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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu 

Kontrolerzy 1. Piotr Białka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/114/2017 z dnia 14 lipca 2017 r., 

2. Piotr Kręt, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie nr LPO/134/2017 z dnia 
28 sierpnia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, ul. Masztalarska 3, 
61-767 Poznań (dalej „Komenda Wojewódzka”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Andrzej Bartkowiak, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży 
Pożarnej w Poznaniu (dalej: „Komendant Wojewódzki”)1 

 (dowód: akta kontroli str. 5-7) 
 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 
Komendant Wojewódzki podejmował działania w celu zwiększenia bezpieczeństwa 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (dalej: TN) w latach 2015 - 2017 
(I półrocze). Komendant Wojewódzki prowadził bieżącą analizę zagrożeń 
wystąpienia awarii przemysłowych na terenie województwa wielkopolskiego, 
rzetelnie wywiązywał się z obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji 
dotyczącej zagrożeń związanych z towarami niebezpiecznymi oraz inicjował 
działania kontrolno-rozpoznawcze w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zdarzeń 
niebezpiecznych. Komendant właściwie realizował zadania krajowego systemu 
ratowniczo - gaśniczego w zakresie dotyczącym ratownictwa technicznego oraz 
chemicznego i ekologicznego. Komendant opracował wojewódzki plan ratowniczy 
oraz prowadził analizy zagrożeń, zabezpieczenia operacyjnego oraz gotowości 
operacyjnej realizowanej również na bieżąco w Systemie Wspomagania Decyzji. 
Komendant nie zapewnił w odniesieniu do pojazdów specjalnych (rozpoznania 
chemicznego i ratownictwa technicznego) minimalnego wymaganego stanu 
wskazanego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie 
szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży 
Pożarnej. Powodem różnic pomiędzy wielkością określoną w rozporządzeniu, 
a stanem faktycznym, był brak środków finansowych, jednak Komendant 
podejmował szereg działań na rzecz pozyskania dodatkowych środków 
finansowych. 

                                                      
1 Od dnia 22 marca 2016 r., poprzednio: Wojciech Mendelak od dnia 2 kwietnia 2008 r. oraz p.o. Lech Janiak od dnia 22 
stycznia 2016 r. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę o dodatkowe objaśnienie.  

Ocena ogólna 
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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 towarów niebezpiecznych 
1.1. W Komendzie Wojewódzkiej wyodrębnione były3 m.in. Wydziały: Operacyjny 
(w skład którego wchodziły sekcje: koordynacji ratownictwa, nadzoru nad 
funkcjonowaniem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego [dalej: KSRG] oraz 
analiz i planowania operacyjnego), Kontrolno-Rozpoznawczy, Kwatermistrzowski 
i Ośrodek Szkolenia, które realizowały zadania związane z zakresem niniejszej 
kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 7-34) 

1.2. Na terenie województwa wielkopolskiego według stanu: na dzień 31 grudnia 
2015 r. funkcjonowało 17 zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii 
przemysłowej (dalej: ZDR) i 25 zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii 
przemysłowej (dalej: ZZR); na dzień 31 grudnia 2016 r. odpowiednio: 17 – ZDR i 24 
– ZZR; a na dzień 30 czerwca 2017 r.: 18 – ZDR i 26 – ZZR4. 
Komenda gromadziła dane o liczbie i lokalizacji zakładów o dużym bądź 
zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej oraz rodzaju i ilości substancji 
niebezpiecznych będących w ich posiadaniu. 

(dowód: akta kontroli str. 1003) 

1.3. Zakłady o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej zobowiązane były do 
przekazania Komendantowi Wojewódzkiemu PSP wykazu substancji 
niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu do końca stycznia, według 
stanu na koniec roku poprzedniego5. Wszystkie zobowiązane zakłady przesłały takie 
wykazy w wyznaczonym terminie w roku 2015 i 2017. Natomiast w 2016 r. dwa 
zakłady przesłały wykazy dopiero po skierowaniu do nich pism przez Komendanta 
Wojewódzkiego z żądaniem niezwłocznego przesłania dokumentu6. Pozostałych 15 
zakładów przysłało wykazy w terminie. 
W ramach działań podejmowanych w celu ustalenia, czy zakres posiadanej wiedzy 
o liczbie ZDR i ZZR i ich lokalizacji stanowi katalog zamknięty i aktualny, Komenda 
współpracowała, w formie kontaktów roboczych, z Wojewódzkim Inspektorem 
Ochrony Środowiska w Poznaniu (dalej: WIOŚ) oraz z podległymi komendami 
miejskimi lub powiatowymi Państwowej Straży Pożarnej. W latach 2015 – 2017, 
przekazane przez WIOŚ informacje nie wpłynęły na aktualizację katalogu zakładów 
ZZR i ZDR.  

