
 
 

 
 

 
 
LKA.410.016.03.2017 
P/17/030 

 
 
 

 
 
 

WYSTĄPIENIE 

POKONTROLNE 

 

 
 



 

2 

I. DANE IDENTYFIKACYJNE KONTROLI 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontrolerzy 1. Ryszard Pucek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/188/2017 z dnia 03 lipca 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1÷2) 

2. Anna Hulboj, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/202/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3÷4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36, 
40-042 Katowice1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jacek KLESZCZEWSKI, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach2 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

II. OCENA KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości3, 
działania Komendanta na rzecz realizacji zadań w zakresie przewozu drogowego 
towarów niebezpiecznych4. 

Komendant Wojewódzki PSP wywiązywał się z nałożonych na niego  
obowiązków związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem zagrożeń związanych  
ze zdarzeniami z udziałem TN oraz prowadził wymaganą dokumentację, określoną 
w rozporządzeniach Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji5. Posiadał też 
wiedzę o istniejących na terenie województwa śląskiego zakładach dużego ryzyka6, 
zakładach zwiększonego ryzyka7 oraz innych zakładach stwarzających zagrożenie 
wystąpienia awarii przemysłowej. Realizował również nałożone na niego obowiązki 
wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska8, tj. m.in.: 

− opiniował Programy zapobiegania poważnym awariom i Wewnętrzne plany 
operacyjno-ratownicze oraz zmiany tych programów i planów; 

− zatwierdzał Raporty o bezpieczeństwie i zmiany w ich treści; 

− ustalił grupy zakładów, których zlokalizowanie względem siebie może 
spowodować tzw. „efekt domina”; 

                                                      
1 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach zwana dalej „KW PSP”  
2 Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach zwany dalej „Komendantem”. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  
4 Zwane w dalszej części „TN” 
5 Tj. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych 
zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. z 2011 r. Nr 46, poz. 239), które obowiązywało  
do 2 lipca 2017 r. (zwanego dalej „rozporządzeniem o ksrg”), a następnie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1319), które obowiązuje od 3 lipca 2017 r.  
6 Zwane dalej „ZDR” 
7 Zwane dalej „ZZR” 
8 Dz.U. 2017 poz. 519 ze zm. - zwanej dalej „Poś” 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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− sporządzał Zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze, a w uzasadnionych 
przypadkach odstąpił od sporządzenia takich planów.  

Kontrole ZDR i ZZR realizowane były zgodnie z częstotliwością określoną w art. 269 
ust. 4 Poś, a przedstawiciele KW PSP uczestniczyli w kontrolach przeprowadzanych 
raz do roku we wszystkich ZZR. Programy kontroli uwzględniały sprawdzenie czy 
podjęto środki zapobiegające wystąpieniu awarii przemysłowej oraz czy zapewniono 
wystarczające środki ograniczające skutki awarii przemysłowej, lecz nie zawierały 
tematyki dotyczącej ochrony przed wystąpieniem poważnych awarii w czasie 
ekspediowania TN do przewozu drogowego. 

W ramach prowadzonych działań, KW PSP współpracowała z innymi organami 
uprawnionymi do przeprowadzania kontroli w zakładach ekspediujących 
i przechowujących TN, wymieniając się informacjami dotyczącymi funkcjonowania 
tych zakładów.  

Realizując obowiązki związane z funkcjonowaniem ksrg, Komendant wyznaczył 
obszary chronione zapewniając dotarcie do każdego miejsca w województwie 
w czasie wyznaczonym w Zasadach organizacji ratownictwa9. Uwzględniono  
przy tym istniejącą sieć podmiotów wchodzących w skład ksrg, a w szczególności 
istniejące jednostki ochotniczej straży pożarnej10, odwody operacyjne 
i specjalistyczne grupy ratownictwa, w tym grupy ratownictwa chemiczno-
ekologicznego i ratownictwa technicznego.  

KW PSP posiadała też pełną i aktualną dokumentację funkcjonowania krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego11 obejmującą Plan ratowniczy dla województwa 
śląskiego, a także sporządzone dla województwa analizę zagrożeń, analizę 
zabezpieczenia operacyjnego, analizę gotowości operacyjnej, analizę działania 
ratowniczego. Dokumenty te podlegały corocznej aktualizacji, w oparciu o dane 
uzyskane z powiatów. 

Komendant Wojewódzki zapewnił i nadzorował doskonalenie zawodowe strażaków, 
w tym dyspozytorów i osób wyznaczonych na stanowiska kierowania KW PSP 
i KP/M PSP12 oraz strażaków w ramach grupy ratownictwa chemiczno-
ekologicznego i grupy ratownictwa technicznego. 

Zapewniono wyposażenie specjalistycznych grup ratowniczych oraz baz sprzętu 
specjalistycznego do działań z zakresu ratownictwa technicznego, chemicznego 
i ekologicznego w ilościach odpowiadających standardom wyposażenia określonym 
w załącznikach nr 1, 3-4 i 6 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  
z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia  
jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.13 KW PSP nie zapewniła 
natomiast wyposażenia w ilościach zaplanowanych w Tabelach wyposażenia,  
w tym zgrupowania w Krajowej Bazie Sprzętu Specjalistycznego i Środków 
Gaśniczych (na obszarze województwa) sprzętu specjalistycznego i środków 
gaśniczych zgodnego z ustalonymi normami wewnętrznymi. Ponadto, KW PSP nie 
posiadała skokochronu o powierzchni pola skoku co najmniej 40 m2, którego 
posiadanie jest wymagane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do ww. rozporządzenia  
w sprawie wyposażenia. 

                                                      
9 Zasady organizacji ratownictwa technicznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym oraz Zasady organizacji 
ratownictwa chemicznego i ekologicznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Oba dokumenty zatwierdził 
Komendant Główny PSP w lipcu 2013 r. 
10 Zwanej dalej „OSP” 
11 Zwany dalej „KSRG” 
12 KP/M PSP - Komenda Powiatowa lub Miejska Państwowej Straży Pożarnej. 
13 Dz.U., poz. 1793 - zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie wyposażenia”.  
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III. OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO 
1. REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z DOKUMENTACJĄ DOTYCZĄCĄ 

ZAGROŻEŃ WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ, W TYM ZWIĄZANYCH 

Z PRZYGOTOWANIEM I EKSPEDYCJĄ TN 

W KW PSP zadania w zakresie postępowania z udziałem TN realizowała  
Sekcja Zagrożeń Miejscowych14 w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym oraz 
Sekcja Planowania Operacyjnego i Ratownictwa Specjalistycznego15 w Wydziale 
Operacyjnym. Do zadań tych należało m.in.: 

• opracowywanie charakterystyk zagrożeń województwa oraz ich aktualizacja; 

• sporządzanie zestawień wyników kontroli działań zapobiegających poważnym 
awariom przemysłowym, a także katalogu zagrożeń; 

• przygotowywanie i aktualizowanie dokumentów do planu ratowniczego i planu 
obronnego województwa; 

• opracowywanie map zagrożeń województwa; 

• wykonywanie zadań w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom 
przemysłowym, wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska, 
w tym:  

− rozpatrywanie przedkładanych przez zakłady Programów zapobiegania 
poważnym awariom przemysłowym, Wewnętrznych planów operacyjno-
ratowniczych oraz Raportów o bezpieczeństwie,  

− współuczestniczenie w opracowywaniu Zewnętrznych planów 
operacyjno-ratowniczych dla terenów narażonych na skutki awarii 
przemysłowej, położonych poza zakładami o dużym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej. 

(dowód: akta kontroli str. 286 i 286a)  

1.1. KOMPLETNOŚĆ WIEDZY O WSZYSTKICH FUNKCJONUJĄCYCH NA OBSZARZE 

WOJEWÓDZTWA ZAKŁADACH, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA JEST  
Z POSIADANIEM, MAGAZYNOWANIEM I WYSYŁKĄ TN 

Według stanu na 1 stycznia 2015 r. na obszarze województwa śląskiego 
zlokalizowanych było 19 zakładów dużego ryzyka oraz 29 zakładów zwiększonego 
ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Na dzień 30 czerwca 2017 r. 
było 22 ZDR oraz 31 ZZR. Zmiany były wynikiem zgłoszenia w 2016 r. dwóch 
nowych ZDR16 i jednego ZZR17 a jeden ZDR18 został przeklasyfikowany na ZZR. 
W 2017r. zgłoszono kolejne dwa ZDR19 oraz jeden ZZR20. 

Liczby ZDR i ZZR na terenie województwa śląskiego ujęte w ewidencji KW PSP były 
zgodne z liczbami tych zakładów wykazanych w informacji uzyskanej od Śląskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach21. 

 (dowód: akta kontroli str. 78÷131, 287÷289) 

                                                      
14 Zwana dalej „Sekcją ZM” 
15 Zwana dalej „Sekcją POiRS” 
16 Raben Logistics Polska Sp. z o.o. w Sosnowicu i Zakład Ołowiu w Katowicach Baterpol S.A  
17 ALUPROF SA . 
18 Tenecco Automotive Eastern Europę Sp. z o.o. 
19 SGL Carbon Polska S.A. Zakład w Raciborzu i Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. w Miasteczku Śląskim. 
20 Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. w Częstochowie. 
21 Zwanego dalej „WIOŚ”. 

Opis stanu 
faktycznego 
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KW PSP posiadała informacje o innych zakładach stwarzających zagrożenie poza 
bezpośrednim terenem prowadzenia swojej działalności, w tym o liczbie stacji  
paliw i ich lokalizacji oraz o rurociągach gazowych i paliwowych. W ewidencji tej – 
według stanu na 30 czerwca 2017 r. - ujęte było 80 takich zakładów, 1.056 stacji  
i 95 rurociągów. Dane zawarte w ewidencji obejmowały: nazwę zakładu lub obiektu, 
adres, rodzaj substancji niebezpiecznej, maksymalną ilość substancji na terenie 
zakładu oraz sposób jej składowania, średnicę rurociągu i jego zdolności 
przesyłowe, lokalizację stacji paliw, rodzaj składowanego paliwa oraz pojemność 
zbiorników. 

(dowód: akta kontroli str. 294 ÷ 302)  

Komendant wyjaśnił, że: „weryfikacja informacji o zakładach zwiększonego i dużego 
ryzyka, w tym o rodzajach i ilościach substancji niebezpiecznych odbywa się  
na bieżąco podczas: 

− czynności kontrolno-rozpoznawczych prowadzonych co roku w każdym 
z zakładów,  

− weryfikacji dokumentacji wymaganej Prawem ochrony środowiska 
(aktualizowanej okresowo przez zakłady) tj. Zgłoszenia, Programu 
zapobiegania awariom i Raportu o bezpieczeństwie,   

− weryfikacji informacji przesyłanej przez zakłady dużego ryzyka o stanie 
substancji niebezpiecznych na koniec danego roku, 

− wymiany informacji i doświadczeń z WIOŚ,  
− na bieżąco wg potrzeb  
− oraz na cyklicznych spotkaniach (min. raz w roku) grupy roboczej 

ds. przeciwdziałania poważnym awariom”. 

Wyjaśnił też, że: „monitorowanie aktualności listy ZZR i ZDR jest prowadzone  
za pośrednictwem KM/P PSP22 podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych 
prowadzonych w obiektach produkcyjno-magazynowych, kiedy zwraca się również 
uwagę na rodzaje i ilości substancji znajdujących się w tych zakładach”.  

(dowód: akta kontroli str. 14 ÷ 15)  

W KW PSP nie opracowano szczególnych procedur przekazywania przez 
komendantów podległych KM/P PSP informacji w sprawach związanych z TN,  
tj. związanych z ich wytwarzaniem, składowaniem, załadunkiem, rozładunkiem  
oraz transportem. Komendant wyjaśnił, że mimo braku wymogów formalnych w tym 
zakresie, przepływ informacji pomiędzy KW PSP a KM/P PSP jest zadowalający. 

(dowód: akta kontroli str. 14 ÷ 15)  

Prowadzący ZDR składali do KW PSP corocznie, do końca stycznia, wykazy 
zawierające dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych 
znajdujących się na terenie zakładu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego. 

(dowód: akta kontroli str. 303)  

 

1.2. OPINIOWANIE PROGRAMÓW ZAPOBIEGANIA POWAŻNYM AWARIOM ORAZ 

OBOWIĄZKU OPINIOWANIA ZAMIAN TYCH PROGRAMÓW 

KW PSP dysponowała programami zapobiegania poważnym awariom 
przemysłowym wszystkich 22 ZDR i 31 ZZR. Wszystkie programy były pozytywnie 
zaopiniowane przez KW PSP. 

                                                      
22 Komendy powiatowe i miejskie PSP. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Według wyjaśnienia Komendanta, programy zapobiegania poważnym awariom 
przemysłowym dla ZDR były dostarczane i oceniane łącznie z raportami 
o bezpieczeństwie.  
W latach 2012-2017, w związku z zastrzeżeniami dotyczącymi programów, ZDR 
dwukrotnie odmówiono zatwierdzenia raportów o bezpieczeństwie. W przypadku 
ZZR 10-krotnie odmówiono zatwierdzenia takich raportów w pierwotnej wersji. 
Raporty zatwierdzono dopiero po usunięciu zakwestionowanych wad.  

(dowód: akta kontroli str. 15)  

Analiza dziesięciu23 opracowanych przez ZZR programów zapobiegania poważnym 
awariom przemysłowym wykazała, że programy zawierały elementy określone 
w art. 251 ust. 4 pkt 1-8 Poś, tj. m.in.:  

− ogólne cele i zasady działania prowadzącego zakład; 
− zadania i odpowiedzialność kierownictwa zakładu, w zakresie kontroli 

zagrożeń awariami przemysłowymi i zapewnienia, odpowiedniego do 
zagrożeń, poziomu ochrony ludzi i środowiska; 

− zasady zapobiegania awarii przemysłowej; 
− zasady zwalczania skutków awarii przemysłowej.  

W każdym z nich określono też częstotliwość jego aktualizacji - co najmniej raz  
na 5 lat lub w przypadku zmian uzasadniających taką konieczność. 

Programy te podlegały opiniowaniu w Sekcji ZM, przy czym pozytywne  
opinie wydawano na zasadach określonych w art. 264a ust. 2 Poś, tj. przez 
niezgłoszenie sprzeciwu w ciągu 30 dni od jego złożenia. W dokumentacji każdego 
ze zbadanych programów znajdowały się notatki funkcjonariusza Wydziału 
Kontrolno-Rozpoznawczego o spełnianiu przez program wymagań określonych  
w Poś. 

