
Komendant Miejski 

Państwowej Straży Pożarnej 

w Lublinie 

 

 
 

 

 

 

 

 

Informacja o stanie bezpieczeństwa 

 i ochrony przeciwpożarowej na terenie 

miasta Lublin w 2013 r. 
 

 

Lublin, 3 luty 2014 r. 



 Na podstawie art. 14 ust.1 Ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej tekst jednolity Dz. U. nr 

12 poz. 68 z 2009 r. z późniejszymi zmianami, składam celem rozpatrzenia 

niniejszą informację. 

 

 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie realizuje zadania 

nakreślone w ustawach o ochronie przeciwpożarowej i o Państwowej Straży Pożarnej na 

terenie Miasta Lublin oraz Powiatu Lubelskiego. Łączna powierzchnia terenu działania 

wynosi 1826,7 km2 , zaludnienie wg Danych za 2012 rok zbliża się do 500 000 osób w tym  

w Lublinie ok. 355 000 zameldowanych na stałe. W komendzie funkcjonuje 6 jednostek 

ratowniczo-gaśniczych realizujących działania operacyjne na wyznaczonych obszarach 

działania, zlokalizowanych odpowiednio: w Lublinie: JRG1 – ul. Szczerbowskiego, JRG2 – 

ul. Zemborzycka, JRG3 – ul. Metalurgiczna, JRG4 – ul. Węglarza  oraz na terenie powiatu 

lubelskiego: JRG w Bełżycach ul. Wilczyńskiego i JRG w Bychawie ul Armii Krajowej. 

Łącznie w komendzie zatrudnionych jest 287 strażaków i 8 pracowników cywilnych. 

Wskaźnik zatrudnienia wynosi 0,57 strażaka na 1000 mieszkańców. W komendzie 

funkcjonują obecnie cztery grupy ratownictwa specjalistycznego: Grupa Wodno-Nurkowa, 

Grupa Ratownictwa Chemicznego, Grupa Ratownictwa Wysokościowego oraz Grupa 

Ratownictwa Technicznego. Wymienione grupy specjalistyczne włączone są w strukturę 

odwodów operacyjnych i wykonują zadania na potrzeby całego województwa  

a niejednokrotnie także innych województw. Na terenie działania Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej funkcjonuje także ponad 150 jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych (3 na terenie miasta), w tym 20 jednostek włączonych jest do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego. Dzięki ich równomiernemu rozmieszczeniu na terenie powiatu 

lubelskiego zmniejsza się czas dojazdu do zdarzeń.  

 W 2013 roku na terenie miasta Lublina nastąpił spadek ilości zdarzeń w likwidacji 

których uczestniczyła Państwowa Straż Pożarna. Liczba interwencji zmniejszyła się z 2952  

w 2012 roku do 2697 w 2013 roku, czyli wystąpiło o 255 zdarzeń mniej co stanowi spadek  

o 9,5% (wykres nr 1). Wpływ na to miały głównie warunki klimatyczne w szczególności 

przedłużający się w ubiegłym roku okres zalegania pokrywy śnieżnej co ograniczyło zjawisko 

wypalania traw i nieużytków. W przeszłości pożary te występowały bardzo licznie i stanowiły 

dużą część interwencji w okresie wiosennym. Czasami pojawiały się już na koniec miesiąca 

lutego i trwały do maja rzutując na statystyki.  

 Na terenie Lublina występowała od wielu lat tendencja polegająca na dominacji 

pożarów wśród wszystkich zdarzeń. Była to tendencja odwrotna niż w pozostałych powiatach 

naszego województwa, gdzie większość stanowią miejscowe zagrożenia (interwencje inne niż 

pożary). Jednak na skutek wspomnianego przedłużającego się okresu zimowego liczba 

pożarów zmniejszyła się do 1192 (w roku 2012 wystąpiło 1604 pożary) co oznacza spadek  

o 36%. Natomiast miejscowych zagrożeń odnotowano 1386 (w roku 2012 wystąpiło 1264) 

czyli o 9,5% więcej. Po raz pierwszy na terenie Lublina wystąpiło więcej zagrożeń 

miejscowych (51,5%)  niż pożarów (44%) (wykres nr 2). W 2013 roku nie odnotowano 

zdarzeń klasyfikowanych jako duże, natomiast znacznie zmalała liczba zdarzeń średnich z 60  



(2012 r.) do 38 w roku ubiegłym. Liczba zdarzeń średnich w grupie pożarów zmniejszyła się 

z 48 (2012 r.) do 23 w roku ubiegłym (wykresy nr: 3, 4, 5).  

