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I. Dane identyfikacyjne 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5,  
02-591 Warszawa (dalej także: MSWiA lub Ministerstwo) 

 

Mariusz Kamiński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji od 14 sierpnia 
2019 r. (dalej także Minister, Minister SWiA), a od 9 sierpnia 2019 r. do 13 sierpnia 
2019 r. zastępujący Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 

– Elżbieta Witek, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji od 4 czerwca 2019 r. 
do 9 sierpnia 2019 r., 

– Joachim Brudziński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji od 9 stycznia 
2018 r. do 4 czerwca 2019 r., 

1. Regulacje prawne i organizacja funkcjonowania krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego. 

2. Sprawowanie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nadzoru 
nad funkcjonowaniem ksrg. 

 

Od 1 stycznia 2019 r. do 30 października 2020 r. Kontrolą objęto także dokumenty 
wytworzone wcześniej lub później, niezbędne dla realizacji celu kontroli. 

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

 

 

 Mirosław Kuśmierczak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 1.
do kontroli nr KPB/35/2020 z 1 lipca 2020 r.  

 Dominik Zimny, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr KPB/36/2020 2.
z 1 lipca 2020 r. 

(akta kontroli Tom I str.1-4) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w zakresie organizacji oraz nadzoru nad funkcjonowaniem krajowego 

systemu ratowniczo-gaśniczego (ksrg). 

Minister SWiA uregulował procedury nadzoru nad działalnością Komendanta 

Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz nad funkcjonującym pod jego 

nadzorem krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym. Minister zapewnił 

odpowiednie zaplecze kadrowe do realizacji zadań związanych z nadzorem, 

funkcjonowaniem oraz kontrolą tego obszaru. Departament Ochrony Ludności 

i Zarządzania Kryzysowego MSWiA, jako wyznaczona jednostka organizacyjna 

ministerstwa, pozyskiwał z Komendy Głównej PSP dokumenty dotyczące m.in. 

funkcjonowania ksrg, analizował je oraz sporządzał sprawozdania i oceny tego 

obszaru, w ramach kontroli zarządczej dla Ministra SWiA. Związane 

z funkcjonowaniem ksrg prośby i wnioski, głównie Ochotniczych Straży Pożarnych, 

a także zapytania parlamentarzystów były prawidłowo rozpatrywane oraz 

zainicjowały w resorcie prace legislacyjne mające na celu zmianę przepisów 

i umożliwienie wprowadzania do użytkowania w jednostkach ochrony 

przeciwpożarowej pojazdów pożarniczych sprowadzanych z zagranicy. Jednostki 

PSP działające w systemie ksrg prowadziły szeroką współpracę z innymi 

podmiotami zarówno w kraju, jak i za granicą uczestnicząc w wielu misjach 

międzynarodowych, współpracując zarówno w ramach UE jak i ONZ.  

Minister sprawował nadzór nad funkcjonowaniem (ksrg), a jego działania skupiały 

się głównie na bieżącym nadzorowaniu funkcjonowania Państwowej Straży 

Pożarnej (PSP).  

NIK zauważa, iż pomimo podejmowanych przez kolejnych ministrów właściwych do 

spraw wewnętrznych działań nie zbudowano ogólnokrajowego cyfrowego systemu 

łączności radiowej, który umożliwia bezpośrednią wymianę informacji pomiędzy 

służbami ratowniczymi. Obecnie funkcjonujący system analogowy nie umożliwia 

sprawnej wymiany informacji pomiędzy wieloma abonentami, co może mieć 

negatywny wpływ na efektywność prowadzonych działań ratowniczych. 

  

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 



 

4 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

1. Regulacje prawne i organizacja funkcjonowania 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 

1.1 Organizacja krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy (ksrg), funkcjonujący w Polsce od 1995 r., jest 
częścią organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, którego celem jest 
ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez walkę z pożarami, innymi 
klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne, medyczne, 
współpraca z jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz 
systemem powiadamiania ratunkowego. 

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy tworzą jednostki ochrony przeciwpożarowej, 
inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze 
umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.  
Ksrg opiera się głównie na utrzymywanej z budżetu państwa Państwowej Straży 
Pożarnej oraz jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych utrzymywanych  
z budżetów samorządowych i dotacji z budżetu państwa.  
Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji ksrg oraz 
ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej 
(Komendant Główny PSP), który podlega ministrowi właściwemu do  
spraw wewnętrznych pełniącemu, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 
1991 r. o ochronie przeciwpożarowej4, nadzór nad funkcjonowaniem krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego.  
Z ksrg współpracują m.in. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), 
Straże Miejskie, Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Straż Graniczna, 
Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Agencja Atomistyki, Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz organizacje pozarządowe, jak: Górskie 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 
Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Poszukiwawcze Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Polski, Związek Harcerstwa Polskiego, Polska 
Misja Medyczna, PCK i inne. 
Minister SWiA zgodnie z dyspozycją art. 14 ust. 2 ww. ustawy rozporządzeniem  
z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego sytemu 
ratowniczo-gaśniczego5 określił w wymaganym zakresie organizację krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego6.  
Minister SWiA rozporządzeniem z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie rozdziału 
środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony 
przeciwpożarowej7 określił również m.in. sposób rozdziału środków finansowych 
przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń uzyskanych z tytułu obowiązkowego 
ubezpieczenia od ognia dla jednostek ochrony przeciwpożarowej. KG PSP, jako 
centralny organ administracji rządowej w sprawach ochrony przeciwpożarowej oraz 
organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, jest jedynym podmiotem 
                                                      
3 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 
sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
4 Dz. U. z 2020 r., poz. 961, ze zm. 
5 Dz. U. poz. 1319, ze zm. 
6 W tym w zakresie funkcjonowania na obszarze powiatu, województwa i kraju, walki z pożarami i innymi klęskami 
żywiołowymi, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego, dysponowania do działań ratowniczych, 
kierowania działaniem ratowniczym, współpracy w ramach posiadanych sił i środków z właściwymi organami i podmiotami 
podczas zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych zagrożeniem czynnikiem biologicznym, w tym podczas zdarzeń o charakterze 
terrorystycznym, prowadzenia dokumentacji działań ratowniczych oraz dokumentacji funkcjonowania ksrg, organizacji 
odwodów operacyjnych, organizacji stanowisk kierowania.  
7 Dz. U. z 2017 r. poz. 1317. 
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dokonującym rozdziału ww. środków na uzasadnione potrzeby jednostek OSP  
i pozostałych jednostek ochrony przeciwpożarowej, wyłącznie na cele określone  
w ustawie.  

(akta kontroli Tom III str.70-72, 396-420, Tom IV str.1-2) 

W okresie objętym kontrolą analiza i ocena funkcjonowania ksrg była dokonywana 
przez Ministra w oparciu o przekazywane przez Komendanta Głównego PSP 
sprawozdania (obszary i zagadnienia) z działalności KG PSP za dany rok. 
Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA (dalej DOLiZK), 
w okresie objętym kontrolą poza zagadnieniami dotyczącymi wyników kontroli 
w pomieszczeniach typu „escape room” oraz kontynuacji prac rozpoczętych  
w 2017 r. dotyczących wprowadzenia regulacji odnośnie używanych pojazdów 
pożarniczych sprowadzanych z krajów UE nie formułował w stosunku do 
Komendanta Głównego PSP innych instrukcji i zaleceń. DOLiZK corocznie 
przedkładał notatkę do właściwego sekretarza stanu w MSWiA dotyczącą propozycji 
celów i mierników dla KG PSP. 

Zgodnie z § 8 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra SWiA w sprawie szczegółowej 
organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego analizę zabezpieczenia 
operacyjnego przeprowadza się z uwzględnieniem obszarów, dla których 
prawdopodobny czas przybycia do zdarzeń pierwszych i kolejnych sił  
i środków podmiotów ksrg wynosi odpowiednio do 8 i do 15 minut, w celu 
wyznaczenia dla nich obszarów chronionych lub ich zmiany. KG PSP 
uszczegółowiła miernik odsetek interwencji ratowniczych, w których jednostka 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie 
krótszym niż 15 minut (w %). Komenda Główna PSP na bieżąco monitorowała 
wartość miernika8, który umożliwia ocenę efektywności działań. Miernik obrazuje 
stan organizacyjno-techniczny ksrg odzwierciedlając gotowość do podjęcia działań 
ratowniczych. Przy jego pomocy wskazywane są także obszary wymagające 
zwiększenia sił w ramach ksrg. Wartość miernika wpisana jest do Wieloletniego 
Planu Finansowego Państwa9, z prognozowaniem na rok następny. Za rok 2019 
przy założeniu ≥ 90 % wartości miernika osiągnięto na poziomie 90,6%. 

Do dnia zakończenia kontroli w MSWiA trwały prace nad zmianą rozporządzenia 
Ministra SWiA z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego, w związku ze zmianą ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej, ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy prawo 
atomowe i ustawy o ochronie przeciwpożarowej10. W dniu 28 sierpnia 2020 r. 
przesłano do Komendanta Głównego PSP uwagi z uzgodnień międzyresortowych. 

(akta kontroli Tom II str. 3-4, 12, 21-47, 398, 402, Tom III 85,  
Tom IV str. 1-2, 9-17, 64-100) 

Minister SWiA rozporządzeniem z dnia 15 września 2014 r.11 określił zakres, 
szczegółowe warunki i tryb włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (dalej rozporządzenie w sprawie 
włączania jednostek do ksrg). W rozporządzeniu tym Minister SWiA nie określił 
sposobu wyłączania jednostek z ksrg poza przypadkiem zakończenia 
obowiązywania porozumienia o ich włączeniu do systemu (§ 3 ust. 3). Na podstawie 
§ 5 właściwy miejscowo komendant powiatowy (miejski) PSP w razie stwierdzenia 
nieprzestrzegania przez jednostkę włączoną do systemu postanowień porozumienia 

                                                      
8 Wyliczenie miernika jest możliwe na podstawie danych zawartych w Systemie Wspomagania Decyzji PSP (SWD PSP) na 
poziomie powiatu, województwa i kraju. 
9 Opracowanego na podstawie zarządzenia nr 59 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2017 r. 
w sprawie trybu postępowania przy opracowaniu i realizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz budżetu 
w układzie zadaniowym (Dz. Urz. MSWiA z 2018 r. poz. 1).  
10 Dz. U. poz. 1593. 
11 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu 
włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. 2014, poz. 1317). 
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zobowiązany został jedynie do wezwania tej jednostki do przywrócenia, 
w wyznaczonym terminie, stanu określonego w porozumieniu. W rozporządzeniu 
brak jest jednak przepisów stanowiących jednoznacznie o wyłączeniu takiej 
jednostki z ksrg, w przypadku nie zachowania standardów określonych 
w porozumieniu. 

Jak wyjaśnił, z upoważnienia Ministra, dyrektor Departamentu Kontroli i Nadzoru 
MSWiA (dalej DKiN), Komendant Główny PSP nie informował dotychczas o pilnej 
konieczności opracowania oddzielnej procedury w zakresie wyłączania jednostek 
z ksrg. W dokumencie pn. Analiza potencjału ratowniczego ochotniczych straży 
pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
opracowywanym w Komendzie Głównej PSP co dwa lata, nie sformułowano wprost 
takiego wniosku. Natomiast kwestia ta może być ewentualnie rozważona po 
dokonaniu konsultacji/analizy przy współpracy oraz w uzgodnieniu z Komendantem 
Głównym PSP.  

