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I. Dane identyfikacyjne kontroli

P/17/030 - Realizacja przez organy państwa i samorządu terytorialnego zadań
w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

- Małgorzata Szafran, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie
do kontroli nr LGD/86/2017 z 7 lipca 2017 r.

- Piotr Borkowski, doradca ekonomiczny, legitymacja służbowa nr 15947 (kontroler
prowadzący)

(dowód: akta kontroli str. 1-2)

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, ul. Sosnowa 2,
80-251 Gdańsk (dalej: "KWPSP").

Tomasz Komoszyński, Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży
Pożarnej (dalej: "Komendant")1.

(dowód: akta kontroli str. 3-7)

II. Ocena kontrolowanej działalności2
W latach 2015-2017 (I półrocze) Komendant posiadał informacje o zgłoszonych
na terenie województwa zakładach, których działalność - związana z posiadaniem,
magazynowaniem i wysyłką towarów niebezpiecznych - mogła być przyczyną
wystąpienia awarii przemysłowej. Podejmował działania w celu pozyskania
informacji, dotyczących przewozu drogowego i kolejowego oraz przeładunku
towarów niebezpiecznych, ustalenia zakładów, w których przeładowywano takie
towary i wzmocnienia nad nimi nadzoru. Rzetelnie wywiązywał się z obowiązków,
związanych z prowadzeniem dokumentacji dotyczącej zagrożeń wystąpienia awarii
przemysłowej, jednak nie wezwał dwóch zakładów o dużym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej (dalej: "ZDR"), mimo takiego obowiązku określonego
w art. 251 ust. 8 Prawa ochrony środowiska3, do zmiany programów zapobiegania
poważnym awariom przemysłowym (dalej: "programy zpap"), które zostały
przedłożone do KWPSP w 2005 r. i 2009 r. Komendant nie zapewnił również
wypełnienia przez podległych mu komendantów powiatowych/miejskich Państwowej
Straży Pożarnej (dalej: "PSP") obowiązku udostępnienia na stronach Biuletynu
Informacji Publicznej informacji i instrukcji, określonych w art. 267 ust.1 pkt 4, 5 i 7
ww. ustawy.

W kontrolowanym okresie Komendant zapewnił prawidłową realizację obowiązku
gromadzenia wyników czynności kontrolnych, realizowanych w ZDR i w zakładach
o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (dalej: "ZZR"),
a także opracowanie, we współpracy z Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem
Ochrony Środowiska (dalej: "PWIOŚ"), wykazu zakładów stwarzających zagrożenie

1 Od 5 września 2016 r. - od 5 sierpnia do 4 września 2016 r. p.o. Komendanta. Od 27 marca 2006 r. do 8 czerwca 2016 r.
Komendantem był Andrzej Rószkowski, od 9 czerwca do 8 lipca 2016 r. p.o. Komendanta był Krzysztof Rogiński, a od 9
lipca do 4 sierpnia 2016 r. p.o. Komendanta był Waldemar Miłejko.

2 Najwyższa Izba Kontroii stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości,
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiemie utrudnione, albo taka
ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje
się ocenę opisową, bądż uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie

3 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, ze zm.).
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Opis stanu
faktycznego

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, przewidzianych do kontroli w latach
2016 i 2017. Opracowane w KWPSP roczne plany kontroli takich zakładów na ww.
lata spełniały wymogi określone w Prawie ochrony środowiska, jednak plan
na 2017 r. opracowano dopiero we wrześniu 2017 r., w trakcie kontroli NIK. Ponadto
w 2016 r. nie przeprowadzono czterech kontroli, ujętych w planie kontroli na ten rok,
nie zapewniono również opracowywania programów kontroli planowych,
wymaganych przepisami art. 269 ust. 5 ww. ustawy.

W objętym kontrolą okresie Komendant podejmował szereg działań w celu
właściwego przygotowania KWPSP i podległych mu komend PSP w sprzęt
niezbędny do działań z zakresu ratownictwa technicznego, chemicznego
i ekologicznego. Mimo tych działań, niezapewniono4 w podległych komendach
powiatowych/miejskich PSP, z uwagi na brak środków finansowych, standardu
minimalnego wyposażenia, standardu minimalnego dodatkowego wyposażenia oraz
norm minimalnego wyposażenia krajowej bazy sprzętu specjalistycznego i środków
gaśniczych we wszystkich pozycjach załączników nr 1, 2 i 6 do rozporządzenia
w sprawie wyposażenia5.

Komendant zapewnił właściwą organizację na obszarze województwa Krajowego
Systemu Ratowniczo Gaśniczego (dalej: "KSRG"), uwzględniającą specyfikę
prowadzenia działań ratowniczych związanych z zagrożeniem awariami
technicznymi, chemicznymi i ekologicznymi oraz prawidłowe dokumentowanie
fukcjonowania KSRG. Komendant zrealizował obowiązek opracowania i aktualizacji
planu ratowniczego na obszarze województwa, ustalił obszary chronione dla
specjalistycznych grup ratowniczych oraz dysponowanie sił i środków tych grup
i odwodów operacyjnych. Zapewnił również organizowanie w ramach KSRG szkoleń
i doskonalenia zawowodwego, a także podejmował działania, zmierzające do
utworzenia na terenie województwa parkingów, ma które mogłyby być usuwane
pojazdy przewożące towary niebezpieczne.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego
1. Realizacja zadań związanych z dokumentacją dotyczącą
zagrożeń wystąpienia awarii przemysłowej, w tym
związanych z przygotowaniem i ekspedycją towarów
niebezpiecznych
1.1. W okresie objętym kontrolą do ewidencji prowadzonych przez
powiatowe/miejskie Komendy PSP zgłoszonych było 13 ZZR.

Na koniec 2015 r. do wykazu prowadzonego przez KWPSP zgłoszonych było 12,
a na koniec 2016 r.6 i na 30 czerwca 2017 r. -13 ZDR.

Komendant posiadał informacje o zgłoszonych na terenie województwa zakładach,
których działalność - związana z posiadaniem, magazynowaniem i wysyłką towarów
niebezpiecznych - mogła być przyczyną wystąpienia awarii przemysłowej.
Dysponował również wykazami, zawierającymi ilości i rodzaje substancji
niebezpiecznych, będących w ich posiadaniu.

(dowód: akta kontroli str.24-88 )

4 W odniesieniu do zagrożeń: pożarowego - zakłady przemysłowe, bazy paliw, gazoporty i w transporcie towarów
niebezpiecznych, chemiczne i katastrofy techniczne w ruchu drogowym i kolejowym.

5 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia
jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożamej (Dz. U. poz. 1793).

6 W dniu 2 grudnia 2016 r. zgłoszono ZOR - zakład F( ... ) R( ... ) L( ... ) z siedzibą w Karpinach.
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Weryfikacja kompletności i poprawności informacji, dotyczących lokalizacji ww.
zakładów, rodzajów i ilości posiadanych przez nie substancji niebezpiecznych
odbywała się m.in. w trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych, prowadzonych
przez komendantów powiatowych/miejskich PSP. Aktualność posiadanej przez
KWPSP dokumentacji ZDR sprawdzano analizując zgłoszenia (lub ich aktualizacje)
składane przez ZDR na podstawie art. 263 Prawa ochrony środowiska, zawierające
dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych na terenie zakładów.
Ponadto w celu weryfikacji informacji o zakładach, których działalność może być
przyczyną powstania poważnej awarii przemysłowej:
- 15 października 2015 r. i 7 listopada 2016 r. zorganizowano spotkania

przedstawicieli Komendanta z przedstawicielami PWIOŚ, na których
potwierdzano zgodność posiadanych wykazów ZZR i ZDR;

- wymieniano informacje z PWIOŚ (przekazywano PWIOŚ dane o wpisach,
wykreśleniach i decyzjach dotyczących ZDR oraz otrzymywano od PWIOŚ
zarządzenia pokontrolne dotyczące ZDR - m.in. PWIOŚ przekazał
Komendantowi zarządzenie po kontroli z 28 września 2016 r., w wyniku której
zobowiązał ZDR do wykonania obowiązków wynikających z art. 249-264 Prawa
ochrony środowiska).

(dowód: akta kontroli str. 11,16,164-174,175-183,710-716)

W celu ustalenia zakładów, w których przeładowywano towary niebezpieczne
i skontrolowania przestrzegania przez nie przepisów przeciwpożarowych
Komendant 26 stycznia 2017 r. wystąpił do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora
Transportu Drogowego (dalej: ,,PWITD") i do Prezesa Urzędu Transportu
Kolejowego o informacje na temat przewozu (odpowiednio) drogowego i kolejowego
oraz przeładunku towarów niebezpiecznych na terenie województwa. Ww. działania
podjęto w związku ze zdarzeniem z 25 sierpnia 2016 r., polegającym na
uszkodzeniu zbiornika kontenerowego z 21.210 kg chloru na terenie Portu Gdynia
(dalej: "zdarzenie z 25 sierpnia 2016 r.") i brakiem wiedzy PSP o prowadzeniu
przeładunku takich substancji na terenie zakładu.

(dowód: akta kontroli str. 185, 693, 694-699)

Ponadto, na podstawie § 14 ust. 1 i 3 rozporządzenia w sprawie czynności
kontrolno-rozpoznawczych?, Komendant co pół roku otrzymywał od podległych mu
komendantów powiatowych/miejskich PSP zestawienia z wynikami kontroli
przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i katalog zagrożeń, obejmujący m.in.
wykaz zakładów, posiadających substancje niebezpieczne w ilościach mogących
spowodować wystąpienie zagrożenia dla ludzi i środowiska (z podziałem na ZDR
i ZZR) oraz wykaz innych zakładów, stwarzających zagrożenie poza swoim terenem
i znajdujących się w nich substancji niebezpiecznych.

(dowód: akta kontroli str. 11, 17-19, 584-666)

1.2. W KWPSP nie opracowano procedur opiniowania programów zpap i zmian do
tych programów. Komendant wyjaśnił, że opiniując ww. programy (i ich zmiany)
stosowano wprost przepisy art. 251, 264a i 373 Prawa ochrony środowiska.

(dowód: akta kontroli str. 21)

Dostarczane do KWPSP przez ZDR programy zpap kierowano do Zastępcy
Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego, który analizował ich zgodność
z Prawem ochrony środowiska. W przypadku stwierdzenia istotnych
nieprawidłowości Komendant wydawał decyzję, w której wnosił sprzeciw do
programu. W decyzji wymieniano i opisywano nieprawidłowości, które były podstawą
wniesienia sprzeciwu. Stwierdzając zgodność programu z przepisami ww. ustawy

7 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 pażdziernika 2005 r. w sprawie czynności
kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225, poz. 1934).
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stosowano jej art. 264a, zgodnie z którym program lub jego zmiany uznawano za
pozytywnie zaopiniowane, jeśli w terminie 30 dni od ich złożenia nie wniesiono
sprzeciwu. O niewniesieniu sprzeciwu do programu (lub jego zmian) informowano
PWIOŚ, właściwego komendanta powiatowego/miejskiego PSP i ZOR.

(dowód: akta kontroli str. 21-22, 97)

W związku z wejściem w życie z dniem 6 października 2015 r. ustawy z dnia
23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych
innych ustaw8 (dalej: "nowelizacja Prawa ochrony środowiska") Komendant
10 października 2016 r. wystąpił do prowadzących ZOR z przypomnieniem
o wynikającym z art. 6 tej ustawy obowiązku dostarczenia do KWPSP, do 1 czerwca
2016 r., zgłoszenia ZOR, programu zpap, raportu o bezpieczeństwie, wewnętrznego
planu operacyjno-ratowniczego oraz informacji niezbędnych do opracowania
zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego (chyba że ww. dokumenty zostały
dostarczone przed 1 czerwca 2015 r. i są nadal aktualne). W piśmie Komendant
zwrócił uwagę na konieczność analizy opracowanych dla ZOR dokumentów,
a w przypadku ich nieaktualności - sporządzenia i dostarczenia nowych, pod
rygorem zastosowania środków określonych wart. 373 Prawa ochrony środowiska.

