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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/037 – Organizacja i przygotowanie do działań ratowniczych na autostradach 
i drogach ekspresowych. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontroler Witold Wilk, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/140/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1 – 2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie1, ul. Modrzejowska 74, 
42 – 500 Będzin. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

bryg. Dariusz Zawadzki, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
w Będzinie2 od 1 maja 2003 r.  

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie3, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zakresie organizacji prowadzenia działań 
ratowniczych na znajdujących się na terenie powiatu będzińskiego autostradach  
i drogach ekspresowych. 

W okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2015-2016 (I półrocze), podległe 
Komendantowi jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego4 prawidłowo 
realizowały zadania związane z prowadzeniem działań ratowniczych na 
znajdujących się w ich obszarze działania odcinkach autostrady A-1 i drogi 
ekspresowej S-1. W opracowanym Planie ratowniczym dla powiatu będzińskiego 
określono m.in. procedury dysponowania sił i środków do zdarzeń drogowych oraz 
zasady powiadamiania i współdziałania podmiotów podczas działań ratowniczych5, 
a w Analizie zabezpieczenia operacyjnego powiatu będzińskiego przedstawiono 
m.in. rodzaje i skalę zagrożeń występujących na terenie powiatu oraz obiekty  
i miejsca o utrudnionych warunkach prowadzenia działań ratowniczych,  
a obowiązujące w Komendzie zasady i organizacja prowadzenia działań 
ratowniczych na drogach pozwalały na sprawne ich przeprowadzenie.  

Działania ratownicze prowadzono zgodnie z określonymi w ww. planie procedurami 
dysponowania sił i środków do zdarzeń drogowych. Ratownicy jednostek ksrg 
ukończyli wymagane szkolenia.  

W ramach sprawowanego przez Komendanta nadzoru nad przygotowaniem 
jednostek ksrg do prowadzenia działań ratowniczych prowadzono inspekcje 
gotowości operacyjnej6, a o ich wynikach Komendant informował właściwych 
burmistrzów i wójtów powiatu będzińskiego. 

                                                      
1 Zwana dalej „Komendą” lub „KP”. 
2 Zwany dalej „Komendantem”. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
4 Zwanego dalej „ksrg”. 
5 W tym, w przypadku wystąpienia zdarzenia w komunikacji drogowej. 
6 W badanym okresie przeprowadzono łącznie 52 takie inspekcje. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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Stwierdzona nieprawidłowość polegała na niespełnieniu przez Komendę standardu 
minimalnego wyposażenia, gdyż nie posiadała wymaganych: motopompy min. M8/8 
oraz drugiego samochodu operacyjnego. Zauważyć jednak należy, że Komendant 
podejmował działania mające na celu zakup tego samochodu, m.in. poprzez 
zwrócenie się do burmistrzów i wójtów powiatu będzińskiego z prośbą o jego 
sfinansowanie, w efekcie czego gminy Siewierz, Bobrowniki i Psary zabezpieczyły 
na ten cel środki finansowe w łącznej wysokości 85,0 tys. zł, co miało umożliwić jego 
zakup w IV kwartale 2016 r. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja i prowadzenie działań ratowniczych na autostradach  
i drogach ekspresowych przez jednostki ksrg 

1.1. Stan organizacyjny ksrg na terenie powiatu będzińskiego 

Na terenie powiatu będzińskiego do ksrg włączono: Jednostkę Ratowniczo-
Gaśniczą w Będzinie7, Posterunek Państwowej Straży Pożarnej8 w Siewierzu9  
i 20 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej10. Lokalizacja jednostek ksrg 
uwzględniała wielkość obszarów chronionych, w tym maksymalny czas przybycia  
do zdarzeń na autostradzie A-1 i drodze ekspresowej S-111. 

(dowód: akta kontroli str. 4, 22, 24) 

1.2. Organizacja i realizacja działań ratowniczych na autostradach i drogach 
ekspresowych 

W lutym 2016 r. w Komendzie opracowano Analizę zabezpieczenia operacyjnego 
powiatu będzińskiego. Spełniała ona wymogi określone w § 8 ust. 4 i 5 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 
2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego12. W szczególności określono w niej rodzaje i skalę zagrożeń 
występujących na terenie powiatu oraz obiekty i miejsca o utrudnionych warunkach 
prowadzenia działań ratowniczych. Wskazano w niej także podmioty ratownicze 
funkcjonujące w powiecie będzińskim, z podziałem na rodzaj prowadzonych działań 
ratowniczych13, a także obszary, dla których prawdopodobny czas przybycia do 
zdarzenia sił i środków podmiotów ratowniczych wynosi do 8, do 15 i do 30 minut, 
uwzględniając niekorzystne warunki atmosferyczne, szczyty komunikacyjne oraz 
porę dzienną i nocną.  

W analizie zabezpieczenia operacyjnego wyznaczono obszary chronione dla 
jednostek ksrg, przy czym czas przybycia na miejsce zdarzenia pierwszych sił  
i środków obliczano na podstawie średniej prędkości poruszania się pojazdu 
ratowniczego po drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
wskazanej w Zasadach organizacji ratownictwa technicznego w krajowym systemie 
ratowniczo-gaśniczym, zatwierdzonych przez Komendanta Głównego PSP14 w lipcu 
2013 r. Pozwoliło to na stwierdzenie, że w zasięgu działania jednostek ksrg do  
30 minut znajduje się cały teren powiatu będzińskiego, a dla 58% terenu powiatu 

                                                      
7 Zwana dalej „JRG”. 
8 Zwanej dalej „PSP”. 
9 Zwany dalej „Posterunkiem”. 
10 Zwanej dalej „OSP”. 
11 Na terenie powiatu będzińskiego znajdował się odcinek autostrady A-1 i odcinek drogi ekspresowej S-1. Informacje  
w zakresie średniego czasu przybycia do wypadków pierwszych sił i środków podmiotów ratowniczych na autostradzie A-1  
i drodze ekspresowej S-1 przedstawiono w pkt 1.2. wystąpienia pokontrolnego. 
12 Dz. U. Nr 46, poz. 239, zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie ksrg”. 
13 Na terenie powiatu będzińskiego nie funkcjonowały specjalistyczne grupy ratownicze. 
14 Zwany dalej „KG PSP”. 

Opis stanu 
faktycznego 
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czas dotarcia jednostek ksrg przekracza 8 minut, przy czym w obszarze tym 
znajduje się część odcinka drogi ekspresowej S-1 i autostrady A-1.  