 Nastąpił nieznaczny wzrost liczby miejscowych zagrożeń co nie miało istotnego 

znaczenia na stan bezpieczeństwa na terenie Lublina. Nie było także interwencji, które 

powodowałyby wystąpienie szczególnego zagrożenia dla ludzi i mienia czy utrudnienia  

w prowadzeniu działań ratowniczych. Zmalała liczba wezwań do usuwania rojów owadów, co 

jest efektem kampanii powadzonej w mediach i poprawą świadomości społecznej w tej 

dziedzinie. Utrzymuje się duża liczba wezwań związanych z podejrzeniem wystąpienia 

zagrożenia tlenkiem węgla. Analizując przyczyny zdarzeń dostrzec należy niepokojące 

zjawisko dużego udziału podpaleń . Stanowią one ponad 66% wszystkich pożarów i może nie 

być to jeszcze liczba ostateczna, ponieważ w około 12% pożarów, przyczyna ze względu na 

brak jednoznacznych śladów, nie została ustalona. Dotychczas podpalenia masowo 

występowały w okresie wiosennym i związane były głównie ze zjawiskiem wypalania traw  

i nieużytków. Także większość pożarów śmietników czy pojemników na suchą frakcję jest 

następstwem podpaleń. Najbardziej niepokojące są jednak przypadki podpaleń w obrębie 

zabudowań, ponieważ powodują ryzyko dużych strat oraz realne zagrożenie dla życia  

i zdrowia mieszkańców. Wśród przyczyn pożarów (wykres nr 6) warto zwrócić uwagę także 

na: nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym – 71 przypadków  

(ok.6%), wady instalacji i urządzeń elektrycznych – 40 przypadków (ok. 3,5%) oraz wady 

środków transportu – 19 przypadków (ok. 1,5%). Najliczniejszymi przyczynami 

powodującymi wystąpienie miejscowych zagrożeń (wykres nr 7) w 2013 roku były: 

niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 349 przypadków (25%),  

przyczyn nieustalonych – 130 przypadków (ok. 9%), przyczyn związanych ze zjawiskami 

meteorologicznymi - 268 przypadków (ok. 19%), interwencji związanych z usuwaniem 

owadów i innych nietypowo zachowujących się zwierząt - 39 przypadków (ok. 3%).  

W minionym okresie nie odnotowaliśmy zwiększonej ilości działań spowodowanych siłami 

natury. Zmniejszyła się zacznie liczba miejscowych podtopień, które w przeszłości  stanowiły 

dużą grupę interwencji. W roku ubiegłym odnotowano na terenie lublina 16 ofiar 

śmiertelnych oraz 768 rannych. W wyniku pożarów śmierć poniosły 8 osoby a 70 odniosło 

rany. Natomiast w zdarzeniach klasyfikowanych jako miejscowe zagrożenia (głównie 

wypadki komunikacyjne) śmierć poniosło 8 osób a 698 zostało rannych (dane dotyczące ofiar 

uzyskano na podstawie informacji ze zdarzeń w których uczestniczyły jednostki Państwowej 

Straży Pożarnej i mogą nie pokrywać się z danymi policji). 

          

 Udzielaliśmy pomocy sprzętowej i ludzkiej innym powiatom naszego województwa. 

Specjalistyczne grupy ratownicze i sprzęt techniczny wielokrotnie były wykorzystywane do 

działań poza terenem macierzystym: specjalistyczna grupa wodno-nurkowa interweniowała 

13 razy w działaniach poszukiwawczych na akwenach wodnych, specjalistyczna grupa 

ratownictwa chemicznego uczestniczyła 3 razy w działaniach, a specjalistyczna grupa 

ratownictwa technicznego uczestniczyła 2 razy udzielając pomocy sprzętowej.  

 

W 2013 roku na terenie miasta przeprowadzono łącznie 164 czynności kontrolno-

rozpoznawczych w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, w tym 

kontrole podstawowe, kontrole sprawdzające wykonanie obowiązków nałożonych 



wcześniejszymi decyzjami oraz kontrole w zakresie oceny zgodności wykonania obiektu 

budowlanego z projektem budowlanym przy oddawaniu obiektów do użytkowania. Efektem 

kontroli podstawowych było wydanie 37 decyzji administracyjnych nakładających obowiązki 

usunięcia nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej w narzuconym terminie 

oraz 25 opinii dla kontrolowanych obiektów. Podczas wszystkich kontroli stwierdzono 

łącznie 198 nieprawidłowości, z czego najwięcej w zakresie: 

ewakuacji stwierdzające zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi – 49; 

sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych – 47,  

instalacji użytkowych w budynkach – 22, 

dróg ewakuacyjnych (drożność, oznakowanie) – 11, 

dróg pożarowych – 4, 

ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru - 12, 

W trybie art. 56 prawa budowlanego uczestniczono w 80 odbiorach budynków 

oddawanych do użytkowania stwierdzając nieprawidłowości. W wyniku tego działania 

wydawanych było 39  negatywnych stanowisk  odnośnie pozwolenia na rozpoczęcie 

użytkowania w związku z niezgodnością wykonania obiektów z projektem budowlanym. 