(dowód: akta kontroli str. 1001-1003)

30 czerwca 2017 r. aktualne programy zpap posiadało dziewięć ZOR, dwa ZOR9 nie
zaktualizowały programów do wymogów wynikających z nowelizacji Prawa ochrony
środowiska, a do programów dwóch ZOR Komendant wniósł sprzeciw.

(dowód: akta kontroli str. 92-96)

W trakcie kontroli Zakład Farmaceutyczy P(... ) SA dostarczył do KWPSP
dokument, potwierdzający pięciokrotne10 wykonanie aktualizacji programu zpap,
których nie przekazano do KWPSP. Komendant decyzją z 27 września 2017 r.
nakazał ww. ZOR przedłożenie do 15 listopada 2017 r. aktualnego programu zpap.

(dowód: akta kontroli str. 875-877, 912-913)

W związku z kontrolą NIK Komendant 20 września 2017 r. wystąpił do podległych
komendantów PSPo informacje, czy ZZR z terenu ich działania posiadają aktualne
programy zpap oraz czy i jakie działania podjęto w celu wyegzekwowania tego
obowiązku. Z otrzymanych informacji wynikało, że w dwóch ZZR programów nie
zaktualizowano do wymogów wynikających z nowelizacji Prawa ochrony
środowiska. W jednym przypadku komendant powiatowy PSP wystąpił
o przedstawienie aktualnego programu i zlecił czynności kontrolno-rozpoznawcze,
w drugim nie podjęto działań w celu wyegzekwowania tego obowiązku.

(dowód: akta kontroli str. 878-889)

W trakcie kontroli (21 września 2017 r.) Komendant ponownie wystąpił do
wszystkich ZOR w województwie przypominając o obowiązku złożenia w KWPSP
dokumentacji, o której mowa w ww. piśmie z 10 października 2016 r. i zobowiązując
kierujących ZOR do analizy opracowanych dokumentów, a w przypadku ich
nieaktualności - do sporządzenia i dostarczenia do 31 grudnia 2017 r. do KWPSP
dokumentacji, spełniającej wymogi Prawa ochrony środowiska i rozporządzeń
w sprawie: raportu o bezpieczeństwie11 i planów operacyjno-ratowniczych12.

(dowód: akta kontroli str. 890-911)

Dz. U.Z 2015 L poz. 1434.
Zakład 1(... ) P(... ) K(... ) sp. z 0.0. iZałady Farmaceutyczne P(... ) SA

10 W kwietniu 2012 L, marcu 2013 r., kwietniu 2015 L, marcu 2016 r. i maju 2016 L
11 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 lutego 2016 L W sprawie raportu o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku

(Dz. U. z 2016 L poz. 287).
12 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2016 L W sprawie wymagań, jakim

powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze (Dz. U. z 2016 L poz. 821).
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Z poddanych badaniu programów zpap, złożonych przez 10 ZOR13:
- siedem (sporządzonych po nowelizacji Prawa ochrony środowiska) zawierało

wszystkie elementy wymagane art. 251 ust. 4 Prawa ochrony środowiska, dwa
nie zostały zaktualizowane i odpowiadały wymagam określonym w jej art. 251
ust. 2 w brzmieniu przed nowelizacją, a w stosunku do dwóch (sporządzonych po
noweliacji Prawa ochrony środowiska) Komendant wniósł sprzeciw.

- żaden nie zawierał elementów łańcucha przepływu towarów niebezpiecznych
w zakładzie, który związany byłby bezpośrednio z przygotowaniem i ekspedycją
takich towarów.

(dowód: akta kontroli str. 92-96, 676-677, 679a)

W okresie objętym kontrolą ZOR przekazały do KWPSP do zaopiniowania:
- dwa programy zpap - wabu przypadkach Komendant, w terminie 30 dni od dnia

ich złożenia (tj. w terminie wynikającym z art. 264a ust. 2 Prawa ochrony
środowiska), wniósł sprzeciw;

- 15 zmian programów zpap - Komendant, w ww. terminie: 11 zmian zaopiniował
pozytywnie, a do czterech wniósł sprzeciw.

(dowód: akta kontroli str. 89-91, 92-94, 95-96)

W badanym okresie Komendant wniósł sześć sprzeciwów do programów zpap lub
ich zmian - jeden w 2015 r., trzy w 2016 r. i dwa - w I półroczu 2017 r. M.in. decyzją
z 6 lutego 2017 r. Komendant wniósł sprzeciw do programu zpap, sporządzonego
dla F( ... ) R( ... ) L( ... ) w Karpinach, wskazując na nieprawidłowości, naruszające
art. 251 ust. 1-6 Prawa ochrony środowiska i sprzeczne informacje co do lokalizacji
zakładu oraz nakazując sporządzenie do 30 kwietnia 2017 r. programu
spełniającego wymogi ww. ustawy. Prowadzący zakład 21 marca 2017 r. przekazał
do KWPSP pismo z analizą właściwości i uaktualnieniem ilości substancji
niebezpiecznych w zakładzie. Komendant 22 maja 2017 r. zlecił Kp14 PSP
w Kwidzynie czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakładzie. W wyniku kontroli KP
PSP w Kwidzynie i kontroli przedstawicieli PWIOŚ stwierdzono, że ilość substancji
niebezpiecznych w zakładzie była niższa od wartości progowych, wskazanych
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów
i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących
o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej15. Zakład nie powienien być klasyfikowany jako ZZR
lub ZOR i nie obowiązuje go wymóg opracowania programu zpap. Komendant
decyzją z 6 lipca 2017 r. stwierdził wygaśnięcie decyzji z 6 lutego 2017 r.

(dowód: akta kontroli str. 93-96,157-160,1574-1584,1625-1629,1640-1642)

Komendant wyjaśnił, że aktualność programów zpap monitorowano weryfikując
raporty o bezpieczeństwie i wewnętrzne plany operacyjno-ratownicze (i ich zmiany),
przedstawiane KWPSP przez prowadzących zakłady, a także prowadząc czynności
kontrolno-rozpoznawcze w ZOR i ZZR.

(dowód: akta kontroli str. 22)
1.3. Komendant decyzją nr 75/200816 wprowadził procedury: opiniowania raportu
o bezpieczeństwie i wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego ZOR przed

13 Badaniu poddano dokumentację zakładów: Baza Paliw Nr (... ) w U( ) - 0( ... ) L(... ) P(... ) P(... ) Sp. z 0.0. w Płocku,
0( ) P( ) w U(... ) - P(... ) G(... ) SA w Warszawie, R(... ) G( ) P( ) w Sąpolnie, B(... ) G(... ) - P( ) S.A. w Płocku,
G( ) T( ) G( ), T( ) N(... ) G(... ) - P( ) SA w Płocku, M( ) Te( ) LPG Gdynia, Baza Paliw Nr ( ) w Oębogórzu,
K( ) P( ) M( ) G( ) ,K(. ..)", zakład J( )"R(... ) L(... ) w Kiełpinach.

14 KP: komenda powiatowa, KM: komenda miejska.
15 Dz. U. z 2016r. poz. 138.
16 Decyzja Komendanta z 28 lutego 2008 r. nr 75/2008 w sprawie procedur opiniowania raportów o bezpieczeństwie

sporządzania i aktualizacji zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych dla zakładów o dużym ryzyku, położonych
na terenie województwa pomorskiego, zmieniona w zakresie procedury sporządzania i aktualizacji zewnętrznych planów
operacyjno-ratowniczych decyzją Komendanta Nr 310/16z 8czerwca 2016r.
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zatwierdzeniem przez Komendanta, a także sporządzania i aktualizacji
zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych dla terenów narażonych na
oddziaływanie skutków awarii przemysłowej w lOR, określając w nich m.in. sposób
postępowania, obieg dokumentów, osoby odpowiedzialne i terminy obowiązujące
przy dokonywaniu poszczególnych czynności.

(dowód: akta kontroli str. 198-233)

W badanym okresie Komendant:
- wydał 12 decyzji (trzy w 2015 r., sześć w 2016 r. i trzy w I półroczu 2017 r.),

odmawiających zatwierdzenia raportu o bezpieczeństwie lub zmian do tego
raportu z powodu niespełniania przez ww. dokumenty wymogów rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie
zakładu o dużym ryzyku17. M.in. decyzją z 15 marca 2016 r. odmówiono
zatwierdzenia raportu Bazie Paliw Nr (... ) w U(... ) - 0( ... ) L( ... ) P( ... ) P( ... )
Sp. z 0.0. w Płocku z powodu niespełnienia wymogów określonych w § 3 pkt 2
oraz § 5 ust. 1 pkt 2-4 ww. rozporządzenia (w raporcie m.in.: nie podano
informacji o wydajności i ilości wody i środków pianotwórczych do prowadzenia
działań gaśniczych, sposobach ich dostarczenia, liczbie osób i sprzęcie służby
ochrony, która jako pierwsza prowadzić będzie działania ratownicze, sposobie
załączania pomp pompowni przeciwpożarowej, zamieszczono nieczytelną mapę,
przedstawiającą skutki awarii i pożaru gazu płynnego magazynowanego
w zbiornikach naziemnych w sąsiedniej rozlewni gazu płynnego, co nie pozwoliło
na pozyskanie z niej informacji na temat potencjalnych skutków awarii);

- zatwierdził jeden raport o bezpieczeństwie (w 2016 r.) i dwie zmiany w raporcie
o bezpieczeństwie Uedną w 2016 r. i jedną w I półroczu 2017 r.

(dowód: akta kontroli str. 195-196, 336-337, 338-423, 672-673)

Na koniec 2015 r. aktualne raporty o bezpieczeństwie posiadało siedem z 12 lOR,
na koniec 2016 r. żaden z 13 lOR nie posiadał aktualnego raportu. Na 30 czerwca
2017 r. aktualny raport o bezpieczeństwie posiadał jeden z 13 lOR.

(dowód: akta kontroli str. 195-196)

Decyzją z 24 marca 2017 r. Komendant zatwierdził (po uzyskaniu opinii WIOŚ)
zmiany raportu o bezpieczeństwie, sporządzonego dla M( ... ) T( ... ) LPG w Gdyni.
Wydanie decyzji poprzedzono działaniami wymaganymi procedurą wprowadzoną
decyzją Nr 75/2008. W raporcie zawarto opis systemów, środków i działań mających
na celu ograniczenie skutków poważnej awarii przemysłowej, wymagany § 3 ust. 6
rozporządzenia w sprawie raportu o bezpieczeństwie.

(dowód: akta kontroli str. 198-209,267-313)

W "Opisach technicznych, organizacyjnych i proceduralnych środków zapobiegania
awariom" 10 objętych badaniem raportów o bezpieczeństwie odniesiono się do
spraw, związanych z przygotowaniem i ekspedycją towarów niebezpiecznych, m.in.
wprowadzając opisy urządzeń nalewczych zapobiegających powstaniu pożaru
podczas załadunku, opisy czynności związanych z przygotowaniem i ekspedycją
towarów niebezpiecznych oraz zabezpieczeniem zakładu podczas ich wykonywania,
a także przygotowaniem autocystern z gazem do ekspedycji.

(dowód: akta kontroli str.674-675)

1.4. Procedury opiniowania wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych
wdrożono do stosowania w KWPSP decyzją Nr 75/2008.

(dowód: akta kontroli str. 198-233)

17 Dz. U. Nr 104 poz. 970, ze zm. Rozporządzenie obowiązywało do 22 marca 2016 r.
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Na koniec 2015 r. aktualne wewnętrzne plany operacyjno-ratownicze posiadało
siedem z 12 ZDR, a na koniec 2016 r. i na koniec I półrocza 2017 r. - żaden z 13
ZDR. W czerwcu 2017 r. trzy ZDR18 złożyły do opiniowania wewnętrzne plany
operacyjne-ratownicze - 30 czerwca 2017 r. plany były w trakcie opiniowania.