(dowód: akta kontroli str. 304)  

Komendant Wojewódzki wyjaśnił, że „Programy zapobiegania awariom oceniane są 
w oparciu o wymagania ustawy Prawo ochrony środowiska przez funkcjonariuszy 
Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego posiadających odpowiednie przygotowanie 
(w tym ukończone studia podyplomowe w przedmiotowym zakresie w Szkole 
Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie), z uwzględnieniem zasad postępowania 
administracyjnego określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Nie 
opracowano dodatkowych procedur w tym zakresie ze względu brak formalnych 
wymogów oraz nie stwierdzenie w przedmiotowej materii problemów wymagających 
podejmowania dodatkowych, wewnętrznych czynności regulacyjnych.” 

(dowód: akta kontroli str. 15) 
 
Zbadano zmiany w treści programów zapobiegania poważnym awariom 
przemysłowym zgłoszone przez 10 ZDR, tj. 45,5% ZDR z terenu województwa. 
Łącznie zgłoszono 41 zmian. Stwierdzono, że zmiany podlegały opiniowaniu  
w Sekcji ZM. We wszystkich 41 przypadkach opinie pozytywne wydano w trybie 
przepisu art. 264a ust. 2 Poś, tj. przez niezgłoszenie sprzeciwu w ciągu 30 dni  
od jego złożenia. 

(dowód: akta kontroli str. 305)  

W programach zapobiegania poważnym awariom przemysłowym i zmianach  
do takich programów opracowanych przez ZDR i ZZR, realizujących w trakcie 
procesu technologicznego załadunek lub rozładunek niekonfekcjonowanych TN, 

                                                      
23 32,3% ZZR z terenu województwa śląskiego. 
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zawarte były procedury postępowania przy tych czynnościach na terenie tych 
zakładów. 

W KW PSP nie było odrębnie opracowanych procedur określających zasady 
postępowania przy opiniowaniu programów zapobiegania poważnym awariom 
przemysłowym i zmian takich programów. 

Komendant wyjaśnił, że: „Programy zapobiegania awariom oceniane są w oparciu  
o wymagania ustawy Prawo ochrony środowiska przez funkcjonariuszy Wydziału 
Kontrolno-Rozpoznawczego posiadających odpowiednie przygotowanie (w tym 
ukończone studia podyplomowe w przedmiotowym zakresie w Szkole Głównej 
Służby Pożarniczej w Warszawie), z uwzględnieniem zasad postępowania 
administracyjnego określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Nie 
opracowano dodatkowych procedur w tym zakresie ze względu brak formalnych 
wymogów oraz nie stwierdzenie w przedmiotowej materii problemów wymagających 
podejmowania dodatkowych, wewnętrznych czynności regulacyjnych.” 

(dowód: akta kontroli str. 15)  

1.3. ZATWIERDZANIE RAPORTÓW O BEZPIECZEŃSTWIE ORAZ ZMIAN W TREŚCI TYCH 

DOKUMENTÓW 

Według stanu na 30 czerwca 2017 r., wszystkie działające na terenie województwa 
śląskiego ZDR24 posiadały zatwierdzone przez Komendanta Raporty 
o bezpieczeństwie. Zatwierdzenie raportów miało miejsce każdorazowo, po 
uprzednim uzyskaniu przez KW PSP pozytywnych opinii WIOŚ na ich temat. 
W przypadku 18 ZDR, raporty zatwierdzono w latach 2003-2014 r.25, a w jednym 
przypadku w 2017 r.26. 

W okresie od początku 2015 r. do połowy 2017 r. Komendant zatwierdził łącznie  
24 zmiany w treści tych raportów, zgłoszone przez 18 ZDR27. W przypadku ośmiu 
ZDR zmiany zostały zatwierdzone bez zastrzeżeń. W przypadku pozostałych 
dziesięciu ZDR, zatwierdzenie zgłoszonych zmian nastąpiło po usunięciu błędów  
lub uzupełnieniu braków wskazanych w decyzjach negatywnych wydanych przez 
Komendanta. W przypadku 13 ZDR, były to aktualizacje wynikające z obowiązku 
poddania - raz na 5 lat - raportu analizie, stosownie do przepisu art. 256 ust. 1 Poś. 
W przypadku pozostałych 5 ZDR, zgłoszenie 10. zmian wynikało m.in. z takich 
okoliczności jak: zmiany kierownictwa ZDR, zmiany ilości posiadanego materiału 
niebezpiecznego, zmiany w instalacjach wykorzystywanych w produkcji28. 

Analiza dziesięciu Raportów o bezpieczeństwie sporządzonych przez ZDR oraz 
zgłoszonych do nich zmian wykazała, że raporty te oraz zmiany zgłoszone  
do 21 marca 2016 r. zostały sporządzone z zachowaniem wymogów określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 
2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie 
zakładu o dużym ryzyku29, natomiast zmiany zgłoszone po 21 marca 2016 r. 
spełniały kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 23 lutego 
2016 r. w sprawie raportu o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku30. Zmiany 

                                                      
24 19 ZDR. 
25 5 w 2003 r.; 6 w 2004 r.; 2 w 2012 r. oraz po jednym w latach 2014, 2013, 2011, 2006, 2005. 
26 Zakład ten zgłoszono jako ZDR w dniu 31 marca 2017 r. 
27 Huta Cynku Miasteczko Śląskie została zgłoszona jako ZDR w 2017 r. i miała aktualny raport 
28 W przypadku 4 ZDR (Polski Gaz Terminal przeładunkowy w Sosnowcu, Lotos Terminale S.A. w Czechowicach-Dziedzicach, 
ALKAT AIR LIQUID sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, NITROERG S.A. w Krupskim Młynie) dokonano dwukrotnych zmian, 
a w 1 ZDR (TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Łaziska w Łaziskach) zmiany takie zgłoszono trzykrotnie. 
29 Dz.U. Nr 104, poz. 970 ze zm. 
30 Dz.U.  poz. 287 
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treści tych raportów nie dotyczyły zakresu związanego z przygotowaniem  
i ekspedycją towarów niebezpiecznych z zakładu. 

(dowód: akta kontroli str. 332 ÷ 430) 

1.4. OPINIOWANIE WEWNĘTRZNYCH PLANÓW OPERACYJNO-RATOWNICZYCH ORAZ 

ZMIAN W TREŚCI TYCH DOKUMENTÓW 

W wyniku zbadania Wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych opracowanych 
przez 10 spośród 19 ZDR funkcjonujących na terenie podległym KW PSP 
stwierdzono, że w przypadku siedmiu ZDR plany były sporządzone przed  
10 czerwca 2016 r. tj. przed zmianą rozporządzenia MSWiA w sprawie wymagań, 
jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze. Pozostałe trzy 
zaktualizowano po 9 czerwca 2016 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 
rozporządzeniem MSWiA z 8 czerwca 2016 r. Wszystkie zbadane plany zawierały 
elementy, o których mowa w art. 260 ust. 2 Poś. W dokumentacji każdego  
ze zbadanych planów znajdowała się notatka służbowa pracownika Sekcji ZM  
z opinią o spełnianiu przez złożony projekt wymagań wynikających z przepisów Poś 
oraz rozporządzeń MSWiA w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany 
operacyjno-ratownicze. Do żadnego ze zbadanych planów Komendant nie wnosił 
sprzeciwu i zostały one uznane za zaopiniowane pozytywnie, na zasadach 
określonych w art. 264c ust. 2 Poś.  

(dowód: akta kontroli str. 431÷448)  

W KW PSP nie ustalano szczególnych procedur postępowania przy opiniowaniu 
Wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych. Odnosząc się do tego Komendant 
wyjaśnił, że: „Obowiązki Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej w zakresie opiniowania wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych 
reguluje art. 264c ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (t.j. Dz.U.2017.519 z późn. zm.). (…) Ocena planów obejmuje w głównej 
mierze ustalenie, czy dokumentacja spełnia wymogi określone w rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie 
wymagań jakim odpowiadać mają plany operacyjno-ratownicze (Dz.U.2016 poz. 
821). Prowadzone czynności obejmują sprawdzenie czy spełnione zostały określone 
wymogi formalne, jak również ocenę zapisów poszczególnych części planu. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub niespełnienia określonych dla tego 
typu dokumentacji wymagań, funkcjonariusz KW PSP dokonujący oceny planu, 
sporządza decyzję w sprawie wniesienia sprzeciwu do planu. Decyzja podlega 
sprawdzeniu przez Naczelnika Wydziału Operacyjnego i Radcę Prawnego KW PSP 
w Katowicach. W przypadku akceptacji treści decyzji, zostaje ona podpisana przez 
Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i wysyłana do prowadzącego zakład. 
Przywołana powyżej ustawa prawo ochrony środowiska określa również termin, 
w którym Śląski Komendant Wojewódzki PSP może wnieść sprzeciw do 
wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego w formie decyzji (2 miesiące). 
W sytuacji, gdy przedkładany wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy, w ocenie 
funkcjonariusza realizującego zadania, spełnia wszelkie określone wymogi, 
przyjmuje się, że jest on pozytywnie zaopiniowany.  

Obowiązujące regulacje prawne nie nakładają na KW PSP w Katowicach obowiązku 
opracowania procedury opiniowania wewnętrznych planów operacyjno-
ratowniczych. Z uwagi na zapisy przywołanych powyżej aktów prawnych (ustawa 
prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim 
odpowiadać mają plany operacyjno-ratownicze), które precyzyjnie wskazują na tryb 
postępowania w trakcie realizacji przedmiotowego zadania oraz dokładnie określają 
formę i zakres tematyczny wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych, 
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w ocenie KW PSP w Katowicach tworzenie dodatkowych zasad czy procedur  
nie znajduje uzasadnienia”. 

(dowód: akta kontroli str. 16)  

1.5. USTALENIE GRUPY ZAKŁADÓW, KTÓRYCH ZLOKALIZOWANIE WZGLĘDEM SIEBIE 

MOŻE SPOWODOWAĆ TZW. EFEKT DOMINA 

Według stanu na 30 czerwca 2017 r., na obszarze działalności KW PSP -  
na podstawie danych otrzymanych z ZDR i ZZR - wyznaczone były trzy grupy 
zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku, których lokalizacja w niedużej 
odległości od siebie, mogła zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia awarii 
przemysłowej lub pogłębić jej skutki. 

W stosunku do każdej z tych grup, Komendant Wojewódzki wydał decyzję 
ustalającą grupy ZDR lub ZZR, których zlokalizowanie w niedużej odległości  
od siebie może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia awarii przemysłowej 
lub pogłębić jej skutki. I tak: 

− decyzją WZ.02210.12.201431 z 10 czerwca 2014 r. do takiej grupy 
Komendant zaliczył dwa zakłady32. W okresie od 10 czerwca 2014 r.  
do 24 stycznia 2017 r. liczba zakładów w tej grupie nie ulegała zmianie. 
Zmiana w tej grupie została wprowadzona decyzją WZ.02210.2.2017.MS  
z 25 stycznia 2017 r., na mocy której Komendant ustalił nową grupę,  
do której zaliczył 12 zakładów33;  

− decyzją WZ.02210.54.2016 z 27 października 2016 r. Komendant do takiej 
grupy zaliczył trzy zakłady34; 

− decyzją WZ.02210.6.2017 z 1 lutego 2017 r. Komendant zaliczył do takiej 
grupy cztery kolejne zakłady35. 

W wszystkich ww. decyzjach, Komendant nałożył na zakłady wchodzące  
w skład wyżej wymienionych grup obowiązki określone w art. 264d ust. 3 Poś, 
tj. obowiązek:  

− wzajemnej wymiany informacji, które pozwolą na uwzględnienie w programie 
zapobiegania awariom, raportach o bezpieczeństwie i w wewnętrznych 
planach operacyjno-ratowniczych zwiększonego prawdopodobieństwa 
wystąpienia awarii przemysłowej lub zwiększenia skutków jej wystąpienia; 

− dostarczenia informacji niezbędnych do sporządzenia Zewnętrznych planów 
operacyjno-ratowniczych oraz do opracowywania informacji o zagrożeniach 
awariami przemysłowymi w zakładach o zwiększonym ryzyku lub w zakładach 
o dużym ryzyku i przewidywanych środkach bezpieczeństwa oraz współpracy 
w zakresie informowania społeczeństwa i zakładów sąsiednich. 

(dowód: akta kontroli str. 35 ÷ 47) 

                                                      
31 Decyzja ta zmieniała decyzję KW PSP Nr 112/2010 z 8 czerwca 2010 r. w tej sprawie, wyłączając jednocześnie z tej grupy 
firmę Lotos Oil S.A., w związku z rozwiązaniem przez nią umowy na magazynowanie lekkiego oleju napędowego. 
32 1) Lotos Terminale S.A. w Czechowicach-Dziedzicach (ZDR); 2) Lotos Biopaliwa sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach 
(ZZR) 
33 1) LOTOS Terminale S.A. Oddział Terminal Czechowice (ZDR); 2) LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. (ZZR); 3) LOTOS Oil  
Sp. z o.o.; 4) LOTOS Kolej Sp. z o.o.; 5) LOTOS Asfalt Sp. z o.o.; 6) RC Ekoenergia Sp. z o.o.; 7) REM Serwis Czechowice - 
Dziedzice Sp. z o.o.; 8) POLWAX S.A.; 9) Skotan S.A.; 10) Kontur Polska Sp. z o.o.; 11) POLBUD Sp. z o.o.; 12) Sanit Trans 
Sp. z o.o.. 
34 1) Centrala Obrotu Towarami Masowymi DAW-Bytom sp. z o.o. w Zabrzu (ZDR), 2. Bozetto Polska sp. z o.o. w Zabrzu 
(ZZR); 3. JSW KOKS S.A. w Zabrzu. 
35 1) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Jani-Jaz" Jan Hartelak, w Konopiskach (ZZR); 2) STABEN Sp. z o.o.  
w Konopiskach - stacja paliw, 3) KRZYŚ s.c. PHU w Konopiskach - skład węgla; 4) Kamieniarstwo Emil Mucha, Janusz 
Kowalczyk Sp.j. w Konopiskach. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

10 

KW PSP nie posiadała odrębnie opracowanych procedur w zakresie ustalania  
tego typu grup. Komendant wyjaśnił, że: „Nie opracowano dodatkowych procedur  
w tym zakresie ze względu braku formalnych wymogów w tym zakresie oraz nie 
stwierdzenie w przedmiotowej materii problemów wymagających podejmowania 
dodatkowych, wewnętrznych czynności regulacyjnych”. 