Komendant wyjaśnił, że nie ma możliwości skrócenia czasu dojazdu pierwszych 
zastępów ratowniczych na miejsce zdarzenia, ponieważ podmioty ksrg posiadają 
swoje obiekty rozlokowane na terenie powiatu od kilkudziesięciu lat, natomiast drogi 
S-1 oraz A-1 powstały znaczenie później i przebiegają głównie przez tereny 
niezurbanizowane. 

Dane na temat liczby interwencji w 2015 r., z podziałem na rodzaje zagrożeń, 
przyczyny powstania zagrożeń oraz liczbę osób poszkodowanych zamieszczone 
były w Informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu będzińskiego w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej za 2015 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 39 – 97) 

Celem uzyskania krótszego czasu dojazdu na miejsce zdarzenia, w analizie 
zabezpieczenia operacyjnego, ustalono również obszary pomocy wzajemnej 
poprzez określenie jednostek ksrg z sąsiedniego powiatu, które będą dysponowane 
do zdarzenia na odcinku autostrady A-1 znajdującego się na terenie powiatu 
będzińskiego.  

W Planie zabezpieczenia operacyjnego autostrady A1, zatwierdzonym przez 
Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP15, określono siły i środki dysponowane 
w pierwszym rzucie oraz dodatkowe siły i środki dysponowane ze względu na 
podział administracyjny. W przypadku zdarzeń na znajdującym się w powiecie 
będzińskim odcinku autostrady A-1 ustalono, że w pierwszym rzucie będzie 
dysponowana Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Komendy Miejskiej16 PSP  
w Piekarach Śląskich, natomiast JRG17 dysponowana będzie dodatkowo. W tym 
celu, 23 stycznia 2015 r. Komendant zawarł z Komendantem Miejskim PSP  
w Piekarach Śląskich porozumienie dotyczące ustalenia zasad dysponowania sił  
i środków PSP na odcinku autostrady A-1 znajdującym się na terenie powiatu 
będzińskiego. Zgodnie z §§ 2, 4 i 5 tego porozumienia, w przypadku przyjęcia 
zgłoszenia dotyczącego zdarzenia na autostradzie A-1 przez stanowisko kierowania  
w Komendzie i stanowisko kierowania w KM PSP w Piekarach Śląskich, działaniami 
ratowniczymi na miejscu zdarzenia, do czasu przybycia dowódcy JRG, kierował 
będzie dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Piekar Śląskich. Meldunek  
ze zdarzenia sporządzać miała JRG. 

(dowód: akta kontroli str. 115 – 122) 

W analizach zabezpieczenia operacyjnego powiatu będzińskiego, sporządzonych 
w 2015 r. i 2016 r., sformułowano wnioski służące poprawie funkcjonowania ksrg  
na obszarze powiatu, jednak nie dotyczyły one bezpośrednio działań ratowniczych 
na drogach, w tym na autostradzie i drodze ekspresowej. W informacji o stanie 
bezpieczeństwa powiatu będzińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej  
za 2015 r. sformułowano natomiast wniosek dotyczący zakupu rozpieracza 
ramieniowego, jako uzupełnienie ratowniczego zestawu hydraulicznego. W dniu 
3 października 2016 r. Komenda zakupiła taki rozpieracz wraz osprzętem. 

Wnioski wynikające z analizy zabezpieczenia operacyjnego i z informacji o stanie 
bezpieczeństwa powiatu będzińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
Komendant przedstawiał Staroście i Radzie Powiatu Będzińskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 74 – 75, 87 – 88, 153, 309 – 323) 

W dniu 11 lutego 2016 r. Komendant dokonał aktualizacji Planu ratowniczego dla 
powiatu będzińskiego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Śl.KW PSP  

                                                      
15 Zwany dalej: „Śl.KW PSP”. 
16 Zwana dalej: „KM PSP”. 
17 Jako jednostka właściwa miejscowo. 
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i zatwierdzony przez Starostę Będzińskiego, co spełniało wymogi określone w § 7 
ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ksrg18. Plan ten zawierał dane i informacje,  
o których mowa w § 7 ust. 2 tego rozporządzenia, a w szczególności: 

1. wykaz zadań realizowanych przez podmioty ratownicze oraz inne podmioty 
mogące wspomagać organizację działań ratowniczych; 

2. zbiór zalecanych zasad i procedur ratowniczych wynikających z zadań 
realizowanych przez jednostki ksrg; 

3. graficzne przedstawienie obszarów chronionych; 
4. wykaz ekspertów ds. prognozowania zagrożeń oraz specjalistów  

ds. ratownictwa; 
5. dane teleadresowe podmiotów ksrg, jednostek ochrony przeciwpożarowej 

niebędących podmiotami ksrg i innych podmiotów mogących wspomagać 
organizację działań ratowniczych, a także wykaz sił i środków tych 
podmiotów. 

W planie przedstawiono zasady postępowania służby dyżurnej stanowiska 
kierowania w Komendzie w sytuacji wystąpienia katastrofy komunikacyjnej lub 
wypadku na drogach oraz procedurę dysponowania sił i środków do zdarzeń 
drogowych, w tym jakie siły i środki będą wysłane do zdarzenia19. I tak, do zdarzeń 
drogowych, w których występuje zagrożenie większej liczby osób (powyżej dwóch) 
służba dyżurna stanowiska kierowania zobowiązana była do dysponowania dwóch 
średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, w tym jednego wyposażonego  
w sprzęt ratownictwa technicznego oraz dziesięciu ratowników, natomiast do 
zdarzeń, w których była mniejsza liczba poszkodowanych – jeden średni samochód 
ratowniczo-gaśniczy wyposażony w sprzęt ratownictwa technicznego oraz sześciu 
ratowników.  

(dowód: akta kontroli str. 4 – 38) 

W Analizie zabezpieczenia operacyjnego powiatu będzińskiego wskazano jednostki 
ksrg, które ze względu na swoją lokalizację w pobliżu dróg A-1 i S-1, najszybciej 
dojadą na miejsce zdarzenia drogowego. Były to jednostki OSP w: Dobieszowicach, 
Mierzęcicach i Wojkowicach Kościelnych oraz Posterunek PSP w Siewierzu. 

Komendant wyjaśnił, że ogólnie przyjętą zasadą jest dysponowanie zastępów PSP, 
ponieważ umożliwia to najszybszą reakcję na ogłoszony alarm. Jednostki OSP 
włączone do ksrg dysponowane są przez służbę dyżurną stanowiska kierowania  
z uwzględnieniem ich położenia względem miejsca oraz rodzaju zdarzenia. 
Stwierdził też, że nie wyznaczył najkrótszych tras dojazdu do autostrady A-1  
i drogi ekspresowej S-1, ponieważ nie było alternatywy dla najszybszych tras 
dojazdu do tych dróg, tj. drogi wojewódzkiej nr 913, a do S-1 – drogi krajowej nr 86.  