W 10 objętych badaniem wewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych nie ujęto
elementów łańcucha przepływu towarów niebezpiecznych w zakładzie, który
związany byłby bezpośrednio z przygotowaniem i ekspedycja towarów
niebezpiecznych.

(dowód: akta kontroli str. 667-671, 2731-3257)
Przeprowadzanie przez ZDR okresowych analiz wewnętrznych planów operacyjno-
ratowniczych i wprowadzanie do nich zmian monitorowano podczas:
- czynności kontrolno-rozpoznawczych prowadzonych przez KWPSP, w trakcie

których ustalano m.in., czy w ZDR podjęto środki zapobiegające wystąpieniu
awarii przemysłowej, zapewniono wystarczające środki ograniczające skutki
takiej awarii, a dane w zgłoszeniu, programie zpap, raporcie o bezpieczeństwie
i wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym odzwierciedlają faktyczny stan
bezpieczeństwa;

- analizy informacji od prowadzących ZDR o przeprowadzonej analizie planu,
- postępowań związanych z opiniowaniem planów lub zmian do planów.

(dowód: akta kontroli str. 189-190)
Z wyjaśnień Komendanta wynika, że:
- w trakcie postępowań administracyjnych i czynności kontrolno-rozpoznawczych

kładziono nacisk na weryfikację sposobu postępowania w ZDR z substancjami
niebezpiecznymi. Działania te, z powodu uprawnień PSP wynikających z ustawy
o PSP19 i Prawa ochrony środowiska, dotyczyły niemal wyłącznie instalacji
technologicznych (w tym zbiorników), placów składowych, budynków i innych
obiektów budowlanych. W ich ramach sprawdzano wewnątrzzakładowy przepływ
substancji niebezpiecznych. W zainteresowaniu PSP były też procesy
napełniania i opróżniania z takich substancji zbiorników transportowych;
w ZDR dokonywano załadunku i rozładunku zbiorników (cystern kolejowych,
samochodowych, zbiorników na statkach, m.in. zbiornikowcach, tankowcach
i gazowcach, butli stalowych, szklanych i z tworzyw sztucznych, bębnów oraz
innych pojemników). W zakresie przepływów substancji niebezpiecznych PSP
zwracała szczególną uwagę na panujące (lub chwilowo wytwarzane) w instalacji
technologicznej i w zbiornikach (pojemnikach) transportowych parametry
fizyczne takie jak: ilość, poziom, ciśnienie i temperaturę substancji. Analizę
dokumentacji wewnątrzzakładowej i kontrolę w zakładach ukierunkowano m.in.
na opracowane i wdrożone procedury bezpieczeństwa i faktycznie realizowane
działania, mające na celu właściwy załadunek i rozładunek towarów
niebezpiecznych. Podstawą działań PSP nie były przepisy dotyczące przewozu
towarów niebezpiecznych, lecz ogólne zasady bezpieczeństwa, wynikające
z wiedzy technicznej z zakresu bezpieczeństwa procesów przemysłowych (w tym
przepisów techniczno-budowlanych, przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa
i higieny pracy), które są implementowane do wewnątrzzakładowej dokumentacji;
w KWPSP nie podejmowano działań mających na celu weryfikację dokumentacji
wewnątrzzakładowej i faktycznie podejmowanych czynności, pod kątem ich
zgodności z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych20, gdyż w ustawach:
o przewozie towarów niebezpiecznych, o PSP i Prawie ochrony środowiska nie

18 Baza Paliw nr (... ) w U(... )- 0( ... ) L(... ) P(... ) P(... ) Sp. z 0.0. w Płocku. R(... ) G(.... ) P(... ) gazu w Sąpolnie i Baza Paliw
Nr (... ) w Dębogórzu.

19 Ustawa z dnia 24sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1204,ze zm.)
20 Ustawa z dnia 19sierpnia 2011r. o przewozie lowarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1834,ze zm.).
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wskazano organów PSP jako właściwych do kontroli przestrzegania przepisów
tej pierwszej ustawy.

(dowód: akta kontroli str. 2208-2210)

1.5. W badanym okresie obowiązywały dwie decyzje Komendanta (z 7 czerwca
2010 r.21 i 11 października 2013 r.22), ustalające grupy lOR, których zlokalizowanie
w niedużej odległości od siebie może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia
awarii przemysłowej lub pogłębić jej skutki. Komendant decyzją z 14 grudnia 2016 r.
ustalił grupę lOR (G( ... ) T( ... ) G( ... ) w Gdańsku i T( ... ) G( ... ) w Gdańsku), których
zlokalizowanie względem siebie może spowodować efekt domina.

(dowód: akta kontroli str. 193-194, 432-441)

W KWPSP nie opracowano procedur ustalania grupy lOR, których zlokalizowanie
względem siebie może spowodować efekt domina. Komendant wyjaśnił, że
prowadząc postępowania w ww. sprawach stosowano wprost przepisy art. 264d
ust. 1 i 3 Prawa ochrony środowiska oraz art. 61 § 4 k.p.a.23• Wszczęcie
postępowania poprzedzano analizą raportów o bezpieczeństwie, a podstawowym
źródłem informacji były analizy scenariuszy potencjalnych awarii przemysłowych, ich
skutków i zasięgu.

(dowód: akta kontroli str. 192-193)

W uzasadnieniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania zakończonego
wydaniem ww. decyzji z 14 grudnia 2016 r. wskazano m.in., że w wyniku analizy
dokumentów (zgłoszeń zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej, programów zpap i raportów o bezpieczeństwie) opracowanych
dla objętych decyzją zakładów stwierdzono występowanie zagrożenia dla zbiorników
magazynowych usytuowanych na terenie jednego z lOR podczas wystąpienia
ewentualnej poważnej awarii przemysłowej na terenie drugiego lOR.

(dowód: akta kontroli str. 440-441)

1.6. Obowiązujące w KWPSP procedury sporządzania i aktualizacji zewnętrznych
planów operacyjno-ratowniczych dla terenów narażonych na oddziaływanie skutków
awarii przemysłowej w lOR opisano w punkcie 1.3. wystąpienia.

W latach 2015-2017 (I półrocze) nie sporządzono zewnętrznych planów operacyjno-
ratowniczych. KWPSP nie występowała o dane niezbędne do opracowania takich
planów od PWIOŚ, organów zarządzania kryzysowego, Policji, podmiotów
leczniczych i innych, dla których przewidziano zadania w takich planach.

(dowód: akta kontroli str. 443-447)

Komendant wyjaśnił, że ww. plany (zgodnie z § 2 rozporządzenia w sprawie planów
operacyjno-ratowniczych) opracowuje się m.in. na podstawie scenariuszy
zawartych w planach wewnętrznych, których skutki zdarzeń wykraczają poza teren
lOR. Problemy legislacyjne24 spowodowały, że do 30 czerwca 2017 r. żaden lOR-
za wyjątkiem M( ... ) T( ... ) LPG w Gdyni, któremu decyzją z 23 marca 2017 r.
zatwierdzono zmiany do raportu o bezpieczeństwie - nie posiadał zatwierdzonych
(aktualnych w świetle obowiązujących przepisów) raportów o bezpieczeństwie oraz

21 Decyzja Nr WZ-5586/1-1/2010 ustalająca grupę: 0( ...) G( ... ) Sp. Z 0.0. Rozlewnia Gazu Płynnego w Ugoszczy i 0( ...)
L( ... ) P( ... ) P( ... ) Sp. Z 0.0. Baza Paliw Nr ( ... ) w Ugoszczy.

22 Decyzja nrWZ.5586.4.3.2.2013.GM, ustalająca grupę: P( ... ) G( ... ) L( ... ) w Gdańsku i B( ... ) G( ... ) w Gdańsku.
2:l Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
24 Nowelizacja Prawa ochrony środowiska nałożyła na prowadzących ZDR obowiązek przedłożenia komendantom

wojewódzkim PSP do 1 czerwca 2016 r. zgłoszenia ZDR, programu zpap, raportu o bezpieczeństwie, wewnętrznego
planu operacyjno-ratowniczego oraz informacji niezbędnych do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-
ratowniczego (chyba że ww. dokumenty dostarczono przed 1 czerwca 2015 r. i były nadal aktualne), jednak z uwagi na
brak aktów wykonawczych zadanie to w ww. terminie nie zostało przez ZDR zrealizowane. Rozporządzenie w sprawie
raportu o bezpieczeństwie zaczęro obowiązywać od 22 marca 2016 r., a rozporządzenie w sprawie planów operacyjno-
ratowniczych (w którym określono wymagania, jakim powinny odpowiadać wewnętrzne oraz zewnętrzne plany
operacyjno-ratownicze, określające m.in. formę sporządzenia planów, zakres zagadnień, które powinny zostać w nich
określone, ocenione i ustalone) - od 10 czerwca 2016 r.
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Ustalone
nieprawidłowości

wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych, co pozwoliłoby na opracowanie
zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych zgodnych z przepisami.

(dowód: akta kontroli str. 443-447)

Na koniec 2016 r. aktualnych wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych
nie posiadał żaden z 13 lOR.

(dowód: akta kontroli str. 667-671, 2731-3257)

KWPSP realizowała ćwiczenia na terenie lOR na podstawie harmonogramu,
opracowywanego raz na trzy lata (w badanym okresie obowiązywały harmonogramy
na lata: 2014-2016 i 2017-2019). W latach objętych kontrolą zaplanowano
i przeprowadzono ćwiczenia w ośmiu lOR (trzech w 2015 r., czterech w 2016 r.
i jednym w I półroczu 2017 r.). Każde z ćwiczeń przeprowadzono na podstawie
rozkazu Komendanta, w którym określono m.in. ich cel i termin, założenia, siły
i środki biorące w nich udział oraz zespół rozjemców, których zadaniem była ocena
ćwiczeń. We wszystkich informacjach z ćwiczeń, przedstawionych Komendantowi
sformułowano wnioski, dotyczące konieczności zaktualizowania zewnętrznego planu
operacyjno-ratowniczego dla lOR, w którym przeprowadzono ćwiczenia.

(dowód: akta kontroli str. 444-458, 459-487, 488-546)

1.7. W badanym okresie nie skorzystano z możliwości odstąpienia od
opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

(dowód: akta kontroli str. 443-447)

W Biuletynie Informacji Publicznej KWPSP udostępniono aktualny wykaz informacji,
wymaganych przepisem art. 267 ust. 1 Prawa ochrony środowiska.

(dowód: akta kontroli str. 998-1000)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1) W okresie objętym kontrolą Komendant nie wezwał dwóch lOR25, mimo takiego
obowiązku określonego wart. 251 ust. 8 Prawa ochrony środowiska, do zmiany
programów zpap, które zostały przedłożone do KWPSP w 2005 r. i 2009 r.

l wyjaśnień Komendanta wynika, że nastąpiło to przez przeoczenie,
spowodowane m.in. spiętrzeniem prac, faktem, że ww. tematyką zajmuje się
tylko jedna osoba posiadająca kwalifikacje i wiedzę w tym zakresie, a także
kilku krotnymi zmianami nadzorujących Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy.

(dowód: akta kontroli str. 89-96,865-866)

2) Komendant, w ramach pełnionego nadzoru nad powiatowymi! miejskimi
komendantami PSP, wynikającego z art. 12 ust. 5 pkt 11 ustawy o PSP, nie
zapewnił wypełnienia przez komendantów powiatowych/miejskich PSP
obowiązku udostępnienia na stronach Biuletynu Informacji Publicznej informacji
i instrukcji, określonych wart. 267 ust.1 pkt 4, 5 i 7 Prawa ochrony środowiska.