Zdaniem NIK wprowadzenie w rozporządzeniu w sprawie włączania jednostek do 
ksrg zapisów mówiących wprost o sposobie wyłączania jednostek ochrony 
przeciwpożarowej z ksrg przyczyniłoby się do większej czytelności i przejrzystości 
tej procedury oraz spowodowałoby stosowanie jednolitych kryteriów wyłączania  
z systemu dla wszystkich jednostek na terytorium całego kraju – obecnie  
w poszczególnych porozumieniach funkcjonują, w zależności od ustaleń stron, 
różne sposoby rozwiązania porozumienia. 

(akta kontroli Tom I str. 324-339) 

1.2 Finansowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 

1.2.1. Zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie przeciwpożarowej koszty funkcjonowania 
jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z budżetu państwa, budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego, dochodów instytucji ubezpieczeniowych oraz 
środków własnych jednostek utworzonych za zgodą Ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych (art.17 ww. ustawy12). 

Budżet państwa uczestniczy w kosztach funkcjonowania jednostek ochrony 
przeciwpożarowej, jeżeli działają one w ramach krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego13. Na podstawie art. 33 ust. 2 ww. ustawy minister właściwy do spraw 
wewnętrznych corocznie określał w drodze rozporządzenia wysokość środków 
finansowych i ich podział pomiędzy ww. podmioty, z zastrzeżeniem ich 
wykorzystania wyłącznie dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony 
przeciwpożarowej. 

W budżecie państwa w części 42 – Sprawy wewnętrzne, w dziale 754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 754409 – 
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej planowane są dotacje celowe na 
dofinansowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do ksrg. Dotacje 
dla Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) udzielane były przez Komendanta 
Głównego Straży Pożarnej w oparciu o zaakceptowane przez Ministra SWiA 
procedury „Tryb i zasady udzielania dotacji z budżetu państwa na zadanie publiczne 
pod tytułem: Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej 
włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”. Jak wyjaśnił,  
z upoważnienia Ministra SWiA, zastępca dyrektora DKiN procedura ma 
zastosowanie do dotacji udzielanych w latach 2017-2020 zgodnie z okresem 

                                                      
12 M.in. zakładowe straże pożarne, zakładowe służby ratownicze, gminne (miejskie) albo powiatowe (miejskie) zawodowe 
straże pożarne, terenowe służby ratownicze lub inne jednostki ratownicze. 
13 Art. 33 ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 

Opis stanu 
faktycznego 
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realizacji Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej i Służby 
Ochrony Państwa w latach 2017-202014. 

W ramach dotacji dla jednostek OSP w 2019 r. zawarto łącznie 16 916 umów. 
Zawarcie umowy było poprzedzone złożeniem przez jednostkę OSP, w trybie 
przewidzianym w art. 33a ust. 3 i 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, wniosku  
z dołączoną opinią komendanta powiatowego (miejskiego) PSP właściwego ze 
względu na teren działania OSP. Dodatkowo w 2020 r. w ramach środków 
pochodzących z rezerwy celowej w części 83, poz. 4 – Przeciwdziałanie i usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych – przeznaczono 40 mln zł na dofinansowanie zakupu 
pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP włączonych do ksrg15. Do dnia 
30 czerwca 2020 r. zawarto 3 361 umów o realizację zadania publicznego 
Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-
gaśniczych. 

(akta kontroli Tom II str.49-52, 203-227, Tom IV str. 1-3, 18-45) 

W 2019 r. wykonanie wydatków ogółem w części 42 w zakresie PSP wyniosło 
407 562,5 tys. zł, w tym z budżetu państwa 400 023,7 tys. zł. KG PSP, łącznie ze 
szkołami PSP oraz Centralnym Muzeum Pożarnictwa, wydatkowała środki  
w wysokości 138 601,4 tys. zł. KG PSP wydatkowała również środki UE na 
współfinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 2014-2020 na 
trzy projekty: Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji 
ratowniczych, Usprawnienie ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I, 
Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV w wysokości 
7 538,8 tys. zł (w pierwszej połowie 2019 r. 6 455,4 tys. zł). 

Środki wydatkowane przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie  
w 2019 r. wyniosły 49 376,8 tys. zł. 

W 2019 KG PSP wydatkowała środki na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych 
(OSP) w wysokości 212 045,5 tys. zł, z tego: 

 74 319,2 tys. zł przekazano jednostkom OSP włączonym do ksrg na realizację 
zadania publicznego Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony 
przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;  

 16 348,8 tys. zł, z poz. 88 rezerwy celowej, z przeznaczeniem na 
realizację zadań publicznych Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony 
przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz 
Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-
gaśniczych; 

 121 377,4 tys. zł przekazano jednostkom OSP na zadanie Przygotowanie 
jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych. 

Terenowe jednostki PSP16 finansowane są w części 85 budżetu państwa 
(wojewodowie), w 2019 r. wydatki w części 85 budżetu państwa wyniosły 
2 964 758 tys. zł. MSWiA nie dysponował szczegółowymi informacjami o wysokości 
wydatków w części 85. 

 (akta kontroli Tom II str. 198-201, 238-348, 398, 402-429, 105-236) 

W I połowie 2020 r. wykonanie wydatków ogółem w części 42 w zakresie PSP 
wyniosło 212 185,8 tys. zł, w tym z budżetu państwa 212 119,8 tys. zł. KG PSP  
w rozdziale 754409 (łącznie ze szkołami PSP oraz Centralnym Muzeum 
Pożarnictwa) wydatkowała środki w wysokości 66 873,3 tys. zł. Ponadto KG PSP 
wydatkowała, tak jak 2019 r., środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 
66 tys. zł.  

                                                      
14 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży 
Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”, Dz. U. z 2019 r., poz. 2198. 
15 MF/FG6.4143.3.45.2020.MF.1115. 
16 Komendy wojewódzkie PSP, komendy powiatowe (miejskie) PSP. 
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Środki wydatkowane przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w wyniosły 
26 314,3 tys. zł. 

W I połowie 2020 KG PSP wydatkowała środki na dotacje dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych (OSP) w wysokości 118 932,3 tys. zł, z tego: 

 49 255,7 tys.  zł wydatkowano dla OSP włączonych do ksrg na dotacje celowe 
z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego Zapewnienie gotowości 
bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego; 

 13 034 tys. zł, z rezerwy celowej poz. 65, z przeznaczeniem na dwa zadania 
publiczne Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej 
włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz Przygotowanie 
jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych; 

 17 115,5 tys. zł na zadanie Przygotowanie jednostek OSP do działań 
ratowniczo-gaśniczych; 

 39 527 tys.  zł, z rezerwy celowej poz. 4, wydatkowano dla OSP włączonych do 
ksrg, na dotacje przeznaczone na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych 
do działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. 

 (akta kontroli Tom II str.198-202, 349-394, 431-444, Tom III 73-82, 427-431) 

Ponadto OSP pozyskiwały środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej. W 2019 r. OSP przekazano łącznie 122 428 tys. zł, a do końca 
2020 r. planowano przekazanie przekazać łącznej kwoty 143 255,8 tys. zł. 

Minister SWiA upoważnił Komendanta Głównego PSP oraz jego zastępców do 
zlecania na podstawie umów (w tym do przyznawania dotacji celowych), w imieniu 
Ministra, jako dysponenta części budżetowej, jednostkom OSP oraz Związkowi OSP 
realizacji zadań publicznych, obejmujących przygotowanie jednostek OSP do 
działań ratowniczo-gaśniczych. W dniu 22 marca 2019 r. Minister SWiA zatwierdził 
„Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 
2019 r.” a w dniu 8 kwietnia 2020 r. tryb i zasady udzielania dotacji dla OSP w 
2020 r. W terminie do 15 kwietnia po zakończeniu każdego kwartału Komendant 
Główny PSP przekazywał Ministrowi zbiorczą informację o zawartych umowach na 
realizację zadania publicznego Przygotowanie jednostek ochotniczych straży 
pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych za dany kwartał. Departament Ochrony 
Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA przedstawiał Ministrowi informacje 
o zawartych umowach w formie notatki służbowej. 

W terminie do 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego Komendant Główny 
PSP przedstawiał Ministrowi SWiA informację o zatwierdzeniu rozliczenia 
udzielonych dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym. 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej jednostki ochrony 
przeciwpożarowej wspierane są środkami finansowymi przekazywanymi KG PSP 
przez zakłady ubezpieczeń (10% sumy wpływów) uzyskanymi z tytułu 
obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, na uzasadnione potrzeby. Środki te KG 
PSP przekazywała w wysokości 50% ochotniczym strażom pożarnym i 50% 
jednostkom ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1-5 i 8 ustawy 
o ochronie ppoż. 

Do dnia zakończenia kontroli MSWiA trwały prace legislacyjne mające na celu 
ustawowe umocowanie Komendanta Głównego PSP do udzielania dotacji 
jednostkom OSP niewłączonym do ksrg oraz Związkowi Ochotniczych Straży 
pożarnych, na zapewnienie gotowości bojowej tych jednostek lub propagowanie 
bezpieczeństwa pożarowego. 

(akta kontroli Tom II str. 60-189, 203-206, 213-227, Tom IV str. 3, 61-63) 
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W projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 zostały ujęte zmiany 
dotyczące PSP, polegające na zwiększeniu wydatków na kwotę ogółem 
227 040 tys. zł, z tego 11 320 tys. zł w części 42 – Sprawy wewnętrzne17 
i 215 720 tys. zł w części 85 – Budżety wojewodów18. 

W ramach nadzoru, w DOLiZK dokonano podsumowania i oceny działalności 
Komendanta Głównego PSP w 2019 roku na podstawie przekazanego 
Sprawozdania (obszary i zagadnienia) z działalności Komendanta Głównego 
Państwowej Straży Pożarnej za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r. 
Sprawozdanie zawierało m.in. zagadnienie pt. Podstawowe informacje finansowe 
oraz Zagrożenie realizacji zadań PSP.  

Zastępca Dyrektora DKiN z upoważnienia Ministra wyjaśnił, że Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z uwagi na dużą dywersyfikację źródeł finasowania 
OSP, ma ograniczone możliwości oszacowania wszystkich kosztów związanych  
z funkcjonowaniem ksrg na terenie kraju. Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji nie posiada uprawnień nadzorczych i kontrolnych nad związkami 
ochotniczych straży pożarnych oraz ochotniczymi strażami pożarnymi w odniesieniu 
do otrzymywanych przez ochotnicze straże pożarne środków pochodzących spoza 
budżetu państwa. 

 (akta kontroli Tom II str. 206, 235-236) 

1.2.2. W okresie objętym kontrolą obszary wymagające dofinansowania w pierwszej 
kolejności zostały zdefiniowane w przepisach powszechnie obowiązujących, tj.: 

 w ustawie o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, 
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020, 
gdzie w art. 3 ust 2 wskazano, że Programem są objęte są również jednostki 
ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego i jednostki ochotniczych straży pożarnych realizujące zadania 
zlecone z zakresu ochrony przeciwpożarowej; 

 w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej19, na mocy której jednostki OSP otrzymały dodatkowe środki 
finansowe w łącznej wysokości 82 mln zł na wsparcie przedsięwzięć/zadań 
z zakresu profilaktyki przeciwpożarowej i społecznej, o których mowa w art. 19 
ust. 1a pkt 2-5 ustawy o ochronie przeciwpożarowej; 

 w corocznie wydawanym, na podstawie upoważnienia zawartego w art. 33 ust 2 
ustawy o ochronie przeciwpożarowej, rozporządzeniu w sprawie wysokości 
środków finansowych i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej 
działających w ramach ksrg, z zastrzeżeniem ich wykorzystania wyłącznie dla 
zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej. 