(dowód: akta kontroli str. 77, 89 – 97) 

Zasady powiadamiania i współdziałania podmiotów podczas działań ratowniczych,  
w tym w przypadku wystąpienia zdarzenia w komunikacji drogowej, zostały 
określone w Planie ratowniczym dla powiatu będzińskiego. Zgodnie z nimi,  
o dysponowaniu do tych działań jednostek ksrg oraz podmiotów ratowniczych 
niebędących jednostkami ochrony przeciwpożarowej (Policja, pogotowie ratunkowe) 
decydowała służba dyżurna stanowiska kierowania20. Na polecenie kierującego 
działaniami ratowniczymi21, dysponowanie sił i środków drugiego rzutu należało 
również do SDSK.  

                                                      
18 Poprzedni plan został sporządzony w lutym 2015 r. Plan ten również był pozytywnie zaopiniowany przez Śl.KW PSP  
i zatwierdzony przez Starostę Będzińskiego.   
19 Organizacja działań ratowniczych na odcinku autostrady A-1 została określona w opisanym wyżej porozumieniu zawartym 
przez Komendanta z Komendantem Miejskim PSP w Piekarach Śląskich.  
20 Zwana dalej „SDSK”. 
21 Zwanego dalej „KDR”. 
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Pismem z 23 grudnia 2013 r. Śl.KW PSP zobowiązał SDSK w komendach 
powiatowych i miejskich województwa śląskiego do informowania Punktu Informacji 
Drogowej22, funkcjonującego w ramach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  
i Autostrad Oddział w Katowicach23, o każdym przyjętym zgłoszeniu o zdarzeniu 
drogowym na drogach krajowych i o przypadkach uszkodzenia znajdującej się tam 
infrastruktury drogowej. 

Komenda posiadała opracowane przez GDDKiA zasady postępowania zarządcy 
drogi podczas zdarzeń na zarządzanej sieci dróg krajowych. 

(dowód: akta kontroli str. 20 – 21, 293) 

W okresie objętym kontrolą jednostki ksrg 44 razy prowadziły działania ratownicze 
na autostradzie A-1 i drodze ekspresowej S-1, z czego 27 w 2015 r. oraz 17  
w I półroczu 2016 r. W 13 zdarzeniach drogowych (wypadkach), jakie miały miejsce 
w 2015 r., poszkodowanych zostało 29 osób, a w 3 wypadkach do których doszło  
w I półroczu 2016 r. zostały poszkodowane 4 osoby. Spośród 16 wypadków,  
do których doszło na autostradzie A-1 i drodze ekspresowej S-1 w okresie objętym 
kontrolą, w 1 wypadku śmierć poniosły 2 osoby, w 7 wypadkach ciężko rannych 
zostało 13 osób, a w 12 wypadkach - 18 osób zostało lekko rannych.  

Średni, liczony od momentu przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu drogowym, czas 
przybycia na miejsce zdarzenia pierwszych sił i środków jednostek straży pożarnej 
wynosił 13 minut24.  

(dowód: akta kontroli str. 154) 

Na podstawie szczegółowej analizy pięciu zdarzeń drogowych na drodze 
ekspresowej S-125 ustalono, że podjęte wówczas działania ratownicze 
zorganizowane były i przebiegały prawidłowo. Upływ czasu od momentu zgłoszenia 
zdarzenia do przyjazdu na miejsce zdarzenia wyniósł średnio 9 minut26,  
a uwzględniając wynoszący 3 minuty czas alarmowania dla jednostek PSP27, średni 
czas samego dojazdu do miejsca zdarzenia wyniósł 6 minut. Informacje  
o zdarzeniach SDSK otrzymała od:  

− dyspozytora Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu (2 zdarzenia); 
− dyspozytora Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego  

w Katowicach28 (1 zdarzenie); 
− SDSK KM PSP w Piekarach Śląskich (1 zdarzenie); 
− zastępu JRG wracającego z wcześniejszego zdarzenia (1 zdarzenie). 

W każdym z badanych przypadków, przy obsłudze zdarzenia brały udział  
co najmniej dwa zastępy jednostek ksrg, z tego w trzech - jednostki PSP i OSP,  
a w dwóch - jednostki PSP spoza powiatu będzińskiego. Było to zgodne  
z procedurami dysponowania sił i środków podmiotów ratowniczych określonymi  
w Planie ratowniczym dla powiatu będzińskiego. W zdarzeniu drogowym, w którym 
śmierć poniosły dwie osoby, zadysponowano pięć zastępów jednostek ksrg, z tego 
dwa zastępy w II rzucie. 

                                                      
22 Zwanego dalej „PID”. 
23 Zwanej dalej „GDDKiA”. 
24 Taki sam czas zanotowano dla PSP i OSP. 
25 Doboru próby dokonano w sposób celowy, wybierając zdarzenia o największej liczbie poszkodowanych w wypadkach  
na autostradzie A-1 i drodze ekspresowej S-1. Były to zdarzenia: 
- nr 1441 z 14 sierpnia 2015 r. godz. 801, przyjęcie zgłoszenia 802, dotarcie pierwszej jednostki ksrg – 813 (czas 11 min.); 
- nr 1477 z 17 sierpnia 2015 r. godz. 1455, przyjęcie zgłoszenia 1456, dotarcie pierwszej jedn. ksrg – 1457 (czas 1 min. – czas ten 
wynikał z faktu, że zgłoszenia dokonała jednostka PSP powracająca z obsługi innego zdarzenia); 
- nr 1968 z 20 listopada 2015 r. godz. 1854, przyjęcie zgłoszenia 1856, dotarcie pierwszej jedn. ksrg – 1908 (czas 12 min); 
- nr 2024 z 6 grudnia 2015 r. godz.2155, przyjęcie zgłoszenia 2157, dotarcie pierwszej jednostki ksrg – 2208 (czas 11 min.); 
- nr 2061 z 20 grudnia 2015 r. godz. 1717, przyjęcie zgłoszenia 1719, dotarcie pierwszej jednostki ksrg – 1732 (czas 13 min.).  
Łącznie w tych wypadkach śmierć poniosło 2 osoby, a 15 osób zostało rannych.  
26 Dla wymienionych pięciu zdarzeń drogowych czas ten mieścił się w przedziale od 1 minuty do 13 minut.  
27 W badanych zdarzeniach drogowych jako pierwsze siły i środki zadysponowano jednostki PSP. 
28 Zwane dalej „WCPR”. 
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W przypadku ww. zdarzeń, przeprowadzone działania ratownicze polegały na:  

� wykonaniu dostępu do osób zagrożonych i poszkodowanych; 
� zabezpieczeniu miejsca zdarzenia; 
� rozcinaniu, rozginaniu konstrukcji urządzeń i maszyn; 
� udzieleniu pierwszej pomocy (unieruchomienie złamań i podejrzeń złamań, 

zwichnięć); 
� transporcie poszkodowanych w strefie zagrożenia; 
� wsparciu psychicznym osób poszkodowanych i zagrożonych; 
� ustaleniu, rozpoznaniu, neutralizacji i sorpcji substancji chemicznych i innych; 
� zbieraniu, usuwaniu, zmywaniu substancji chemicznych i innych.  