Komendant wyjaśnił, że do tej pory w niewystarczający sposób prowadzono
nadzór nad podległymi komendantami PSP w zakresie informacji publikowanych
przez nich na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

W trakcie kontroli (8 września 2017 r.) Komendant zobowiązał komendantów
powiatowych/miejskich PSP do przeprowadzenia pilnej weryfikacji
publikowanych informacji, a w przypadku stwierdzenia niezgodności,
o niezwłoczną korektę treści Biuletynu Informacji Publicznej.

(dowód: akta kontroli str. 870)

25 Zakładu 1(... ) P(... ) K( ... ) sp. z 0.0. iZakładów Farmaceutycznych P( ... ) S.A.
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Komendant posiadał informacje o zgłoszonych na terenie województwa zakładach,
których działalność - związana z posiadaniem, magazynowaniem i wysyłką towarów
niebezpiecznych - mogła być przyczyną wystąpienia awarii przemysłowej.
Podejmował działania w celu pozyskania informacji dotyczących przewozu
drogowego i kolejowego oraz przeładunku towarów niebezpiecznych, ustalenia
zakładów, w których przeładowywano takie towary i wzmocnienia nad nimi nadzoru.
Komendant rzetelnie wywiązywał się z obowiązków, związanych z prowadzeniem
dokumentacji dotyczącej zagrożeń wystąpienia awarii przemysłowej, jednak nie
wezwał dwóch ZDR, mimo takiego obowiązku, określonego wart. 251 usl. 8 Prawa
ochrony środowiska, do zmiany programów zpap, które zostały przedłożone
do KWPSP w 2005 r. i 2009 r. Komendant nie zapewnił również wypełnienia przez
podległych mu komendantów powiatowych/miejskich PSP obowiązku udostępnienia
na stronach Biuletynu Informacji Publicznej informacji i instrukcji, określonych
wart. 267 usl.1 pkt 4,5 i 7 ww. ustawy.

2. Przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych
w jednostkach produkujących, wykorzystujących lub
magazynujących towary niebezpieczne

Opis stanu 2.1. W okresie objętym kontrolą Komendant nie występował do PWIDT w celu
faktycznego pozyskania rocznych sprawozdań z działalności w zakresie przewozu drogowego

towarów niebezpiecznych lub informacji o zdarzeniach drogowych z udziałem
pojazdów przewożących takie towary.

(dowód: akta kontroli str. 681-685)

2.2. Działania podejmowane przez Komendanta w celu pozyskania informacji
dotyczących przewozu drogowego i kolejowego oraz przeładunku towarów
niebezpiecznych na terenie województwa, ustalenia zakładów, w których
przeładowywano takie towary i wzmocnienia nad nimi nadzoru opisano w punkcie
1.1. wystąpienia.

Z wyjaśnień Komendanta wynika, że brak aktualnej wiedzy na temat transportu
towarów niebezpiecznych w województwie (szklaków transportowych, którymi
odbywa się ich przewóz, zakładów, z których i do których prowadzony jest transport)
utrudnia PSP analizę zagrożeń i może spowodować, że właściwy organ PSP nie ma
wiedzy o zagrożeniach, występujących w zakładzie funkcjonującym w powiecie.
Komendanci powiatowi/miejscy PSP nie dysponują rzetelną i miarodajną wiedzą na
temat transportu towarów niebezpiecznych na terenach przez nich nadzorowanych,
co może spowodować niedoszacowanie potrzeb operacyjnego zabezpieczenia
danego obszaru i brak sprzętu ratowniczego, służącego likwidacji zagrożenia
związanego z konkretną substancją (np. w przypadku jej wycieku). Posiadanie takiej
wiedzy (zwłaszcza w przypadku przewozu towarów szczególnie niebezpiecznych)
pozwoliłoby na przeprowadzanie analiz zagrożeń w powiatach, zakup niezbędnego
sprzętu i przygotowanie kadry do działań ratowniczych, a także umożliwiłoby
zwiększenie nadzoru (w ramach działalności kontrolno-rozpoznawczej) nad
zakładami stwarzającymi największe zagrożenie w ww. zakresie.

(dowód: akta kontroli str. 684-685)

2.3. KWPSP informacje o towarach niebezpiecznych, niezbędne do opracowania
dokumentów dotyczących zagrożeń wystąpienia awarii przemysłowej, pozyskiwała
przede wszystkim z dokumentacji zawierającej dane o zakładach, sprawozdań
przekazywanych co pół roku przez komendantów powiatowych/miejskich PSP,
czynności kontrolno-rozpoznawczych i od PWIOŚ.

(dowód: akta kontroli str. 685, 710-716)
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Ustalenie niezbędnego wyposażenia jednostek organizacyjnych PSP w sprzęt
i materiały służące zapobieganiu awariom i usuwaniu ich skutków odbywało się
woparciu o przepisy rozporządzenia w sprawie wyposażenia. Na podstawie § 4
ust. 1 ww. rozporządzenia opracowano tabelę wyposażenia w sprzęt, stanowiącą
normatyw wyposażenia jednostek PSP, którą 29 czerwca 2015 r. uzgodniono
z Komendantem Głównym PSP (dalej: "KGPSP"). Minimalny normatyw
wyposażenia w sprzęt, pojazdy i środki techniczne do ratownictwa chemicznego
i ekologicznego dla specjalistycznych grup ratownictwa Chem-Eco określono
w zatwierdzonych przez KGPSP "Zasadach ratownictwa chemicznego
i ekologicznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym".

(dowód: akta kontroli str. 835-836)

W ramach współpracy Komendanta z PWIOŚ m.in.: raz w roku ustalano wykaz
zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
przewidzianych do kontroli w roku następnym, typowano jednostki do wspólnych
kontroli oraz informowano się o nieprawidłowościach, stwierdzonych podczas
kontroli ZOR. Ponadto ww. organy podjęły współpracę z Okręgowym Inspektorem
Pracy Państwowej Inspekcji Pracy, w ramach której w czerwcu 2016 r.
zaplanowano, zorganizowano i przeprowadzano kontrolę w zakładzie stwarzającym
zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

(dowód: akta kontroli str. 164-174,701-709,710-716,722,754)

W badanym okresie PWIOŚ poinformował Komendanta o nieprawidłowościach,
stwierdzonych podczas kontroli zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej: nieprzekazaniu przez ZOR informacji o zakładzie i systemie
bezpieczeństwa do podmiotów wymienionych w wewnętrznym planie operacyjno-
ratowniczym26, niezgłoszeniu zakładu jako ZOR27, a także w zakresie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę28 i analizy wewnętrznego planu
operacyjno-ratowniczeg029. Ww. informacje uwzględniono podczas planowania
kontroli, a informacja o niezgłoszeniu ZOR spowodowała wszczęcie przez
Komendanta postępowania administracyjnego w stosunku do tego zakładu.

(dowód: akta kontroli str. 688-689, 700, 709-716, 743,1570-1672)

W latach 2015-2017 (I półrocze) Komendant i podlegli mu komendanci PSP
nie współpracowali z innymi organami w zakresie kontroli drogowego przewozu
towarów niebezpiecznych, nie prowadzili i nie uczestniczyli w kontrolach przewozu
takich towarów gdyż - jak wynika z wyjaśnień Komendanta - wśród organów
uprawnionych do kontroli przewozu ww. towarów przepisy nie wymieniają PSP.

(dowód: akta kontroli str. 688, 690-691)

2.4. Na lata 2016-2017 Komendant zapewnił opracowanie, z udziałem WIOŚ,
wykazu zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej,

(dowód: akta kontroli str. 164-174)

Roczne plany kontroli zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej na lata 2016 i 2017 (plan zatwierdzony przez Komendanta
w trakcie kontroli - 29 września 2017 r.) uwzględniały wymogi określone wart. 269
ust. 4 Prawa ochrony środowiska.

(dowód: akta kontroli str, 737-749,1004-1018)

26 Pismo z 26sierpnia 2015r. nr WI.7023.207.2015,dotyczące kontroli w Z( } F( ) P( } SA
27 Pismo z 3 listopada 2016r. nr WI.7023.291.2016,dotyczące zakładu ,F( )" R( } L( ) w Kiełpinach.
28 Pismo z 30listopada 2016r. nr DID.021.98.2016,dotyczące R( ) G( ) P(... } w Ugoszczy.
29 Pismo z 5grudnia 2016r. nr WI.7023.326.2016,dotyczące G( ) L( ) S.A.
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Roczny plan kontroli na 2016 r. Komendant przekazał PWIOŚ i podległym
komendantom powiatowym/miejskim PSP, na których obszarze znajdowały się
wyznaczone do skontrolowania zakłady.

(dowód: akta kontroli str. 752-753)

W rocznym planie kontroli na 2017 r. ujęto dwie kontrole ZOR, przeprowadzone
przed zatwierdzeniem planu (20 czerwca i 18-22 września 2017 r.) i przewidziano
przeprowadzenie (w październiku i listopadzie) kolejnych kontroli trzech ZOR.

(dowód: akta kontroli str. 1004-1018)

W 2015 r. w ZOR i ZZR przeprowadzono 24 kontrole (11 w ZOR i 13 w ZZR), w tym
siedem Uedną w ZOR i sześć w ZZR) traktowanych jako pozaplanowe. W wyniku
przeprowadzenia:
- 14 kontroli (pięciu w ZOR i dziewięciu w ZZR) nie stwierdzono nieprawidłowości,
- 10 kontroli (sześciu w ZOR i czterech w ZZR) stwierdzono nieprawidłowości,

które nie dotyczyły zagadnień związanych z przygotowaniem i ekspedycją
towarów niebezpiecznych.

W latach 2016-2017 (I półrocze) w ZOR i ZZR przeprowadzono 20 kontroli
(14 w ZOR i sześć w ZZR), w tym 12 pozaplanowych. W wyniku przeprowadzenia:
- 14 kontroli (10 w ZOR i czterech w ZZR) nie stwierdzono nieprawidłowości,
- sześciu kontroli (czterech w ZOR i dwóch w ZZR) stwierdzono nieprawidłowości,

które nie dotyczyły zagadnień związanych z przygotowaniem i ekspedycją
towarów niebezpiecznych.

W wyniku ww. kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących zagrożeniem
wystąpienia powaźnych awarii technicznych lub dotyczących przygotowania
i ekspedycji towarów niebezpiecznych.

(dowód: akta kontroli str. 756-763, 764-770)

Z wyjaśnień Komendanta wynika, że przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczepo, do której odnosi się art. 23a ustawy
o PSP, nie stanowiły utrudnienia (również w podległych komendach PSP)
w realizacji wspólnych czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakładach
stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

(dowód: akta kontroli str. 725)

2.5. Komendant zapewnił prawidłową realizację obowiązku gromadzenia wyników
czynności kontrolnych realizowanych w ZZR i ZOR. Podlegli komendanci terminowo
przekazywali do KWPSP zestawienia wyników kontroli, działań zapobiegających
poważnym awariom przemysłowym oraz katalogi zagrożeń. Z ww. informacji
sporządzano półroczne zestawienia, przekazywane (do 10 sierpnia za I półrocze
i do 10 lutego za II półrocze) do KGPSP.