(dowód: akta kontroli str. 17) 

 

1.6. SPORZĄDZANIE ZEWNĘTRZNEGO PLANU OPERACYJNO-RATOWNICZEGO 

Według stanu na 30 czerwca 2017 r., dla 10 spośród 18 ZDR działających 
w obszarze podlegającym KW PSP, sporządzone zostały przez Komendanta 
Zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze, z czego dla jednego ZDR w 2013 r.,  
dla ośmiu w 2014 r., a jeden w 2015 r.  

Zatwierdzenie ww. planów poprzedzone było opiniami Zespołu do realizacji zadań 
związanych z przeciwdziałaniem poważnym awariom przemysłowym, który został 
powołany dnia 27 czerwca 2008 r. zarządzeniem Komendanta Nr 63/0836. Do zadań 
Zespołu należało m.in.:  

− ocena przedkładanych przez zakłady Raportów o bezpieczeństwie wraz 
z Wewnętrznymi planami operacyjno-ratowniczymi i przygotowanie 
stanowiska w sprawie zatwierdzenia ww. dokumentacji; 

− określenie zakresu informacji przekazywanych przez zakład, niezbędnych  
do opracowania Zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego; 

− opracowanie Zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych dla ZDR oraz 
aktualizacja tych planów. 

(dowód: akta kontroli str. 866÷867)  

Zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze i Wewnętrzne plany operacyjno-
ratownicze ZDR podlegały okresowej analizie i przećwiczeniu nie rzadziej niż raz na 
trzy lata.  

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. w przypadku ośmiu  
ZDR37 przeprowadzono ćwiczenia w zakresie aktualności Wewnętrznych planów 
operacyjno-ratowniczych, w połączeniu z Zewnętrznymi planami operacyjno-
ratowniczymi. W wyniku tych ćwiczeń zalecono zakładom oraz właściwym 
komendom PSP dokonanie zmian poprawiających sprawność działania w ramach 
tych planów oraz skorygowanie Wewnętrznych planów operacyjno-ratunkowych. 

W przesłanych odpowiedziach komendanci powiatowi lub miejscy PSP 
poinformowali o zrealizowaniu otrzymanych zaleceń, a zarządzający ZDR 
o wprowadzeniu zaleconych zmian lub wprowadzeniu ich przy najbliżej zmianie 
planu. 

(dowód: akta kontroli str. 483 ÷ 548)  

 

                                                      
36 Skład Zespołu: zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadzorujący zagadnienia operacyjne – 
przewodniczący Zespołu, Naczelnik Wydziału Operacyjnego, Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego, Kierownik 
Sekcji Koordynacji Ratownictwa w Wydziale Operacyjnym, Kierownik Sekcji Zagrożeń Miejscowych w Wydziale Kontrolno-
Rozpoznawczym, Kierownik Sekcji Planowania Operacyjnego w Wydziale Operacyjnym i Kierownik Sekcji Łączności  
w Wydziale Informatyki i Łączności, zwany dalej „Zespołem”. 
37 3 w 2015 r., 3 w 2016 r. i 2 w pierwszej połowie 2017 r. 
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1.7. KORZYSTANIE Z MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD SPORZĄDZENIA ZEWNĘTRZNEGO 

PLANU OPERACYJNO-RATOWNICZEGO 

W przypadku ośmiu ZDR, Komendant - na podstawie przepisu art. 266 Poś - podjął 
decyzje o odstąpieniu od sporządzenia dla nich Zewnętrznego planu operacyjno-
ratowniczego. Decyzje te poprzedzone były analizami sporządzonymi przez Zespół, 
a uzasadnienia decyzji sporządzone były w formie pisemnej, zgodnie z art. 266 
ust. 3 Poś. Stwierdzono w nich, że: „Z analizy materiałów dostarczonych przez 
prowadzącego zakład wynika, iż negatywne oddziaływanie skutków poważnej awarii 
przemysłowej (…) wychodzące poza teren zakładu nie spowodują bezpośredniego 
zagrożenia dla życia ludzi oraz środowiska”. 

(dowód: akta kontroli str. 870) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

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

2. PRZEPROWADZANIE CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH  
W JEDNOSTKACH PRODUKUJĄCYCH, WYKORZYSTUJĄCYCH LUB 

MAGAZYNUJĄCYCH TN 

2.1. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ W CELU POZYSKANIA ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ  
Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PRZEWOZU DROGOWEGO TN. SPOSÓB 

WYKORZYSTYWANIA ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI 

Komendant nie podejmował działań w celu pozyskania rocznych sprawozdań  
z działalności w zakresie przewozu drogowego TN, składanych przez 
przedsiębiorców do Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego38. Wyjaśniając 
przyczyny nie podjęcia takich działań, Komendant stwierdził, że komendant 
wojewódzki PSP nie został wyznaczony jako adresat sprawozdań z działalności  
w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, a znając zakres 
informacji zawartych w sprawozdaniach, nie widzi potrzeby gromadzenia danych  
w tej formie. Wskazał też, że brak regulacji zobowiązującej do przekazywania 
sprawozdań rocznych z działalności w zakresie przewozu TN do właściwych 
organów PSP w żaden sposób nie stanowił utrudnienia w realizacji obowiązków 
związanych z organizacją i funkcjonowaniem KSRG na terenie województwa 
śląskiego. Natomiast przy opiniowaniu dokumentacji składanej przez zakłady 
zwiększonego i dużego ryzyka oraz opracowywaniu dokumentacji własnej 
wymaganej przez Prawem ochrony środowiska, informacje o TN pozyskiwane były  
z kart charakterystyk substancji niebezpiecznych.  

Odnosząc się natomiast do kwestii niezbędnego wyposażenia jednostek 
organizacyjnych PSP w sprzęt i materiały służące zapobieganiu i usuwaniu skutków 
awarii związanych z transportem TN, Komendant wyjaśnił, że standardy w tym 
zakresie zostały określone w „Zasadach organizacji ratownictwa chemicznego 
i ekologicznego w krajowym systemie ratowniczo gaśniczym” zatwierdzonych przez 
Komendanta Głównego PSP w lipcu 2013 roku. W dokumencie tym określono 
standardy wyposażenia w sprzęt ratowniczy dla poziomu podstawowego 
(tj. realizującego zadania zapobiegania awariom i usuwania ich skutków przez 
wszystkie jednostki KSRG) oraz dla specjalistycznych grup ratownictwa 
chemicznego39, realizujących zadania na poziomie specjalistycznym. Stworzenie 
tego standardu zostało oparte miedzy innymi o wieloletnie doświadczenia 
                                                      
38 Zwanej dalej „WIDT”. 
39 Zwanych dalej „SGRCh”. 
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wynikające z likwidacji skutków awarii chemicznych, a także w oparciu o wykaz 
towarów niebezpiecznych dopuszczonych do transportu40 i zawartych w tabeli 3.2 
załącznika A do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu 
drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)41. Wskazał przy tym, że niezależnie  
od informacji zawartych w sprawozdaniach rocznych składanych przez 
przedsiębiorców z działalności w zakresie przewozu TN, w każdym momencie  
na terenie ochranianym przez jednostki nadzorowane przez KW PSP może dojść  
do zdarzenia (wypadku) chemicznego z udziałem TN, który do tej pory nie był 
wykazywany w sprawozdaniach rocznych, natomiast zgodnie z obowiązującym 
prawem może być transportowany przez teren województwa śląskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 17 – 18, 136 – 137) 

2.2. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH UZYSKIWANIE INFORMACJI 

O ZDARZENIACH DROGOWYCH W PRZEWOZIE TN, W TYM O WYPADKACH 

DROGOWYCH Z UDZIAŁEM POJAZDÓW PRZEWOŻĄCYCH TN 

Komendant Wojewódzki nie występował do WITD i innych podmiotów o informacje 
zawarte w raportach powypadkowych o zdarzeniach drogowych podczas 
przewozu TN, przekazywane przez doradców ds. bezpieczeństwa. Wyjaśnił 
bowiem, że „Państwowa Straż Pożarna posiada własny system ewidencji zdarzeń 
„SWD-ST”, na podstawie którego może wygenerować niezbędne informacje”.  
Dodał przy tym, że do roku 2011 informacje sporządzane przez doradców  
ds. bezpieczeństwa otrzymywała KW PSP i w tamtym okresie nie stwierdzono 
przydatności tego typu informacji w bieżącej działalności PSP. Podał również,  
że „Do roku 2011 informacje sporządzane przez doradców ds. bezpieczeństwa 
otrzymywała KW PSP i w tamtym okresie nie stwierdzono przydatności tego typu 
informacji w bieżącej działalności PSP.” 

Wyjaśnił też, że w 2014 roku WITD zwrócił się do KW PSP z prośbą o przesłanie 
wykazu zdarzeń, które miały miejsce na terenie województwa śląskiego  
w 2013 roku, z udziałem TN, spełniających kryteria określone przepisami działu 
1.8.5 załącznika A do ADR. W odpowiedzi, pismem z 18 kwietnia 2014 r., przesłano 
informację o trzech takich zdarzeniach.  

(dowód: akta kontroli str. 18) 

 

2.3. WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANAMI UPRAWNIONYMI DO PRZEPROWADZANIA 

KONTROLI W ZAKŁADACH EKSPEDIUJĄCYCH I PRZECHOWUJĄCYCH TN ORAZ  
NA DRODZE W ZAKRESIE WZAJEMNEJ WYMIANY INFORMACJI O TYM, JAKIE 

ZAKŁADY, W JAKIM CZASIE I Z JAKIMI WYNIKAMI BYŁY KONTROLOWANE BĄDŹ MAJĄ 

BYĆ SKONTROLOWANE W ZAKRESIE ZAGROŻEŃ WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII 

PRZEMYSŁOWEJ LUB ZDARZENIA (W TYM WYPADKU) DROGOWEGO 

KW PSP współpracowała z innymi organami uprawnionymi do przeprowadzania 
kontroli w zakładach ekspediujących i przechowujących TN. Jako przykład  
takiej współpracy Komendant wskazał WIOŚ, z którym na bieżąco odbywała się 
wymiana takich informacji, i okresowo podczas spotkań Zespołu roboczego 
ds. przeciwdziałania poważnym awariom, którego posiedzenia odbywały się 
co najmniej raz w roku. Z innymi organami (z Policją i WITD) wymiana takich 
informacji miała miejsce w miarę potrzeb, np. podczas działań interwencyjnych.  

                                                      
40 Ustalonych na podstawie hierarchii zagrożeń. 
41 Umowa sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. (ADR – fr. L’Accord europèen relatif au transport international des 
marchandises Dangereuses par Route).  
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W latach 2015-2017 (I półrocze) z WIOŚ i Państwowym Inspektoratem Pracy42 
przeprowadzono cztery wspólne kontrole w zakładach dużego ryzyka wystąpienia 
awarii, których inicjatorem była Komenda Główna PSP. W ich wyniku nie 
stwierdzono nieprawidłowości z zakresu objętego kompetencjami PSP.  

W badanym okresie WIOŚ skierował jedno wystąpienie do KW PSP w sprawie ZDR 
oraz przesłał do wiadomości jedno zarządzenie pokontrolne i jedno wystąpienie  
do jednostki samorządu terytorialnego w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, obejmującego tereny obok ZDR bez opinii 
WIOŚ i budowy hotelu robotniczego w bezpośrednim sąsiedztwie ZDR.  

W związku z otrzymanymi ww. wystąpieniami: 

− Komendant wydał decyzję ustalającą grupę zakładów, których 
zlokalizowanie względem siebie może powodować efekt domina (w jej skład 
weszły dwa ZDR i jeden ZWR), a ZDR dokonał aktualizacji zgłoszenia; 

− na październik 2017 r. zaplanowano sprawdzenie realizacji zarządzenia 
WIOŚ; 

− podjęto rozmowy z inwestorem hotelu, biurem projektów oraz z Urzędem 
Miasta Bierunia, podczas których zwrócono uwagę na konieczność 
uwzględnienia zagrożeń generowanych przez ZDR. W ich efekcie, KW PSP 
odmówiła uzgodnienia rozwiązań zamiennych dla hotelu m.in. ze względu 
na nieuwzględnienie wpływu sąsiedztwa ZDR. 

Komendant nie był w stanie ocenić, czy zmiana kompetencyjna, polegająca na 
utracie uprawnień przez PSP do kontroli przewozu TN oraz wymagań związanych 
z tym przewozem w siedzibie przedsiębiorcy posiadającego TN, wpłynęła na poziom 
realizacji swoich obowiązków przez przewoźników i nadawców TN. Podał, że skoro 
PSP została wyłączona z prowadzenia kontroli przewozu drogowego TN, KW PSP 
nie posiada informacji o wynikach kontroli w tym zakresie, a tym samym o stopniu 
wywiązywania się przewoźników z obowiązków.  

(dowód: akta kontroli str. 18 – 19, 137 – 138, 161 – 163) 

 

2.4. ZAPEWNIENIE RZETELNEGO, ZGODNEGO Z PRZEPISAMI PRAWA O OCHRONIE 

ŚRODOWISKA, REALIZOWANIA ZADAŃ KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH 

W ZAKŁADACH O ZWIĘKSZONYM I O DUŻYM RYZYKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ 

AWARII PRZEMYSŁOWEJ 

W latach 2015-2016 KW PSP i WIOŚ uzgadniały wykazy zakładów dużego  
i zwiększonego ryzyka przewidzianych do kontroli planowych, a uzgodnienia te 
zapadały do 15 października roku poprzedzającego przeprowadzenie tych kontroli43. 
Uzgodniono wówczas, że w 2016 i 2017 r. PSP przeprowadzi kontrole we 
wszystkich takich zakładach.  

Komendant Wojewódzki wyjaśnił, że w latach 2015-2017 r. (I półrocze) nie powzięto 
informacji od innych organów (np. w ramach wzajemnej współpracy) o zakładach 
przemysłowych, na terenie których występują substancje niebezpieczne w ilościach 
klasyfikujących je do kategorii zakładów zwiększonego lub dużego ryzyka, i które  
do tej pory nie zostały zgłoszone do KW PSP. 