W czynnościach ratowniczych, obok jednostek ksrg, brała udział Policja i pogotowie 
ratunkowe. Czas interwencji, tj. od momentu przybycia pierwszej jednostki ksrg na 
miejsce zdarzenia drogowego do momentu powrotu ostatniej jednostki ksrg, mieścił 
się w przedziale od 1 godziny 38 minut do 3 godzin 53 minut. 

Wskazane w informacjach ze zdarzenia miejsca wypadków drogowych za pomocą 
współrzędnych geograficznych odpowiadały lokalizacji S-1 z dokładnością do 1km. 

O zaistniałych zdarzeniach służba dyżurna stanowiska kierowania poinformowała 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego  
w Będzinie oraz dyżurnego PID.  

(dowód: akta kontroli str. 155 – 169) 

Dopiero 31 sierpnia 2016 r. Komendant otrzymał z Komendy Wojewódzkiej  
PSP w wersji elektronicznej Plan działań ratowniczych dla autostrady A-1  
w województwie śląskim oraz Szczegółowy opis drogi ekspresowej S-1. Do czasu 
otrzymania tej dokumentacji, informacje o infrastrukturze ratowniczej 
i możliwościach dojazdu do autostrady A-1 i drogi ekspresowej S-1 opierano  
na wynikach przeprowadzonych w lipcu 2013 r. ćwiczeń na autostradzie A-1, 
podczas których sprawdzono m.in.: 

� czas dojazdu; 
� możliwości wjazdu na autostradę przez bramki awaryjne; 
� pobór wody do celów gaśniczych ze zbiorników przeciwpożarowych; 
� rozmontowywano bariery energochłonne29. 

Komendant wyjaśnił, że od czasu przeprowadzenia ćwiczeń nie wystąpiły żadne 
zmiany w infrastrukturze drogowej na A-1, a droga ekspresowa S-1 nie posiada 
wjazdów awaryjnych dla służb ratowniczych, zbiorników przeciwpożarowych  
i infrastruktury wykorzystywanej do celów ratowniczych. 

(dowód: akta kontroli str. 173 – 179) 

Odnosząc się do ograniczeń w realizacji zadań związanych z zapewnieniem 
przygotowania jednostek ksrg do prowadzenia działań ratowniczych na autostradzie 
A-1 i drodze ekspresowej S-1, Komendant wskazał na problem dyspozycyjności 
ratowników – członków OSP niepełniących stałych dyżurów w jednostce, którzy są 
każdorazowo alarmowani przez SDSK. W takich przypadkach czas reakcji jest 
wydłużony o czas niezbędny do zaalarmowania ratowników oraz ich przybycia do 
jednostki OSP. Dodał ponadto, że wpływ Komendy na zakupy sprzętu przez zarządy 
jednostek OSP ograniczony jest do sporadycznej konsultacji propozycji zakupów, 
gdyż jednostki OSP same kupują sprzęt, który uważają za przydatny w działaniach 
ratowniczych.  

(dowód: akta kontroli str. 89 – 97) 

                                                      
29 Szczegółowe informacje o przeprowadzonych ćwiczeniach ratowniczych na autostradzie A1 przedstawiono w pkt 3.2 
wystąpienia pokontrolnego. 
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1.3. Odbiory i czynności kontrolno-rozpoznawcze na autostradach i drogach 
ekspresowych 

W okresie objętym kontrolą, Komenda nie uczestniczyła w czynnościach 
odbiorowych odcinka autostrady A-1 i drogi ekspresowej S-1 na podstawie art. 56 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane30, co wynikało z braku w tym okresie 
zgłoszeń o zakończeniu budowy. Ostatnie czynności kontrolno-rozpoznawcze 
związane z odbiorem odcinka Pyrzowice – Piekary Śląskie autostrady A-1 (cały 
odcinek biegnący w powiecie będzińskim) przeprowadzono w 2012 r., a w ich 
wyniku Komendant zajął pozytywne stanowisko w sprawie zgodności wykonania 
obiektu z projektem budowlanym31. 

Komendant wyjaśnił, że odcinek drogi ekspresowej S-1 biegnący w powiecie 
będzińskim nie posiada ważnych - z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej - 
elementów, które mogłyby być kontrolowane pod kątem przestrzegania przepisów 
przeciwpożarowych, takich jak wjazdy awaryjne dla służb ratowniczych, zbiorniki 
ppoż., czy infrastruktura wykorzystywana do celów ratowniczych.  

W odniesieniu do odcinka autostrady A-1 wskazał natomiast, że czynności 
kontrolno-rozpoznawcze zaplanowano na 2017 r. (raz na 5 lat), tj. zgodnie  
z opracowaną w kwietniu 2010 r. przez KG PSP Instrukcją dotyczącą ustalania 
wartości mierników w zakresie oceny stanu funkcjonowania pionu kontrolno-
rozpoznawczego komend powiatowych/miejskich oraz wojewódzkich Państwowej 
Straży Pożarnej. 

(dowód: akta kontroli str. 89 – 114, 208) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w zbadanym zakresie. 

2. Wymiana informacji i koordynacja działań pomiędzy PSP a służbami 
prowadzącymi działania ratownicze 

2.1. Współpraca KP PSP z jednostkami organizacyjnymi innych służb 
i podmiotami ratowniczymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi 
w zakresie ratownictwa na drogach 

Komendant nie zawierał porozumień o współpracy z jednostkami innych służb oraz 
z osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie ratownictwa na drogach. Wskazał,  
że dezynfekcja sprzętu wielokrotnego użytku realizowana jest własnymi środkami, 
zgodnie z Zasadami organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie 
ratowniczo-gaśniczym, a utylizację odpadów medycznych jednorazowego użytku lub 
materiałów, które straciły termin przydatności prowadził podmiot zewnętrzny na 
podstawie zawartej umowy, której przedmiotem było świadczenie usług w zakresie 
odbioru, przewozu i zagospodarowania odpadów32.  