(dowód: akta kontroli str. 584-666, 771-813, 2211-2730)

Z wyjaśnień Komendanta wynika, że w KWPSP stwierdzono następujące problemy
związane z usuwaniem uszkodzonych pojazdów przewożących towary
niebezpieczne:
- brak parkingów do awaryjnego odstawiania pojazdów na terenie województwa,
- spór kompetencyjny, dotyczący sformułowania "właściwa władza" w ustawie

o przewozie towarów niebezpiecznych, dotyczący odpowiedzialności organów
i podmiotów zaangażowanych w proces transportu materiałów niebezpiecznych
oraz nadzór nad tym transportem. Jako przykład Komendant wskazał zdarzenie
z 25 sierpnia 2016 r. Zbiornik z chlorem dotarł do Gdyni koleją, został przyjęty
i rozładowany na terenie G( ... ) C( ... ) T( ... ) SA i miał zostać załadowany na

30 Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, ze zm.).
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Ustalone
nieprawidłowości

prom. Po stwierdzeniu rozhermetyzowania się zbiornika Specjalistyczna Grupa
Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego PSP w Gdyni doraźnie go
uszczelniła. Z powodu stwarzanego zagrożenia (przy niekorzystnym rozwoju
sytuacji nawet dla znacznej części miasta) i braku możliwości przeładunku,
zespół złożony z przedstawicieli ww. podmiotu, Wydziału Zarządzania
Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Gdyni, PSP i wytwórcy towaru
podjął decyzję o przetransportowaniu towaru transportem drogowym31 do jego
wytwórcy w Brzegu Dolnym. Transport zorganizowano przy współpracy
wytwórcy towaru, KM PSP w Gdyni, KWPSP i Krajowego Centrum Koordynacji
Ratownictwa i Ochrony Ludności. Z przedstawionych w ww. sprawie stanowisk
przez:
• przeładowcę wynika, że "w myśl przepisów Umowy europejskiej dotyczącej

międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR),
rola terminalu GCT nie została określona";

• wytwórcę towaru niebezpiecznego wynika, że zbiornika z chlorem po jego
dostarczeniu do odbiorcy nie musiał zabierać (dokonał tego wyjątkowo
z powodów społecznych), a problem leży po stronie właściciela i odbiorcy;

• Kierownika Terenowego Oddziału Transportowego Dozoru Technicznego
w Gdańsku wynika, że zadaniem ww. organu "było podzielenie się wiedzą
techniczną na temat budowy oraz sposobu działania urządzenia
zabezpieczającego jako informacji niezbędnych do podjęcia odpowiednich
działań ze strony kompetentnych służb ratowniczych";

• PWITD wynika, że "Inspekcja Transportu Drogowego została powołana do
kontroli przestrzegania przepisów w zakresie przewozu drogowego
wykonywanego pojazdami samochodowymi i nie wykonuje czynności
kontrolnych w zakresie innego rodzaju transportu".

(dowód: akta kontroli str. 1021-1023, 1031-1044)

Komendant wyjaśnił, że w ww. sprawie transport powinien zostać niezwłocznie
zatrzymany, przy zachowaniu wymagań dotyczących bezpieczeństwa ruchu
drogowego, bezpiecznego unieruchomienia przesyłki oraz bezpieczeństwa
publicznego. Przewóz mógł być kontynuowany wyłącznie jeżeli zapewniono jego
zgodność z przepisami. Pozwolenie na kontynuowanie mogło być udzielone przez
właściwą władzę dla pozostałej części przewozu. W przypadku, gdy nie można
zapewnić wymaganej zgodności z przepisami i nie zostało udzielone pozwolenie na
kontynuowanie przewozu, właściwa władza powinna zapewnić przewoźnikowi
niezbędną pomoc administracyjną. Zdaniem Komendanta w ww. sprawie nie
uzyskano pomocy ze strony WITO (która w tym przypadku wchodziła w rolę
"właściwej władzy"), której rola ograniczyła się jedynie do delegowania na miejsce
zdarzenia doradcy ADR.

(dowód: akta kontroli str. 1021-1023)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1) W KWPSP nie opracowano rocznego planu kontroli zakładów stwarzających
zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na rok 2017,
wymaganego przepisami art. 269 ust. 4 Prawa ochrony środowiska.

Z wyjaśnień Komendanta wynika, że nastąpiło to przez przeoczenie,
spowodowane dużą ilością obowiązków.

31 Wykorzystując zapisy 1.1.3.1 (d) umowy ADR, mówiące o zwolnieniu z wanunków określonych w tej umowie przewozu,
koniecznego ze względu na prowadzone działania ratownicze.
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Opis stanu
faktycznego

W trakcie kontorli (29 września 2017 L) Komendant zatwierdził roczny plan
kontroli ww. zakładów na 2017 r. i wyjaśnił, że wszystkie kontrole zakładów
przewidzianych do kontroli przez PSP na rok 2017, które zostały uzgodnione
z PWIOŚ, zostaną zrealizowane.

(dowód: akta kontroli str. 945,1004-1018)

2) W KWPSP nie opracowywano programów kontroli planowych, wymaganych
przepisami art. 269 ust. 5 Prawa ochrony środowiska.

Z wyjaśnień Komendanta wynika, że ww. obowiązku, wprowadzonego
nowelizacją Prawa ochrony środowiska, która weszła w życie 6 października
2015 L, nie realizowano w wyniku przeoczenia i błędu, a od października 2017 r.
program ten będzie opracowywany dla wszystkich kontroli planowych.

(dowód: akta kontroli str. 946)

3) W 2016 r. nie przeprowadzono czterech kontroli, ujętych w rocznym planie
kontroli na ten rok.

Z wyjaśnień Komendanta wynika, że przyczynami nieprzeprowadzenia ww.
kontroli były: nałożenie się wielu obowiązków wynikających z nowelizacji Prawa
ochrony środowiska oraz niedostateczna obsada osób z niezbędnym
wykształceniem i wiedzą z zakresu zapobiegania wystąpieniu poważnej awarii
przemysłowej.

(dowód: akta kontroli str. 946-948)

W kontrolowanym okresie Komendant zapewnił prawidłową realizację obowiązku
gromadzenia wyników czynności kontrolnych, realizowanych w ZDR i ZZR, a także
opracowanie, we współpracy z PWIOŚ, wykazu zakładów stwarzających zagrożenie
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, przewidzianych do kontroli w latach
2016 i 2017. Opracowane w KWPSP roczne plany kontroli takich zakładów na ww.
lata spełniały wymogi określone w Prawie ochrony środowiska, jednak plan
na 2017 r. opracowano dopiero we wrześniu 2017 r., w trakcie kontroli NIK. Ponadto
w 2016 r. nie przeprowadzono czterech kontroli, ujętych w planie kontroli na ten rok,
nie zapewniono również opracowywania programów kontroli planowych,
wymaganych przepisami art. 269 ust. 5 ww. ustawy.

3. Przygotowanie specjalistyczne grup ratowniczych oraz
baz sprzętu specjalistycznego do działań z zakresu
ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego
3.1. Komendant ustalił standard minimalnego dodatkowego wyposażenia
powiatowych/miejskich komend PSP uwzględniając oceny zagrożenia na obszarze
powiatu, a stopień zagrożenia powiatu - uwzględniając wykonane analizy zagrożeń.

Zbiorczą analizę zagrożenia województwa (uwzględniającą wymogi określone w § 8
ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie KSRG32) przeprowadzał Wydział Kontrolno-
Rozpoznawczy KWPSP raz w roku, w oparciu o dane przesyłane z powiatów.

Po przeprowadzeniu analizy zagrożeń powiatów i posiadanego sprzętu Komendant
wystąpił do KGPSP o zmianę normatywów wyposażenia (o jeden stopień) dla:
- KM PSP w Sopocie: zagrożenia RT1 - Katastrofy techniczne w ruchu drogowym

i kolejowym (ze stopnia 4 na 3) oraz zagrożenia Rpow - powodziowe (ze stopnia
2na1),

32 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18lutego 2011r. w sprawie szczegółowych zasad
organizacji krajowego systemu ratowniczo~aśniczego (Dz. U. Nr 46, poz. 239),które utraciło moc z dniem 3 lipca 2017r.
Z dniem 4 lipca 2017r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017r.
w sprawie organizacji krajowego systemu ratowniczo~aśniczego (Dz. U. z 2017r. poz. 1319,ze zm.).
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- KM PSP w Słupsku: zagrożenia pożarowe P2 - zakłady przemysłowe, bazy
paliw, gazoporty i w transporcie towarów niebezpiecznych (ze stopnia 3 na 2).

(dowód: akta kontroli str. 825-827, 1673-1792)

W 2015 r. Komendant, w uzgodnieniu z KGPSP, zwiększył minimalne wyposażenie
podległych jednostek, określone w rozporządzeniu w sprawie wyposażenia:
zwiększono plan wyposażenia o cztery średnie samochody ratowniczo-gaśnicze
(w KM PSP Gdańsk, KP PSP Słupsk, Wejherowo i Tczew), motopompę pożarniczą
o wydajności minimum 4000 dm3/min (w KM PSP Słupsk), zestaw hydraulicznych
narzędzi ratowniczych (w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Tczew), trzy zestawy
ratownictwa medycznego R1 (w KM PSP Gdynia i Gdańsk, KP PSP Tczew), średni
samochód ratownictwa technicznego (w KM PSP Gdynia), ponton lub łódż
ratowniczą z silnikiem (w KM PSP Słupsk i KP PSP Bytów), dwa zestawy do
dekantaminacji wstępnej (w KM PSP Gdynia i Gdańsk), sześć sprężarek
powietrznych (w KM PSP Gdańsk, Gdynia i Słupsk, KP PSP Bytów, Kościerzyna
i Wejherowo), dwa quady (w KP PSP Pruszcz Gdański i Sztum), dwa transportery-
amfibie (w KP PSP Malbork i Nowy Dwór Gdański).

Ponadto, w uzgodnieniu z KGPSP, zaplanowano dodatkowe pojazdy i sprzęt
specjalistyczny: cztery samochody ratowniczo-gaśnicze terenowe do gaszenia
pożarów lasów (dla KP PSP Bytów, Chojnice, Kościerzyna i Starogard Gdański),
dwa samochody ratowniczo-gaśnicze z funkcją cięcia (dla KM PSP Gdańsk
i Gdynia), dwa samochody ratownictwa medycznego (dla KM PSP Gdańsk
i Gdynia), cztery kontenery specjalne (dla KM PSP Gdańsk i Gdynia), pięć przyczep
do przewozu kontenerów (dla KM PSP Gdańsk i Gdynia), 34 przyczepy specjalne
(np. ze zbiornikiem na środek pianotwórczy, z podnośnikiem hydraulicznym).

Tabelę wyposażenia dla województwa 19 czerwca 2015 r. uzgodniono z KGPSP.
(dowód: akta kontroli str. 817-818, 835-836)

3.2. Komendant zapewnił wyposażenie KWPSP w pojazdy, sprzęt i środki w ilości
odpowiadającej normom, określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia
w sprawie wyposażenia, a podległych komend PSP - w zakresie norm minimalnego
wyposażenia specjalistycznych grup ratowniczych (ratownictwa technicznego
i chemiczno-ekologicznego) określonych w załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia.

(dowód: akta kontroli str. 845-847)

Standard minimalnego wyposażenia komend powiatowych/miejskich PSP, w tym
jednostek ratowniczo-gaśniczych33, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia
w sprawie wyposażenia, został osiągnięty w podległych jednostkach w 10 z 17
pozycji załącznika34.

Standard minimalnego dodatkowego wyposażenia komend powiatowych /miejskich
PSP35, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie wyposażenia
został osiągnięty, za wyjątkiem wyposażenia określonego w pkt 536 (w KM PSP
Gdańsk i KP PSP Słupsk) i pkt 937 (w KM PSP Gdynia i KP PSP Słupsk) tego
załącznika.

(dowód: akta kontroli str. 830-831, 833-834)

33 W odniesieniu do zagrożeń: pożarowego - zakłady przemysłowe, bazy paliw, gazoporty i w transporcie towarów
niebezpiecznych, chemiczne i katastrofy techniczne w ruchu drogowym i kolejowym.

34 Osiągnięto standard w pozycjach wykazu: Lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy, Średni samochód ratowniczo-
gaśniczy, Samochód ratownictwa technicznego, Zestaw ratownictwa medycznego R1, Samochód operacyjny, Ponton lub
lódż ratownicza z silnikiem, Zestaw do dekontaminacji wstępnej, Zapas butli do aparatów powietrznych, Sprężarka do
aparatów powietrznych butlowych, Zapas środka pianotwórczego.

35 W odniesieniu do zagrożeń: pożarowego - zakłady przemysłowe, bazy paliw, gazopcrty i w transporcie towarów
niebezpiecznYCh, chemiczne i katastrofy techniczne w ruchu drogowym i kolejowym.

