Funduszu Sprawiedliwości FS
Zgodnie z Porozumieniem o współpracy zawartym w dniu 28 marca 2018 r.
w Warszawie pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Komendantem Głównym
Państwowej Straży Pożarnej w związku z udzieleniem dotacji celowych z Funduszu
Sprawiedliwości na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w 2018 roku, miało ono na
celu dążenie do maksymalizacji efektywności pomocy udzielanej przez Ochotnicze
Straże Pożarne osobom pokrzywdzonym podczas zdarzeń drogowych. Wynika
z tego że beneficjentem mogły być jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
spełniające warunki do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo –
gaśniczych, niekoniecznie włączone do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.
Wnioski o dotacje składały właściwe samorządy. Łączna kwota przydzielona na
powiat płocki to 437 300,00 zł.
2. Działalność operacyjna.
 Recertyfikacja uprawnień kpp: każdy strażak, który ukończył kurs z ratownictwa
medycznego w zakresie pierwszej pomocy medycznej podlega recertyfikacji
uprawnień medycznych po 3 latach od daty ukończenia kursu.
W przypadku nie przystąpienia do recertyfikacji tracone są uprawnienia w zakresie
pierwszej pomocy medycznej. O planowanych terminach prowadzenia
recertyfikacji informujemy komendantów Gminnych poprzez Urzędy Gmin oraz
pocztą e-mail. Każdorazowo przed terminem egzaminu recertyfikacyjnego
KM PSP w Płocku organizuje jednodniowe szkolenia przypominające, ze
szczególnym uwzględnieniem założeń praktycznych. Planowany termin
egzaminu recertyfikacji uprawnień z zakresu udzielania kwalifikowanej
pierwszej pomocy: 18 czerwca 2019 r.
 Szkolenia doskonalące: każda JRG PSP w Płocku 2 razy w roku prowadzą
szkolenia doskonalące dla OSP w ksrg, oraz dla OSP tzw. wspierających ksrg,
posiadających na swym wyposażeniu sprzęt stosowny do realizowanej tematyki
szkolenia: ratownictwo techniczne z elementami kpp, wysokościowe, chemicznoekologiczne, taktyki gaszenia pożarów wewnętrznych. Prosimy o delegowanie
przedstawicieli jednostek do udziału w ww. szkoleniach. Naczelnicy
jednostek OSP wytypowanych do udziału zostaną powiadomieni
z tygodniowym wyprzedzeniem o dacie przeprowadzenia szkolenia.

 Szkolenia podstawowe strażaków ratowników OSP planowane w 2019 r.:
Lp.
1
2
3
4
5

Kod literowy szkolenia
Szkolenie podstawowe
Szkolenie podstawowe
Szkolenie podstawowe
Kierujących działaniami
Ratownictwo techniczne

Planowana
liczba słuchaczy
rozpoczęcie zakończenie
Data szkolenia

2019-01-19
2019-05-11
2019-09-07
2019-11-16
2019-08-17

2019-04-20
2019-07-28
2019-11-03
2019-12-01
2019-09-01

40
40
40
40
30

Dedykowane

Gm. Słupno
Gm. Bulkowo
Gm. Brudzeń Duży
OSP powiat
OSP powiat

 Badania lekarskie członków OSP biorących bezpośredni udział
w działaniach ratowniczo – gaśniczych: muszą być wykonane zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.11.2009 r. w sprawie
przeprowadzenia okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka Ochotniczej
Straży Pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (Dz. U.
z 2009 r., nr 210 poz. 1627). Badania powinna przeprowadzić osoba uprawniona.
 Warunki do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych:
 wiek 18-65 lat,
 przeszkolenie do udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych,
 badania lekarskie,
 ubezpieczenie.
Przypominamy o obowiązku prowadzenia ewidencji członków OSP oraz posiadaniu
kserokopii ww. dokumentów potwierdzających możliwość udziału w działaniach
ratowniczo – gaśniczych. Powyższe jest przedmiotem inspekcji OSP i podlega
ocenie. Brak dokumentów będzie skutkował wystawieniem oceny negatywnej z całej
inspekcji. Dowódca zastępu OSP udający się na miejsce działań ratowniczogaśniczych ponosi odpowiedzialność za dopuszczenie do działań członków OSP nie
posiadających uprawnień do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
Przypominamy o zachowaniu zasad BHP przy prowadzonych działaniach,
ze szczególnym uwzględnieniem kompletności umundurowania specjalnego
i wyposażenia osobistego ratowników.
 Każdy wyjazd do zdarzenia musi zostać zgłoszony do SK KM PSP w Płocku drogą
radiową lub w przypadku trudności nawiązania łączności telefonicznie na numer
alarmowy 998. Ponadto należy przekazać informację ze zdarzenia do SK KM
PSP w Płocku w przypadku gdy w działaniach nie bierze udział JRG.
 Komenda Miejska PSP w Płocku ponownie przypomina o rzetelnym spisywaniu
danych osób, u których miało miejsce zdarzenie lub są poszkodowane
niezbędnych do sporządzenia informacji ze zdarzeń. Ze względu na często
występujące nieprawdziwe dane lub częściowe, osoby poszkodowane mają

