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Działalność operacyjna – statystyka zdarzeń 

W 2021 roku odnotowano 878 interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej, z czego 137 

pożarów (wzrost w stosunku do roku 2020 o 5 interwencje, tj. o 3,78 %), 687 innych 

miejscowych zagrożeń (wzrost o 130 interwencje, tj. 21,61  %)  oraz 54 alarmów fałszywych 

(wzrost o 21 interwencje – 63,64 %). 

 

W 2021 roku odnotowano wzrost interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej  

w porównaniu do roku 2020 o 156 zdarzeń, tj. o 21,61 %. 
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Szczegółowe zestawienie ilości zdarzeń w 2021 roku w porównaniu z latami 

ubiegłymi przedstawia poniższa tabela. 

Rok Pożary 
Miejscowe 
zagrożenia 

Alarmy 
Fałszywe 

Razem 

2010 123 911 11 1045 

2011 161 712 3 876 

2012 185 550 16 751 

2013 99 569 12 680 

2014 142 594 25 761 

2015 180 757 15 952 

2016 136 553 17 706 



2017 114 621 32 767 

2018 186 707 41 934 

2019 174 487 54 707 

2020 132 557 33 722 

2021 137 687 54 878 

 
 

Akcje gaśnicze najczęściej, bo aż 126 razy, kończyły się zaklasyfikowaniem pożaru jako 

pożar mały tj. taki, którego powierzchnia wynosi do 70 m2. Zakończenie ponad 91% akcji 

gaśniczych na takiej powierzchni może świadczyć o wysokiej skuteczności krajowego 

systemu ratowniczo-gaśniczego. Pozostałe interwencje pożarowe to 9  pożarów średnich, 

2 pożary duże. Strażacy najczęściej gasili pożary budynków mieszkalnych (47, w tym 32 

budynków jednorodzinnych),traw i nieużytków (9), śmietników (9), samochodów (16) upraw 

rolnych (23), oraz lasów (1). 

 
Miejscowych zagrożeń w 2021 roku było 687 . Strażacy najczęściej wyjeżdżali do działań 

medycznych (10.190 razy), następnie do zdarzeń  związanych z owadami błonkoskrzydłymi 

(249 interwencje), anomaliami pogodowymi (146 razy) w tym silne wiatry – (117 interwencji) 

oraz wypadkami w komunikacji drogowej (75 razy).  

 

W minionym roku liczba alarmów fałszywych wzrosła (o 21 interwencje), z 33 w roku 2020 do 

54 w 2021).  

 

Zegar pożarniczy – 2021 r. 

 

Rodzaj zdarzenia 
Liczba 

interwencji 
Trend względem 

2020 r. 
Wyjazd do akcji 
ratowniczej co 

pożary 137 + 5 63 godziny i 

 56 minut 

miejscowe 

zagrożenia 

687 + 130 12 godzin i 

45 minut 

alarmy fałszywe 54 + 21 162 godziny i 

13 minut 

razem 878 + 156 9 godzin i  

58 minut 

 

 

W roku 2021 podczas interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej odnotowano 

18 ofiar śmiertelnych oraz 40 rannych. Poniżej porównanie ilości osób rannych oraz ofiar 

śmiertelnych podczas zdarzeń w 2020 oraz 2021 r. 



Rok 2020 2021 

 Pożary 
Miejscowe 

zagrożenia 

Pożary Miejscowe 

zagrożenia 

Ilość zdarzeń 132 557 137 687 

Wypadki ranni 1 66 2 38 

Wypadki śmiertelne 0 12 0 18 

 

W 2021 roku wraz ze wzrostem liczby interwencji jednostek ochrony 

przeciwpożarowej w stosunku do 2020 roku, odnotowano spadek liczby osób rannych 

podczas zdarzeń (spadek o 28 rannych osób). Ponadto należy odnotować wzrost liczby ofiar 

śmiertelnych w stosunku do 2020 roku (wzrost o 6 ofiar śmiertelnych). 

 