36 Samochód z modułem proszkowym lub przyczepa z agregatem proszkowym lub agregat proszkowy - masa proszku
gaśniczego 250kg s m.p. < 1500kg lub samochód proszkowy (lub kontener) - masa proszku: m.p. I 1500kg.

37 Motopompa pożamicza o wydajności minimalnej 4000dm3/min
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3.3. Komendant zapewnił zgrupowanie w krajowej bazie sprzętu specjalistycznego
i środków gaśniczych sprzęt, pojazdy i urządzenia38 w liczbie odpowiadającej
normom określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia w sprawie wyposażenia -
za wyjątkiem minimum określonego w pozycjach 439, 540 i 2541 ww. załącznika.

(dowód: akta kontroli str.828-829)

3.4. Komendant w ramach uzupełnienia normatywu 20 kwietnia 2016 r. zgłosił
do KGPSP potrzebę doposażenia jednostek w:
- jeden samochód z drabiną mechaniczną SD 37, SD 40 i cztery samochody

z podnośnikiem hydraulicznym SHD 2342,

- pięć średnich i dwa ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze, dwa średnie i jeden
ciężki samochód ratownictwa technicznego, jeden średni i jeden ciężki
samochód ratowniczo-gaśniczy ze zwiększonym potencjałem ratownictwa
kolejowego oraz 15 narzędzi hydraulicznych43.

Ponadto 25 maja 2016 r. do KGPSP przekazano propozycję zakupu jednego
samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją cięcia44.

(dowód: akta kontroli str. 822)

W celu pozyskania pojazdów i sprzętu specjalistycznego dla podległych komend
KWPSP jako partner (podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków
kwalifikowalnych) brała udział - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013, Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie
zagrożeniom środowiska; Działanie 3.2 Zapobieganie i ograniczanie skutków
zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom - w projektach:
- "Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych".

W ramach projektu w KWPSP wydano 13.051.392,84 zł (przy dofinansowaniu
z UE w 85%, tj. w kwocie 11.093.683,91 zł). Zakupiono: jeden ciężki i trzy
średnie samochody ratownictwa chemicznego (dla - odpowiednio - KM PSP
Gdynia oraz KP PSP Bytów, Kwidzyn i Starogard Gdański), dwa średnie
samochody ratownictwa wodnego (dla KP PSP Kościerzyna i KM PSP Słupsk),
jeden średni i jeden lekki samochód ratownictwa wysokościowego (dla -
odpowiednio - KM PSP Gdynia i Słupsk), samochód nośnik kontenerowy (dla
KM PSP Gdańsk), samochód zaopatrzeniowy z żurawiem (dla KP PSP
Tczew), kontener przeciwpowodziowy z pompami do wody zanieczyszczonej (dla
KM PSP Gdańsk), cztery motopompy przewożne do wody zanieczyszczonej (dla
KP PSP Chojnice, Tczew, Puck i Nowy Dwór Gdański), cztery agregaty
prądotwórcze przewożne (dla KP PSP Kartuzy, Człuchów, Tczew
i Wejherowo), dwa quady z przyczepą (dla KP PSP Sztum i Pruszcz Gdański)
oraz dwa transportery amfibijne - pojazdy gąsienicowe z przyczepą (dla KP PSP
Malbork i Nowy Dwór Gdański);

- "Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego". W ramach
projektu w KWPSP wydano 3.682.918,80 zł (przy dofinansowaniu z UE w 85%,
tj. w kwocie 3.130.480,98 zł). Zakupiono: samochód dowodzenia i łączności -
kompanijne stanowisko kierowania (dla KP PSP Chojnice), samochód

38 W odniesieniu do zagrożeń: pożarowego - zakłady przemysłowe, bazy paliw, gazoporty i w transporcie towarów
niebezpiecznych, chemiczne i katastrofy techniczne w nuchudrogowym i kolejowym.

39 Samochód lub przyczepa z modułem proszkowym (masa proszku gaśniczego: 250 kg ~ m.p. < 1500 kg).-
40 Samochód lub kontener z agregatem proszkowym (co najmniej 1500 kg proszku)
41 Motopompa pożamicza o wydajności minimum 4000 dm3/min.
42 Projekt ,Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych' realizowany w ramach Programu

Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i
zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

43 Projekt ,Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym - etap l' realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce.

44 W związku z otrzymaną od KGPSP informacją, dotyczącą oszczędności w ramach projektu ,Usprawnienie systemu
ratownictwa w transporcie kolejowym - etap l'.
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Ustalona
nieprawidłowość

z podnośnikiem hydraulicznym o wysokości ratowniczej 23 m (dla KM PSP
Gdańsk), autobus do przewozu ratowników (dla KWPSP) oraz kontener
do transportu środka pianotwórczego (dla KM PSP Gdańsk).

Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe; Działanie 8.1
Bezpieczeństwo ruchu drogowego KW PSP brała udział jako partner w programie
"Usprawnienie ratownictwa na drogach - etap III". W ramach projektu w KWPSP
wydano 3.938.760,00 zł (przy dofinansowaniu z UE w 85%, tj. w kwocie
3.347.946,00 zł). Zakupiono: jeden ciężki i dwa średnie samochody ratowniczo-
gaśniczy (dla - odpowiednio - KP PSP Bytów oraz KP PSP Lębork i Pruszcz
Gdański), średni samochód ratowniczo-gaśniczy z modułem proszkowym (dla KP
PSP Wejherowo) i dwa samochody specjalne lekkie do przewozu ratowników (dla
KM PSP Gdańsk i Gdynia).

(dowód: akta kontroli str. 820-822)
KWPSP, uczestnicząc w projektach w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
2014-2020, pozyska sprzęt:
- o wartości 9.220.000 zł w ramach projektu "Zwiększenie skuteczności

prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych": samochód z drabiną
mechaniczną SD 37, SD 40 (dla KM PSP Gdańsk), trzy samochody
z podnośnikiem hydraulicznym SHD 23 (dla KM PSP Gdynia, Nowy Dwór
Gdański i Słupsk), wyposażenie Ośrodka szkoleniowego PSP Słupsk w sprzęt
dydaktyczny i komplet sprzętu do ochrony brzegu morskiego, .

- o wartości 10.100.000 zł w ramach projektu "Usprawnienie systemu ratownictwa
w transporcie kolejowym - etap I": jeden ciężki i dwa średnie samochody
ratownictwa technicznego z żurawiem (dla - odpowiednio - KM PSP Gdańsk
oraz KM PSP Gdynia i Słupsk), ciężki i średni samochód ratowniczo-gaśniczy
ze zwiększonym potencjałem ratownictwa kolejowego (dla - odpowiednio - KP
PSP Tczew i KM PSP Gdańsk) oraz średni samochód ratowniczo-gaśniczy
z funkcją cięcia (dla KM PSP Gdynia).

(dowód: akta kontroli str. 823)

W związku z rozpoczęciem prac nad realizacją projektu "Usprawnienie systemu
ratownictwa w transporcie drogowym - Etap IV", Komendant przekazał 1 marca
2017 r. KGPSP zapotrzebowanie na sprzęt o łącznej wartości 9.850.000 zł:
- dwa ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze ze zwiększonym potencjałem do

ratownictwa drogowego (po jednym dla KM PSP Gdańsk i KP PSP Wejherowo);
- pięć średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze zwiększonym potencjałem

do ratownictwa drogowego (po jednym dla KM PSP Gdańsk, Gdynia, Słupsk
oraz KP PSP Człuchów i Nowy Dwór Gdański);

- 19 zestawów hydraulicznych narzędzi o zwiększonym potencjale do ratownictwa
drogowego (po jednym dla wszystkich KP/KM PSP w województwie);

- dwa zestawy do oświetlenia terenu akcji z agregatem prądotwórczym (po jednym
dla KM PSP Gdańsk i KP PSP Nowy Dwór Gdański).

(dowód: akta kontroli str. 823-824)
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono następującą nieprawidłowość:

Komendant nie zapewnił45 w podległych komendach powiatowych/miejskich PSP:
- standardu minimalnego wyposażenia w 10 z 17 pozycji załącznika nr 1

do rozporządzenia w sprawie wyposażenia. Nie osiągnięto standardu

45 W odniesieniu do zagrożeń: pożarowego - zakłady przemysłowe, bazy paliw, gazoporty i w transporcie towarów
niebezpiecznych, chemiczne i katastrofy techniczne w ruchu drogowym i kolejowym.
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w pozycjach: ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy (mniej o jedną sztukę),
samochód z drabiną mechaniczną lub podnośnikiem hydraulicznym (mniej
o cztery sztuki), pompa przenośna do wody zanieczyszczonej o wydajności
minimum 1000 dm3/min (mniej o 16 sztuk), zestaw hydrauliczny narzędzi
ratowniczych (mniej o osiem sztuk), mikrobus do przewozu do dziewięciu osób
łącznie z kierowcą (mniej o trzy sztuki), lekki samochód zaopatrzeniowy
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 (mniej o sześć sztuk) i motopompa
pożarnicza minimum M 8/8 (mniej o jedną sztukę);

- standardu minimalnego dodatkowego wyposażenia oraz norm minimalnego
wyposażenia krajowej bazy sprzętu specjalistycznego i środków gaśniczych,
określonych w - odpowiednio - załącznikach nr 2 i 6 do ww. rozporządzenia
w zakresie pozycji:
• samochód z modułem proszkowym lub przyczepa z agregatem proszkowym

lub agregat proszkowy - masa proszku gaśniczego 250 kg ~ m.p. < 1500 kg
lub samochód proszkowy (lub kontener) - masa proszku: m.p. ł 1500kg
(w KM PSP Gdańsk i Słupsk);

• motopompa pożarnicza o wydajności minimalnej 4000 dm3/min (w KM PSP
Gdynia i Słupsk);

Z wyjaśnień Komendanta wynika, że ww. braki wystapiły już w momencie wejścia
w życie przepisów rozporządzenia w sprawie wyposażenia. Z powodu
ograniczonych środków nie było możliwości równoczesnego zaspokojenia
wszystkich potrzeb wynikających z tabel wyposażenia. KWPSP czyni starania
w celu uzupełnienia istniejących braków (przykładowo w 2018 r. planowane jest
zakupienie 16 pomp przenośnych do wody zanieczyszczonej o wydajności minimum
1000 dm3/min. z wykorzystaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej).

(dowód: akta kontroli str. 940-942)

W objętym kontrolą okresie Komendant podejmował szereg działań w celu
właściwego przygotowania KWPSP i podległych mu komend PSP w sprzęt
niezbędny do działań z zakresu ratownictwa technicznego, chemicznego
i ekologicznego. Mimo tych działań, niezapewniono46 w podległych komendach
powiatowych/miejskich PSP, z uwagi na brak środków finansowych, standardu
minimalnego wyposażenia, standardu minimalnego dodatkowego wyposażenia oraz
norm minimalnego wyposażenia krajowej bazy sprzętu specjalistycznego i środków
gaśniczych we wszystkich pozycjach załączników nr 1, 2 i 6 do rozporządzenia
w sprawie wyposażenia.

4. Organizacja KSRG w zakresie dotyczącym ratownictwa
technicznego i chemiczo-ekologicznego

Opis stanu 4.1. W KWPSP dokumentację funkcjonowania KSRG prowadzono w formie
faktycznego pisemnej i w elektronicznym systemie przetwarzania - Systemie Wspomagania

Decyzji PSP (dalej: "SWDPSP"), służącym do prowadzenia analiz gotowości
operacyjnej oraz ewidencjonowania i analizowania zasobów wchodzących w skład
odwodów operacyjnych na obszarze województwa. Dokumentacja obejmowała,
zgodnie §40 rozporządzenia w sprawie KSRG, analizy: zagrożeń, zabezpieczenia
operacyjnego, gotowości operacyjnej, ćwiczeń ratowniczych i działania
ratowniczego, plan ratowniczy oraz dokumentację odwodu operacyjnego
w województwie i centralnego odwodu operacyjnego.