(dowód: akta kontroli str. 173 – 179, 180 – 186, 196 – 198) 

2.2. Organizacja łączności na potrzeby działań PSP na autostradach i drogach 
ekspresowych 

Łączność dla jednostek ksrg na potrzeby działań ratowniczych realizowana  
była w oparciu o Zasady organizacji łączności, alarmowania, powiadamiania, 
dysponowania oraz współdziałania na potrzeby działań ratowniczych, zatwierdzone 
przez KG PSP w 2012 r. oraz rozkaz nr 1/2015/WIŁ Śl.KW PSP z 1 kwietnia 2015 r. 
w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych organizacji łączności radiowej 

                                                      
30 Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm. 
31 Nie wnosząc przy tym jakichkolwiek uwag lub sprzeciwu. 
32 Kod 180103 – inne odpady medyczne. 
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na potrzeby prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych PSP na terenie 
województwa śląskiego. 

Zgodnie z nimi, w momencie zadysponowania i w trakcie dojazdu do miejsca 
zdarzenia, dowódca zastępu utrzymywał łączność ze stanowiskiem kierowania na 
kanale powiatowym, a po przybyciu na miejsce zdarzenia dowódca uzgadniał ze 
stanowiskiem kierowania kanał ratowniczo-gaśniczy do prowadzenia korespondencji 
na miejscu akcji. Po przydzieleniu kanału ratowniczo-gaśniczego, korespondencja 
pomiędzy KDR i stanowiskiem kierowania odbywała się na kanale powiatowym, 
natomiast pomiędzy KDR i poszczególnymi rotami (pododdziałami) na uzgodnionym 
kanale ratowniczo-gaśniczym. Siły i środki jednostek ksrg kierowane do działań  
z innych powiatów/województw zgłaszały swój przyjazd do właściwego dla miejsca 
działań ratowniczych stanowiska kierowania na krajowej sieci współdziałania  
i alarmowania. 

W przypadku konieczności zapewnienia bezpośredniej wymiany informacji z innymi 
podmiotami biorącymi udział w działaniach ratowniczych, KDR nawiązywał łączność 
z dowódcami poszczególnych służb na kanale B112. 

(dowód: akta kontroli str. 173 – 179, 187 – 193) 

2.3. Dokumentowanie działań ratowniczych  

Po zakończeniu działań ratowniczych przez jednostki ksrg, kierujący tymi 
działaniami sporządzał Informację ze zdarzenia. W sytuacji, gdy na miejsce 
zdarzenia drogowego przybyła tylko jednostka OSP, Informację ze zdarzenia 
sporządzała SDSK, na podstawie przekazanych przez jednostkę OSP informacji.  
Dokument ten zawierał dane dotyczące m.in.: miejsca zdarzenia, osób 
uczestniczących w zdarzeniu, w tym poszkodowanych, użytych siłach i środkach 
służb ratowniczych, czasie i rodzaju prowadzonych działań ratowniczych.  
W dokumencie tym w sposób opisowy przedstawiano przebieg działań 
ratowniczych.  

SDSK sporządzała także Kartę zdarzenia, która zawierała informacje o miejscu 
zdarzenia, dane zgłaszającego, zadysponowanych jednostkach ksrg oraz 
przybyłych bez wezwania33.  

Informację ze zdarzenia oraz Kartę zdarzenia wprowadzano do systemu 
wspomagania decyzji34. 

(dowód: akta kontroli str. 155 – 169) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w zbadanym zakresie. 

3. Wyposażenie jednostek ksrg oraz wyszkolenie strażaków w zakresie 
prowadzenia działań ratowniczych 

3.1. Stan wyposażenia jednostek ksrg w pojazdy i sprzęt ratowniczy 

Komenda posiadała: 

− 1 ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy; 
− 3 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze wyposażone w sprzęt ratownictwa 

technicznego, spełniające wymagania wyposażenia do realizacji czynności 
podstawowych; 

− 1 samochód z podnośnikiem hydraulicznym do wysokości 40 m, jeden lekki 
samochód rozpoznawczo-ratowniczy; 

− 1 samochód operacyjny; 

                                                      
33 Nazwa jednostki, rodzaj samochodu, czas zadysponowania i powrotu. 
34 Zwany dalej „SWD-ST”. 
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− 1 samochód lekki zaopatrzeniowy, który służył jednocześnie do przewozu do 
dziewięciu osób łącznie z kierowcą; 

Ponadto, w Komendzie znajdowały się m.in.: 

− 2 łodzie ratownicze z silnikiem zaburtowym; 
− 1 ponton i 1 sanie lodowe; 
− 4 pompy przenośne do wody zanieczyszczonej o wydajności minimum 

1.000 dm3/min; 
− 4 zestawy hydrauliczne narzędzi ratowniczych; 
− 4 zestawy ratownictwa medycznego R1; 
− zapas butli do aparatów powietrznych (26 butli 300 bar); 
− zestaw do dekontaminacji wstępnej; 
− zapas środka pianotwórczego o poj. 1.252 dm3; 
− dwie sprężarki do aparatów powietrznych butlowych.  

Komendant opracował i uzgodnił z Komendantem Wojewódzkim PSP dla podległych 
mu jednostek PSP tabelę należnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych 
oraz sprzętu i środków technicznych, przy czym ustalenia w niej zawarte były 
zgodne z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 
21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek 
organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej35. 

Komendant wyjaśnił, że do prowadzenia działań ratowniczych na drogach A-1 i S-1 
nie zachodzi potrzeba dodatkowego wyposażenia, innego niż normatywne36. 
Sporadycznie do zdarzeń na tych drogach dysponowana była specjalistyczna grupa 
ratownictwa technicznego, co wynikało z charakteru zdarzenia, w którym wymagane 
było podjęcie specjalistycznych czynności ratowniczych. 

(dowód: akta kontroli str. 173 – 179, 209 – 248) 

Spośród 20 jednostek OSP powiatu będzińskiego włączonych do ksrg, dla 337 
wyznaczono obszary chronione obejmujące autostradę A-1 i drogę ekspresową S-1. 
Jednostki te posiadały następujący sprzęt ratowniczo-gaśniczy: 

− OSP w Dobieszowicach – średni samochód ratowniczo-gaśniczy i lekki 
samochód ratowniczo-gaśniczy; 

− OSP w Mierzęcicach – ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy i średni 
samochód ratowniczo-gaśniczy;  

− OSP w Wojkowicach Kościelnych – ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy  
i lekki samochód ratowniczo-gaśniczy. 