W ramach dofinansowania zlecanych do realizacji OSP zadań związanych  
z ochroną przeciwpożarową, przygotowaniem jednostek OSP do działań ratowniczo-
gaśniczych oraz zapewnieniem gotowości bojowej jednostek włączonych do ksrg 
dofinansowane były remonty strażnic oraz zakupy: samochodów ratowniczo-
gaśniczych (w ostatnich latach priorytetem były zakupy nowych pojazdów 

                                                      
17 Środki przeznaczone głównie na zakupy paliwa, smarów, ubrań specjalnych, sprzętu ratowniczo-gaśniczego, 
specjalistycznego, remonty pomieszczeń KG PSP i szkół PSP, inwestycje budowlane w szkołach PSP (w tym w Bazie 
Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim), 
zakupy inwestycyjne (m.in. sprzęt transportowy, specjalistyczny, kabina dekontaminacyjna, motopompa, sprzęt kwaterunkowy 
dla szkół PSP). 
18 W tym 74 600 tys. zł na wsparcie ciągłości realizacji ustawowych zadań jednostek organizacyjnych PSP, w szczególności na 
zakupy sprzętu i wyposażenia, remonty obiektów budowlanych, naprawy pojazdów i sprzętu specjalnego oraz 141 120 tys. zł 
na wydatki majątkowe – inwestycje budowlane, zakupy inwestycyjne (głównie sprzęt transportowy, specjalistyczny, łączności, 
kwatermistrzowski, informatyczny i oprogramowanie). 
19 Dz. U. z 2019 r. poz. 1518. 
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ratowniczo-gaśniczych), sprzętu ochrony przeciwpożarowej oraz wyposażenia 
osobistego i środków ochrony indywidualnej20. 

Komendant Główny PSP przedstawił Ministrowi SWiA szczegółową informację  
w sprawie dotacji dla OSP, do której dołączono notatkę służbową DOLiZK wraz  
z opinią dotyczącą zatwierdzenia rozliczenia dotacji dla OSP. 

W 2020 r. w związku z rezygnacją z organizacji obozów dla członków 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz odwołaniem przez Zarząd Główny 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP finału centralnego Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom" z uwagi na zagrożenie 
epidemiczne spowodowane występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2, zaistniała 
konieczność zmiany przeznaczenia środków finansowych zaplanowanych wcześniej 
na powyższe przedsięwzięcia celem wykorzystania ich jeszcze w 2020 r. na inne 
zadania w ramach przyznanego limitu środków. W związku z powyższym, w MSWiA 
dokonano zmiany procedury dotyczącej dofinansowania jednostek OSP pn. Tryb 
i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2020 
roku (załącznik nr 7), celem uwzględnienia ww. zmiany przeznaczenia środków 
finansowych21.  

W okresie objętym kontrolą do Ministerstwa wpłynęły liczne wystąpienia oraz 
prośby/wnioski jednostek OSP (zarówno będących w ksrg, jak też z poza tego 
systemu) dotyczące dofinansowania działalności OSP, udzielenia pomocy 
w zakupie samochodów, przekazania sprawnego używanego sprzętu (doposażenie) 
na rzecz OSP lub wsparcia finansowego przy budowie remizy. Takich wystąpień 
w 2019 roku było ok. 190, natomiast w I połowie 2020 roku - ok. 80.  
Ministerstwo informowało jednostki o obowiązujących przepisach/ procedurach i 
możliwych źródłach dofinansowania i doposażenia OSP. 

Ponadto, do MSWiA wpłynął wniosek Komendanta Głównego PSP (zarówno na 
etapie planowania budżetowego na rok 2019 i 2020, jak również w trakcie roku 
budżetowego 2020) o zabezpieczenie dodatkowych środków budżetowych  
w związku z nowymi zadaniami nałożonymi na krajowy system ratowniczo-gaśniczy, 
wynikającymi ze zmiany ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej. Dodatkowe potrzeby zostały zgłoszone do Ministra Finansów na 
etapie planowania budżetowego na rok 2019 oraz na rok 2020. W obu przypadkach 
budżety w częściach 42 i 85 nie zostały zwiększone przez Ministra Finansów. 

                                                      
20 Z rozliczenia w 2019 r. wynika, że jednostki OSP aspirujące do włączenia do ksrg (podpisano 3 959 umów) zakupiły 96 szt. 
sprzętu transportowego, 8 535 szt. różnego rodzaju sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej (w tym: 212 drabin przenośnych, 
171 pomp do wody zanieczyszczonej, 105 agregatów prądotwórczych, 103 motopompy pożarnicze, 3 245 węży tłocznych, 693 
latarki i 98 latarek czołowych, 377 prądownic wodnych i innych jak: pilarki do drewna, linki strażackie zestawy ratownictwa Rl, 
gaśnice proszkowe, kurtyny wodne, zestawy hydraulicznych narzędzi ratowniczych, itd.), 9 768 szt. wyposażenia osobistego 
i ochronnego niezbędnego do prowadzenia podstawowych działań ratowniczych (w tym: 243 sztuki ubrań specjalnych, prawie 
1,2 tys. hełmów strażackich, 2,8 tys. par specjalistycznego obuwia, ponad 1,9 tys. par rękawic specjalnych, 1,6 tys. kominiarek 
niepalnych, 601 pasów strażackich, 269 kamizelek odblaskowych), 373 sztuki sprzętu informatyki i łączności (w tym: 312 
radiotelefonów, 31 systemów selektywnego alarmowania, 13 megafonów i in.). Ponadto dzięki dofinansowaniu 
wyremontowano 1279 obiektów strażnic. Doposażenie OSP w sprzęt ratowniczy i specjalistyczne wyposażenie miało na celu 
wzmocnienie potencjału operacyjnego oraz podniesienia gotowości bojowej tych jednostek do prowadzenia samodzielnych 
działań ratowniczo-gaśniczych i wpisuje się w obowiązujące przepisy w zakresie warunków, które dana jednostka musi 
spełnić, aby działać w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 
Zakres asortymentu dla jednostek OSP działających w ksrg jest poszerzony o sprzęt niezbędny do wykonywania ratownictwa 
specjalistycznego realizowanego przez te podmioty zgodnie z rozporządzeniem Ministra SWiA w sprawie szczegółowej 
organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz opracowanymi przez Komendanta Głównego Państwowej Straży 
Pożarnej zasadami m.in. w zakresie: organizacji działań specjalistycznych grup ratownictwa wodnego w ksrg, organizacji 
działań poszukiwawczo-ratowniczych w ksrg, organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w ksrg. W 2019 r. 
podmioty włączone do ksrg zakupiły 318 jednostek sprzętu transportowego (w tym samochody ratowniczo-gaśnicze), 4 516 
szt. różnego rodzaju sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej, 24 759 szt. wyposażenia osobistego i ochronnego (w tym: 1320 
kpl. ubrań specjalnych, 255 kpl. lekkich ubrań ochrony przeciwchemicznej z butami i rękawicami, 2 629 hełmów strażackich, 
prawie 6 tys. par specjalistycznego obuwia, ponad 5,8 tys. par rękawic specjalnych, 3 556 kominiarek niepalnych, 220 
kamizelek asekuracyjnych i in.) oraz 391 sztuk sprzętu informatyki i łączności (w tym: 300 radiotelefonów, 24 systemy 
selektywnego alarmowania, 41 ładowarek do radiotelefonów). Ponadto jednostki OSP w ksrg otrzymały dofinansowanie na 
wyremontowanie 1481 obiektów strażnic. 
21 Tryb zatwierdzony przez Ministra SWiA w dniu 7 września 2020 r. 
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Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z dnia 23 czerwca 2020 r. 
dokonał zwiększenia planu wydatków PSP w części 42 – Sprawy wewnętrzne na 
kwotę 12 800 tys. zł z przeznaczeniem dla jednostek OSP na realizację działań 
ratowniczo-gaśniczych. Po dokonaniu przez Komendę Główną PSP oceny sytuacji, 
z wymienionej wyżej kwoty 6 400 tys. zł (tj. 50%) przeznaczone zostało na 
dofinansowanie zakupu 16 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 
jednostek ochotniczych straży pożarnych (I tura konkursu „Bitwa o wozy"). 

Ponadto, plan wydatków PSP został zwiększony z przeznaczeniem dla OSP, w tym 
działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, na podstawie 
decyzji Ministra Finansów środkami z: 

 rezerwy celowej poz. 73 na kwotę 82 000 tys. zł na realizację zadań 
wynikających z art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie przeciwpożarowej; 

 rezerwy ogólnej na kwotę 19 600 tys. zł na dofinansowanie zakupu 49 średnich 
samochodów ratowniczo-gaśniczych (II tura konkursu „Bitwa o wozy"). 

(akta kontroli Tom III str. 5-72, 326, Tom IV str. 4-7) 

1.3 Organizacja i zapewnienie współpracy podmiotom 
uczestniczącym w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, 
współpraca międzynarodowa 

1.3.1. Minister SWiA zarządzeniem nr 40 z dnia 20 lipca 2016 r.22 powołał Radę 
ds. Ratownictwa, jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach nadzoru nad 
ratownictwem górskim i wodnym oraz w sprawach związanych z działaniami 
ratowniczymi prowadzonymi przez ochotnicze straże pożarne w ramach ochrony 
przeciwpożarowej23. Rada odbyła jedno posiedzenie w dniu 5 czerwca 2019 r., które 
obejmowało: 

 informację członków Rady, Komendanta Głównego PSP, przedstawicieli KGP  
o stanie przygotowań i planowanych działaniach w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa podczas sezonu letniego/wakacyjnego 2019 r.; 

 rozpatrzenie zmian treści „Protokołu uzgodnień z dnia 21 czerwca 2018 r.  
w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod 
namiotami”, złożonych przez organizacje harcerskie podczas konsultacji 
z przedstawicielami KG PSP; 

 omówienie podjętych działań w zakresie opracowania przepisów regulujących 
pojęcie „innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym”, zawarte 
w definicji ratownika wodnego w ustawie o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych; 

 przedstawienie informacji o projekcie nowelizacji rozporządzenia Ministra SWiA  
z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia stopni zagrożenia lawinowego 
oraz odpowiadających im zaleceń dla ruchu osób. 

Minister SWiA umożliwił kontynuację współpracy organizacji harcerskich ze 
służbami podległymi i nadzorowanymi przez MSWiA poprzez aktualizację Protokołu 
uzgodnień w zakresie wzmożenia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod 
namiotami z 2018 r. Aktualizacja dotyczyła opracowania wytycznych w zakresie 
organizacji wędrownych obozów harcerskich, w szczególności informowania służb 

                                                      
22 Dz. Urz. MSWiA, poz. 47. 
23 W skład Rady wchodzą: Sekretarz lub Podsekretarz Stanu w MSWiA jako przewodniczący Rady, dyrektor lub zastępca 
dyrektora DZKiOL jako wiceprzewodniczący, przedstawiciele wskazanych przez Ministra podmiotów uprawnionych do 
wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego  oraz  podmiotów odpowiedzialnych za  zapewnienie bezpieczeństwa na 
obszarach wodnych i w górach, przedstawiciel OSP, Policji, PSP oraz naczelnik wydziału zajmującego się nadzorem Ministra 
SWiA nad ratownictwem górskim i wodnym oraz ochroną przeciwpożarową w DOLiZK, jako sekretarz Rady. Do zadań Rady 
należy m.in. wyrażanie opinii i przedstawianie stanowiska dotyczącego regulacji prawnych mających wpływ na bezpieczeństwo 
osób przebywających w górach, na obszarach wodnych oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także projektów aktów 
prawnych w sprawach ratownictwa górskiego i wodnego, ochrony przeciwpożarowej i innych regulacji prawnych wpływających 
na działalność podmiotów w ww. sprawach.  