W okresie objętym kontrolą, w IV kwartale roku poprzedniego, KW PSP sporządzał 
i przesyłał do podległych komend PSP wykaz zakładów dużego ryzyka wraz 

                                                      
42 W tym dwie kontrole wspólnie z WIOŚ i PIP oraz po jednej z WOS i z PIP.   
43 Odpowiednio w dniach 9 października 2015 r. i 14 października 2016 r., tj. zgodnie z postanowieniami art. 269a  ust. 3 Poś.  
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z harmonogramem ich kontroli. W wykazach tych były ujęte wszystkie ZDR, 
działające na terenie województwa. Ponadto, Komendant Wojewódzki zobowiązał 
podległe jednostki do uwzględniania podczas planowania czynności kontrolno-
rozpoznawczych na rok 2016 i 2017 wszystkich ZZR działających na terenie danej 
komendy. Działanie takie, zdaniem NIK, można wskazać jako dobrą praktykę. 

Plany kontroli PSP uwzględniały wymogi określone w art. 269 ust. 4 Poś. 
Stwierdzono bowiem, że w latach 2015-2016 we wszystkich ZDR, funkcjonujących 
na terenie województwa zostały przeprowadzone kontrole PSP. W I półroczu 2017 r. 
kontrole takie zostały przeprowadzone w 11 ZDR, a kontrole w pozostałych 8 ZDR 
zaplanowano na II półrocze 2017r.  

W wyniku analizy planów kontroli 16 jednostek PSP, na terenie których  
działały ZZR, stwierdzono, że w 2015 r. przeprowadzenie kontroli zaplanowano  
w 26 spośród 28 ZZR działających na terenie województwa śląskiego. W praktyce 
jednak, kontrole takie zrealizowano w 2015 r. w 27 ZZR. W 2016 r. przeprowadzenie 
kontroli zaplanowano w 28 ZZR spośród 30 działających wówczas, natomiast 
kontrole przeprowadzono w 29 ZZR. Na rok 2017, po aktualizacji planu  
kontroli w jednej miejskiej komendzie PSP, zaplanowano przeprowadzenie kontroli 
w 30 spośród 31 działających ZZR. W 31. działającym ZZR, jednostka PSP, pomimo 
nieujęcia takiej kontroli w planie oraz niedokonania jego aktualizacji, planuje 
przeprowadzić kontrolę w III kw. 2017 r.  

W wyniku sprawdzenia, na próbie 15 ZDR i 18 ZZR, czy został dla tych jednostek 
sporządzony program kontroli planowych w terenie, o czym mowa w art. 269 ust. 5 
Poś, ustalono, że programy kontroli, na lata 2015 – 2017 zostały sporządzone dla 
wszystkich 15 ZDR oraz dla 15 ZZR. Z pozostałych trzech sprawdzanych ZZR, dla 
jednego program kontroli został sporządzony tylko dla kontroli w 2017 r., a dwie 
komendy44 nie sporządzały dla dwóch ZZR programów kontroli, co wyjaśniły tym,  
że ZZR jest małym obiektem i nie jest dla niego tworzony szczegółowy program, 
a kontrola ZZR corocznie była realizowana w pełnym zakresie związanym 
z przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska, jej zakres był określony 
w upoważnieniu do kontroli. 
Analizowane programy kontroli obejmowały sprawdzenie: 

− czy ZZR podął środki zapobiegające wystąpieniu awarii przemysłowej poprzez 
sprawdzenie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i z zakresu ochrony 
środowiska, 

− oraz czy w ZZR zapewniono wystarczające środki ograniczające skutki awarii 
przemysłowej, poprzez sprawdzenie przygotowania pracowników45 na wypadek 
awarii, a także poprzez próby technicznych systemów zabezpieczeń.  

Spośród skontrolowanych programów, jedynie dwa46 zakładały kontrolę działań 
związanych z przewozem TN. Pozostałe programy nie zawierały tematyki 
dotyczącej ochrony przed wystąpieniem poważnych awarii w czasie ekspediowania 
TN do przewodu drogowego. 

Przeprowadzone przez PSP w latach 2015-2017 (I połowa) w ZDR i ZZR kontrole 
nie wykazały istotnego naruszenia przepisów dotyczących przeciwdziałaniu awarii 
przemysłowej, stąd też nie prowadzono kontroli powtórnych, o których mowa  
w art. 269 ust. 7 Poś.  

                                                      
44 KP PSP w Jaworznie i w Wodzisławiu Śląskim.  
45 Podział obowiązków, szkolenia pracowników. 
46 Program kontroli na 2015 r. opracowany przez KP PSP w Będzinie i program kontroli na 2016 r. opracowany przez KM PSP 
w Żorach. 
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W badanym okresie cztery komendy47 PSP przeprowadziły pięć pozaplanowych 
kontroli w zakładach dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii 
przemysłowej. Cztery z nich zostały przeprowadzone w związku z wystąpieniem  
w tych zakładach awarii przemysłowej, a piątą kontrolę podjęto w związku  
ze zgłoszeniem zakładu jako ZDR. W wyniku czterech pierwszych kontroli PSP 
wydała stosowne zalecenia i jedną decyzję administracyjną., a w piątym przypadku 
dokonano weryfikacji zgłoszenia i nałożono trzy mandaty karne w związku 
z naruszeniem art. 250, 251 i 253 Poś. 

Komendant podał, że w latach objętych kontrolą nie odnotowano znaczących 
utrudnień w prowadzeniu czynności kontrolno-rozpoznawczych powodowanych 
przez przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej48. Na uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli w terminie ustalonym 
w rocznym harmonogramie kontroli, w związku z możliwością prowadzenia  
w tym samym czasie kontroli tylko przez jeden organ – zwróciła uwagę jedna  
z 31 podległych KP/M PSP. 

(dowód: akta kontroli str. 19, 144,164 – 190) 

2.5. ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OBOWIĄZKU GROMADZENIA WYNIKÓW 

CZYNNOŚCI KONTROLNYCH, REALIZOWANYCH W ZAKŁADACH O DUŻYM RYZYKU 

I ZWIĘKSZONYM RYZYKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ I ICH 

WYKORZYSTANIE 

W okresie objętym kontrolą, Komendant sporządzał i przekazywał Komendantowi 
Głównemu PSP49 zestawienia, o których mowa w § 13 ust. 2 i 3 rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. 
w sprawie czynności kontrolno–rozpoznawczych przeprowadzanych przez 
Państwową Straż Pożarną50. Zestawienia te przekazywane były w terminach 
określonych w § 14 ust. 2 ww. rozporządzenia, tj. w każdym z badanych lat  
do dnia 10 sierpnia za I półrocze i do dnia 10 lutego za II półrocze.  
W sprawozdaniach za I i za II półrocze 2016 r., w załączniku nr 1 cz. II, w kolumnie 
nr 13 „Obiekty z nieprawidłowościami dotyczącymi przewozu drogowego towarów 
niebezpiecznych” wykazano jeden przypadek (poz. 5 – magazyny i hurtownie). 
W sprawozdaniach za pozostałe półrocza badanego okresu, nie stwierdzono takiego 
przypadku51. W wyniku przeprowadzonej analizy 78 sprawozdań KP/M PSP52, które 
były podstawą sporządzenia sprawozdań przez KW PSP stwierdzono, że informacja 
nt. obiektów z nieprawidłowościami dotyczącymi przewozu drogowego towarów 
niebezpiecznych została wykazana w sprawozdaniach z komend w Mysłowicach 
i w Cieszynie. Komendanci tych komend wyjaśnili jednak, że zdarzenia takie nie 
miały miejsca, a sprawozdania w tym zakresie obarczone były omyłką psiarską.  

We wszystkich analizowanych sprawozdaniach53 - odnosząc się do kontroli 
przewozu drogowego TN - nie podano żadnego przypadku obiektu skontrolowanego 
w tym zakresie54. 

(dowód: akta kontroli str. 191 – 198) 

Odpowiadając na pytanie, czy KW PSP ma problemy z usuwaniem uszkodzonych 
pojazdów przewożących TN (spory kompetencyjne z zarządcami dróg, brak 
parkingów do awaryjnego odstawiania pojazdów, itd.) Komendant wyjaśnił,  
                                                      
47 W Chorzowie, Częstochowie, Tarnowskich Górach i w Tychach.   
48 Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.  
49 Zwanemu dalej „KG PSP”. 
50 (Dz. U. nr 225, poz. 1934), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie kontroli.   
51 Wpisano „0”. 
52 Tj. 50% sprawozdań przekazanych do KW PSP w Katowicach. 
53 KW PSP oraz KP/M PSP. 
54 W załączniku nr 1 cz. II, w przypisie nr 7. 
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że podczas prowadzenia działań ratowniczych będących następstwem zdarzeń 
z udziałem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, jednostki ratowniczo-
gaśnicze PSP realizują czynności ukierunkowane na likwidację zagrożenia 
(np. ograniczenie intensywności i uszczelnienie wycieku, neutralizacja substancji, 
sorpcja, itp.). W przypadku podjęcia decyzji o konieczności przemieszczenia 
samochodu, którym realizowany jest transport materiałów niebezpiecznych na 
wskazany parking lub do siedziby nadawcy lub odbiorcy towaru, w uzasadnionych 
przypadkach (względy bezpieczeństwa) jednostki PSP, realizują je poprzez 
konwojowanie tego typu pojazdów55 wspólnie z innymi organami (WITD i Policja). 
W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. jednostki organizacyjne PSP 
nie odnotowały problemów podczas realizacji tego typu działań. 

(dowód: akta kontroli str. 138) 

 

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

 

NIK zwraca uwagę, że art. 269 ust. 5 Poś zobowiązuje jednostki PSP do 
sporządzenia, na podstawie rocznego planu kontroli, programów kontroli dla ZDR 
i ZZR i nie zawiera odstępstw od tej zasady. 

W okresie objętym kontrolą, w IV kwartale roku poprzedniego, KW PSP sporządzał 
i przesyłał do podległych komend PSP wykaz zakładów dużego ryzyka wraz 
z harmonogramem ich kontroli. W wykazach tych były ujęte wszystkie ZDR, 
działające na terenie województwa. Ponadto, Komendant Wojewódzki zobowiązał 
podległe jednostki do uwzględniania podczas planowania czynności kontrolno-
rozpoznawczych na rok 2016 i 2017 wszystkich ZZR działających na terenie danej 
komendy. Działanie takie, zdaniem NIK, można wskazać jako dobrą praktykę. 

 

NIK pozytywnie ocenia prowadzone przez PSP działania kontrolno-rozpoznawcze 
w zakładach dysponujących TN, mimo stwierdzenia w tym zakresie uchybienia 
tj. nie opracowania w przypadku dwóch KP PSP programów kontroli dla ZZR,  
mimo takiego obowiązku określonego w art. 269 ust. 5 Poś. W opracowanych 
programach kontroli ujęto wprawdzie dokonanie sprawdzenia czy podjęto środki 
zapobiegające wystąpieniu awarii przemysłowej i czy zapewniono wystarczające 
środki ograniczające skutki awarii przemysłowej, lecz analizowane programy  
- za wyjątkiem dwóch przypadków - nie zawierały tematyki związanej 
z przeciwdziałaniem wystąpieniu poważnych awarii w czasie ekspediowania TN  
do przewozu drogowego. Rzetelnie i terminowo przekazywano do KG PSP 
sporządzane dla terenu województwa zestawienia, o których mowa w § 13 ust. 2 i 3 
rozporządzenia w sprawie kontroli. KW PSP współpracowała z innymi organami 
uprawnionymi do przeprowadzania kontroli w zakładach ekspediujących 
i przechowujących TN, wymieniając się informacjami dotyczącymi funkcjonowania 
tych zakładów oraz przeprowadzając z tymi organami cztery wspólne kontrole. 
KW PSP podejmowała także działania wynikające z otrzymanych od tych organów 
wystąpień i zarządzeń pokontrolnych. 

 

                                                      
55 Na podstawie załącznika A do Umowy ADR, przepis nr 1.1.3.1. pkt d. 
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3. PRZYGOTOWANIE SPECJALISTYCZNYCH GRUP RATOWNICZYCH ORAZ BAZ 

SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DO DZIAŁAŃ Z ZAKRESU RATOWNICTWA 

TECHNICZNEGO, CHEMICZNEGO I EKOLOGICZNEGO 

3.1. USTALANIE NORMATYWÓW WYPOSAŻENIA DLA PODLEGŁEJ KOMENDY 

WOJEWÓDZKIEJ I UZGADNIANIE NORMATYWÓW WYPOSAŻENIA DLA PODLEGŁYCH 

KOMEND POWIATOWYCH/MIEJSKICH PSP - TZW. „TABELE WYPOSAŻENIA”. 
USTALANIE NORMATYWÓW WYPOSAŻENIA KRAJOWEJ BAZY SPRZĘTU 

SPECJALISTYCZNEGO I ŚRODKÓW GAŚNICZYCH, FUNKCJONUJĄCEJ 

W WOJEWÓDZTWIE 

W uzgodnieniu z Komendantem Głównym PSP, dnia 19 czerwca 2015 r. 
Komendant Wojewódzki zatwierdził „Tabele wyposażenia w sprzęt dla województwa 
śląskiego”56. Sporządzenie tych tabel poprzedzone zostało opracowaniem 
w styczniu 2015 r. przez KW PSP dokumentu pn. „Analiza zagrożeń na obszarze 
województwa śląskiego”, w którym przedstawiono strukturę powierzchni 
województwa, znajdujące się na jego terenie działy wodne, liczbę i rodzaje dróg, 
występujące natężenie ruchu na sieci dróg, wskaźniki gęstości sieci kolejowych, 
stopnie i wskaźniki zagrożeń dla poszczególnych powiatów, a także lokalizację 
jednostek PSP i OSP. W jego podsumowaniu podano, że na zagrożenia 
o najwyższym poziomie wpływa m.in. funkcjonowanie dużej liczby zakładów 
przemysłu ciężkiego, rozwinięta infrastruktura komunikacyjna z dużym nasyceniem 
transportu drogowego i kolejowego TN oraz wysoki stopień urbanizacji aglomeracji 
katowickiej.  

Ustalając normatywy wyposażenia dla KW PSP oraz uzgadniając normatyw 
wyposażenia dla podległych komend powiatowych/miejskich, Komendant 
Wojewódzki skorzystał z uprawnień do wprowadzenia do wyposażenia podległych 
jednostek innych - niż wymienione w załącznikach 1-4 i 6 do rozporządzenia 
w sprawie wyposażenia rodzajów pojazdów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych 
oraz innego sprzętu i innych środków technicznych. 