Z powyższego wynika, że ilość pojazdów, którymi dysponowały ww. jednostki OSP, 
była większa niż minimum, określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zakresu, szczegółowych 
warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego38, zgodnie z którym jednostka OSP powinna 
posiadać co najmniej jeden średni lub ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy.  
Ww. jednostki OSP posiadały sprzęt ratownictwa technicznego niezbędny do 

                                                      
35 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1793) 
36 Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. rozporządzenia standard minimalnego wyposażenia komendy powiatowej w pojazdy  
i sprzęt ratowniczo-gaśniczy był następujący: 1 lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy, 1 średni samochód ratowniczo-
gaśniczy, 1 ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, 1 samochód z drabiną mechaniczną lub podnośnikiem hydraulicznym,  
2 samochody operacyjne, 1 mikrobus do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą, 1 lekki samochód zaopatrzeniowy, ponton lub 
łódź ratownicza z silnikiem, 2 zestawy hydraulicznych narzędzi ratowniczych, 2 zestawy ratownictwa medycznego R1, 2 pompy 
przenośne do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 1.000 dm3/min, 1 motopompa pożarnicza min. M 8/8, 1 zestaw do 
dekontaminacji wstępnej, co najmniej 4 butle do aparatów powietrznych, 1 sprężarkę do aparatów powietrznych butlowych, 
zapas środka pianotwórczego, umożliwiający jednokrotne napełnienie zbiorników samochodów ratowniczo-gaśniczych o poj.  
do 800 dm3. 
37 OSP w Dobieszowicach, Mierzęcicach i Wojkowicach Kościelnych. 
38 Dz. U. z 2014 r., poz. 1317. 
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podjęcia działań ratowniczych (cylindry rozpierające, hydrauliczne nożyce do cięcia, 
rozpieracze ramieniowe, piły tarczowe, piły łańcuchowe, noże do cięcia pasów 
bezpieczeństwa, zbijaki do szyb, zestawy ratownictwa medycznego R1). 

27 strażaków z OSP w Dobieszowicach ukończyło szkolenie podstawowe, a 20 kurs 
w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. W OSP w Mierzęcicach 32 strażaków 
ukończyło szkolenie podstawowe, a 15 kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej 
pomocy. Z kolei w OSP w Wojkowicach Kościelnych, 20 strażaków ukończyło 
szkolenie podstawowe, a 5 kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.  

Ww. jednostki OSP posiadały system łączności i powiadamiania oraz urządzenia 
łączności w sieci radiowej systemu na potrzeby działań ratowniczych. 

(dowód: akta kontroli str. 24, 252 – 260) 

W zakresie pozostawania w gotowości do podejmowania działań ratowniczych  
przez ww. jednostki OSP ustalono, że w 2015 r.: 

− OSP w Dobieszowicach brała udział przy obsłudze 52 zdarzeń,  
a do 1 zdarzenia nie wyjechała pomimo jej zaalarmowania; 

− OSP w Mierzęcicach brała udział w obsłudze 68 zdarzeń i wyjechała  
do wszystkich, do których była alarmowana; 

− OSP w Wojkowicach Kościelnych brała udział w obsłudze 24 zdarzeń,  
a do 10 zdarzeń nie wyjechała, mimo jej zaalarmowania.  

Komendant, pismami z 27 stycznia 2016 r., poinformował właściwych burmistrzów  
i wójtów powiatu będzińskiego o wynikach analizy w zakresie pozostawania  
w gotowości do podejmowania działań ratowniczych przez jednostki OSP w 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 270 – 277) 

Ustalono39, że JRG i Posterunek były one prawidłowo przygotowane do 
wykonywania działań z zakresu ratownictwa technicznego na drogach. Liczba 
pełniących służbę strażaków zapewniała kompletną obsadę sprzętu ratowniczo-
gaśniczego. W JRG i Posterunku służbę pełniło łącznie 16 strażaków40. W JRG 
znajdowały się dwa garaże dla pojazdów ratowniczo-gaśniczych, a w Posterunku 
jeden garaż. Garaże te były ogrzewane i wyposażone w instalację do odciągania 
spalin. Drzwi do garaży otwierały się do góry przy pomocy napędu elektrycznego.  
W Komendzie nie było samochodu ratownictwa technicznego, dlatego trzy średnie 
samochody ratowniczo-gaśnicze wyposażone były dodatkowo w sprzęt ratownictwa 
technicznego. 

W pierwszej kolejności do zdarzeń drogowych dysponowany był średni samochód 
ratowniczo-gaśniczy wyposażony w sprzęt techniczny i medyczny, GBARt 2,5/25,5, 
marki Renault, nr rej. SBE HR94. Samochód ten był wyposażony m.in. w: jeden 
kompletny zestaw ratownictwa medycznego – R1, w tym: gazy, opaski opatrunkowe, 
bandaże, opatrunki wentylowane, opaski zaciskowe, sól fizjologiczna, folia 
izotermiczna, płyn do dezynfekcji, rękawiczki ochronne, komplet szyn typu Kramer, 
trzy kołnierze szyjne, filtr bakteryjny, ssak mechaniczny, nosze miękkie (płachtowe), 
deska ortopedyczna z pasami i unieruchomieniem głowy, deska pediatryczna  
z pasami i unieruchomieniem głowy, butla o poj. 2,7 l z zapasem tlenu, przewód 
tlenowy, maski do tlenoterapii biernej (dwie dla dorosłych i dwie dla dzieci), zestaw 
do segregacji poszkodowanych dla 50 osób, defibrylator zautomatyzowany (AED). 
W zakresie sprzętu ratownictwa technicznego ww. samochód wyposażony był  
m.in. w: rozpieracz ramieniowy z akcesoriami, dwa cylindry rozpierające  
z akcesoriami, hydrauliczne nożyce do cięcia, małe nożyce do cięcia pedałów, 
agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. ATO, dwa 
zestawy węży hydraulicznych o długości 10 m, dwie wysokociśnieniowe poduszki 
                                                      
39 Oględziny ww. jednostek organizacyjnych przeprowadzono 6 i 7 września 2016 r. 
40 Dowódca zmiany, 2 dowódców zastępu, 5 kierowców-ratowników i 8 ratowników. 
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pneumatyczne do podnoszenia, osprzęt do zasilania z butli sprężonego powietrza 
wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych, pilarka łańcuchowa do drewna  
o napędzie spalinowym, piła tarczowa do stali i betonu o napędzie spalinowym, 
pilarka ratownicza o regulowanej głębokości cięcia, dwa zbijaki do szyb 
hartowanych, dwa noże do cięcia pasów bezpieczeństwa, sześć butli do aparatów 
powietrznych o poj. 6 l. Samochód posiadał aktualny przegląd techniczny.  

Poddany oględzinom samochód ratowniczo-gaśniczy spełniał wymogi dotyczące 
wyposażenia w sprzęt ratownictwa medycznego i technicznego, określone  
w Zasadach organizacji ratownictwa technicznego w krajowym systemie ratowniczo-
gaśniczym i w Zasadach organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie 
ratowniczo-gaśniczym, zatwierdzonych przez KG PSP w lipcu 2013 r.  