Opis stanu 
faktycznego 
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przez kierownictwo obozu o miejscu wyruszenia, trasie obozu oraz przedziałach 
czasowych wyznaczonej do przebycia trasy. Aktualizacja wiedzy o miejscu 
przebywania dzieci i młodzieży wpływa na skrócenie czasu dotarcia służb do obozu 
w razie wystąpienia zagrożenia. Aktualizację podpisano w KG PSP 19 czerwca 
2019 r. W ramach współpracy z organizacjami harcerskimi uzgodniono również, 
opracowane w KG PSP, Wytyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla 
harcerskich obozów namiotowych. 

Na podstawie zawartych porozumień system ksrg wspomagają inne służby, 
inspekcje i straże: Policja, Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Ochrony 
Środowiska, Państwowa Agencja Atomistyki, Stacje Ratownictwa Górskiego, 
Państwowe Ratownictwo Medyczne, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, 
a wśród organizacji pozarządowych Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Warmiński Aeroklub Polski, Związek 
Harcerstwa Polskiego, Polska Misja Medyczna, Polski Związek Alpinizmu, 
Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. 

 (akta kontroli Tom II str.5-6, 10, 191-195, 207-208) 

1.3.2. W 2001 r. w celu lepszego reagowania na poziomie Unii Europejskiej na 
klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka, takie jak pożary, 
powodzie, zanieczyszczenia mórz, trzęsienia ziemi, huragany i awarie przemysłowe, 
ustanowiono Unijny Mechanizm Ochrony Ludności (UMOL)24. Polska zgłosiła do 
Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności moduły Państwowej Straży Pożarnej 
w postaci ciężkiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej HUSAR POLAND25 
(z możliwością zadysponowania w wariancie średnim) oraz 2 moduły pomp wysokiej 
wydajności (HCP). Grupy te tworzone są w oparciu o specjalistyczne grupy 
ratownicze w ramach centralnego odwodu Komendanta Głównego PSP. 

Ponadto funkcjonuje grupa GFFFV (moduł gaszenia pożarów lasów z ziemi  
z użyciem pojazdów) - 6 modułów (Kraków, Białystok, Poznań, Olsztyn, Szczecin, 
Wrocław) oraz CBRN (moduł wykrywania skażeń chemicznych, biologicznych, 
radiologicznych i nuklearnych oraz pobierania próbek) - 4 moduły (Warszawa, 
Katowice, Kraków, Poznań). 

Europejska pula ochrony ludności ma formę puli dobrowolnie zgłoszonych zdolności 
reagowania państw członkowskich, obejmuje moduły, inne zdolności reagowania 
oraz ekspertów. Uruchamianie zasobów odbywa się na wniosek Centrum 
Koordynacji Reagowania Kryzysowego UE (ERCC), po analizie prośby kraju 
dotkniętego katastrofą.  

Jako międzynarodowy punkt kontaktowy w ramach UMOL zgłoszono Krajowe 
Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy Głównej PSP. 
MSWiA w ramach kontaktów roboczych z Centrum monitoruje działania związane ze 
zgłoszeniem medycznego zespołu ratowniczego do UMOL.  
Procedury uzgadniania decyzji władz krajowych o zwrócenie się o pomoc 
międzynarodową oraz występowania i otrzymywania pomocy za pośrednictwem 
Dyrekcji Generalnej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności Komisji 
Europejskiej (ERCC-DG ECHO) określono w Krajowym Planie Zarządzania 
Kryzysowego. 

Zastępca Dyrektora DKiN z upoważnienia Ministra SWiA wyjaśnił, że współpraca 
w obszarze międzynarodowej ochrony ludności odbywa się w ramach opiniowania  

                                                      
24 Mechanizm ten opiera się na dobrowolnym systemie wzajemnej pomocy i zasobach zaoferowanych przez państwa 
członkowskie. UE koordynuje i uzupełnia działania podejmowane na szczeblu krajowym w celu zapobiegania klęskom 
i katastrofom, zapewniania gotowości i reagowania na nie. 
25 W dniach 10-14 czerwca 2019 r. na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu przeprowadzono 
recertyfikację Ciężkiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej do działań międzynarodowych HUSAR POLAND. Wymóg 
recertyfikacji, wynikający z przepisów INSARAG (Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwania i Ratownictwa) ma na 
celu potwierdzenie najwyższych standardów w zakresie prowadzonych działań i jest realizowany w cyklu 5-letnim. 
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i konsultowania w trybie obiegowym/roboczym projektów instrukcji dla 
przedstawiciela Polski na posiedzenia grupy roboczej Rady UE ds. ochrony ludności 
(PROCIV), na posiedzenia Komitetu Ochrony Ludności oraz posiedzenia 
Dyrektorów Generalnych Ochrony Ludności Unii Europejskiej, Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego i państw kandydujących, a także projektów stanowisk 
Polski, które są rozpatrywane na posiedzeniu Komitetu do Spraw Europejskich w 
zakresie ochrony ludności. W spotkaniach na szczeblu UE dotyczących 
problematyki ochrony ludności uczestniczy Szef Cywilnej Obrony Kraju oraz jego 
przedstawiciele. 

W okresie objętym kontrolą w ramach UMOL realizowano następujące działania: 

 18 grudnia 2019 r. PSP w ramach międzynarodowych działań humanitarnych 
konwojowała pomoc rzeczową (500 łóżek polowych z zasobów Agencji Rezerw 
Materiałowych) do nawiedzonej przez trzęsienie ziemi Albanii; 

 w okresie marzec – czerwiec 2020 r., w ramach współpracy MSWiA oraz 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, udzielono pomocy humanitarnej w walce  
z epidemią koronawirusa, wysyłając transporty maseczek oraz płynu do 
dezynfekcji do Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii 
Północnej i Serbii. 

W ramach UMOL PSP organizowała i koordynowała również międzynarodowe akcje 
humanitarne polegające na przekazaniu środków ochrony indywidualnej (maseczki 
medyczne i ochronne, płyn dezynfekujący, fartuchy i kombinezony, respiratory i leki) 
na Białoruś, Ukrainę i Mołdawię. 

Minister SWiA powierzył Komendantowi Głównemu PSP organizację w Polsce 
Globalnego Spotkania Międzynarodowej Grupy Doradczej ONZ do spraw 
Poszukiwań i Ratownictwa (INSARG)26. W związku z przebiegiem pandemii COVID-
19 spotkanie planowane w dniach od 2 do 10 października 2020 r. przełożono na 
rok 2021.  

Ponadto Polska podpisała umowy dwustronne o wzajemnej pomocy podczas 
katastrof i klęsk żywiołowych ze wszystkimi krajami sąsiednimi.  

 (akta kontroli Tom II str.6, 209-210, 444, Tom III str. 147-151, 269-325, 354-394, 
421-425, Tom IV str. 46-60) 

1.4 Działania MSWiA w zakresie wspierania rozwoju ksrg 

1.4.1 Minister SWiA, w okresie objętym kontrolą, w ramach nadzoru nad PSP, nie 
poddawał szczegółowej analizie rozkazu Komendanta Głównego PSP w sprawie 
centralnego odwodu operacyjnego27, jak również nie zgłaszał uwag do jego 
organizacji, bądź funkcjonowania. W analizowanym okresie nie wpływały sygnały, 
bądź informacje wskazujące na nieprawidłowości w funkcjonowaniu centralnego 
odwodu operacyjnego.  

Minister SWiA był informowany przez Komendanta Głównego PSP o umowach 
cywilnoprawnych zawieranych przez niego z podmiotami, które zgodziły się 
współdziałać w akcjach ratowniczych. W okresie objętym kontrolą Minister SWiA nie 
wnosił uwag lub zastrzeżeń do treści ww. umów. Do MSWiA nie wpływały sygnały, 

                                                      
26 Współpraca jest realizowana na podstawie Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 46/182 z 19 grudnia 1991 r. 
Wzmacnianie koordynacji pomocy humanitarnej Narodów Zjednoczonych w sytuacjach nadzwyczajnych oraz Rezolucji 
Zgromadzenia ogólnego ONZ nr 57/150z dnia 16 grudnia 2002 r. Podnoszenie efektywności i koordynacji międzynarodowych 
działań poszukiwawczo-ratowniczych na obszarach zurbanizowanych. INSARG funkcjonuje w 90 krajach, współpracuje 
w ustalaniu standardów grup poszukiwawczo-ratowniczych wysyłanych do krajów dotkniętych m.in. trzęsieniami ziemi oraz 
w zakresie metodologii służącej międzynarodowej/wielostronnej koordynacji operacji ratowniczych. 
27 Rozkaz nr 19 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie organizacji centralnego 
odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. Urz. KGPSP poz. 6) zmieniony rozkazem nr 34 
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji centralnego odwodu 
operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. Urz. KGPSP poz. 19). 
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bądź informacje wskazujące na nieprawidłowości w umowach z podmiotami,  
o których mowa w rozporządzeniu w sprawie włączania jednostek do ksrg. 
Komenda Główna PSP na bieżąco, jak również w rocznym sprawozdaniu ze swojej 
działalności, przekazywała do MSWiA informację odnośnie liczby jednostek OSP 
włączonych do ksrg.  

(akta kontroli Tom I str. 125-187, 324-339) 

1.4.2 Komendant Główny PSP informował Ministra SWiA o potrzebie pozyskania 
dodatkowych etatów w jednostkach ratowniczo-gaśniczych (JRG) PSP, co związane 
było z rozbudową sieci ksrg. Dyrektor DKiN wyjaśnił, że od 1 stycznia 2018 r. 
zwiększono liczbę etatów funkcjonariuszy PSP o 490, a dalsze zwiększanie liczby 
etatów w PSP i ich rodzaj (funkcjonariuszy/pracowników cywilnych) uzależnione 
będzie od możliwości finansowych budżetu państwa. Stwierdził ponadto, że Minister 
SWiA ma świadomość problemów, które dotykają służby realizujące zadania 
z zakresu ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego, zarówno publiczne, jak 
i społeczne, a także całą strefę administracji publicznej. Jednymi z najistotniejszych 
problemów, które mają charakter systemowy są m.in. niski współczynnik 
zastępowalności kadrowej (również pokoleniowej - starsi pracownicy przechodzą na 
zaopatrzenie emerytalne, a w ich miejsce brak jest nowej kadry, która byłaby 
w stanie zapewnić ciągłość merytoryczną), braki osobowe w instytucjach 
administracji publicznej, służbach państwowych, organizacjach społecznych, duża 
fluktuacja kadr itp. Wyżej wskazane problemy nie mogą znaleźć swojego 
rozstrzygnięcia przez zwykły zabieg natury legislacyjnej, gdyż w znaczącej mierze 
mają one charakter pozanormatywny, a dotyczą kwestii społecznych, 
gospodarczych czy kulturowych. Wiele z tych problemów ma swoje źródła 
w nieodwracalnych procesach demograficznych, czy też przemianach społeczno-
kulturowych, które nie sprzyjają, np. działalności woluntarystycznej, prospołecznej. 
Dochodzą do tego również problemy natury gospodarczej, które także oddziałują na 
skuteczne funkcjonowanie m.in. służb publicznych (w tym ratowniczych), co 
w obliczu zbliżającego się kryzysu gospodarczego związanego z przedłużającą się 
sytuacją epidemiczną, może skutkować tym, że wydatki budżetowe na 
poszczególne cele publiczne, np. związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 
powszechnego, mogą być znacząco ograniczone (zmniejszenie wpływów do 
budżetu państwa).  

