TABL. 7 (43). ZAREJESTROWANA DZIAŁALNOŚĆ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ
REGISTERED ACTIVITY OF THE STATE FIRE DEPARTMENT
WYSZCZEGÓLNIENIE

2000

Liczba zdarzeń ......................................... 18022
poŜary .................................................. 8007
miejscowe zagroŜenia a ........................ 9223
wyjazdy do fałszywych alarmów ...........
792
Ratownicy biorący udział w akcjach
ratowniczych:
w poŜarach ........................................... 64998
w miejscowych zagroŜeniach a ............. 52468
w alarmach fałszywych ......................... 4726
Przyczyny poŜarów:
nieostroŜność osób dorosłych .............. 2528
nieostroŜność osób nieletnich ..............
705
wady urządzeń i instalacji elektrycznej
oraz nieprawidłowa ich eksploatacja
487
nieprawidłowości techniczne i wady
środków transportu ..........................
110
podpalenia ........................................... 1800
pozostałe .............................................. 2377
Straty materialne c (ceny bieŜące) w tys. zł
35341

2005

2007

26557 27512
10451 9231
14997 17307
1109
974

71758 59217
79920 90148
5144 5157
3117
865

2811
560

390

380

201
170
2561 2343
3317 2967 b
75125 47787

2008

SPECIFICATION

30847 Number of events
9631
fires
20328
local threats a
888
false alarms
Rescue personnel participating in rescue
operations:
62304
in fires
100811
in local threats a
4657
in false alarms
Fires caused by:
3154
careless of adults
493
careless of adolescents
defects of devices and electrical
installation as well as incorrect
362
exploitation of them
technical irregularity and defects of means
of transport
155
2027
arsons
3440
other
361466 Material losses c (current prices) in thous. zl

a Katastrofy naturalne, awarie techniczne, wypadki w komunikacji i inne zagroŜenia Ŝycia i mienia. b Dane zmieniono
w stosunku do opublikowanych w poprzedniej edycji Rocznika. c Według szacunków przeprowadzonych bezpośrednio po
akcji gaszenia, obejmujących wartość strat w mieniu nieruchomym i ruchomym.

Ź r ó d ł o: dane Komendy Wojewódzkiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Gdańsku.
a Natural catastrophes, technical failures, transportation accidents and other threats to life and property. b Data have
been changed in relation to data published in the previous edition of the Yearbook. c By valuation conducted directly after

extinction including value of losses of immovable or movable property.
S o u r c e: data of the Voivodship State Fire Department Headquarters in Gdańsk.