(dowód: akta kontroli str. 209 – 213) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość. 

W Komendzie nie został zachowany minimalny standard wyposażenia określony  
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 2014 r.  
w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych 
Państwowej Straży Pożarnej41, ponieważ brak było drugiego samochodu 
operacyjnego i motopompy pożarniczej min. M8/8. 

Komendant wyjaśnił, że w latach 2015-2016 zwracał się do właściwych burmistrzów 
i wójtów powiatu będzińskiego z prośbą o sfinansowanie zakupu samochodu 
operacyjnego, w wyniku czego gminy Siewierz, Bobrowniki i Psary zabezpieczyły 
środki finansowe na ten cel w łącznej wysokości 85,0 tys. zł, a zakup samochodu 
planowany jest na IV kwartał 2016 r.  

Odnosząc się natomiast do braku motopompy wyjaśnił, że Komenda posiada na 
wyposażeniu pompy do wody czystej i zanieczyszczonej w łącznej liczbie 13 sztuk. 
Motopompa pożarnicza przeznaczona jest do pompowania wody czystej,  
co wyklucza jej użycie w działaniach przeciwpowodziowych. Obecnie stosowane  
i będące na wyposażeniu Komendy autopompy w samochodach pożarniczych 
umożliwiają geodezyjny pobór wody ze zbiorników sztucznych i naturalnych,  
co wskazuje na niezasadność zakupu motopompy pożarniczej. Dodał, że w praktyce 
motopompa pożarnicza wykorzystywana jest przede wszystkim podczas zawodów 
sportowo-pożarniczych jednostek OSP, a ratownicy Komendy nie biorą udziału  
w tego typu zawodach.  

(dowód: akta kontroli str. 199 – 207, 209 – 213, 249 – 251) 

Najwyższa Izba Kontroli nie podziela argumentacji przedstawionej przez 
Komendanta, w zakresie braku motopompy, gdyż zgodnie ze specyfikacją  
tego urządzenia, może być ono stosowane zarówno do wody czystej, jak  
i zanieczyszczonej, a jej parametry (niewielka waga, przestawność i niezależność 
zasilania) pozwalają na jej wykorzystywanie w miejscach, do których nie sposób 
dojechać. 

3.2. Szkolenie strażaków ksrg 

Według stanu na 30 czerwca 2016 r. w Komendzie zatrudnionych było 91 
strażaków, przy czym wszyscy posiadali przeszkolenie podstawowe w zawodzie 
strażak oraz ukończony i potwierdzony złożonym egzaminem kurs kwalifikowanej 
pierwszej pomocy. Spośród 91 strażaków PSP, 88 posiadało szkolenie 
uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej, 2242 ukończyło 
szkolenie doskonalące z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie 
                                                      
41 Dz. U. z 2014 r., poz. 1793, zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie wyposażenia”. 
42 Wszyscy dowódcy poszczególnych szczebli. 
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Ratunkowe43, a 2 szkolenie dla kandydatów na młodszych instruktorów ratownictwa 
medycznego w ksrg. 

(dowód: akta kontroli str. 284) 

W 20 jednostkach OSP działających w ksrg, wg stanu na 30 czerwca 2016 r., 
szkolenie podstawowe ukończyło 442 strażaków44, a specjalistyczne szkolenie  
z zakresu ratownictwa technicznego ukończyło 239 strażaków45. Kurs w zakresie 
kwalifikowanej pierwszej pomocy ukończyło 185 strażaków46, a 76 strażaków 
ukończyło szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego47.  

(dowód: akta kontroli str. 285) 

Komendant zorganizował w dniach 29-31 lipca 2013 r. ćwiczenia ratownicze na 
odcinku autostrady A-1, który przebiegał w powiecie będzińskim. W ćwiczeniach 
uczestniczyli strażacy JRG, Posterunku oraz z jednostek OSP w Dobieszowicach, 
Mierzęcicach, Rogoźniku i Wojkowicach-Żychcicach48 oraz Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej w Piekarach Śląskich. Celem przeprowadzonych ćwiczeń było 
zapoznanie strażaków z: 

� infrastrukturą techniczną i obiektami związanymi z funkcjonowaniem 
autostrady; 

� zagrożeniami mogącymi wystąpić w czasie prowadzonych działań 
ratowniczo-gaśniczych; 

� rozwiązaniami technicznymi, warunkami ewakuacyjnymi, zabezpieczeniami  
i instalacjami przeciwpożarowymi zastosowanymi w infrastrukturze 
autostrady; 

� z procedurami dotyczącymi postępowania w przypadku pożaru lub innego 
miejscowego zagrożenia; 

� możliwościami przygotowania obiektów oraz personelu do działań ratowniczo-
gaśniczych.  

Oprócz strażaków PSP i OSP, w ćwiczeniach uczestniczył przedstawiciel GDDKiA. 
Po przeprowadzonych ćwiczeniach nie formułowano uwag i wniosków.  

W późniejszym okresie nie przeprowadzono ćwiczeń ratowniczych na autostradzie 
i drodze ekspresowej. Komendant wyjaśnił, że od ostatnich ćwiczeń 
przeprowadzonych na A-1 infrastruktura drogowa nie uległa zmianie, a droga S-1 
nie posiada żadnej infrastruktury drogowej wykorzystywanej w czasie działań 
ratowniczych (wjazdy awaryjne, zbiorniki ppoż.).  

(dowód: akta kontroli str. 173 – 179, 286 – 298) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

4. Współpraca PSP z podmiotami zarządzającymi autostradami i drogami 
ekspresowymi 

Komendant wyjaśnił, że współpraca z GDDKiA opierała się jedynie na komunikacji 
telefonicznej pomiędzy służbą dyżurną stanowiska kierowania a dyżurnym PID. 
                                                      
43 Zwane dalej „LPR”. 
44 Powinno ukończyć co najmniej 240 strażaków. Dane przedstawione na podstawie opracowania: Analiza potencjału 
ratowniczego ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (pkt 9), 
zaakceptowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w marcu 2011 r. 
45 Powinno ukończyć co najmniej 80 strażaków. Dane przedstawione na podstawie opracowania: Analiza potencjału 
ratowniczego ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (pkt 9), 
zaakceptowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w marcu 2011 r. 
46 Powinno ukończyć co najmniej 80 strażaków. Dane przedstawione na podstawie opracowania: Analiza potencjału 
ratowniczego ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (pkt 9), 
zaakceptowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w marcu 2011 r. 
47 Powinno ukończyć co najmniej 60 strażaków. Dane przedstawione na podstawie opracowania: Analiza potencjału 
ratowniczego ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (pkt 9), 
zaakceptowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w marcu 2011 r. 
48 Jednostki OSP z terenu powiatu będzińskiego, działające w ksrg.  
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Sporadycznie podczas prowadzonych działań na miejsce zdarzenia przybywał 
przedstawiciel GDDKiA. Wskazał, że w przypadku zdarzeń na autostradzie  
A-1 i konieczności wjazdu służb ratowniczych przez bramę awaryjną MOP 
Dobieszowice, dyżurni stanowiska kierowania kontaktują się z pracownikami MOP  
w celu usprawnienia tego wjazdu.  