Minister SWiA posiadał wiedzę o problemach, z którymi mierzą się OSP, jednak nie 
miał bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie tych jednostek, gdyż OSP jako 
stowarzyszenia są podmiotami niezależnymi od Ministra SWiA. 

W ustawie o ochronie przeciwpożarowej określone zostały uprawnienia członków 
OSP dotyczące zabezpieczenia finansowego28. W kwestii zwiększenia motywacji 
finansowych dla ratowników – ochotników Minister SWiA wyjaśnił, że może 
podejmować działania znajdujące się jedynie w zakresie jego właściwości rzeczowej 
oraz możliwości i kondycji finansowej części budżetowej, której jest dysponentem, 
natomiast sprawa dodatków emerytalnych, czy wypłacania ekwiwalentu dla 
członków OSP, wymaga zmiany systemowej w zakresie wypłacania tych świadczeń, 
co wykracza poza właściwość Ministra SWiA.  

                                                      
28 Art. 28 ustawy o ochronie przeciwpożarowej stanowi, że członkowi OSP przysługuje: a) ekwiwalent za udział w działaniu 
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, który jest wypłacany z budżetu 
gminy; b) rekompensata pieniężna - w przypadku gdy strażak ochotniczej straży pożarnej w związku z udziałem w działaniach  
ratowniczych lub ćwiczeniach doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku; c) członkowi OSP, który w związku z udziałem 
w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach doznał uszczerbku na zdrowiu lub poniósł szkodę w mieniu, przysługuje:  
jednorazowe odszkodowanie w razie doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, renta z tytułu całkowitej lub 
częściowej niezdolności do pracy, odszkodowanie z tytułu szkody w mieniu; d) członkom rodziny strażaka - ochotnika, który 
zmarł w wyniku udziału w działaniach ratowniczych lub trakcie ćwiczeń, przysługuje: jednorazowe odszkodowanie z tytułu 
śmierci osoby poszkodowanej, renta rodzinna, odszkodowanie z tytułu szkody w mieniu. 
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NIK zauważa, że wzrosła liczba zakupionych samochodów ratowniczo-gaśniczych 
dofinansowanych z budżetu MSWiA. W ramach montażu finansowego, z różnych 
źródeł dla jednostek OSP w 2019 r. zakupiono 499 samochodów ratowniczo-
gaśniczych, natomiast w 2020 r. planuje się zakup w ponad 580 pojazdów. 

W dniu 21 października 2020 r. Minister SWiA podpisał rozporządzenie w sprawie 
wprowadzania do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej pojazdów 
pożarniczych używanych poza granicami kraju. Nowe rozporządzenie daje 
możliwość wprowadzania do użytkowania sprawnych technicznie używanych 
pojazdów sprowadzanych z krajów UE29. 

(akta kontroli Tom I str. 271-294, 324-339, 447-455) 

1.4.3 Do dnia zakończenia kontroli w MSWiA trwały prace nad przygotowaniem 
kompleksowych rozwiązań legislacyjnych dotyczących problematyki zarządzania 
kryzysowego i ochrony ludności. NIK podziela opinię Ministra SWiA, że służby 
ratownicze muszą być właściwie przygotowane do szybkiego i skutecznego 
reagowania w sytuacjach zagrożeń. Jednym z warunków ich profesjonalnego 
działania jest utworzenie kompleksowego systemu ratowniczego, który zintegruje 
dotychczasowe systemy ratownicze w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego 
funkcjonowania ratownictwa w Polsce30. Wprowadzenie nowych rozwiązań rangi 
ustawowej w zakresie integracji funkcjonujących systemów ratowniczych to 
optymalne rozwiązanie dla zapewnienia skutecznego działania podmiotów 
ratowniczych. Stworzenie zintegrowanego systemu ratowniczego pozwoliłoby 
również na uporządkowanie relacji z systemem ochrony ludności, a także na 
doprecyzowanie kwestii organizacji działań ratowniczych we wszystkich dziedzinach 
i kategoriach ratownictwa, w każdym czasie i miejscu. 

 (akta kontroli Tom I str. 324-339) 

1.5 Nadzór i koordynacja przez MSWiA realizacji „Programu 
Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014-2020” 

W okresie objętym kontrolą Minister SWiA w ramach Programu Ratownictwa  
i Ochrony Ludności realizował zadania w ramach dwóch celów. 

Cel 1 Poprawa Sprawności funkcjonowania ratownictwa i ochrony ludności, 
w ramach którego: 

 kontynuowano prace nad projektem ustawy o ochronie ludności i obronie 
cywilnej; 

 zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym31 Minister SWiA zatwierdził plany zarzadzania kryzysowego dla 
województwa lubuskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego, małopolskiego  
i podkarpackiego, realizowano zadania w zakresie aktualizowania planów 
ochrony infrastruktury krytycznej; 

 przygotowano projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania 
ratunkowego, m.in. w zakresie organizacji i funkcjonowania centrów 
powiadamiania ratunkowego oraz przejęcia przez ministra właściwego do spraw 
administracji publicznej zadań związanych z realizacją szkoleń operatorów 
numerów alarmowych; 

 współpracowano z PKP PLK S.A. w zakresie przekazywania do Ekspozytur 
Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym informacji o zgłoszeniach na 
terenach kolejowych oraz w 2019 r. wdrożono procedury przekazywania 

                                                      
29 Dz. U. 2020 poz. 1878. 
30 Stworzenie zintegrowanego systemu ratowniczego stanowi jeden z projektów strategicznych Strategii na rzecz 
odpowiedzialnego rozwoju, celu 6. Poprawa ochrony ludności przed skutkami zagrożeń dla bezpieczeństwa powszechnego. 
Zadanie to wpisane zostało również jako jeden z priorytetów do przygotowywanego projektu Strategii Sprawne i Nowoczesne 
Państwo. 
31 Dz. U. z 2020 r. poz. 1856. 
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informacji o zgłoszeniach z terenów kolejowych zarządzanych przez innych 
operatorów linii kolejowych; 

 kontynuowano prace związane z budową Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu 
Łączności Radiowej Policji (OCSŁR-P), zgodnego ze standardem ETSI TETRA, 
przeznaczonego dla służb podległych i nadzorowanych przez Ministra SWiA,  
z możliwością udostępnienia jego zasobów pozostałym podmiotom 
wykonującym zadania w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa, 
bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i zarządzania kryzysowego. Pierwszy 
etap budowanego przez KGP systemu obejmuje 13 miast wojewódzkich 
i aglomeracji i docelowo ma objąć swym zasięgiem obszar całego kraju. 
Podpisano umowę z wykonawcą systemu w zakresie pierwszego etapu budowy 
i rozpoczęto jej realizację. 

Cel 2: Wspieranie rozwoju ludzkiego i technicznego społecznych organizacji 
ratowniczych:  

 zlecano zadania publiczne przez Ministra SWiA w sferze ochrony ludności  
i ratownictwa OSP i innym społecznym organizacjom ratowniczym (TOPR, 
GOPR, podmiotom wykonującym ratownictwo wodne) 

 na posiedzeniu funkcjonującej przy Ministrze SWiA Rady ds. Ratownictwa 
omówiono m.in. stan przygotowań do zapewnienia bezpieczeństwa w sezonie 
letnim 2019 r., zagadnienia ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na 
obszarach wodnych, zmiany rozporządzenia Ministra SWiA z dnia 11 grudnia 
2011 r. w sprawie określenia stopni zagrożenia lawinowego oraz 
odpowiadających im zagrożeń dla ruchu osób32 (zmienione rozporządzeniem 
Ministra SWiA z dnia 22 sierpnia 2019 r.33). 

 (akta kontroli Tom II str.7-10, 210-211) 

Zastępca Dyrektora DKiN MSWiA z upoważnienia Ministra SWiA wyjaśnił, że projekt 
ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej opracowany przez Szefa Obrony 
Cywilnej Kraju po uzgodnieniach wewnątrz resortowych w styczniu 2018 r., został 
wpisany do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (aktualny 
nr w Wykazie UD24). W dniu 18 września 2019 r. projekt skierowano do 
rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów, a 20 listopada 2019 r. na 
polecenie Sekretarza Stanu w MSWiA wstrzymano prace nad projektem, do czasu 
powołania nowej Rady Ministrów. W związku z podpisaniem w dniu 12 maja 2020 r. 
przez Prezydenta RP Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej 
Polskiej prace nad projektem zawieszono ze względu na konieczność wypracowania 
nowych rozwiązań systemowych i legislacyjnych spójnych ze Strategią. Zastępca 
Dyrektora wyjaśnił, że „w MSWiA trwają prace nad przygotowaniem kompleksowego 
projektu regulacji obejmującej obszar bezpieczeństwa powszechnego, zwłaszcza 
problematykę zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Po wypracowaniu 
szczegółowych rozwiązań możliwe będzie określenie stopnia modyfikacji 
dotychczas procedowanego projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.”  

 (akta kontroli Tom II str.210-211) 

Ponadto Dyrektor DOLiZK wyjaśnił, że zarządzeniem nr 5 Ministra SWiA z dnia 
10 lutego 2017 r. powołano zespół do spraw opracowania projektu zmian 
w Programie Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014-2020, w skład którego 
weszli przedstawiciele MSWiA, KG PSP, KGP, KG SG oraz Szefa Obrony Cywilnej 
Kraju. Zespół stwierdził, że Program stanowi jedynie wyznacznik kierunków 
i priorytetów, nie daje natomiast podstawy do ubiegania się ośrodki finansowe. 
Zadania ujęte w Programie były realizowane w ramach obowiązujących przepisów 

                                                      
32 Dz. U. Nr 299 poz. 1777.  
33 Dz. U. poz. 1723. 
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lub innych dokumentach strategicznych, m.in. Strategii na rzecz odpowiedzialnego 
Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)34 oraz Programu modernizacji. 
Zespół zarekomendował podjęcie działań zmierzających do uchylenia uchwały Rady 
Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 
2014-2020” i odstąpienie od dalszej realizacji Programu, po porozumieniu się 
z innymi podmiotami uczestniczącymi w programie. Program RiOL jest efektem 
Strategii Sprawne Państwo 202035, która wdrażała Strategię Rozwoju Kraju 202036, 
a która straciła moc obowiązującą z chwilą przyjęcia przez Radę Ministrów Strategii 
na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do Roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku). 
Dyrektor DOLiZK stwierdził ponadto, że do uzgodnień wewnątrzresortowych ma być 
skierowany w najbliższym czasie projekt aktualizacji SSP - strategia Sprawne  
i Nowoczesne Państwo 2030, który nie przewiduje kontynuowania PRiOL.  

(akta kontroli Tom III str. 1-2, 184-268) 

1.6 Nadzór nad organizacją jednolitego systemu łączności  

Łączność służb podległych MSWiA w działaniach ratowniczych oraz innych 
nadzwyczajnych zdarzeń zapewnia jedynie radiowa sieć współdziałania służb 
MSWiA, wykorzystująca analogowy kanał B112. Zasady organizacji  
i funkcjonowania radiowej sieci współdziałania służb MSWiA z dnia 17 kwietnia 
2019 r. zatwierdził zastępca dyrektora Departamentu Teleinformatyki MSWiA. 

Z upoważnienia Ministra SWiA Zastępca Dyrektora DKiN stwierdził, że organizacja 
łączności dla potrzeb ksrg znajduje się w gestii PSP. MSWiA jest organizatorem 
radiowej sieci współdziałania służb MSWiA, która zapewnia łączność na potrzeby 
współdziałania i koordynacji działań pomiędzy służbami MSWiA oraz innymi 
uprawnionymi służbami i podmiotami z obszaru bezpieczeństwa publicznego 
i ratownictwa, w tym także ksrg. 