Wydana została decyzja zakazująca eksploatacji instalacji gazu płynnego propan-butan na 

stacji paliw płynnych LUKOIL znajdującej się przy ul. Unii Lubelskiej.  

Na terenie działania jest 142 obiekty objęte obowiązkiem wyposażenia w urządzenia 

sygnalizacyjno-alarmowe, z czego 129  podłączonych zostało poprzez monitoring do 

stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego PSP. Ponadto do Państwowej Straży 

Pożarnej  podłączonych jest 71 obiektów, które nie posiadają  obligatoryjnego obowiązku 

podłączenia. W trakcie roku realizowano działania kontrolne w ramach akcji celowych 

między innymi: kontrola letniego i zimowego wypoczynku dzieci młodzieży, kontrole 

obiektów z listy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz inne. W ramach programu 

„Bezpieczny Lublin” prowadziliśmy akcję edukacyjną dla dzieci i młodzieży polegającą na 

promocji bezpiecznych zachowań. W wyniku akcji wykonaliśmy łącznie 142 działań 

polegających na organizacji pokazów, uczestnictwie w festynach i prezentacjach sprzętu oraz 

przyjmowaniu wycieczek szkolnych w jednostkach ratowniczo-gaśniczych.   

 

Rok 2013 był szczególny ponieważ wykorzystane zostały warunki pozwalające na 

realizację przedsięwzięć o charakterze logistycznym skutkujące pozyskaniem sprzętu 

specjalistycznego na potrzeby działań ratowniczych.  

W konsorcjum z Komendą Powiatową w Świdniku zrealizowany został projekt: „Poprawa 

systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego  

i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A.” złożony  

w odpowiedzi na konkurs nr 05/RPOWL/6.1/2010 w ramach Osi Priorytetowej VI 

Środowisko i czysta energia, Działania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kat. III 

Bezpieczeństwo ekologiczne RPO WL na lata 2007- 2013 współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakupiono następujące 

pojazdy i sprzęt: 

1. Ciężki samochód gaśniczy GCBA 9,5/56 Scania G440, z silnikiem o mocy 440 KM,  

z napędem uterenowionym 6x6 z wyposażeniem do JRG nr 1, 



2. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA-Rt 2,5/25 na podwoziu Renault Midlum 

300.15, z silnikiem o mocy 295 KM, z napędem 4x2, z wyposażeniem do JRG nr 1, 

3. Kontener na środek pianotwórczy lub wodę o pojemności 10.000 litrów  

z wyposażeniem (motopompa Tohatsu 1200 l/min, pompa spalinowa 400 l/min do 

środka pian., sprzęt i armatura wodna) - do JRG nr 1, 

4. Samochód operacyjny Skoda Superb Combi 2.0 TDI, z silnikiem o mocy 140 KM  

z napędem 4x4 z wyposażeniem specjalistycznym - do JRG nr 1, 

 Łączna wartość zakupionych pojazdów i sprzętu w ramach projektu wyniosła 2 347 661 zł.  

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



W ramach zakupów centralnych organizowanych przez Komendę Główną Państwowej 

Straży Pożarnej w Warszawie z projektów współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej otrzymaliśmy w roku ubiegłym następujące pojazdy i sprzęt: 

1. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA-Rt 2,5/16 na podwoziu MAN 

TGM.13.290, z silnikiem o mocy 290 KM, z napędem 4x4, z wyposażeniem do JRG 

nr 2, 

2.  Średni samochód ratownictwa technicznego SRt na podwoziu Renault Midlum  

z silnikiem o mocy 295 KM, z napędem 4x4, z wyposażeniem do JRG nr 1, 

3.  ciężki zestaw hydrauliczny do JRG nr 3, 

4.  średni zestaw hydrauliczny do JRG nr 4, 

Łączna wartość pozyskanego sprzętu wyniosła 2 133 000 zł. 