(dowód: akta kontroli str. 849)

46 W odniesieniu do zagrożeń: pożarowego - zakłady przemysłowe, bazy paliw, gazoporty i w transporcie towarów
niebezpiecznych, chemiczne i katastrofy techniczne w nuchu drogowym i kolejowym.
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Komendant nadzorował prawidłowość prowadzenia dokumentacji KSRG
w podległych jednostkach m.in. przez:
- analizę zagrożeń powiatów, corocznie opracowywanych przez podległych

komendantów PSP, stanowiących podstawę do opracowania "Analizy zagrożeń
dla województwa pomorskiego",

- przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jednostek ratowniczo-
gaśniczych, stanowisk kierowania komendantów powiatowych/miejskich PSP
i jednostek ochotniczych straży pożarnych (dalej: "aSP"), wchodzących w skład
KSRG,

- wskazywanie rozjemców, których zadaniem była analiza i ocena ćwiczeń
ratowniczych oraz wypracowanie wniosków w celu poprawy organizacji działań
oraz określenia zakresu doskonalenia strażaków,

- coroczne zlecanie podległym komendantom przeprowadzenia analiz działań
ratowniczych, wykonywanych w przypadkach przewidzianych w § 42 ust. 3
rozporządzenia w sprawie KSRG,

- opracowanie wytycznych dla podległych komendantów, zawierających m.in.
metodykę opracowania planów ratowniczych dla powiatu/miasta.

(dowód: akta kontroli str. 850-855)

4.2. Komendant posiadał plany sieci podmiotów i rozmieszczenia sprzętu
specjalistycznego w ramach KSRG na obszarze województwa. W skład ww. sieci
wchodziły jednostki ratowniczo gaśnicze PSP i OSP włączone do systemu. KGPSP
21 lutego 2017 r. zatwierdził plan włączenia do systemu nowych jednostek OSP na
lata 2017-2020 (w planie ujęto 21 jednostek OSP z terenu województwa).

(dowód: akta kontroli str. 855-856,1268-1300)

Komendant opracował Wojewódzki Plan Ratowniczy KSRG. Opracowanie planu
poprzedzono analizą zagrożenia województwa w oparciu o dane z powiatów.
Zbiorczą analizę z oceną zagrożeń przeprowadzano z uwzględnieniem wymogów
określonych w § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie KSRG.

(dowód: akta kontroli str. 1301-1498, 1673-1792, 1798-2199)

Wojewódzki Plan Ratowniczy KSRG zawierał dane i informacje, wymagane § 7
ust. 2 ww. rozporządzenia. Zgodnie z § 12 rozporządzenia plan corocznie
aktualizowano w trybie określonym dla jego opracowania. Komendant monitorował
realizację obowiązku opracowania i aktualizacji planów ratowniczych przez
podległych komendantów. Wszystkie powiatowe/miejskie plany podlegały
uzgodnieniu z Komendantem.

(dowód: akta kontroli str. 859-863,1301-1498,1793-2199)

W KWPSP terminy opracowania i przekazywania Wojewódzkiego Planu
Ratowniczego KSRG określono zarządzeniem Nr 6 z 2015 r. W zarządzeniu
określono też wydziały odpowiedzialne za opracowanie analiz zagrożeń, analiz
zabezpieczenia operacyjnego oraz planów ratowniczych.

(dowód: akta kontroli str. 2200)
4.2.1. Przeprowadzana przez Komendanta "Analiza zabezpieczenia operacyjnego
województwa pomorskiego", uwzględniała specyfikę prowadzenia akcji ratowniczych
związanych m.in. z zagrożeniami technicznymi, chemicznymi i ekologicznymi oraz
"Zasady organizacji ratownictwa technicznego w KSRG i "Zasady organizacji
ratownictwa chemicznego i ekologicznego w KSRG" zatwierdzone przez
KGPSP. Zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie KSRG wnioski z analiz
zabezpieczenia operacyjnego Komendant przesyłał do Wojewody Pomorskiego.

(dowód: akta kontroli str. 1169-1182)
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4.2.2. ,,Analizę zagrożeń województwa pomorskiego" opracowano na podstawie
danych otrzymanych z podległych komend PSP. Podstawą oceny zagrożeń na
obszarze powiatu były ustalenia dla poszczególnych gmin w powiecie i graniczących
z powiatem. Analizy opierały się na ustalonych (zgodnie z załącznikiem nr 1 do
rozporządzenia w sprawie KSRG) stopniach zagrożenia dla gmin i powiatów, na
podstawie kryteriów (czynników) obejmujących m.in.: zakłady przemysłowe, w tym
magazynowe oraz porty rzeczne i morskie, rurociągi do transportu ropy naftowej
i produktów naftowych, gazociągi oraz transport drogowy materiałów
niebezpiecznych.

(dowód: akta kontroli str. 858,1673-1792)

4.2.3. Plan ratowniczy zawierał aktualne dane teleadresowe podmiotów KSRG
i jednostek ochrony przeciwpożarowej nie będących podmiotami KSRG oraz innych
podmiotów mogących wspomagać organizację działań ratowniczych.

(dowód: akta kontroli str. 1336-1377)

4.3. Komendant określił w KSRG obszary chronione dla specjalistycznych grup
ratowniczych oraz dysponowanie sił i środków specjalistycznych grup ratowniczych
i odwodów operacyjnych, uwzględniając specyfikę zagrożeń wynikającą z awarii
przemysłowej. W skład centralnego odwodu operacyjnego w ramach struktur PSP
wchodziło 10 grup ratownictwa specjalistycznego, w tym dwie grupy ratownictwa
chemicznego i ekologicznego oraz dwie grupy ratownictwa technicznego.

(dowód: akta kontroli str. 1297-1299, 1518-1569)

4.4. Na terenie województwa nie zlokalizowano parkingów, spełniających wymogi
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie
warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące
towary niebezpieczne47.

W związku ze zdarzeniem z 25 sierpnia 2016 r. Komendant 26 września 2016 r.
wystąpił do Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku o wskazanie na terenie
województwa parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary
niebezpieczne oraz ekspertów (doradców) w zakresie ratownictwa chemicznego
oraz doradców ADR.

W odpowiedzi z 28 września 2016 r. poinformowano Komendanta, że
"w województwie pomorskim aktualnie nie istnieją parkingi wyznaczone na postój
pojazdów z niebezpiecznym ładunkiem. Jedyną możliwością zapewniającą taką
ewentualność są stanowiska wyznaczone na Miejscach Obsługi Pasażera
zlokalizowanych na autostradach i drogach ekspresowych zarządzanych przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad" oraz że ww. Wydział "nie
dysponuje wykazem doradców ratownictwa chemicznego ADR, a tego typu dane
winny posiadać podmioty odpowiedzialne za organizację przewozu tego rodzaju
ładunków",

(dowód: akta kontroli str. 1031-1033)

Komendant 26 stycznia 2017 r. wystąpił do Wojewody Pomorskiego -
sprawującego, zgodnie z art. 10 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym48, nadzór nad
zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych
i publicznych położonych w miastach na prawach powiatu - o wskazanie, czy na
ww. drogach lub drogach krajowych zlokalizowano parkingi dla pojazdów
przewożących towary niebezpieczne oraz o informację, czy zaplanowano wykonanie
takich parkingów.

47 Dz. U. z 2012 r. poz. 1293.
48 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz.128, ze zm.).
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(dowód: akta kontroli str. 1034)

Wojewoda Pomorski 2 marca 2017 r. poinformował Komendanta, że ww. informacje
można uzyskać w odpowiednich starostwach. Ponadto Wojewoda, powołując się na
art. 130a ust. 5f Prawa o ruchu drogowym poinformował, że usuwanie pojazdów
i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych należy do zadań
własnych powiatu.

(dowód: akta kontroli str. 1035)

Pismem z 29 czerwca 2017 r. Komendant, powołując się na art. 22 pkt 2 ustawy
z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie49,

wniósł o podjęcie przez Wojewodę Pomorskiego działań koordynujących,
zmierzających do utworzenia na terenie województwa parkingów dla pojazdów
przewożących towary niebezpieczne. W piśmie wskazano, że brak takich parkingów
oraz ciągłe ryzyko wystąpienia zdarzeń związanych z przewozem drogowym
towarów niebezpiecznych wywołuje sytuację kryzysową, ponieważ służby nie są
w stanie realizować zapisów art. 102 ust. 1 pkt 2 ustawy o przewozie towarów
niebezpiecznych, czyli podejmować czynności zmierzających do usunięcia środka
transportu wraz z ładunkiem i zdeponowania go w miejscu postojowym
umożliwiającym bezpieczne jego pozostawienie. Do zakończenia kontroli
Komendant nie otrzymał odpowiedzi na ww. pismo.

(dowód: akta kontroli str. 1036-1037)

4.5. W kontrolowanym okresie KWPSP nie otrzymywała informacji o czynnościach
ładunkowych towarów niebezpiecznych prowadzonych w miejscach publicznych
oraz informacji o dłuższych postojach pojazdów przewożących towary
niebezpieczne w pobliżu takich miejsc. Komendant wyjaśnił, że PSP nie wskazano
w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych jako właściwej w zakresie nadzoru
lub kontroli przewozu tych towarów.

(dowód: akta kontroli str. 958-959)

4.6. Na Stanowisku Kierowania KWPSP nie posiadano wiedzy na temat bieżącej
realizacji przewozu towarów niebezpiecznych. Jedyne informacje w tym zakresie
dotyczyły transportu materiałów niebezpiecznych klasy 7 (wypalone paliwo jądrowe,
inne materiały promieniotwórcze). Przewóz tych materiałów odbywał się w oparciu
o wytyczne KGPSP w sprawie sposobu zabezpieczenia przewozu wypalonego
paliwa jądrowego i informacje przekazywane przez przewoźnika oraz nadawcę
przesyłek. Dane dotyczące terminów, tras, organizacji zabezpieczenia KWPSP
otrzymywała poprzez system poczty niejawnej OPAL.

W kontrolowanym okresie odbyły się dwa takie transporty - jeden w 2016 r. i jeden
w 2017 r. Działania KWPSP polegały na przygotowaniu sił i środków systemu
do reagowania na zdarzenia mogące zaistnieć podczas realizacji transportu,
przekazaniu informacji do jednostek organizacyjnych PSP właściwych ze względu
na planowaną trasę przewozu oraz monitorowania transportu na podstawie
informacji przekazywanych przez Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa
i Ochrony Ludności, pozostające w stałej łączności z przewoźnikiem.

(dowód: akta kontroli str. 963-964)

W sprawie zapewnienia przez zarządców dróg i zarządzających ruchem drogowym
na drogach województwa optymalnych tras dostaw towarów niebezpiecznych
do odbiorców Komendant wyjaśnił, że - z uwagi na brak rzetelnej informacji
na temat ruchu i tras przejazdu pojazdów przewożących takie towary - nie ma
możliwości oceny, czy zapewniono optymalne (o najniższym ryzyku) trasy ich
dostaw do odbiorców.

49 Dz. U. z 2015 r. poz. 525, ze zm.
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Komendant nie posiadał informacji o zgłoszeniach dokonywanych przez podległe
komendy PSP do zarządców dróg w sprawie błędnego oznakowania dróg przewozu
towarów niebezpiecznych, ponieważ organy PSP nie są właściwe w kwestii
przewozu towarów niebezpiecznych.