Ponadto Zastępca Dyrektora DKiN wyjaśnił, że MSWiA nie ma szczegółowych 
informacji na temat zasad organizacji i funkcjonowania systemów 
teleinformatycznych na potrzeby funkcjonowania ksrg. 

(akta kontroli Tom II str. 211-212, 228-234, Tom IV str. 241-242, 363-380) 

NIK zauważa, że Strategia Sprawne Państwo 2020 Cel 7, kierunek interwencji 7.1 
Podnoszenie sprawności, poprawa wizerunku i wzrost poziomu zaufania do 
instytucji i służb zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, zadanie 3 – 
Ogólnopolski cyfrowy system łączności radiowej, działanie inwestycyjne - 
przewidywała działania w zakresie opracowania studium wykonalności, 
przeprowadzenia planowania radiowego dla stacji bazowych systemu, rozpisanie 
przetargu i wyłonienie dostawcy systemu w terminie do 2019 r. Formą zakończenia 
działania było „Uruchomienie zintegrowanego systemu łączności radiowej dla służb 
bezpieczeństwa i ratownictwa” a oczekiwanym efektem miała być „Poprawa 
sprawności działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne  
i ratownictwo. Zapewnienie niezawodnej łączności współdziałania służb w czasie 
działania na miejscu zdarzenia, realizacja zaleceń Komisji Europejskiej i zapisów 
Traktatu z Schengen”. Zadanie miało być realizowane przy wsparciu ze środków 
UE. Jako organ wiodący wskazano Ministra Spraw Wewnętrznych (MSW).  

Dyrektor DKiN wyjaśnił, że na wniosek Ministra SWiA Prezes Rady Ministrów 
zarządzeniem nr 67 z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie Międzyresortowego 
Zespołu do Spraw Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej 
(OCSŁR)37 powołał zespół, którego zadaniem było m.in. przedstawienie Premierowi 

                                                      
34 Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju do 
roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) M.P. poz. 260.  
35 Uchwała nr 17 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia strategii „Sprawne Państwo 2020”, MP 2013 poz. 136. 
36 Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020, M.P. poz. 882. 
37 MP z 2017 r. poz. 834. 
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rekomendacji i wniosków w zakresie potrzeb i określenia założeń budowy OCSŁR 
i określenia wymagań na studium wykonalności. Zespół miał przedstawić Prezesowi 
Rady Ministrów ocenę opracowanego studium wykonalności oraz rekomendacje 
i wnioski w zakresie dalszych działań. Aktualizacja Planu działań na rzecz 
wdrażania SSP 2020 dokonała zmiany nazwy Ogólnopolski CSŁR na 
Ogólnokrajowy CSŁR, zmieniono termin rozpoczęcia zadania na 2017 r. i termin 
zakończenia na 2020 r. Zarządzeniem nr 200 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie 
zniesienia niektórych organów pomocniczych Rady Ministrów i Prezesa Rady 
Ministrów38 Prezes Rady Ministrów zlikwidował Zespół.  

Decyzją nr 164 z dnia 31 lipca 2017 r. Minister SWiA powierzył Komendantowi 
Głównemu Policji zadania operatora OCSŁR Policji. System ten ma być budowany 
przez Policję dla potrzeb organów i jednostek podległych i nadzorowanych przez 
Ministra SWiA, z możliwością udostępnienia jego zasobów na poziomie 
systemowym innym użytkownikom realizującym zadania z obszaru bezpieczeństwa  
i porządku publicznego lub ratownictwa. Jak stwierdził Dyrektor DKiN pierwszy etap 
OCSŁR-P obejmujący 13 miast i aglomeracji miejskich jest budowany przez KGP 
w ramach własnego projektu Modernizacja policyjnych sieci radiowych  
w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA, 
finansowany ze środków Programu Modernizacji. Zarządzeniem nr 36 z dnia 
31 lipca 2017 r. Minister SWiA powołał Zespół monitorujący budowę OCSŁR-P. 

W okresie od 20 maja do 28 czerwca 2019 r. Departament Nadzoru i Kontroli 
MSWiA przeprowadził w KG PSP kontrolę Działanie systemów teleinformatycznych 
używanych do realizacji zadań publicznych. Kontrola objęła trzy wytypowane do 
kontroli systemy informatyczne wykorzystywane do realizacji zadań publicznych 
w KG PSP - system Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD), System 
Wspomagania Decyzji PSP (SWD PSP) oraz stronę internetową straz.gov.pl. 

Ocenę z realizacji zadań obejmujących działanie systemów teleinformatycznych 
sformułowano w formie opisowej. Pozytywnie oceniono świadczenie usług 
z wykorzystywaniem elektronicznej skrzynki podawczej, funkcjonowaniem strony 
internetowej, działania związane z opracowaniem i aktualizacją dokumentu Zasady 
ewidencjonowania zdarzeń w SWD PSP oraz działania podejmowane w związku 
z wystąpieniem incydentu bezpieczeństwa. Stwierdzone w ramach kontroli MSWiA 
nieprawidłowości opisano w pkt. 2.2.1. niniejszego wystąpienia. 

(akta kontroli Tom IV str. 239-324)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

NIK pozytywnie ocenia działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w zakresie wydawania stosownych aktów prawnych uszczegóławiających 
funkcjonowanie ksrg oraz monitorowania osiągania założonych mierników. Minister 
umożliwił współpracę podmiotom uczestniczącym w ksrg zarówno na szczeblu 
krajowym, jak i międzynarodowym. 

NIK zwraca uwagę, że kolejni ministrowie właściwi do spraw wewnętrznych nie 
podjęli skutecznych działań w celu zbudowania ogólnokrajowego cyfrowego 
systemu łączności radiowej, umożliwiającego bezpośrednią wymianę informacji 
pomiędzy służbami ratowniczymi. 

  

                                                      
38 M.P. z 2018 r. poz. 1191. 
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2. Sprawowanie przez Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji nadzoru nad funkcjonowaniem ksrg 

2.1 Zasady sprawowania przez MSWiA nadzoru i przeprowadzania 
kontroli realizacji zadań podmiotów uczestniczących w ksrg 

2.1.1 Minister SWiA sprawował nadzór nad funkcjonowaniem ksrg w oparciu 
o art. 12 ust. 139 ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Zgodnie z § 20. pkt 1 lit. a, 
Regulaminu organizacyjnego MSWiA40, prowadzenie spraw związanych z nadzorem 
Ministra należało do zadań Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania 
Kryzysowego MSWiA. Na podstawie § 2 wewnętrznego regulaminu organizacyjnego 
Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA41, 
prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad działalnością PSP oraz 
funkcjonowaniem ksrg należało do zakresu działania Wydziału Ochrony Ludności 
DOLiZK. 

Sekretarz Stanu w MSWiA42 wyjaśnił, że nadzór, który musi być sprawowany na 
podstawie i w granicach prawa, odbywa się na poziomie funkcjonowania ksrg, tj. ma 
na celu, aby system - zorganizowany przez Komendanta Głównego PSP - działał. 
Dopiero w przypadku gdy należy ten system poprawiać (np. uwzględnić konieczność 
wprowadzenia nowych regulacji/wprowadzenie zmian mających na celu poprawę 
istniejącego modelu działania), powinno się dokonać ingerencji. Za działalność 
operacyjną i sprawność tego systemu pod względem operacyjnym, co wynika 
z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej43, odpowiada 
Komendant Główny PSP oraz komendant wojewódzki i powiatowy (miejski) PSP na 
obszarze swojego działania. W tę działalność Komendanta Głównego PSP, o ile nie 
ma takiej potrzeby, minister właściwy do spraw wewnętrznych nie ingeruje.  

Nadzór Ministra SWiA nad działalnością Szkoły Głównej Służby Pożarniczej  
w Warszawie prowadzony był na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce44. Nadzór prowadzony był również wobec Szkoły 
Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Szkoły Aspirantów 
Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Centralnej Szkoły Państwowej Straży 
Pożarnej w Częstochowie, z wyłączeniem zadań przypisanych Komendantowi 
Głównemu PSP ustawą o Państwowej Straży Pożarnej - w oparciu o ustawę z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty45, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o systemie informacji oświatowej46 oraz ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oświatowe47. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 9-35, 41-87, 89-187, 299-321, 324-339) 

2.1.2 Stan zatrudnienia w DOLiZK na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 39 osób, zaś 
na dzień 29 lipca 2020 r. - 42 osoby. Stan zatrudnienia w Wydziale Ochrony 
Ludności DOLiZK, odpowiadającym za zadania związane z nadzorem  
i współpracą z PSP, w okresie objętym kontrolą nie zmienił się i wynosił 9 osób. Do 
zakresu obowiązków pracowników omawianego wydziały należało m.in.: 

                                                      
39 Minister właściwy do spraw wewnętrznych pełni nadzór nad funkcjonowaniem krajowego systemu ratowniczo gaśniczego. 
40 Załącznik do zarządzenia nr 13 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA poz. 15 ze zm.). 
41 Załącznik do zarządzenia nr 26 Dyrektora Generalnego MSWiA z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia 
wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 
42 Z upoważnienia Ministra SWiA. 
43 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1123, ze zm.). 
44 Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm. 
45 Dz. U. z 2020 r. poz. 1327. 
46 Dz. U. z 2019 r. poz. 1942, ze zm. 
47 Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm. 
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 analizowanie, opiniowanie i przygotowywanie projektów aktów prawnych 
dotyczących działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności 
Państwowej Straży Pożarnej; 

 prowadzenie spraw związanych z realizacją zlecania zadań publicznych 
organizacjom pozarządowym (głównie ochotniczym strażom pożarnym) 
działającym w obszarze ochrony przeciwpożarowej w zakresie 
dofinansowywania z budżetu państwa; 

 analizowanie aktów prawnych i przygotowywanie opinii pod względem 
merytorycznym dotyczących spraw związanych ze współpracą międzynarodową 
w zakresie udziału jednostek PSP i społecznych organizacji ratowniczych  
w akcjach ratowniczych i koordynowaniu międzynarodowej pomocy 
humanitarnej; 

 prowadzenie spraw pozostających w zakresie właściwości Wydziału, w tym 
dotyczących funkcjonowania jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz 
współdziałania lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych i jednostek wojskowej 
ochrony przeciwpożarowej z krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym. 

Pracownicy Wydziału Ochrony Ludności posiadali wieloletnie doświadczenie 
zawodowe nabyte m.in. w MSWiA - w komórkach organizacyjnych realizujących 
zadania z zakresu problematyki bezpieczeństwa powszechnego, ratownictwa, 
ochrony ludności i zarządzania kryzysowego. Osoby te ukończyły tematyczne 
szkolenia i kursy, także współorganizowane przez Szkołę Główną Służby 
Pożarniczej.  

W Wydziale Ochrony Ludności DOLiZK MSWiA, w okresie objętym kontrolą, nie 
była prowadzona analiza pod kątem identyfikacji potrzeb kadrowych związanych  
z koniecznością skuteczniejszej realizacji zadań, w tym również nadzorczych.  

(dowód: akta kontroli Tom I 96-100, 225-232, 299-313, Tom IV str. 384-385) 

2.1.3 Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym MSWiA48 za kontrolę działalności 
komórek organizacyjnych MSWiA, podległych Ministrowi SWiA organów oraz 
urzędów obsługujących te organy, a także jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, odpowiadał Departament Kontroli  
i Nadzoru MSWiA.  