Ustalone przez Komendanta Wojewódzkiego normy wyposażenia nie były niższe niż 
określone w ww. załącznikach do rozporządzenia (były równe lub wyższe), a normy 
wyposażenia dla specjalistycznych grup ratowniczych, o których mowa w załączniku 
nr 4 do ww. rozporządzenia, zostały ustalone z uwzględnieniem liczby ratowników 
wchodzących w skład grupy, stopnia jej gotowości, a także sprzętu będącego  
na wyposażeniu jednostki ratowniczo-gaśniczej, na bazie której dana grupa działała.  

(dowód: akta kontroli str. 19 – 22, 206 – 241 i 277 – 285)  

 

3.2. WYPOSAŻENIE KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ I PODLEGŁYCH KOMEND 

POWIATOWYCH/MIEJSKICH W SPRZĘT, POJAZDY I URZĄDZENIA 

Komendant Wojewódzki zapewnił wyposażenie KW PSP w Katowicach w pojazdy, 
środki i sprzęt w ilości odpowiadającej normom wyposażenia dla komendy 
wojewódzkiej, ustalonym na podstawie standardu minimalnego wyposażenia tych 
komend, zawartego w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie wyposażenia.  
W Tabelach wyposażenia, powyżej minimum ujętego w ww. rozporządzeniu, 
określono liczbę samochodów operacyjnych (7) i liczbę mikrobusów do przewozu  
do dziewięciu osób łącznie z kierowcą (2)57. Według stanu na 20 września 2017 r., 

                                                      
56 Zwane dalej „Tabelami wyposażenia”. 
57 Tj. o jeden więcej. 
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KW PSP dysponowała sprzętem określonym w Tabelach wyposażenia, przy czym 
samochodów operacyjnych posiadała dziewięć58. 

(dowód: akta kontroli str. 242 – 251 i 261 – 262)   

Natomiast wyposażenie podległych komend powiatowych/miejskich PSP w pojazdy, 
środki i sprzęt nie odpowiadało liczbie ustalonej w Tabelach wyposażenia, jednakże 
stan wyposażenia odpowiadał normom minimalnego wyposażenia, określonym 
w ww. załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia w sprawie wyposażenia. 

Stwierdzono, że według stanu na 20 września 2017 r., na wyposażeniu KP/M PSP 
w województwie śląskim część posiadanego, niżej wymienionego sprzętu nie 
odpowiadała liczbie ustalonej w Tabelach wyposażenia: 

− średni samochód ratowniczo-gaśniczy (zaplanowano 63 – było 62); 

− ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy (zaplanowano 50 – było 41); 

− średni samochód ratownictwa technicznego (zaplanowano 11 – było 9); 

− ciężki samochód ratownictwa technicznego (zaplanowano 7 – było 6); 

− mikrobus do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą (zaplanowano 35 – było 
28); 

− zapasy butli do aparatów powietrznych (zaplanowano 295 – było 292).  

W przypadku następującego wyposażenia, stan ilościowy był w KP/M PSP wyższy 
niż ustalono w Tabelach wyposażenia: 

− o 7 lekkich samochodów ratownictwa technicznego (zaplanowano 11); 

− o 17 pomp przenośnych do wody zanieczyszczonej o wydajności minimum 
1.000 dm3/min (107); 

− o 20 zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych (112); 

− o 46 zestawów ratownictwa medycznego R1 (159); 

− o 5 samochodów operacyjnych (74); 

− o 5 lekkich samochodów zaopatrzeniowych o dopuszczalnej masie całkowitej 
do 3,5 t (40); 

− o 51 motopomp pożarniczych minimum M 8/8 (45); 

− o 6 sprężarek do aparatów powietrznych butlowych (45); 

− o 23.017 dm3 zapasu środka pianotwórczego (33.110 dm3).  

 (dowód: akta kontroli str. 252 – 255 i 277 – 285)    

Według stanu na 20 września 2017 r., na wyposażeniu KP/M PSP w województwie 
śląskim następującego sprzętu dodatkowego było mniej niż ustalono w Tabelach 
wyposażenia: 

− o 1 mobilny zapas pianotwórczego środka gaśniczego o pojemności minimum 
4.000 dm3 (zaplanowano 5); 

− o 1 ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy59 (26);  

− o 4 działka wodno-pianowe, przenośne lub przewoźne60 (5); 

− o 1 samochód z modułem proszkowym61 (12); 

− o 10 quadów (17); 

                                                      
58 Tj. o dwa więcej. od ich liczby ustalonej w Tabelach wyposażenia. 
59 Minimum GCBA 7/40. 
60 Minimum DWP 40. 
61 Masa proszku gaśniczego: 250 kg Ł m.p. < 1500 kg. 
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− o 2 pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 6.000 dm3/min (3);  

− o 8 zestawów pomp do wody zanieczyszczonej o wydajności łącznej 
minimum 6.000 dm3/min (22); 

− o 4 motopompy pożarnicze o wydajności minimum 4.000 dm3/min (11); 

− o 1 łódź ratowniczą z silnikiem62 (3); 

− o 4 ubrania chroniące przed czynnikami chemicznymi typ 1 (8); 

− posiadano ani jednego z 11 planowanych skokochronów o powierzchni pola 
skoku minimum 40 m2; 

− nie posiadano żadnego samochodu z modułem proszkowym (zaplanowano 1) 

KW PSP posiadała natomiast jedną nieplanową przyczepę z agregatem 
proszkowym (o masie proszku gaśniczego: 50 kg Ł m.p. < 250 kg) oraz  
cztery samochody z agregatem proszkowym (o masie proszku gaśniczego: 
m.p. Ł 1500 kg). 

(dowód: akta kontroli str. 242 – 252, 256 – 260 i 277 – 285) 

Według stanu na 20 września 2017 r., KW PSP posiadała wyposażenie - 
wymienione w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie wyposażenia - dla 
specjalistycznych grup ratowniczych, w ilości odpowiadającej liczbie ratowników 
wchodzących w skład poszczególnych grup. 

(dowód: akta kontroli str. 272 – 273) 

Wyjaśniając przyczyny niezapewnienia spełnienia przez KW PSP w Katowicach 
określonych przez siebie norm wyposażenia, Komendant Wojewódzki stwierdził, że 
braki w wyposażeniu w głównej mierze spowodowane są niewystarczającymi 
środkami finansowymi przewidzianymi w budżetach poszczególnych komend PSP 
oraz KW PSP. Wskazał też, że główną trudnością jest doposażenie komend  
w samochody pożarnicze, których koszt wynosi każdorazowo około 900 tys. zł. 
Natomiast posiadanie sprzętu powyżej planowanych ilości wynika z sytuacji zastanej 
przed sporządzeniem normatywu, ponieważ na ww. nadwyżki składa się sprzęt 
pożarniczy użytkowany od wielu lat, np. motopompy z lat 80-tych. W przypadku 
zestawów ratownictwa medycznego R1, zaplanowana ich ilość okazała się 
niewystarczająca, dlatego też planowana jest zmiana planu w tym zakresie.  
Podał także, że niektóre braki sprzętu, wymienionego w tabeli w załączniku nr 2  
do ww. rozporządzenia, równoważone są nadwyżką sprzętu wymieniowego  
w załączniku nr 1. Taka sytuacja dotyczy np. mobilnego zapasu pianotwórczego 
środka gaśniczego o pojemności minimum 4.000 dm3 oraz zestawu do wody 
zanieczyszczonej o wydajności łącznej minimum 6.000 dm3/min. 

(dowód: akta kontroli str. 277 – 285) 

 

3.3. WYPOSAŻENIE KRAJOWEJ BAZY SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO I ŚRODKÓW 

GAŚNICZYCH W SPRZĘT, POJAZDY I URZĄDZENIA 

Komenda Wojewódzka PSP nie posiadała w Krajowej Bazie Sprzętu 
Specjalistycznego i Środków Gaśniczych63 (w województwie śląskim), sprzętu, 
pojazdów i urządzeń w liczbie odpowiadającej ustaleniom zawartym w Tabeli 
wyposażenia i normom, określonym na podstawie załącznika nr 6 do 
rozporządzenia w sprawie wyposażenia. 

                                                      
62 Co najmniej 6-osobowych. 
63 Zwana dalej „Krajową Bazą”. 
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Według stanu na 20 września 2017 r., wyposażenie Krajowej Bazy spełniało normy 
minimalnego wyposażenia, określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia 
w sprawie wyposażenia, natomiast w siedmiu przypadkach jej wyposażenie nie 
spełniało norm ustalonych w Tabelach wyposażenia. I tak, na jej stanie było: 

− o 1 ciężki samochód ratownictwa technicznego mniej (zaplanowano 6); 

− o 1 samochód do przewozu mobilnego zapasu pożarniczych węży tłocznych 
W 11064 mniej (7); 

− o 2 samochody dowodzenia i łączności65 mniej (5); 

− o 1 kontener ze zbiornikiem na wodę, lub ciężki samochód ratowniczo-
gaśniczy ze zbiornikiem wody66 mniej (4); 

− o 1 kontener sanitarny mniej (2);  

− nie posiadano samochodu do przewozu mobilnego zapasu pomp do wody 
zanieczyszczonej o wydajności 1.000-2.400 dm3/min (1); 

− o 13 mniej przenośnych lub przewoźnych działek wodno-pianowych67 (26).  

Wyjaśniając przyczyny wykazanych braków w wyposażeniu Krajowej Bazy 
Komendant Wojewódzki wskazał na niewystarczające środki finansowe 
w budżetach poszczególnych komend i KW PSP oraz, że podejmowane są przez 
KW PSP działania w celu pozyskania pozabudżetowych środków finansowych  
na zakup nowego sprzętu i wymianę wyeksploatowanego. W celu spełnienia 
ustalonych norm dodatkowo pozyskiwano środki z Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, z dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia 
oraz z programów unijnych i transgranicznych.  

(dowód: akta kontroli str. 242 – 251 i 274 – 285) 

W KW PSP nie określono procedur uzupełniania po akcjach ratowniczych zużytego 
lub uszkodzonego sprzętu. Jak wyjaśnił Komendant Wojewódzki, w podległych 
komendach powiatowych/miejskich PSP województwa funkcjonują wypracowane  
na przestrzeni lat, niesformalizowane procedury uzupełniania zużytego lub 
uszkodzonego podczas działań ratowniczo-gaśniczych sprzętu. Według tych zasad, 
rodzaj takiego sprzętu wpisywany jest obowiązkowo w informacji ze zdarzenia. 
W oparciu o ten wpis, komenda albo występuje się do KW PSP ze stosownym 
zapotrzebowaniem, albo - jeśli istnieje taka możliwość - sprzęt taki jest naprawiany. 
Decyzję o odtworzeniu sprzętu (naprawie/kupnie) podejmuje każdorazowo kierownik 
jednostki PSP. 

Uzupełnianie zużytego lub uszkodzonego sprzętu przez KW PSP możliwe jest 
w oparciu o posiadany zapas magazynowy podstawowego sprzętu, wyposażenia 
osobistego strażaków i środków ochrony indywidualnej, który zapewnia możliwość 
natychmiastowej wymiany. 

(dowód: akta kontroli str. 22) 

 

                                                      
64 Min. 6.000 m. 
65 Kompanijne stanowisko dowodzenia. 
66 Min. 9.000 dm3. 
67 Minimum DWP 40. 
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3.4. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU POZYSKANIE POJAZDÓW, ŚRODKÓW 

I SPRZĘTU W ILOŚCIACH ODPOWIADAJĄCYCH NORMOM OKREŚLONYM W TABELACH 

WYPOSAŻENIA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PSP I PODLEGŁYCH KOMEND 

POWIATOWYCH/MIEJSKICH PSP 

Komendant podejmował działania w celu zapewnienia wyposażenia komendy 
wojewódzkiej i podległych komend powiatowych/miejskich PSP w pojazdy, środki 
i sprzęt w ilości odpowiadającej normom określonym w Tabelach wyposażenia. 
W każdym z badanych lat, KW PSP występowała z wnioskiem o pozyskanie 
środków  
z WFOŚiGW68 w Katowicach na dofinansowanie zakupu pojazdów na zasadach 
partycypacji przy udziale środków własnych PSP oraz samorządowych. Oddzielnie 
wnioskowano na dofinansowanie zakupu sprzętu do badań, kontroli i obsługi sprzętu 
ochrony układu oddechowego. Złożone wnioski były rozpatrywane pozytywnie, 
a w wyniku uzyskania dofinansowania na kwotę 7.201,3 tys. zł w 2015 r. zakupiono 
14 pojazdów pożarniczych, trzy kontenery proszkowe oraz jeden agregat pompowy. 
Ponadto, w wyniku dofinasowania w wysokości 376.973 zł, zakupiono sprzęt  
do badań, kontroli i obsługi sprzętu ochrony układu oddechowego, tj.: 

− 11 automatycznych testerów do badań statycznych lub dynamicznych sprzętu 
OUO;  

− 2 sprężarki do ładowania buli powietrznych; 

− 4 magazyny powietrza z wózkami z płaszczem wodnym; 

− 19 myjek ultradźwiękowe i suszarki do sprzętu OUO. 

W 2016 r., w wyniku uzyskanego dofinasowania w wysokości 7.955 tys. zł, 
zakupiono 11 pojazdów pożarniczych, dwie pompy wysokiej wydajności i dwa 
działka przewoźne DWP 80 oraz 20 działek przenośnych DWP 50. Ponadto, 
w wyniku dofinasowania w wysokości 425.600 zł, zakupiono sprzęt do badań, 
kontroli i obsługi sprzętu ochrony układu oddechowego: 

− 6 automatycznych testerów do badań statycznych sprzętu OUO, 

− 4 sprężarki do ładowania butli powietrznych, 

− 4 myjki ultradźwiękowe i suszarki do sprzętu OUO. 

Na rok 2017, ze środków WFOŚiGW w wysokości 2 465 tys. zł KW PSP 
zaplanowała zakup ośmiu pojazdów pożarniczych.  

KW PSP pozyskiwała także – na zasadach określonych w § 1 ust. 1 pkt 2 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 
1999 r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych 
przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej69 - środki finansowe 
pochodzące z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego 
ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń.  
W 2015 r. KW PSP wnioskowała o środki w wysokości 910 tys. zł, a w 2016 r.  
o 232,6 tys. zł. Środki takie otrzymano. W 2017 r. wnioskowano o kwotę  
1.332,8 tys. zł, a otrzymano środki w wysokości 488 tys. zł. Pozostałe wnioski  
były w trakcie rozpatrywania.  