trudnościami w dochodzeniu swoich praw w
ubezpieczycielami. Najczęściej występujące błędy to:






szczególności

przed

jako właściciele podane są nazwiska innych osób niż są w rzeczywistości,
przekręcane nazwiska lub imiona,
błędne adresy,
w przypadku występowania zdarzenia u kilku właścicieli należy podać dane
wszystkich właścicieli (najczęściej pożary lasów i upraw, wypadki drogowe),
brak lub błędne numery rejestracyjne pojazdów uczestniczących w zdarzeniu.



Używanie samochodów operacyjnych i ratowniczo gaśniczych do celów
innych niż operacyjne:
- Każdorazowe zgłaszanie wyjazdu samochodu OSP do Stanowiska Kierowania
Komendanta Miejskiego PSP w Płocku,
- Zabronione jest korzystania z uprzywilejowania w ruchu drogowym podczas
przejazdów nie związanych z dysponowaniem do działań ratowniczo-gaśniczych.
Używanie sygnałów świetlnych i dźwiękowych dopuszczalne jest tylko podczas
działań ratowniczych.
- Zabieranie do działań i przebywanie w samochodzie uprzywilejowanym w ruchu
drogowym osób nieletnich oraz nie posiadających uprawnień do bezpośredniego
udziału w działaniach ratowniczych.


Wykorzystywanie samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego:
Zabronione jest używanie samochodów oraz sprzętu pożarniczego do celów
innych niż związanych z działalnością statutową OSP a zwłaszcza godzących w
prestiż formacji, np. prac prywatnych, prac komunalnych typu zamiatanie ulic itp.



Używanie
samochodów
pożarniczych
przez
osoby
do
tego
nieupoważnione:
Przypominamy, że zbywany samochód pożarniczy powinien być pozbawiony
cech samochodu uprzywilejowanego w ruchu tj. powinny być zdemontowane
sygnały dźwiękowe, światła błyskowe oraz usunięte numery operacyjne.
Każdorazowe zbycie pojazdu na drodze cywilnoprawnej powinno być zgłoszone
w formie pisemnej Komendantowi Miejskiemu PSP w Płocku za pośrednictwem
Wydziału Operacyjnego.



Mocowanie przewożonego sprzętu.
Przypominamy, że sprzęt pożarniczy przewożony na dachach pojazdów
ratowniczo-gaśniczych i w skrytkach pojazdów powinien być zamocowany w
sposób uniemożliwiający jego wypadnięcie podczas uczestniczenia w ruchu
drogowym. Odpowiedzialność za niewłaściwe zamocowanie sprzętu ponosi
Naczelnik danej OSP jak również funkcyjny OSP dowodzący zastępem straży.
Ponownie zwracamy się z prośba o weryfikację wykorzystywanych zamocowań i
usuwania na bieżąco zaobserwowanych nieprawidłowości. Dotyczy to również
zabezpieczenia skrytek pojazdów przed ich otwarciem podczas uczestniczenia w

ruchu drogowym. (Przykład: wypadek drogowy z udziałem samochodu
pożarniczego OSP udającego się do działań ratowniczych w dniu 05 czerwca
2017 roku w wyniku którego wypadkowi śmiertelnemu uległa jedna osoba na
skutek uderzenia niewłaściwie zabezpieczonym bosakiem przewożonym na
dachu pojazdu).


Legalizacje sprzętu:
Przypominamy o obowiązku poddawania przeglądom i legalizacji posiadanego
sprzętu ratowniczego: aparatów ochrony dróg oddechowych, zestawów narzędzi
hydraulicznych, agregatów prądotwórczych, mierników wielogazowych zgodnie
z zaleceniami producenta oraz posiadanymi książkami paszportowymi. Sprzęt
nie posiadający aktualnego przeglądu powinien być wycofany z podziału
bojowego co powinno być potwierdzone zgłoszeniem do Stanowiska Kierowania
KM PSP w Płocku. Niedopuszczalne jest używanie samochodów pożarniczych
zarówno do działań jak i innych działań statutowych OSP bez ważnego
przeglądu technicznego pojazdu.

 Zawody sportowo-pożarnicze 2018
Prosimy o wcześniejsze informowanie o planowanych datach przeprowadzenia
gminnych zawodów sportowo-pożarniczych. Związane to jest z zapewnieniem komisji
sędziowskiej na ww. Przypominamy jednocześnie o zapewnieniu osób do obsługi
technicznej z zawodów i większe zaangażowanie Komendanta Gminnego OSP w
zakresie zapewnienia właściwej dyscypliny osób startujących i widzów. Dla przykładu
w roku ubiegłym podczas zawodów na terenie jednej z gmin powiatu płockiego
Komisja sędziowska ze względu na wulgaryzmy kierowane do jej członków odstąpiła
od kontynuacji zawodów.