(dowód: akta kontroli str. 173 – 179) 

Komendant wskazał, że usuwanie materiałów, w tym ropopochodnych, z pasa 
autostrady i drogi ekspresowej, które zanieczyściły drogę w wyniku zdarzenia oraz 
oczyszczania nawierzchni jezdni w celu zapewnienia przejezdności, odbywa się na 
zasadzie sorpcji i neutralizacji substancji wykorzystując środki będące na 
wyposażeniu Komendy i jednostek OSP. Działania te wykonywane są własnymi 
siłami (ratownicy PSP i OSP), a koszty zakupu środków niezbędnych do sorpcji  
i neutralizacji finansowane były z budżetu Komendy. 

(dowód: akta kontroli str. 173 – 179) 

W okresie objętym kontrolą, jednostki ksrg nie prowadziły działań związanych ze 
wsparciem osób dotkniętych konsekwencjami zdarzeń drogowych w postaci 
unieruchomienia w wielogodzinnych zatorach drogowych. Jak wyjaśnił Komendant, 
tego typu zdarzenia na drogach powiatu nie występowały. Dodał, że Komenda ma 
możliwość ewentualnego przygotowania i dostarczenia ciepłych napojów na miejsce 
prowadzonych działań ratowniczych.  

(dowód: akta kontroli str. 173 – 179) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w zbadanym zakresie. 

5. Działania kontrolne i nadzór nad realizacją działań ratowniczych 

W okresie objętym kontrolą Komendant realizował nadzór nad przygotowaniem 
jednostek PSP i OSP do prowadzenia działań ratowniczych poprzez 
przeprowadzanie inspekcji ich gotowości operacyjnej. Przeprowadzono je w JRG, 
na stanowisku kierowania oraz w jednostkach OSP. W 2015 r. przeprowadzono 
łącznie 37 inspekcji, a w I półroczu 2016 r. 15 inspekcji. Zakres prowadzonych 
inspekcji gotowości operacyjnej obejmował: 

� na stanowisku kierowania – obsadę kadrową, sprawność środków 
technicznych, prowadzenie dokumentacji i ćwiczenia aplikacyjne; 

� w JRG – alarmowanie, gotowość ratowników, gotowość pojazdów i sprzętu, 
prowadzenie dokumentacji, przygotowanie zawodowe49 oraz ćwiczenia 
ratownicze; 

� w jednostkach OSP – alarmowanie, gotowość ratowników, gotowość 
pojazdów i sprzętu, gotowość urządzeń i systemów łączności, prowadzenie 
dokumentacji, stan techniczny infrastruktury strażnicy i ćwiczenia ratownicze. 

Stwierdzone w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej uchybienia jednostek OSP 
dotyczyły m.in.:  

� wydłużonego czasu alarmowania (w jednym przypadku 14 minut, a w trzech 
powyżej 15 minut); 

� braku uzbrojenia osobistego; 
� braku sygnalizatora bezruchu; 
� braku poprawnej obsady kanałowej w radiotelefonach przenośnych (brak 

kanału radiowego B112); 
� braku ubezpieczenia pojazdu ratowniczo-gaśniczego od odpowiedzialności 

cywilnej; 

                                                      
49 Sprawdzian teoretyczny. 
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� niewłaściwego prowadzenia dokumentacji operacyjnej, odwodowej, ewidencji 
szkolenia, danych radiowych i instrukcji przyjęcia śmigłowca LPR; 

�  w przypadku ćwiczeń ratowniczych – sposobu kierowania działaniami, 
określenia zamiaru taktycznego, wykonawstwa, przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa i znajomości prowadzenia korespondencji radiowej.  

Przeprowadzone inspekcje gotowości operacyjnej w JRG i stanowisku kierowania 
nie wykazały uchybień i nieprawidłowości. 

Informacje o stwierdzonych uchybieniach w jednostkach OSP, Komendant 
przedstawił właściwym burmistrzom i wójtom powiatu będzińskiego pismami  
z 27 stycznia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 261 – 283) 

W okresie objętym kontrolą nie prowadzono analizy działań ratowniczych na 
autostradzie A-1 i drodze ekspresowej S-1. Komendant wyjaśnił, że w okresie tym 
nie odnotowano zdarzeń, o których mowa w § 42 ust. 3 rozporządzenia w sprawie 
ksrg50 i w związku z tym nie sporządzono analizy działań ratowniczych na drogach 
A-1 i S-1.  

(dowód: akta kontroli str. 173 – 179) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w zbadanym zakresie. 

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 Kontroli51, wnosi o uzupełnienie wyposażenia Komendy  
o drugi samochód operacyjny oraz motopompę min. M8/8, zgodnie  
z wymogami określonymi w załączniku nr 1 rozporządzenia w sprawie 
wyposażenia jednostek PSP. 

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 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 Katowicach. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie  wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

 

 

                                                      
50 Zgodnie z § 42 ust. 3 rozporządzenia, analizę działania ratowniczego sporządza się dla zdarzenia: 1) śmiertelnego, ciężkiego 
lub zbiorowego wypadku w związku z udziałem w działaniach ratowniczych, 2) o charakterze masowym, 3) podczas którego 
dysponowano siły i środki odwodu operacyjnego na obszarze województwa lub centralnego odwodu operacyjnego lub 
korzystano z wiedzy ekspertów do spraw prognozowania zagrożeń lub specjalistów do spraw ratownictwa, 4) dysponowania w 
bezpośrednich działaniach ratowniczych sił i środków z państw sąsiednich albo konieczności uruchamiania procedur 
informowania i ostrzegania podczas wystąpienia zagrożeń transgranicznych, 5) wystąpienia poważnej awarii w rozumieniu 
przepisów prawa ochrony środowiska. 
51 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 ze zm., zwanej dalej „ustawą o NIK”.  
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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. 

 

Katowice, dnia 19 grudnia 2016 r. 

  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler 
 

Witold Wilk 
Specjalista kontroli państwowej 
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