W 2015 r., z ww. środków sfinansowano zakup urządzenia diagnostycznego  
na stację PGAZ, urządzenia diagnostycznego QUESTOR 5000, a także wydatki 
dotyczące remontów instalacji elektrycznej i pomieszczeń w komendach. W 2016 r. 
zakupiono dwa samochody operacyjne, zainstalowano w poszczególnych 
                                                      
68 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
69 Dz. U. Nr 53, poz. 564, ze zmianami.  
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komendach siłownie energetyczne oparte na mikro-instalacjach fotowoltaicznych, 
a także wyremontowano pomieszczenia w komendach. W 2017 r. wnioskowano 
m.in. o środki na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-
gaśniczego, na zakup pontonu z wyposażeniem dla SGRWN70, wideorejestratorów 
samochodowych do pojazdów pierwszych wyjazdów71 we wszystkich jednostkach 
ratowniczo-gaśniczych oraz posterunkach PSP, na naprawę samochodu 
pożarniczego i uszkodzonej zabudowy pożarniczej, a także na modernizację 
infrastruktury informatycznej72. 

KW PSP w Katowicach występowała o środki unijne w ramach Programu Interreg 
V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. W ramach wspólnego projektu 
ośmiu partnerów z Polski i Czech pn. „Bezpieczne Pogranicze” pozyskano 
dofinansowanie73 w wysokości 5 583 615 zł (wartość komponentu KW PSP)  
do wykorzystania w latach 2017-2019 na:  

− zakup specjalnego pojazdu pożarniczego, z drabiną ratowniczą automatyczną 
o wysokości ratowniczej min. 37 m,  

− zakup 3 szt. specjalnych pojazdów pożarniczych (terenowe, z napędem 4x4), 

− zakup 2 szt. specjalnych pojazdów pożarniczych typu mikrobus,  

− zakup sprzętu teleinformatycznego i łączności,  

− zakup materiałów informacyjnych dla obywateli i turystów (broszury 
informacyjne w dwóch językach), 

− sfinansowanie staży dla obsługi stanowisk kierowania działaniami 
ratowniczymi, 

− przeprowadzenie panelu ekspertów: wzmocnienie systemu komunikacji, 
wymiany informacji i zarządzania w sytuacjach kryzysowych,  

− oraz przeprowadzenie szeregu szkoleń i kursów specjalistycznych. 
KW PSP była beneficjentem Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, 
do którego aplikowała Komendanta Główna PSP, a w jego ramach realizowano 
projekty:  

1) „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego” - projekt 
zakładał usprawnienie działań PSP w zakresie rozpoznawania zagrożeń, 
usuwania ich skutków oraz wzmocnienie systemu ochrony ludności 
i środowiska naturalnego na obszarze Polski i obszarze transgranicznym 
poprzez zakup specjalistycznego sprzętu z zakresu ratownictwa chemicznego 
i ekologicznego, który zapewni identyfikowanie substancji niebezpiecznych, 
co umożliwi likwidację skutków zagrożeń naturalnych oraz poważnych awarii 
chemicznych i ekologicznych. Wartość komponentu śląskiego na 2015 r. 
wyniosła 6.300.160 zł, a za te środki zakupiono sprzęt, w tym dwa ciężkie 
samochody gaśnicze i jeden lekki oraz kontener ze środkiem pianotwórczym. 

2) „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” - 
projekt zakładał usprawnienie działań PSP na obszarze Polski  w zakresie 
prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych, poprzez objęcie całej ludności 
Polski ochroną przed zagrożeniami innymi niż powódź oraz skrócenie  
do 3 godz. czasu przeprowadzenia rozpoznania i reagowania na zagrożenia 
na poziomie kraju. W ramach projektu zakupiono samochody ratownicze 
i specjalistyczny sprzęt do prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 

                                                      
70 Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego. 
71 Tj. średnich i ciężkich pojazdach ratowniczo-gaśniczych 
72 Na potrzeby wdrożenia nowego systemu EZD PUW dla jednostek PSP w województwie śląskim. 
73 Umowę podpisano 8 listopada 2016 r. 
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(m.in. 2 ciężkie samochody ratownictwa chemicznego). Wartość komponentu 
śląskiego wynosiła 8.213.678 zł. 

3) „Usprawnienie ratownictwa na drogach  - etap III” - w ramach projektu 
zakupiono  trzy średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, trzy samochody 
specjalne rozpoznawczo-ratownicze i specjalistyczny sprzętu  do usuwania 
skutków wypadków na drogach. Wartość projektu dla województwa śląskiego 
wyniosła 3.942.108 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 135÷144) 

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

Podległe KW PSP jednostki nie dysponowały pełnym wymaganym wyposażeniem 
wynikającym z Tabeli wyposażenia i normom określonym w załączniku nr 6  
do rozporządzenia w sprawie wyposażenia.  

KW PSP w Katowicach nie posiadała również ani jednego skokochronu 
o powierzchni pola skoku minimum 40 m2, wchodzącego w skład standardu 
minimalnego dodatkowego wyposażenia, o którym mowa w załączniku nr 2 
(poz. 11) do rozporządzenia w sprawie wyposażenia. Brak skokochronu 
Komendanta uzasadnił niewystarczającymi środkami finansowymi. 

 

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

 

4. ORGANIZACJA KSRG W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM RATOWNICTWA 

TECHNICZNEGO I CHEMICZNO-EKOLOGICZNEGO 

W województwie śląskim funkcjonowało 31 komend PSP (19 komend miejskich  
i 12 powiatowych), w ramach których działało 47 jednostek ratowniczo-gaśniczych 
oraz 3 posterunki PSP. Na 30 czerwca 2017 r. do KSRG było włączone:  
372 jednostki OSP, 12 jednostek zakładowej straży pożarnej, 7 jednostek 
zakładowej służby ratowniczej, 1 jednostka organizacyjna Wojskowej Ochrony 
Przeciwpożarowej, 3 jednostki terenowej służby ratowniczej i 1 jednostka lotniczej 
służby ratowniczo-gaśniczej. 

(dowód: akta kontroli str. 885 ÷ 888) 

W województwie śląskim została utworzona Śląska Brygada Odwodowa74, będąca 
odwodem operacyjnym Komendanta Wojewódzkiego PSP, której część stanowiła 
element centralnego odwodu operacyjnego tworzonego przez Komendanta 
Głównego PSP75. Do zadań ŚBO należało: zwalczanie bardzo dużych pożarów, 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń 
o katastrofalnych rozmiarach, likwidowanie skutków zdarzeń przekraczających 
możliwości operacyjne powiatu. W skład ww. odwodu operacyjnego włączono 
m.in.: 2 kompanie gaśnicze, 2 kompanie specjalne, 16 kompanii gaśniczych  
OSP, pluton logistyczny, 11 specjalistycznych grup ratowniczych (2 ratownictwa 
technicznego, 4 ratownictwa chemicznego, 2 ratownictwa wysokościowego, 
1 ratownictwa wodno-nurkowego i 2 poszukiwawczo-ratownicze). 

(dowód: akta kontroli str. 887) 

                                                      
74 Śląska Brygada Odwodowa zwana dalej „ŚBO” 
75 Rozkaz nr 6/2016 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z dnia 22 lipca 2016 r. 
w sprawie powołania, organizacji i zasad dysponowania odwodami operacyjnymi. Wcześniej obowiązywał rozkaz nr 3/2013 
Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie 
powołania, organizacji i zasad dysponowania odwodami operacyjnymi. 
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W obszarze podlegającym KW PSP utworzone zostały specjalistyczne grupy 
ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz ratownictwa technicznego, realizujące 
zadania związane z zapobieganiem poważnym awariom przemysłowym oraz 
zagrożeniom związanym z przewozem substancji niebezpiecznych, w tym 
transportem drogowym. Specjalistyczne grupy ratownictwa chemiczno-
ekologicznego utworzono w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach Łabędach oraz 
Katowicach, a specjalistyczne grupy ratownictwa technicznego w: Bielsku-Białej, 
Dąbrowie Górniczej i Gliwicach.  

W KW PSP zadania związane z KSRG realizowała Sekcja Koordynacji Ratownictwa 
oraz Sekcja Planowania Operacyjnego i Ratownictwa Specjalistycznego w Wydziale 
Operacyjnym KW PSP76. Zadaniami tymi były m.in.: opracowanie i aktualizacja 
planu sieci podmiotów KSRG na obszarze województwa, opiniowanie oraz 
przygotowywanie wniosków dotyczących włączania OSP do KSRG, analizowanie 
stanu przygotowania jednostek ratowniczych KSRG do działań ratowniczych, 
koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru KSRG  
na obszarze województwa, organizowanie oraz prowadzenie ćwiczeń i manewrów 
podmiotów KSRG i odwodów operacyjnych na obszarze województwa oraz ich 
dokumentowanie i analizowanie oraz prowadzenie inspekcji gotowości operacyjnej 
podmiotów KSRG na obszarze województwa śląskiego.  

(dowód: akta kontroli str. 889 ÷ 890)  

Stosownie do zatwierdzonych przez Komendanta Głównego PSP w 2013 r. Zasad 
organizacji ratownictwa technicznego w KSRG oraz Zasad organizacji ratownictwa 
chemicznego i ekologicznego w KSRG, Komendant wyznaczył wojewódzkich 
koordynatorów PSP ds. ratownictwa technicznego oraz ratownictwa chemicznego  
i ekologicznego. 

4.1. PRAWIDŁOWOŚĆ DOKUMENTOWANIA FUNKCJONOWANIA KSRG NA OBSZARZE 

WOJEWÓDZTWA 

Komenda Wojewódzka PSP posiadała dokumentację funkcjonowania KSRG 
wymaganą przepisami § 40 rozporządzenia o KSRG, tj.: analizę zagrożeń, analizę 
zabezpieczenia operacyjnego, analizę gotowości operacyjnej77, analizę ćwiczeń 
ratowniczych, analizę działania ratowniczego, plan ratowniczy oraz dokumentację 
odwodu operacyjnego. Dokumentacja prowadzona była w elektronicznym systemie 
przetwarzania i przechowywana na serwerach KW PSP. Dokumentacja dla 
powiatów przechowywana była we właściwych KP/M PSP. Egzemplarze 
dokumentacji (pliki z dokumentacją) dla poszczególnych powiatów posiadała 
również KW PSP. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dla powiatów podlegała 
nadzorowi KW PSP przy sporządzaniu corocznych aktualizacji dokumentacji 
województwa przed przesłaniem jej do zatwierdzenia do KG PSP. 

Według stanu na 30 marca 2017 r., „Analiza zabezpieczenia operacyjnego 
województwa śląskiego”78 była zaktualizowana i zatwierdzona przez Komendanta. 
W AZO ujęte były zagadnienia związane m.in. z ratownictwem chemiczno-
ekologicznym i ratownictwem technicznym. Wskazano podmioty realizujące zadania 
z ww. ratownictwa oraz określono dla nich zasięgi działania. AZO podlegała 
corocznej aktualizacji,79 m.in. w zakresie danych o: liczbie ludności województwa 

                                                      
76 Zadania wynikające z Regulaminu organizacyjnego KW PSP. 
77 Analizę gotowości operacyjnej w formie jednego dokumentu opracowano w marcu 2017 r. jako realizację wniosku NIK  
po kontroli P/16/037 - Organizacja i przygotowanie do działań ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych. 
Poprzednio, dane w tym zakresie KW PSP posiadała w formie rozproszonej. 
78 Analiza zabezpieczenia operacyjnego województwa śląskiego” – zwana dalej „AZO” 
79 Poprzednio aktualizacji dokonano w: I kw. 2016 r. (29 marca 2016 r.), I kw. 2015 r. (12 marca 2015 r.), I kw. 2014 r.  
(19 marca 2014 r.) oraz I kw. 2013 r. (22 marca 2013 r.). 

Opis stanu 
faktycznego 



 

25 

śląskiego (dane w układzie powiatowym i gminnym), sieci jednostek OSP w KSRG 
oraz jednostek OSP spoza KSRG, sieci jednostek ZSP i ZSR, sieci jednostek 
realizujących zadania z zakresu ratownictwa specjalistycznego (poziom podstawowy 
i specjalistyczny/, szacunkowej liczbie mieszkańców i powierzchni województwa 
objętej zasięgami działania podmiotów KSRG w określonych przedziałach 
czasowych, obszarach o utrudnionych warunkach prowadzenia działań i niskim 
poziomie zabezpieczenia operacyjnego. Zaktualizowano też dane w punkcie 
Podsumowanie i wnioski oraz część graficzną analizy i mapy, zgodnie z ustaleniami 
i wytycznymi KG PSP. 

„Analiza zagrożeń na obszarze województwa śląskiego”80 podlegała corocznej 
aktualizacji i tworzona była na podstawie również corocznie aktualizowanej analizy 
zagrożeń dla powiatów województwa śląskiego.  

W 2015 r. oraz 2016 r. przeprowadzono ćwiczenia pododdziałów wchodzących 
w skład Centralnego Odwodu Operacyjnego KSRG oraz SGRT i SGRChem-Eko.  
W wyniku tych ćwiczeń zalecono m.in.: doskonalenie współpracy z innymi grupami 
ratownictwa chemiczno-ekologicznego (po ćwiczeniach SGRChem-Eko Katowice 
Piotrowice; przeprowadzenie szkoleń w zakresie budowy cystern kolejowych 
i samochodowych wykorzystywanych do przewozu TN (po ćwiczeniach SGRChem-
Eko w Częstochowie i SGRChem-Eko w Dąbrowie Górniczej). Stwierdzono,  
że zalecenia szkolenia w tym zakresie zostały zrealizowane. 

W badanym okresie na terenie objętym działaniem KW PSP nie wystąpiły poważne 
awarie z udziałem TN w rozumieniu przepisów Poś, wymagające sporządzenia 
analizy działania ratowniczego, o której mowa w § 42 ust. 3 rozporządzenia o ksrg. 

W latach 2015 - 2017 I półrocze w komendach podlegających KW PSP sporządzono 
140 analiz z różnych działań ratowniczych (74 w 2015 r., 66 w 2016 r.81), w tym  
6 analiz z udziałem TN. 