Zadania kontrolne w MSWiA realizowane były na podstawie rocznego planu kontroli 
zatwierdzanego przez Ministra SWiA oraz poleceń kierownictwa resortu w formie 
kontroli doraźnych. Jak wyjaśnił Dyrektor DKiN, roczny plan kontroli tworzony był 
przez DKiN, w oparciu o analizę wszystkich obszarów funkcjonowania ministerstwa, 
w tym ksrg, pod kątem wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości oraz istotnych 
zagrożeń, które wymagałyby przeprowadzenia czynności kontrolnych.  

Poza własnymi propozycjami do planu kontroli na rok następny, DKiN corocznie 
występował do komórek organizacyjnych MSWiA oraz do organów i jednostek 
organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez właściwego ministra 
o przekazanie propozycji tematów do planu kontroli wraz z uzasadnieniem.  

(dowód: akta kontroli Tom I str. 89-100, 299-313, 320-323) 

Na dzień 1 stycznia 2019 r. w Departamencie Kontroli i Nadzoru MSWiA 
zatrudnionych było 39 osób, w tym 5 osób nadzorujących kontrole (dyrektorzy  
i naczelnicy) oraz 20 kontrolerów49. Na dzień 30 czerwca 2020 r. w omawianym 
departamencie zatrudnionych było 35 osób, w tym 5 osób nadzorujących kontrole 
(dyrektorzy i naczelnicy) oraz 17 kontrolerów. Dodatkowo 2 osoby brały udział  

                                                      
48 § 18 pkt 1 lit. od a do e zarządzenia Nr 13 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
49 Tj. pracowników, którzy w ramach swoich bieżących obowiązków bezpośrednio biorą udział w czynnościach kontrolnych, 
w tym kierownicy i koordynatorzy kontroli (nie dotyczy osób pełniących funkcje kierownicze w komórce, tj. dyrektorów 
i naczelników oraz audytorów). 
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w innych czynnościach związanych z kontrolą, tj. monitorowały wnioski i zalecenia 
pokontrolne z przeprowadzanych kontroli. 

(akta kontroli Tom I str.198-224) 

2.2 Kontrola i audyt prowadzone przez Ministra SWiA w ramach 
nadzoru nad krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym.  

2.2.1 W okresie objętym kontrolą MSWiA nie przeprowadziło kompleksowych 
kontroli funkcjonowania ksrg. Departament Kontroli i Nadzoru MSWiA, jako podmiot 
upoważniony do przeprowadzania kontroli w jednostkach nadzorowanych przez 
Ministra SWiA, przeprowadził dwie kontrole w Komendzie Głównej PSP oraz trzy 
kontrole w komendach wojewódzkich PSP, które nie dotyczyły bezpośredniego 
przygotowania jednostek do podjęcia działań w ramach ksrg. 

1. W wyniku przeprowadzenia kontroli Działanie systemów teleinformatycznych 
używanych (w PSP) do realizacji zadań publicznych, stwierdzono szereg 
nieprawidłowości polegających m.in. na: 

 stosowaniu niekompletnych procedur oraz czynności wynikających z Systemu 
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz braku aktualizacji polityk 
bezpieczeństwa informacji powiązanych z procedurami/instrukcjami/ wytycznymi 
określającymi zasady użytkowania systemu, 

 braku szczegółowych harmonogramów i procedur wykonywania kopii 
zapasowych systemów operacyjnych, konfiguracji, bazy danych, itp. istotnych 
z punktu bezpieczeństwa systemów objętych kontrolą, 

 nieprzeprowadzeniu w przypadku wystąpienia poważnej awarii pełnego procesu 
szacowania ryzyka w celu podjęcia działań zaradczych, w tym zminimalizowania 
możliwości wystąpienia podobnych awarii w przyszłości, 

 nieprzeprowadzaniu okresowych analiz ryzyka utraty integralności, dostępności 
lub poufności informacji oraz niepodejmowaniu działań minimalizujących ryzyko 
zmaterializowania się ewentualnych zagrożeń, 

 niewypełnianiu lub częściowym wypełnianiu wniosków o nadanie/odebranie 
uprawnień do usług teleinformatycznych, 

 istnieniu aktywnych kont pomimo braku świadczenia przez ich użytkowników 
stosunku pracy lub pełnienia służby, 

 niezachowaniu ciągłości poszczególnych umów serwisowych, 

 niedokumentowaniu szkoleń nowych użytkowników realizowanych przez 
wiodących administratorów (uchybienie). 

W celu wyeliminowania stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości 
przekazano odpowiednie zalecenia pokontrolne. Komendant Główny PSP 
przedstawił informację na temat sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych wraz 
z terminami ich realizacji. DKiN monitorował wykonywanie zaleceń i wykorzystanie 
wniosków pokontrolnych, a Komendant Główny PSP informował o stopniu ich 
realizacji.  

2. Na podstawie wyników kontroli MSWiA w Komendzie Wojewódzkiej PSP 
w Olsztynie pn.: Prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy 
Państwowej Straży Pożarnej, DOLiZK wystąpił do Komendanta Głównego PSP 
z wnioskiem o opinię na temat podjęcia prac legislacyjnych zmierzających m.in. do 
wprowadzenia odpowiednich regulacji w obszarze dotyczącym czynności 
sprawdzających prowadzonych przez rzecznika dyscyplinarnego oraz uproszczenia 
sposobu prowadzenia postępowań dyscyplinarnych.  

Zgodnie z Planem kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na 
2020 r., w zakresie funkcjonowania ksrg, zaplanowane zostały dwie kontrole 
w wybranych jednostkach Państwowej Straży Pożarnej w zakresie wykorzystania 
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zasobów kadrowych oraz wyposażenia w sprzęt specjalistyczny, pojazdy oraz środki 
techniczne w wybranych jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. 

Dyrektor DKiN, z upoważnienia Ministra SWiA, wyjaśnił, że ww. kontrole nie zostały 
rozpoczęte z uwagi na sytuację epidemiologiczną COVID-19 w kraju oraz ze 
względu na zlecone przez Ministra SWiA kontrole pozaplanowe m.in. w Urzędach 
Wojewódzkich nt. Wykorzystania środków finansowych uzyskanych z rezerwy 
celowej budżetu państwa na realizację zadań związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Rozpoczęcie ww. kontroli 
zaplanowane zostało na IV kwartał br., a zakończenie na I kwartał 2021 r.  

 (akta kontroli Tom I str. 198-224, 299-313, 320-323, Tom IV str.326-362) 

2.2.2 Działalność Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego, 
realizującego nadzór Ministra SWiA nad funkcjonowaniem ksrg nie była w okresie 
objętym kontrolą przedmiotem badania ze strony Departamentu Kontroli i Nadzoru 
MSWiA. Jak wyjaśnił Dyrektor DKiN przyczyną nieprzeprowadzenia kontroli był brak 
informacji o ewentualnych nieprawidłowościach przy realizacji zadań DOLiZK, przy 
czym do kontroli wybierane są podmioty i obszary, co do zasady, o największym 
poziomie ryzyka.  

Zespół Audytu Wewnętrznego MSWiA, w okresie objętym kontrolą NIK, nie zlecał 
przeprowadzenia zadań audytowych w odniesieniu do krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego. W okresie objętym kontrolą w MSWiA nie były 
przeprowadzane kontrole/audyty zewnętrzne, w tym przeprowadzane przez 
Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, dotyczące funkcjonowania ksrg.  

 (akta kontroli Tom I str. 96-100, 198-224, 229-313) 

2.3 Działalność komórki organizacyjnej ministerstwa, realizującej 
nadzór Ministra SWiA nad funkcjonowaniem krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego.  

2.3.1 Zasady sprawowania przez Ministra SWiA nadzoru nad realizacją zadań 
podmiotów uczestniczących w ksrg uregulowano szczegółowo w Procedurach 
dotyczących nadzoru sprawowanego przez DOLiZK (dalej także Procedury 
nadzoru), zatwierdzonych w dniu 17 kwietnia 2018 r. przez Jarosława Zielińskiego - 
Sekretarza Stanu w MSWiA.  

Jak wyjaśnił Dyrektor DKiN obecnie trwają prace nad modyfikacją procedur 
nadzorczych odnośnie ich uproszczenia, podniesienia funkcjonalności 
i dostosowania do realnych okresów sprawozdawczych (rocznych) oraz potencjału 
organizacyjnego DOLiZK. 

Analiza przeprowadzona przez NIK w ramach kontroli wykazała, że DOLiZK 
posiadał informacje związane z ksrg, które pozyskiwał z KG PSP poprzez regularne 
kontakty robocze oraz inne raporty i dokumenty otrzymywane z KG PSP.  

 (dowód: akta kontroli Tom I str. 96-189, 225-270, 297-319) 

Działania prowadzone przez DOLiZK, w ramach nadzoru nad funkcjonowaniem 
ksrg, obejmowały coroczne występowanie do Komendanta Głównego PSP 
o przekazanie kompleksowego sprawozdania ze swojej działalności50, którego punkt 
pierwszy dotyczy funkcjonowania ksrg. Treść ww. sprawozdania była przedmiotem 
analizy ze strony DOLiZK. Na podstawie analizy sprawozdania rocznego 
Komendanta Głównego PSP sporządzane było Sprawozdanie z wykonania nadzoru 
merytorycznego nad działalnością Komendanta Głównego PSP za dany rok 
kalendarzowy wraz z Oceną działalności Komendanta Głównego PSP pod kątem 

                                                      
50 Zgodnie z rekomendacjami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zawartymi w dokumencie pt. Analiza wybranych obszarów 
funkcjonowania nadzoru w administracji rządowej z marca 2012 roku (rekomendacja 15.9.1) oraz w dokumencie pt. Nadzór 
w administracji rządowej z dnia 2 lipca 2014 r. (rekomendacja nr 6.2.20). 
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skuteczności i efektywności realizowanych zadań i osiągniętych celów w danym 
roku. Ww. sprawozdania zostały zaakceptowane przez właściwego Sekretarza 
Stanu w MSWiA51. Poza sprawozdaniem rocznym Komendanta Głównego PSP 
DOLiZK otrzymywał z KG PSP m.in.: 

 kwartalne sprawozdania dotyczące stanu realizacji trybu udzielana dotacji dla 
OSP spoza ksrg (dodatkowo rozliczenie roczne); 

 comiesięczną informację kadrową w zakresie zatrudnienia w Państwowej Straży 
Pożarnej, w tym m.in. dotyczącą liczby wakatów, liczby funkcjonariuszy 
zwolnionych ze służby i liczby osób przyjętych do służby52; 

 dobową informację dotyczącą liczby i rodzajów interwencji PSP; 

 bieżące informacje odnośnie liczby członków OSP należących do jednostek 
włączonych do systemu oraz aktualne dane w zakresie liczby jednostek 
włączonych do ksrg; 

 bieżące informacje dotyczące danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi 
m.in. na interpelacje poselskie, zapytania senatorskie czy też materiały na 
potrzeby komisji parlamentarnych; 

 informacje otrzymywane w ramach kontaktów roboczych dotyczących działań 
ratowniczych PSP na forum międzynarodowym; 

 w styczniu 2019 roku raport z czynności kontrolno-rozpoznawczych53 
przeprowadzonych w lokalach z pomieszczeniami typu „escape-room”. Po 
przeanalizowaniu treści powyższego raportu Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji przygotował i przekazał informację w przedmiotowej sprawie 
Prezesowi Rady Ministrów, z której wynikało, że w trakcie czynności kontrolnych 
stwierdzono 1894 nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym 
740 w zakresie warunków ewakuacji. Łączna liczba lokali z nieprawidłowościami 
stanowiła około 86 % wszystkich skontrolowanych lokali (438 z 511). Dla 70 
lokali wydano decyzje o zakazie ich eksploatacji, a w 48 przypadkach nałożono 
grzywny w drodze mandatu karnego. Skutkiem poczynionych ustaleń podjęto 
(w porozumieniu z KG PSP) prace legislacyjne, w wyniku których 11 stycznia 
2019 roku Minister wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów54. 