Bieżące uzupełnianie danych w SWD PSP

Zgodnie z poleceniem Zastępcy Komendanta Głównego PSP znak CKR-II-0754/264/18 z dnia 04 czerwca 2018 r. dot. zwiększenia nadzoru nad spełnianiem wymagań
w zakresie bezpośredniego udziału członków OSP w działaniach ratowniczo –
gaśniczych i polecenia Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
znak WR.048.6.2018 z dnia 7 sierpnia 2018 roku dot. usunięcia nieprawidłowości
i uzupełnienia braków w systemie SWD-PSP przypominamy o konieczności
bieżącego aktualizowania danych w SWD PSP w zakresie:





wyszkolenia, badań lekarskich, danych teleadresowych i kadrowych
członków OSP (w zakresie określonym w umowach powierzenia przetwarzania danych osobowych),
ubezpieczenia, przeglądów, itp. sprzętu i pojazdów znajdujących się na
wyposażeniu danej OSP,
zestawienia sprzętowego znajdującego się na danym pojeździe
z podziałem na miejsce przewożenia (skrytki, kabina, dach).

W przypadku OSP, które nie uregulują w/w danych, Komenda Miejska PSP
w Płocku nie będzie posiadała pełnej wiedzy na temat osób uprawnionych do udziału
w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ani możliwości dysponowania do działań pojazdów i sprzętu będącego na wyposażeniu OSP. W związku z powyższym może
dojść do sytuacji, kiedy jednostki te nie będą uwzględniane przy dysponowaniu do
działań, rozdziale miejsc na szkolenia członków OSP i przy podziale środków finansowych KSRG, MSWiA i innych (brak pozytywnej opinii Komendanta Miejskiego PSP
w Płocku).
3. Działalność prewencyjna
„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach
jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich
w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych
i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć
tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma
smaku, ani zapachu. W związku z tym, od października ubiegłego roku, prowadzona
jest przez Państwową Straż Pożarną ogólnopolska kampania edukacyjnoinformacyjna pn. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, na temat zagrożeń
związanych z pożarami oraz zatruciem tlenkiem węgla.
W ramach działań
związanych z wyżej wymienioną kampanią prowadzone są m.in. spotkania
w szkołach, podczas których przeprowadzane są pogadanki z kadrą pedagogiczną
na temat zagrożeń związanych z pożarami oraz tlenkiem węgla oraz polecany jest
zakup czujek czadu, które w tani i prosty sposób znacząco zwiększają
bezpieczeństwo każdego z nas w swoich domach i mieszkaniach.
„Kręci mnie bezpieczeństwo”
„Kręci mnie bezpieczeństwo” to kampania społeczna organizowana pod patronatem
Joachima Brudzińskiego – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Głównym
celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane
z bezpieczeństwem. Od kwietnia ubiegłego roku funkcjonariusze służb podległych
MSWiA, w ramach swoich zadań, spotykają się z młodzieżą i przypominają
o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas m.in. jazdy na rowerze,
wypoczynku nad wodą, czy podczas górskich wycieczek. Państwowa Straż Pożarna
czynnie uczestniczy w kampanii przekazując dzieciom, młodzieży i dorosłym
informacje m.in. z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym bezpiecznych zasad
ewakuacji oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodą i udzielania pierwszej pomocy.
„Bezpieczne ferie 2019”
Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie zimowym oraz
podczas ferii zimowych w 2019 roku mazowieccy strażacy prowadzą akcję
„Bezpieczne lodowiska 2019” związaną z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży na
zamarzniętych akwenach.

Akcja „Bezpieczne lodowiska 2019” ma na celu pomoc w organizacji bezpiecznych
lodowisk w tym m.in. wylewanie wody na uprzednio przygotowane ślizgawki m.in.
na terenie boisk szkolnych, parków, ogródków jordanowskich, osiedli itp.
Strażacy udzielą wsparcia w organizacji lodowiska na pisemną prośbę dyrektora
szkoły lub zarządcy terenu. Do prośby należy dołączyć zgodę na pobór wody oraz
zgodę właściciela terenu na wylanie lodowiska. Warunkiem wylania lodowiska jest
właściwe przygotowanie przez zgłaszającego terenu poprzez wyrównanie
nawierzchni, usypaniu band z piasku lub śniegu ewentualnie ustawieniu barierek. Za
bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie lodowiska odpowiada organizator
ślizgawki.

Na zakończenie pragnę złożyć w imieniu Komendanta Miejskiego PSP w Płocku
podziękowania za działalność statutowa i operacyjną, a także złożyć życzenia
w Nowym Roku, przede wszystkim zdrowia, szczęśliwych i bezpiecznych powrotów
z działań i utrzymania poziomu współpracy na poziomie co najmniej obecnym.