 
 

 



 
 

 

 
 

Pozyskano także pojazdy i sprzęt z innych jednostek Państwowej Straży Pożarnej z terenu 

województwa który okazał się przydatny w naszej komendzie: 

1. Samochód SH-18 do JRG w Bełżycach, 

2. Samochód operacyjny Skoda Octawia do JRG nr 3, 

3. Łódź płaskodenną z silnikiem strumieniowym 24 KM i przyczepką podłodziową do 

JRG nr 2. 

 



Uzyskaliśmy także środki z innych źródeł: 

Z PZU Życie SA otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości  20 000 zł. które 

wydatkowaliśmy na zakup urządzeń dozymetryczno-pomiarowych dla specjalistycznej grupy 

ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych na 

likwidację skutków klęsk żywiołowych zakupiliśmy motopompę pływającą. 

Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego zakupił w trybie 

awaryjnym (w związku z awarią sprzętu) jeden zestaw komputerowy na potrzeby Miejskiego 

Stanowiska Kierowania. 

W roku ubiegłym przystąpiliśmy do konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przedmiotem którego były 

przedsięwzięcia zmierzające do oszczędności energii. Projekt termomodernizacji obiektów 

Komendy Miejskiej PSP w Lublinie uzyskał akceptację i został przeznaczony do realizacji. 

W roku 2014 Komenda Miejska PSP w Lublinie rozpocznie jego realizację. Uzyskane zostało 

100%  dofinansowanie w wysokości  3 175 000,67 zł. ze środków pochodzących  

z NFOŚiGW.  Projektem objęte zostaną następujące obiekty: 

Budynek Główny KM PSP, Powiatówki, Budynek Magazynowo-Mieszkalny przy  

ul. Szczerbowskiego 6, Budynek JRG 2 i Stacji Obsługi przy ul. Zemborzyckiej 94, Budynek 

Główny JRG w Bełżycach i Budynek Główny JRG w Bychawie. 

Projekt ten uwzględnia modernizację instalacji c.o., docieplenie stropów i ścian, wymianę 

okien, drzwi i bram garażowych, a także modernizację oświetlenia na energooszczędne. 

 

Rok 2013 był dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie rokiem 

jubileuszu 140-lecia funkcjonowania naszej formacji, ale także przełomem w zakresie 

wyposażenia w sprzęt specjalistyczny. Wieloletnie starania i zabiegi zwieńczone zostały 

sukcesem. Strażacy dostali do dyspozycji wiele nowoczesnego sprzętu i wyposażenia, dzięki 

temu mieszkańcy miasta otrzymają skuteczniejszą i szybszą pomoc w sytuacjach zagrożeń. 

Dzięki determinacji i dużemu nakładowi pracy uzyskaliśmy środki na modernizację obiektów 

bez konieczności ponoszenia nakładów budżetowych.  Efektem modernizacji powinno być 

obniżenie kosztów bieżącego utrzymania, poprawa funkcjonalności oraz estetyki. 

Oszczędności które ewentualnie powstaną zostaną  przeznaczone na inne pilne zadania na 

które nie zawsze wystarcza środków budżetowych. Powody do optymizmu daje 

ubiegłoroczna statystyka interwencji, z której wynika zmniejszenie ilości oraz wielkości 

zdarzeń na terenie działania. Na przestrzeni ostatnich kilku  lat widać tendencję do 

stabilizowania się ogólnej liczby interwencji, ilość zdarzeń o rozmiarach dużych i średnich 

stanowi w nich niewielki udział procentowy. Efektem działalności kontrolno-rozpoznawczej 

jest znikoma liczba zdarzeń w strategicznie ważnych obiektach użyteczności publicznej. 

Jednostki ochotniczych straży pożarnych włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego stanowiące odwód operacyjny miasta są coraz lepiej wyposażone, wzrasta też 

poziom ich wyszkolenia.  Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w którym pełnimy wiodącą 

rolę jest w mojej ocenie z każdym rokiem coraz lepiej  przygotowany do likwidacji wszelkich 

zagrożeń i mam nadzieję, że będzie miało to odzwierciedlenie w poczuciu bezpieczeństwa 

obywateli Miasta Lublina 
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doprowadzających, odprowadzających media
komunalne i technologiczne
Wady środków transportu

Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu
środków transportu

Huragany, silne wiatry, tornada

Gwałtowne opady atmosferyczne

Gwałtowne przybory wód, zatory lodowe

Nietypowe zachowania się zwierząt, owadów
stwarzające zagrożenie

Nieumyślne działanie człowieka

Celowe działanie człowieka

Nieustalone
Wykres nr 7



 