(akta kontroli Tom I str. 96-100, 225-232, 240-270, 340-446) 

W dniu 18 lipca 2019 r. Dyrektor DOLiZK wystąpił do Komendanta Głównego PSP 
o rozszerzenie informacji zawartych w sprawozdaniu rocznym z działalności 
Komendy Głównej PSP za 2018 rok w dwóch obszarach - braku możliwości 
nagrywania (zabezpieczenia do celów wyjaśnień) w stanowiskach kierowania PSP 
treści korespondencji z CPR oraz 14 % udziału kontroli doraźnych w ogólnej liczbie 
działań kontrolnych. Komendant Główny PSP poinformował m.in., że omówionych 
zagadnień nie należy klasyfikować jako zagrożenia, czy nieprawidłowości 
w realizacji zadań organu.  

(dowód: akta kontroli Tom I str. 363-381) 

W okresie objętym kontrolą DOLiZK, w ramach analizy informacji pozyskiwanych 
m.in. z KG PSP, nie zdiagnozował nieprawidłowości lub niepokojących tendencji 
związanych z funkcjonowaniem ksrg. Ww. Departament nie zgłaszał do DKiN 
potrzeb przeprowadzenia kontroli na etapie sporządzania planu kontroli zarówno na 

                                                      
51 9 lipca 2019 r. sprawozdania zatwierdził Sekretarz Stanu MSWiA Jarosław Zieliński, natomiast 5 sierpnia 2020 r. 
sprawozdania zatwierdził Sekretarz Stanu MSWiA Maciej Wąsik. 
52 Aktualną sytuację kadrową we wszystkich służbach podległych i nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji koordynował Departament Porządku Publicznego MSWiA. 
53 Prowadzonych w dniach od 05 stycznia 2019 r. do 18 stycznia 2019 r. po tragicznej śmierci pięciu 15-letnich dziewcząt, 
które zginęły 4 stycznia 2019 r. w „escape-roomie” w Koszalinie. 
54 Dz. U. z 2019 r. poz. 67. 
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rok 2019, jak też na rok 2020. Przedstawiciele DOLiZK nie brali udziału 
w odprawach kadry kierowniczej PSP oraz poszczególnych jej pionów55. 

W okresie objętym kontrolą Minister SWiA przeprowadzał analizy oraz oceny 
skuteczności i efektywności zadań realizowanych przez Komendanta Głównego 
PSP w zakresie dotyczącym funkcjonowania ksrg oraz uzyskiwał informacje 
o występujących problemach i zagrożeniach. DOLiZK na bieżąco monitorował m.in. 
wartości miernika Odsetek interwencji ratowniczych, w których jednostka krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 
15 min (w %). 

 (dowód: akta kontroli Tom I str. 225-232, 299-313, Tom IV str. 1-17, 64-91) 

2.3.2 Minister SWiA sprawował nadzór nad poziomem wyszkolenia ratowników 
JRG. Poza bieżącymi informacjami przekazywanymi w ramach codziennej 
współpracy pomiędzy DOLiZK a KG PSP, przedmiotowe dane pozyskiwano 
z corocznego sprawozdania Komendanta Głównego PSP (część V - Kształcenie 
i szkolenie zawodowe w PSP) oraz ze Sprawozdania z działalności Szkoły Głównej 
Służby Pożarniczej przekazywanego przez Rektora-Komendanta Szkoły Głównej 
Służby Pożarniczej. Ww. sprawozdania, po dokonanej przez Departament Ochrony 
Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA analizie, stanowiły podstawę do 
dokonania oceny skuteczności i efektywności zadań realizowanych przez 
Komendanta Głównego PSP i Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby 
Pożarniczej (dalej: SGSP). W ramach kontroli zarządczej DOLiZK przygotowywał 
dla Ministra SWiA Sprawozdania realizacji rządowego Programu Ratownictwa 
i Ochrony Ludności na lata 2014 - 2020 w których znajdowały się informacje 
o doskonaleniu umiejętności ratowników oraz kadry dydaktycznej i szkoleniowej 
w zakresie działań ratowniczych, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak 
i praktycznym.  

Jak wyjaśnił Dyrektor DKiN bezpośredni nadzór nad realizacją zadań związanych ze 
szkoleniem i doskonaleniem zawodowym w PSP sprawuje Komendant Główny PSP, 
zgodnie z art. 10 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. 

W okresie objętym kontrolą Minister SWiA nie zgłaszał zastrzeżeń co do koncepcji 
funkcjonowania szkół i ośrodków szkoleniowych PSP, a ocena działalności 
Komendanta Głównego PSP oraz Rektora-Komendanta SGSP była pozytywna.  

(dowód: akta kontroli Tom I str. 299-313, 456-457, Tom IV str. 382-388, 389-424) 

Wdrażanie i stosowanie rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad 
wyposażenia jednostek organizacyjnych PSP56 odbywało się na poziomie 
Komendanta Głównego PSP oraz komendantów poszczególnych jednostek 
organizacyjnych PSP. Rola Ministra SWiA, w zakresie jego kompetencji, 
sprowadzała się do nadzoru na etapie określenia standardu wyposażenia jednostek 
organizacyjnych PSP oraz aktualizacji tego standardu57. W kontekście nadzoru nad 
poziomem wyposażenia jednostek ksrg stwierdzono, iż: 

 Minister SWiA nie nowelizował rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad 
wyposażenia jednostek organizacyjnych PSP, wydanego 21 listopada 2014 r.; 

                                                      
55 W dniu 5 lutego 2019 roku do DOLiZK wpłynęła informacja adresowana do Jarosława Zielińskiego - Sekretarza Stanu 
w MSWiA, opracowana przez Komendę Główną PSP na okoliczność odprawy kadry kierowniczej PSP, która miała miejsce 
w dniu 30 stycznia 2019 roku w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. 
56 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia 
jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 1793). 
57 W procesie legislacyjnym: Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie 
szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 1793). 
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 w 2020 r. Komendant Główny PSP, przekazał informację o niekontynuowaniu 
prac nad zmianami ww. rozporządzenia, którego procedowanie rozpoczęło się 
w maju 2017 r.58.  

(dowód: akta kontroli Tom I str. 295-319) 

2.3.3 W okresie objętym kontrolą NIK, do MSWiA nie wpłynęły skargi dotyczące 
funkcjonowania ksrg. Wpłynęły natomiast interpelacje poleskie i zapytania 
senatorskie oraz innych podmiotów instytucjonalnych w ponad 60 sprawach 
dotyczących zakresu przedmiotowej kontroli. Znaczna ich część dotyczyła 
dofinansowania jednostek OSP, ze wskazaniem konkretnej jednostki59 lub kwestii 
szkoleń w OSP w ramach ksrg60.  

Ww. wnioski, interpelacje i zapytania były rozpatrywane zgodnie z Kodeksem 
postępowania administracyjnego61, rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie 
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków62 oraz wewnętrznymi 
procedurami pomocniczymi63.  

Jak wyjaśnił Dyrektor DOLiZK, w okresie objętym kontrolą, m.in. w związku 
z wystąpieniami poselskimi, kontynuowano prace legislacyjne, podjęte z inicjatywy 
DOLiZK MSWiA w 2016 roku, mające na celu zmianę przepisów dotyczących 
wprowadzania do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej 
używanych samochodów pożarniczych zakupionych przez OSP za granicą RP lub 
też przekazanych im w ramach międzynarodowego partnerstwa. Ponadto podczas 
epidemii SARS-CoV-2 DOLiZK brał udział w przygotowaniu przepisów mających na 
celu wydłużenie czasu obowiązywania orzeczeń lekarskich dla strażaków PSP oraz 
druhów OSP.  

(dowód: akta kontroli Tom I str. 96-100, 188-197, 225-232, 475-650,  
Tom III str. 10-57, 94-146) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontrolo pozytywnie ocenia działania Ministra SWiA w zakresie 
uregulowania procedur nadzoru nad działalnością Komendanta Głównego 
Państwowej Straży Pożarnej i funkcjonującym pod jego nadzorem krajowym 
systemem ratowniczo-gaśniczym. Minister zapewnił również zaplecze kadrowe do 
realizacji zadań związanych z nadzorem nad funkcjonowaniem oraz kontrolą tego 
obszaru. Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego, jako 
wyznaczona jednostka organizacyjna ministerstwa analizował dokumenty 
sprawozdawcze oraz sporządzał sprawozdania z kontroli zarządczej i oceny tego 
obszaru dla Ministra SWiA. Wnioski i prośby, głównie Ochotniczych Straży 
Pożarnych, a związane z funkcjonowaniem krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego, jak również zapytania parlamentarzystów były prawidłowo 
rozpatrywane. 

 

                                                      
58 Proponowana w 2017 r. zmiana ww. rozporządzenia miała dotyczyć wprowadzenia w zakres wyposażenia jednostek 
organizacyjnych PSP śmigłowców przeznaczonych na potrzeby walki z pożarami lasów. Z uwagi na brak środków 
finansowych, które w 85% miały pochodzić z projektu pn. Przygotowanie systemu ratowniczego do likwidacji nowych zagrożeń 
wywołanych zmianami cywilizacyjnymi, w tym zmianami klimatycznymi w ramach PO Infrastruktura i Środowisko, ostatecznie 
Komendant Główny PSP pismem z dnia 3 lutego 2020 r. wycofał projekt z dalszych prac legislacyjnych. 
59 Głównie wsparcia odnośnie możliwości zakupu pojazdu pożarniczego, modernizacji remizy itp. 
60 W części zapytań parlamentarzyści powoływali się na kontrolę NIK nr P/18/093 nt. Finansowania działalności ochotniczych 
straży pożarnych. 
61 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.). 
62 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg 
i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46). 
63 Procedura P-446 Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji w MSWiA. 
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W okresie objętym kontrolą w MSWiA nie planowano ani nie przeprowadzano 
kompleksowych kontroli funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, 
skupiając się na kontrolach problemowych, pośrednio związanych 
z funkcjonowaniem systemu ksrg.  

Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje wniosków pokontrolnych. Natomiast na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 
ustawy o NIK, przedstawia następującą uwagę: 

W informacji z dnia 12 września 2018 r. z przeprowadzonej przez NIK kontroli 
Ochrona ludności w ramach zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej64 
stwierdzono m.in., że komunikacja za pomocą tego kanału uniemożliwia sprawną 
wymianę informacji pomiędzy wieloma abonentami, co może mieć negatywny wpływ 
na efektywność prowadzonych działań. W związku z powyższym jednym ze 
sformułowanych wniosków dla Ministra SWiA było podjęcie działań  
w celu wprowadzenia jednolitego systemu cyfrowej łączności radiowej struktur 
zarządzania kryzysowego i służb ratowniczych na terenie kraju. 

NIK zauważa, że działania mające na celu zbudowanie ogólnokrajowego systemu 
łączności cyfrowej podejmowane przez kolejnych ministrów są od wielu lat 
nieskuteczne. Obecnie funkcjonujący system analogowy nie umożliwia sprawnej 
wymiany informacji pomiędzy wieloma abonentami, co może mieć negatywny wpływ 
na efektywność prowadzonych działań ratowniczych. 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Prezesa NIK. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy  
o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią 
uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

  

                                                      
64 KPB.430.009.2017, https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/17/039/. Kontrolą objęto lata 2015-2017. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa, 25 listopada 2020 r. 

 

 

 

 

Wiceprezes 

Najwyższa Izba Kontroli 

Marek Opioła 
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