(dowód: akta kontroli str. 966)

Na terenie województwa, do czasu ZnieSienia regulacji prawnych dotyczących
zadań PSP w zakresie nadzoru nad czynnościami ładunkowymi i postojem
pojazdów z towarami niebezpiecznymi, funkcjonowała (od 2 listopada 2010 r.)
Procedura Postępowania Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa
PSP w Gdańsku po wpłynięciu informacji o przewozie towarów i materiałów
niebezpiecznych. Procedurę opracowano w celu zapewnienia sprawnego przepływu
informacji między stanowiskami kierowania PSP szczebla wojewódzkiego
i powiatowego/miejskiego. Stanowisko Kierowania KWPSP otrzymywało informację
o rodzaju, ilości, miejscu, czasie i trasie przewozu ww. materiałów, co pozwalało na
identyfikację potencjalnego zagrożenia i weryfikację potencjału ratowniczego,
możliwego do użycia na terasie przejazdu. Informację przekazywano do właściwych
terenowo stanowisk kierowania, zgodnie z planowaną trasa przejazdu.

Komendant wyjaśniił, że kwestie wpływu wprowadzonych od 2012 r. regulacji
prawnych, znoszących obowiązek zgłaszania przewozu towarów i materiałów
niebezpiecznych, na organizację ratownictwa technicznego, chemicznego i
ekologicznego nie były w KWPSP rozpatrywane.

(dowód: akta kontroli str. 964-965)

4.7. Podległe Komendantowi jednostki przekazywały do KWPSP informacje
o zdarzeniach drogowych (w tym z udziałem substancji niebezpiecznych,
stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla życia). Informacje przekazywano
na bieżąco do Stanowiska Kierowania Komendanta. Z chwila wystąpienia zdarzenia
w SWDPSP zakładano (przez właściwe ze względu na miejsce powstania zdarzenia
stanowisko kierowania PSP) kartę zdarzenia. SWDPSP zapewniał dostępność do
"Kart zdarzeń" na poziomie województwa i kraju.

W kontrolowanym okresie miało miejsce 11 zdarzeń drogowych z udziałem
substancji niebezpiecznych (pięć w 2015 r. i sześć w 2016 r.), w tym dwa
(po jednym w 2015 r: i w 2016 r.), stanowiące bezpośrednie zagrożenia dla życia:
- zdarzenie z 25 września 2015 r. na drodze powiatowej 2711: wypadek

samochodu osobowego i autocysterny przewożącej olej opałowy. Nie
stwierdzono rozszczelnienia cysterny. Wstrzymano ruch, zabezpieczono
pojazdy, udzielono pierwszej pomocy poszkodowanym, przepompowano olej
opałowy, usunięto pojazdy z jezdni i uprzątnięto jezdnię z zanieczyszczeń
powypadkowych. Przybycie pierwszego podmiotu ratowniczego nastapiło sześć
minut po zgłoszeniu zdarzenia. Działania, w których uczestniczyło 21 strażaków,
trwały cztery godziny i 24 minut;

- zdarzenie z 31 stycznia 2016 r. na drodze krajowej 55: wypadek autocysterny
przewożącej około 18m3 oleju napędowego, kierowca uwięziony w kabinie
pojazdu. Autocysterna znajdowała się poza pasem jezdni (na poboczu) i była
przewrócona na bok. Odnotowano niewielki wyciek oleju napędowego ze
zbiornika pojazdu i trzech włazów rewizyjnych cysterny. Wstrzymano ruch,
zabezpieczono pojazd, ewakuowano uwięzionego kierowcę i udzielono mu
pomocy, zminimalizowano wyciek, przepompowano olej napędowy, udzielono
pomocy w usunięciu pojazdu, uprzątnięciu jezdni z zanieczyszczeń
powypadkowych. Przybycie pierwszego podmiotu ratowniczego nastapiło 14
minut po zgłoszeniu zdarzenia. Działania, w których uczestniczyło 23 strażaków,
trwały 11 godzin i 35 minut.
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Prawdopodobną przyczyną ww. zdarzeń było niezachowanie zasad bezpieczeństwa
ruchu środków transportu.

(dowód: akta kontroli str. 1019-1021, 1027-1030,2201-2206)

Komendant zapewnił organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego
funkcjonariuszy PSP na terenie województwa. W latach 2015-2016 podnoszenie
kwalifikacji zawodowych w szkołach pożarniczych i ośrodkach szkoleniowych PSP:
- kontynuowało (odpowiednio) 70 i 111 funkcjonariuszy,
- ukończyło (odpowiednio) 141 i 59 funkcjonariuszy.

W ramach podnoszenia kwalifikacji m.in.:
- w 2015 r. 16 funkcjonariuszy uczestniczyło (a 12 ukończyło) w studich

podyplomowych dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk
związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi,

- w 2016 r. pięciu funkcjonariuszy uczestniczyło (a 13 ukończyło) przeszkolenie
zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem
działaniami ratowniczo-gaśniczymi.

Ponadto na stanowiskach kierowania proces szkolenia organizowany był przez
naczelników wydziałów KWPSP i odbywał się przez doskonalenie zawodowe
i samokształcenie funkcjonariuszy. W celu ujednolicenia, rozszerzenia i pogłębienia
wiedzy dyżurnych stanowisk kierowania organizowano odprawy służbowe. M.in.
w dniach 28-30 marca 2017 r. w KWPSP odbyła się odprawa operacyjno-
szkoleniowa dla dyżurnych operacyjnych stanowisk kierowania komendantów
miejskich/powiatowych PSP. W jej trakcie omówiono zagadnienia dotyczące m.in.
współpracy i problemów w komunikacji między stanowiskami kierowania, a Centrum
Powiadamiania Ratunkowego, realizację procedur dysponowania sił i środków przez
stanowiska kierowania, realizację procedury SPOpo, nowelizację procedur
dysponowania sił i środków oraz nowelizację wytycznych do inspekcji gotowości
operacyjnej stanowisk kierowania PSP.

(dowód: akta kontroli str. 1045, 1062, 1077-1079)

W Ośrodku szkoleniowym PSP w Słupsku w 2015 r. przeprowadzono m.in. trzy
szkolenia w zawodzie strażak - "Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki
przeciwpożarowej", które ukończyło 72 funkcjonariusz PSP oraz trzy osoby z innych
podmiotów. W ramach szkolenia realizowano m.in. zagadnienia w zakresie
przedmiotów:
- "Wyposażenie techniczne", obejmujące: ubrania ochrony przeciwchemicznej,

ratownicze zestawy pneumatyczne uszczelniające, przyrządy kontrolno-
pomiarowe, pompy i osprzęt stosowany w ratownictwie chemicznym);

- "Taktyka działań ratowniczych", obejmujące: ratownictwo w transporcie
drogowym i ratownictwo chemiczno-ekologiczne.

W 2016 r. przeprowadzono trzy, a w I półroczu 2017 r. sześć szkoleń z ratownictwa
chemicznego i ekologicznego realizowanego w ramach KSRG w zakresie
podstawowym, które ukończyło (odpowiednio) 56 i 120 strażaków PSP. W ich
ramach omawiano: zagrożenia powodowane przez materiały niebezpieczne, środki
ochrony indywidualnej, urządzenia i techniki pomiarowe, techniki kontrolowania
emisji substancji niebezpiecznych, działania ratownicze idekontaminację.

(dowód: akta kontroli str. 1059-1060)

W latach 2015-2017 (I półrocze) w podległych komendach organizowano szkolenia
i przeprowadzano doskonalenie zawodowe (w tym ćwiczenia), dotyczące spraw
związanych z zapobieganiem wystąpienia zagrożenia poważną awarią

50 System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych
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Wnioski pokontrolne

przemysłową, działaniami związanymi z wystąpieniem takiej awarii i usuwaniem jej
skutków (w poszczególnych latach: 132, 189 i 68 szkoleń), transportem towarów
niebezpiecznych (w poszczególnych latach: 116, 120 i 74 szkoleń), ratownictwem
technicznym (w poszczególnych latach: 768, 958 i 493 szkoleń) i ratownictwem
chemiczno-ekologicznym (w poszczególnych latach: 549, 727 i 472 szkoleń). M.in.
24 kwietnia 2017 r. w KP PSP w Malborku odbyło się szkolenie z zakresu
ratownictwa technicznego i chemicznego, związane ze zdarzeniami drogowymi oraz
przewozem towarów niebezpiecznych51. W ramach szkolenia omówiono regulacje
prawne związane z transportem materiałów niebezpiecznych, rodzaje, budowę i
obsługę cystern, materiały stosowane do ich budowy oraz postępowanie w
przypadku przewrócenia się cysterny.

(dowód: akta kontroli str. 1045, 1063)

4.8. W ramach pełnionego nadzoru Komendant przeprowadzał inspekcje
gotowości operacyjnej jednostek ratowniczo-gaśniczych, stanowisk kierowania
komendantów powiatowych/miejskich PSP, a także jednostek OSP, wchodzących
w skład KSRG. W badanym okresie przeprowadzono 128 inspekcji gotowości
operacyjnej (52 inspekcje w 2015 r., 50 w 2016 r. i 26 w I półroczu 2017 r.).

W wyniku ww. inspekcji Komendant zidentyfikował problematyczne obszary
(operacyjne, organizacyjne, szkoleniowe i logistyczne), polecił podległym
komendantom położyć większy nacisk m.in. na praktyczne stosowanie zadań
ratownictwa chemicznego i ekologicznego w zakresie podstawowym (zawartych
w"Zasadach organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w KSRG"),
zasady działania urządzeń z zakresu ratownictwa chemicznego oraz możliwość ich
wykorzystania, bezpieczeństwo działań ratowniczych w warunkach wysokiej
temperatury i zadymienia, a także zobligował komendantów do przeprowadzenia
dodatkowych szkoleń dla strażaków z jednostek ratowniczo-gaśniczych.

(dowód: akta kontroli str. 1052-1058, 1183-1200)

Komendant zapewnił właściwą organizację na obszarze województwa KSRG,
uwzględniającą specyfikę prowadzenia działań ratowniczych związanych
z zagrożeniem awariami technicznymi, chemicznymi i ekologicznymi oraz
prawidłowe dokumentowanie fukcjonowania KSRG. Komendant zrealizował
obowiązek opracowania i aktualizacji planu ratowniczego na obszarze
województwa, ustalił obszary chronione dla specjalistycznych grup ratowniczych
oraz dysponowanie sił i środków tych grup i odwodów operacyjnych, zapewnił
organizowanie w ramach KSRG szkoleń i doskonalenia zawowodwego, a także
podejmował działania, zmierzające do utworzenia na terenie województwa
parkingów, ma które mogłyby być usuwane pojazdy przewożące towary
niebezpieczne.

IV. Wnioski
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.
o Najwyższej Izbie Kontroli52, wnosi o:

1. Wzmocnienie nadzoru nad dokonywaniem przez ZOR aktualizacji programów
zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w celu niezwłocznej realizacji
obowiązku określonego wart. 251 ust. 8 Prawa ochrony środowiska.

51 W szkoleniu uczestniczyli strażacy z KP pSP w Malborku. Sztumie, Kwidzynie i Nowym Dworze Gdańskim, Wojskowej
Straży Pożarnej, Jednostki Wojskowej nr 1128 oraz OSP z powiatu malborskiego.

52 Dz. U. z 2017 r. poz. 524.
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2. Wzmocnienie nadzoru nad podległymi komendantami PSP w zakresie
udostępniania przez nich w Biuletynie Informacji Publicznej informacji i instrukcji,
wymaganych art. 267 ust. 1 Prawa ochrony środowiska.

3. Podjęcie działań w celu zapewnienia opracowywania we właściwym terminie
rocznych planów kontroli zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej.

4. Podjęcie działań w celu zapewnienia pełnej realizacji rocznych planów kontroli
zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

5. Opracowywanie programów kontroli planowych, zgodnie z wymogiem
określonym wart. 269 ust. 5 Prawa ochrony środowiska.

6. Kontunuownie działań mających na celu zapewnienie, aby poziom wyposażenia
podległych komend PSP był zgodny z wymogami.

v. 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 dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku.

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli,
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania
wniosków pokontrolnych 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.

Gdańsk, dniag.f;,ażdziernika 2017 r.

Kontroler prowadzący
Piotr Borkowski

doradca eko ic

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku
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