Zbadano dokumentacje zawierającą analizy działań ratowniczych dla wszystkich 
sześciu przypadków. Stwierdzono, że zawierały one wszystkie elementy określone 
dla takich analiz w załączniku nr 13 do rozporządzenia o ksrg, tj.: dane podstawowe, 
opis podjętych działań, (w tym: składniki czasu operacyjnego, rozpoznanie i jego 
wyniku), organizację kierowania zakładem, chronologiczny opis prowadzenia działań 
ratowniczych, organizację łączności a także wnioski i rekomendacje. We wszystkich 
przypadkach zawnioskowano o dalsze doskonalenie postępowania w ramach 
prowadzonej akcji. W dwóch przypadkach, przy zdarzeniach z udziałem cystern, 
zawnioskowano o przeszkolenie w zakresie budowy, obsługi i sposobu 
postępowania w przypadku awarii cystern przewożących TN. Szkolenia w tym 
zakresie zostały przeprowadzone w 2016 r. we wszystkich specjalistycznych 
grupach ratownictwa chemicznego i ekologicznego.  

(dowód: akta kontroli str. 455 ÷ 482)  

4.2. OPRACOWYWANIE PLANU RATOWNICZEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA 

Komendant Wojewódzki PSP posiadał aktualny na 2017 r.82 „Plan ratowniczy  
dla województwa śląskiego”. Plan ten został 31 marca 2017 r. przesłany  
do zaopiniowania do KG PSP. Do dnia zakończenia kontroli opinia taka nie  
została przez KG PSP wydana. W planie uwzględniono zmiany wynikające  
ze zaktualizowanych na 2017 r. 31 planów ratowniczych dla powiatów lub miast  
na prawach powiatu, otrzymanych z podległych KP/M PSP. Zaktualizowane plany 

                                                      
80 Analiza zagrożeń na obszarze województwa śląskiego – zwana dalej „Analizą zagrożeń” 
81 danych za I półrocze KW PSP nie posiada ponieważ wymagana jest roczna częstotliwość ich sporządzania 
82 Stan na dzień 27 stycznia 2017 r. 
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dla powiatów lub miast na prawach powiatu były pozytywnie zaopiniowane przez 
Komendanta oraz zatwierdzone przez właściwych starostów bądź prezydentów 
miast lub oba te organy wspólnie. 

Aktualizacji planów ratowniczych, zarówno wojewódzkiego jak też planów dla 
powiatów lub miast na prawach powiatu, dokonywano corocznie.  

Plany spełniały kryteria określone w przepisach § 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz były 
aktualizowane i zatwierdzone stosownie do przepisu § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
w sprawie ksrg.  

Plan ratowniczy uwzględniał plan sieci podmiotów KSRG i plan rozmieszczenia  
na obszarze kraju - w ramach KSRG - sprzętu specjalistycznego. Zawierał dane 
teleadresowe jednostek OSP włączonych do struktur KSRG (372 podmioty) oraz 
dane podmiotów KSRG i jednostek ochrony przeciwpożarowej niebędących 
podmiotami KSRG oraz innych podmiotów mogących wspomagać organizację 
działań ratowniczych (82 podmioty). Informacje te obejmowały: nazwę podmiotu, 
współrzędne GPS, lokalizację (pełne dane adresowe z nazwą powiatu, gminy, 
miejscowości z kodem pocztowym, nazwą ulicy i numerem nieruchomości),  
numery telefonów do stanowisk kierowania, informacje o gotowości operacyjnej 
a w przypadku komend PSP i jednostek ratowniczo-gaśniczych również adresy 
służbowe e-mail. Zawierał także dane dotyczące specjalistycznych grup 
ratowniczych funkcjonujących w strukturach jednostek ochrony przeciwpożarowej, 
w tym grupy ratownictwa chemicznego (4 grupy) i grupy ratownictwa technicznego 
(3 grupy). 

Zarówno plan ratowniczy dla województwa, jak też plany ratownicze dla powiatów 
nie zawierały zagadnień związanych z zagrożeniem wystąpienia awarii 
przemysłowych, spowodowanych na etapie przygotowania i ekspedycji  transportem 
drogowym towarów TN z zakładu. 

Zbadano sześć spośród 23 planów ratowniczych dla powiatów lub miast na prawach 
powiatu, na terenie których zlokalizowane są ZDR i ZZR (tj. 26,1% planów 
powiatowych), w wyniku czego stwierdzono, że zawarte w Planie ratowniczym dla 
województwa dane były zgodne z danymi z poszczególnych planów powiatowych. 
Zarówno Plan dla województwa, jak i zbadane plany dla powiatów sporządzone 
zostały zgodnie z przepisami rozporządzenia o ksrg i zawierały wszystkie elementy 
w nim określone. 

(dowód: akta kontroli str. 615 ÷ 719, 880÷881)  

Przeprowadzona próba połączenia telefonicznego z 15 numerami telefonicznymi 
wskazanymi w Planie ratowniczym dla województwa śląskiego wykazała, że były 
one aktualne.  

(dowód: akta kontroli str. 827)   

4.3. USTALENIE, W RAMACH ORGANIZACJI KSRG, OBSZARÓW CHRONIONYCH DLA 

SPECJALISTYCZNYCH GRUP RATOWNICZYCH ORAZ DYSPONOWANIE SIŁ I ŚRODKÓW 

SPECJALISTYCZNYCH GRUP RATOWNICZYCH I ODWODÓW OPERACYJNYCH  
NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA 

W Planie ratunkowym dla województwa ustalone zostały obszary chronione dla 
specjalistycznych grup ratowniczych oraz zasady dysponowania sił i środków 
specjalistycznych grup ratowniczych i odwodów operacyjnych. Lokalizacja siedzib 
tych grup uwzględniała specyfikę zagrożeń wynikającą z rozmieszczenia zakładów 
stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii oraz opis znanych tras 
przewozu TN.  

(dowód: akta kontroli str. 566 ÷ 589)  
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Dla grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego w zależności od poziomu gotowości 
ustalono następujące obszary chronione: 

Poziom gotowości A 

− dla SGRChem-Eko w Katowicach obszar chroniony obejmował 11 powiatów 
województwa śląskiego oraz 17 miast na prawach powiatu83,  

− dla SGRChem-Eko w Bielsku-Białej obszar chroniony obejmował cztery 
powiaty oraz dwa miasta na prawach powiatu84. 

Dwa powiaty z województwa śląskiego (powiat gliwicki i raciborski) włączone były  
do obszaru chronionego przez SGRChem-Eko w Kędzierzynie-Koźlu (woj. opolskie). 

(dowód: akta kontroli str. 589)  

Poziom gotowości B 

− dla SGRChem-Eko w Częstochowie obszar chroniony obejmował cztery 
powiaty województwa śląskiego, miasto na prawach powiatu Częstochowę 
oraz dwa powiaty województwa łódzkiego, 

− dla SGRChem-Eko w Gliwicach Łabędach obszar chroniony obejmował trzy 
powiaty województwa śląskiego oraz trzy miasta na prawach powiatu85, 

− dla SGRChem-Eko w Katowicach obszar chroniony obejmował pięć powiatów 
województwa śląskiego oraz 14 miast na prawach powiatu86,  

− dla SGRChem-Eko w Bielsku-Białej obszar chroniony obejmował cztery 
powiaty oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała. 

Jeden powiat z województwa śląskiego (powiat raciborski) włączony był do obszaru 
chronionego przez SGRChem-Eko w Kędzierzynie-Koźlu (woj. opolskie). 

(dowód: akta kontroli str. 588)  

Dla grup ratownictwa technicznego ustalony był tylko poziom gotowości A. Ustalono 
następujące obszary chronione: 

− dla SGRT Szkoła w Częstochowie obszar chroniony obejmował cztery 
powiaty województwa śląskiego, miasto na prawach powiatu oraz trzy powiaty 
województwa łódzkiego, 

− dla SGRT Dąbrowa Górnicza - Gliwice obszar chroniony obejmował sześć 
powiatów województwa śląskiego, 14 miast na prawach powiatu87 oraz jeden 
powiat w województwie małopolskim,  

− dla SGRT w Bielsku-Białej obszar chroniony obejmował siedem powiatów 
oraz cztery miasta na prawach powiatu88. 

(dowód: akta kontroli str. 587)  

Centralny odwód operacyjny powołany został rozkazami nr 3 i nr 4 Komendanta 
Głównego PSP z 21 i 28 marca 2013 r. w sprawie powołania i organizacji 
centralnego odwodu operacyjnego. Natomiast zasady dysponowania sił i środków 
specjalistycznych grup ratowniczych i odwodów operacyjnych regulował Komendant 
Wojewódzki PSP Rozkazem nr 6/2016 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie 

                                                      
83 Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śl., Ruda Śl., 
Rybnik, Siemianowice Śl., Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze i Żory. 
84 Bielsko-Biała i Jastrzębie Zdrój. 
85 Gliwice, Rybnik, Zabrze. 
86 Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śl., Ruda Śl., Siemianowice 
Śl., Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy i Żory. 
87 Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śl., Ruda Śl., Siemianowice Śl., 
Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy i Zabrze. 
88 Bielsko-Biała, Jastrzębie Zdrój, Rybnik i Żory. 
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powołania, organizacji i zasad dysponowania odwodami operacyjnymi. Wcześniej 
obowiązywał rozkaz nr 3/2013 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej w Katowicach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie powołania, 
organizacji i zasad dysponowania odwodami operacyjnymi.  

(dowód: akta kontroli str. 736 ÷ 778)  

4.4. LOKALIZACJA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PARKINGÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Z DNIA 13 LISTOPADA 

2012 R. W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PARKINGÓW, NA KTÓRE SĄ 

USUWANE POJAZDY PRZEWOŻĄCE TOWARY NIEBEZPIECZNE 

Na obszarze podległym KW PSP nie było wyznaczonych parkingów do usuwania 
pojazdów przewożące towary niebezpieczne, spełniających kryteria określone 
w przepisach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 
2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy 
przewożące towary niebezpieczne89.  

(dowód: akta kontroli str. 889)  

Komendant nie podejmował działań inicjujących utworzenie parkingów spełniających 
warunki techniczne rozporządzenia o parkingach, w miejscach przez siebie 
wytypowanych na podstawie m.in. przeprowadzanych analiz zagrożeń, zaistniałych 
zdarzeń drogowych. Przepisy prawa nie nakładają na PSP obowiązku wyznaczania 
i organizacji takich parkingów.  

Niepodejmowanie działań inicjujących utworzenie takich parkingów Komendant 
Wojewódzki uzasadnił następująco:  

− „powyższe zadanie nie leży w ustawowych zadaniach nałożonych na 
Państwową Straż Pożarną”, 

− „z pragmatyki działań ratowniczych wynika, że w zdarzeniach awaryjnych 
w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych, substancje niebezpieczne 
usuwane (przeładowywane) są z uszkodzonych pojazdów na miejscu 
zdarzenia, lub jeśli istnieje taka możliwość, transportuje się je do nadawcy, 
odbiorcy, lub najbliższego zakładu obracającego daną substancją, którzy 
posiadają niezbędną infrastrukturę techniczną umożliwiającą bezpieczny 
przeładunek materiałów niebezpiecznych (odbywa się to po zabezpieczeniu 
ww. pojazdów i w zależności od potrzeb, pod eskortą zastępów PSP); w ww. 
przypadkach PSP praktycznie wyklucza wykorzystywanie przedmiotowych 
parkingów, do usuwania uszkodzonych pojazdów”, 

− „w dotychczasowej działalności nie występowały sytuacje, w których 
konieczne by było usunięcie pojazdu przewożącego towary niebezpieczne,  
ze względu na utrudnianie przez niego działań ratowniczo-gaśniczych”, 

− „Państwowa Straż Pożarna nie bierze udziału w decydowaniu o usuwaniu 
pojazdów przewożących towary niebezpieczne na ww. parkingi z innych, niż 
wskazane powyżej przyczyn”. 

(dowód: akta kontroli str. 158 ÷ 160) 

                                                      
89 Dz.U. poz. 1293, zwane dalej „rozporządzeniem o parkingach” 
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4.5. WYKONYWANIE NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA CZYNNOŚCI ŁADUNKOWYCH Z TN 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYMI (NP. WYBUCHOWYMI) W MIEJSCU PUBLICZNYM  
NA OBSZARZE ZABUDOWANYM ORAZ DŁUŻSZE POSTOJE PRZEWOŻĄCYCH JE 

POJAZDÓW W POBLIŻU MIEJSC ZAMIESZKAŁYCH LUB UCZĘSZCZANYCH PRZEZ 

LUDZI 

W okresie objętym kontrolą do PSP nie wpłynęła ani jedna informacja 
o dokonywaniu załadunku lub rozładunku materiałów i przedmiotów klasy 1 
w miejscu publicznym na obszarze zabudowanym, bądź postojów na potrzeby 
służbowe podczas przewozu tych materiałów w pobliżu miejsc zamieszkałych lub 
uczęszczanych przez ludzi. 

W sprawie wpływu zmiany przepisów wprowadzonych od 2012 r. znoszących 
obowiązek wykonywania czynności administracyjnych w sprawach nadzoru nad 
czynnościami załadunkowymi i postojem pojazdów z towarami niebezpiecznymi na 
realizację zadań związanych z KSRG, w tym w szczególności zadań określonych 
w § 16 rozporządzenia o ksrg swoje stanowisko przestawił Komendant, wskazując, 
że: „Zmiany regulacji prawnych w zakresie nadzoru nad czynnościami ładunkowymi 
i postojem pojazdów z towarami niebezpiecznymi, nie mały wpływu na realizację 
przez jednostki KSRG zadań związanych z czynnościami ratowniczymi z zakresu 
ratownictwa chemicznego i ekologicznego (§ 16 rozporządzenia w sprawie 
szczegółowych zasad organizacji KSRG)”. 

(dowód: akta kontroli str. 27)  

4.6. WIEDZA NA TEMAT BIEŻĄCO REALIZOWANYCH PRZEWOZÓW TN 

W latach: 2015, 2016 oraz w I półroczu 2017 r. do KW PSP nie wpłynęły żadne 
informacje o realizowanych na obszarze podległym KW PSP przewozach TN. 
Komendant nie podejmował też działań w kierunku uzyskania takich informacji.  
W złożonym wyjaśnieniu wskazał, że „Brak konieczności obowiązku zgłaszania 
przewozu towarów niebezpiecznych, nie ma wpływu na organizacje ratownictwa 
technicznego, chemicznego i ekologicznego w przypadku zaistnienia awarii 
przemysłowej. Ponieważ w woj. śląskim istnieje sieć ratownictwa chemicznego 
i technicznego (wynikająca z zasad organizacji ratownictwa technicznego oraz 
chemicznego i ekologicznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym) na 
poziomie podstawowym oraz specjalistycznym, zapewniająca dotarcie odpowiednio 
wyposażonym zastępom na miejsce zdarzenia w czasie określonym w powyższych 
zasadach.” 

(dowód: akta kontroli str. 28)  

KW PSP posiadała wiedzę o drogach, po których odbywa się transport TN oraz  
o rodzaju przewożonego towaru, a prowadzona w tym zakresie ewidencja tych dróg 
zawierała 144 pozycje. Dane te były okresowo aktualizowane na podstawie 
informacji uzyskanych z KP/M PSP. Ewidencja prowadzona była w Wydziale 
Kontrolno-Rozpoznawczym, w ramach aplikacji Katalog Zagrożeń i Statystyki 
Województwa Śląskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 890 ÷ 893) 

4.7. ZAPEWNIENIE PRZEZ ZARZĄDCÓW DRÓG I ORGANY ZARZĄDZAJĄCE RUCHEM  
NA DROGACH WOJEWÓDZTWA OPTYMALNYCH (O NAJNIŻSZYM RYZYKU) TRAS 

DOSTAW TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH DO ODBIORCÓW 

W okresie objętym kontrolą do KW PSP w Katowicach nie wpłynął od zarządców 
dróg i organów zarządzających ruchem ani jeden wniosek o przekazanie opinii  
do planowanej sieci dróg, po których realizowany będzie transport TN. Organy 
zarządzające ruchem nie przekazały również informacji na temat wyznaczonej sieci 
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dróg wskazanych do realizacji tego typu transportu, dlatego też Komendant podał  
w złożonym wyjaśnieniu, że „nie ma podstaw do dokonania oceny w przedmiotowym 
zakresie. W związku z powyższym jednostki organizacyjne PSP przyjmują, że 
transport towarów niebezpiecznych może odbywać się na wszystkich drogach 
przebiegających przez województwo i podejmują działania zmierzające do 
zapewnienia jak najkrótszego czasu podjęcia interwencji przez jednostki KSRG”. 

(dowód: akta kontroli str. 28)  

 

4.8. PRZEKAZYWANIE PRZEZ PODLEGŁE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PSP DO KW 

PSP INFORMACJI O ZDARZENIACH DROGOWYCH Z UDZIAŁEM SUBSTANCJI 

NIEBEZPIECZNYCH STANOWIĄCYCH BEZPOŚREDNIE ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA 

W latach 2015-2017 I półrocze w systemie komputerowym w aplikacji SWD-ST90 
zaewidencjonowano 146 176 zdarzeń (60 241 w 2015 r., 57 281 w 2016 r.  
i 28 654 w I półroczu 2017 r.), w tym 15253 zdarzeń drogowych (4988  
w 2015 r., 6238 w 2016 r. i 4027 w I półroczu 2017 r.) z czego 9 z udziałem 
substancji niebezpiecznych stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla życia  
(2 w 2015 r., 4 w 2016 r. i 3 w I półroczu 2017 r.). Zdarzenia z udziałem substancji 
niebezpiecznych w liczbie zdarzeń ogółem stanowiły odpowiednio 0,003%,  
0,007% i 0,001%. W liczbie zdarzeń drogowych zdarzenia te stanowiły odpowiednio: 
0,04% w 2015 r., 0,064% w 2016 r. i 0,074% w I półroczu 2017 r.  

Przyczynami wypadków były: wyciek z zaworu bezpieczeństwa (1 przypadek), 
niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym (4 przypadki), 
niewłaściwe zapakowanie ładunku złomu z przetworzonych akumulatorów 
kwasowych (3), niezastosowanie się do przepisów ADR (1 przypadek). 

W czterech przypadkach czas od zgłoszenia zdarzenia do przybycia pierwszego 
podmiotu ratowniczego wynosił od 1 min. do 8 min (1 min., 5min, 6 min. i 8 min.). 
W pozostałych pięciu przypadkach nie przekroczył 15 min. (2 razy 9 min., oraz  
13, 14 i 15 min.). Całkowity czas interwencji wynosił od 0 h 37 min. do 18 h 08 min. 
W trzech przypadkach wyniósł on od 37 min. do 43 min., w czterech przypadkach  
od 4h 54 min. do 9h 49 min. a w pozostałych dwóch przypadkach 15h 14 min. 
i 18h 08 min. Czas interwencji powyżej 4 h determinowany był poza usunięciem 
zanieczyszczeń terenu, koniecznością przeładunku przewożonych materiałów oraz 
wydobycia pojazdów z rowu i postawienia ich na koła. 

Z informacji o zdarzeniach wynika, że w trakcie działań ratowniczych nie było 
przypadków sporów kompetencyjnych z zarządcą drogi w zakresie usuwania 
skutków tych zdarzeń. 

Informacje o zdarzeniu komunikacyjnym, w tym z udziałem TN są na bieżąco 
wprowadzane do systemu komputerowego SWD-ST i z chwilą wprowadzenia 
są widoczne na stanowisku kierowania KW PSP. 

(dowód: akta kontroli str. 48 ÷ 76)  

                                                      
90 SWD – System Wspomagania Dowodzenia 
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4.9. ZAPEWNIENIE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA, W RAMACH KSRG, ORGANIZOWANIA 

SZKOLEŃ I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO, W TYM ZWŁASZCZA OSÓB 

FUNKCYJNYCH - DYSPOZYTORÓW I DYŻURNYCH OPERACYJNYCH STANOWISKA 

KIEROWANIA ORAZ INNYCH OSÓB FUNKCYJNYCH, WYZNACZONY DO REALIZACJI 

ZADAŃ Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH  
W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ I USUWANIEM  
JEJ SKUTKÓW 

W dniach: 7 czerwca 2016 r. oraz 18 października 2016 r. zorganizowano szkolenia 
przeznaczone dla dyżurnych Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego 
PSP, na których omawiane były zagadnienia dotyczące towarów niebezpiecznych. 
W każdym szkoleniu uczestniczyło po 13 dyżurnych. 

(dowód: akta kontroli str. 802 ÷ 805) 

W okresie od października do grudnia 2016 r. KW PSP zorganizowała szkolenia  
dla dyżurnych Stanowisk Kierowania Komendantów Powiatowych i Miejskich PSP.  
Jeden z bloków tematycznych pt. „Ratownictwo specjalistyczne na terenie 
województwa śląskiego w tym specjalistyczne grupy ratownicze” obejmował 
zagadnienia związane z przewozem towarów niebezpiecznych. W szkoleniu 
uczestniczyło 226 dyżurnych. 

(dowód: akta kontroli str. 806 ÷ 826)  

Według stanu na 30 czerwca 2017 r., w województwie śląskim zatrudnionych  
było 3 136 strażaków PSP, w tym: 

− 3 135 ukończyło szkolenie podstawowe w zawodzie strażak; 
− 3 136 ukończyło szkolenie uzupełniające w zakresie: strażak jednostki 

ochrony przeciwpożarowej; 
− 3 136 ukończyło - potwierdzony egzaminem - kurs w zakresie 

kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

W jednostkach OSP województwa śląskiego włączonych do ksrg91: 

− szkolenie podstawowe strażaków ratowników ukończyło 10 977 
strażaków92; 

− specjalistyczne szkolenie z zakresu sprzętu ratowniczego ukończyło  
2 042 strażaków93; 

− kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, potwierdzony złożonym 
egzaminem, ukończyło 3 407 strażaków94; 

− szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego ukończyło 
2 038 strażaków95. 

(dowód: akta kontroli str. 800 ÷ 801) 

 

                                                      
91 Wg stanu na 30 czerwca 2017 r. 
92 Powinno ukończyć co najmniej 4 464 strażaków. 
93 Powinno ukończyć co najmniej 1 116 strażaków. 
94 Powinno ukończyć co najmniej 1 488 strażaków. 
95 Powinno ukończyć co najmniej 1 107 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. 
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4.10. NADZÓR I KONTROLA KOMENDANTÓW POWIATOWYCH/MIEJSKICH PSP 

W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA SZKOLENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 

Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO I CHEMICZNEGO 

Zgodnie z rocznym planem kontroli Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach 
przeprowadzała w ubiegłych latach udokumentowane kontrole w zakresie 
„Organizacji szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków PSP oraz organizacji 
i prowadzenia szkolenia dla strażaków OSP”. Prowadzenie zajęć w ramach 
doskonalenia zawodowego (w tym zajęć z zakresu ratownictwa technicznego 
i chemicznego realizowanego na poziomie podstawowym) dokumentowane jest 
w poszczególnych Komendach Powiatowych/Miejskich PSP w postaci kwartalnych 
planów doskonalenia zawodowego, osobno dla każdej zmiany służbowej. Podczas 
przeprowadzanych kontroli zespół kontrolerów dokonywał sprawdzenia jednego 
losowo wybranego kwartalnego planu szkolenia i doskonalenia zawodowego. 
W wyniku tychże działań stwierdzono, że założone szkolenia były zrealizowane. 

W latach 2015 – 2016 KW PSP skontrolowała specjalistyczne grupy realizujące 
ratownictwo chemiczno-ekologiczne w następujących komendach: Gliwice (2015), 
Częstochowa (2016). Kontrole obejmowały także realizację planu ćwiczeń i szkoleń 
doskonalących ratowników grupy SGRCHEM-EKO z zakresu ratownictwa 
chemiczno-ekologicznego. Kontrole powyższych jednostek w tym temacie nie 
wykazały nieprawidłowości. Jednocześnie w ramach pełnionego nadzoru przez 
Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego, w Komendzie Wojewódzkiej PSP każdego 
roku zatwierdzano roczne plany doskonalenia zawodowego dla wszystkich grup 
realizujących ratownictwo na poziomie specjalistycznym. 

(dowód: akta kontroli str. 29 ÷ 30)  

W sprawie sposobu prowadzenia nadzoru i kontroli nad realizacją przez 
komendantów powiatowych/ miejskich Komendant Wojewódzki podał: 

„W latach 2015-2017 I półrocze KW PSP, w ramach pełnionego nadzoru (…) 
przeprowadzane są corocznie inspekcje gotowości bojowej. 

Sprawdzenie wiedzy strażaków następowało w trakcie niezapowiadanych inspekcji 
gotowości operacyjnej. Jednym z punktów podlegających badaniu podczas każdej 
inspekcji było sprawdzenie przygotowania zawodowego strażaków. Inspekcje 
obejmowały sprawdzenie wiedzy teoretycznej, praktycznej, stanu osobowego, 
wyposażenia. 

W 2015 r. przeprowadzono 591 inspekcji w Jednostkach Ratowniczo Gaśniczych 
(JRG) i 363 na Stanowiskach Kierowania KP/M PSP (SK KP/M PSP), w 2016 r. 583 
w JRG i 367 na SK KP/M PSP oraz w I półroczu 2017 r. 225 w JRG i 140 na SK 
KP/M PSP”. 

(dowód: akta kontroli str. 829)  

W 2016 r. w 2 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, w tym 1 w zakresie 
przygotowania zawodowego. W roku 2015 przypadków stwierdzono 
nieprawidłowości w 32 przypadkach, w tym w 7 w zakresie przygotowania 
zawodowego. 

W żadnym ze stwierdzonych przypadków nieprawidłowości nie były one związane  
z postępowaniem z udziałem TN. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Komendanta 
Wojewódzkiego PSP w skontrolowanym obszarze. W KW PSP prowadzona była 
pełna dokumentacja obejmująca organizację i funkcjonowanie krsg, w tym 
w zakresie dotyczącym ratownictwa technicznego i ratownictwa chemiczno-
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ekologicznego. Komendant Wojewódzki dokonywał corocznej aktualizacji Planu 
ratowniczego dla województwa śląskiego w oparciu o plany powiatowe. Forma 
i zakres danych zawartych w planach oraz analizach spełniały kryteria określone 
w rozporządzeniu o krsg. Komendant Wojewódzki ustalił obszary chronione dla 
specjalistycznych grup ratownictwa w sposób umożliwiający dotarcie do miejsca 
zdarzenia w czasie określonym w „Zasadach organizacji ratownictwa chemicznego 
i ekologicznego” i w „Zasadach organizacji ratownictwa technicznego”. Ustalił 
również zasady dysponowania sił i środków specjalistycznych grup ratowniczych  
i odwodów operacyjnych na obszarze województwa. Posiadał wiedzę o najczęściej 
realizowanych drogowych trasach przewozu materiałów niebezpiecznych. Posiadał 
również wiedzę o lokalizacji stacji paliw w obszarach zabudowanych oraz możliwych 
miejscach postoju pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w rejonach 
ogólnie dostępnych parkingów. Zapewnił i nadzorował szkolenia osób na 
stanowiskach kierowania KW i KM/P oraz zapewnił podnoszenia kwalifikacji przez 
pozostałych funkcjonariuszy PSP, w tym grup ratownictwa specjalistycznego. 

  

IV. UWAGI I WNIOSKI 
Sprawdzając realizację wniosku pokontrolnego, zawartego w wystąpieniu 
pokontrolnym LKA-4101-09-03/2011/P/11/061 z 27 lipca 2011 r., stwierdzono,  
że zadanie Państwowej Straży Pożarnej, dotyczące prowadzenia kontroli przewozu 
drogowego towarów niebezpiecznych oraz spełniania wymagań związanych z tym 
przewozem zostało uchylone z dniem 1 stycznia 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 77)  

 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi 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 Kontroli96, wnosi o: 

1. Podjęcie działań w celu wyposażenia KW PSP w skokochron o powierzchni 
pola skoku co najmniej 40 m2, którego posiadanie jest wymagane, zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia w sprawie wyposażenia.  

2. Podjęcie działań zmierzających do uzyskania zgodności stanu sprzętu 
specjalistycznego i środków gaśniczych zgodnego z ustalonymi normami 
wewnętrznymi lub przeanalizowanie aktualności norm wewnętrznych  
i dokonanie stosownych korekt. 

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 Katowicach. 

                                                      
96 Dz. U. z 2017 r., poz. 524. 
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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. 

Katowice, dnia 27 października 2017 r. 

  
 

Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler  

Ryszard Pucek 
Gł. specjalista kontroli państwowej 
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