(dowód: akta kontroli str. 1003-1032) 

1.4. Zgodnie z art. 264a ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska Komendant 
Wojewódzki opiniował sporządzane przez zakłady o dużym ryzyku wystąpienia 
awarii programy zapobiegania poważnym awariom przemysłowym (dalej: PZA). 
Opiniowanie tych programów oraz ich zmian odbywało się przez wyznaczonego 

                                                      
3 Regulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej z dnia 9 lipca 2012 r. 
4 Na podstawie wojewódzkiego katalogu zagrożeń, który jest aktualizowany (m.in. na podstawie danych przesyłanych przez 
Komendy Miejskie/Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa wielkopolskiego) dwa razy do roku tj. do 10 
lutego i do 10 sierpnia każdego roku. 
5 Obowiązek wynikający z art. 263 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, ze 
zm.) – dalej: ustawa Prawo ochrony środowiska 
6 W dniu 2 marca 2016 r. otrzymano żądany wykaz z Zakładu C., a w dniu 24 lutego 2016 r. z Zakładu R. 
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funkcjonariusza/funkcjonariuszy Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy 
Wojewódzkiej. W przypadku zgłoszenia uwag wydawany był sprzeciw do PZA 
w drodze decyzji administracyjnej. 

Do Komendy Wojewódzkiej: w 2015 r. wpłynął jeden wniosek o zaopiniowanie PZA, 
w 2016 r. wpłynęły 23 wnioski, a w 2017 r. - cztery. Negatywnie zaopiniowano 
8 PZA: sześć w 2016 r. (w tym jeden odnośnie wniosku, który wpłynął w 2015 r.) 
i dwa w 2017 r. Nie zgłoszono uwag do 17 PZA wniesionych w 2016 r. i jednego - 
w 2017 r. Po przekazaniu uwag na spotkaniach roboczych lub podczas czynności 
kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w zakładzie, wycofano dwa wnioski 
o zaopiniowanie PZA (jeden w 2016 r. i jeden w 2017 r.). Na dzień zakończenia 
kontroli trzy zakłady nie posiadały pozytywnie zaopiniowanego PZA (były w trakcie 
ich zatwierdzania). Pozostałe zakłady z terenu województwa wielkopolskiego 
posiadają pozytywnie zaopiniowane PZA. 
W Komendzie nie funkcjonują pisemne procedury, które regulowałyby sposób 
opiniowania PZA. Funkcjonariusze z Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego, którzy 
oceniają PZA byli odpowiedzialni za dopilnowanie terminów ustawowych oraz za 
ocenę merytoryczną dokumentów. Komendant wyjaśnił, że ze względu na sprawny 
przebieg opiniowania dokumentacji nie stwierdzono konieczności wprowadzania 
procedur w tym zakresie. 
W przypadku zgłoszenia uwag do przedłożonej dokumentacji, do prowadzącego 
zakład wysyłane było pismo w celu wyeliminowania stwierdzonych 
nieprawidłowości. W przypadku oceny pozytywnej programu, odnotowywano jego 
zaakceptowanie. Podczas przeprowadzanych czynnościach kontrolno-
rozpoznawczych funkcjonariusze Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego sprawdzali 
m.in. czy opracowany PZA dla zakładu wymaga aktualizacji. W przypadku 
konieczności zaktualizowania PZA Komendant w drodze decyzji administracyjnej 
wzywał do przedłożenia i zaktualizowania dokumentu. W okresie objętym kontrolą 
NIK, po przeprowadzonych czynnościach kontrolno-rozpoznawczych Komendant 
Wojewódzki decyzją administracyjną nakazał zaktualizować PZA w dwóch 
zakładach (w jednym z nich dwukrotnie). Dodatkowo jeden zakład wezwano pismem 
do przedłożenia PZA7. W jednym przypadku zakład, po przeprowadzonych 
czynnościach kontrolno-rozpoznawczych, nie otrzymał wezwania do aktualizacji 
PZA ze względu na szereg istotnych nieprawidłowości w zakresie przestrzegania 
przepisów o ochronie środowiska, a Komendant Wojewódzki wstrzymał użytkowanie 
zakładu8. 

(dowód: akta kontroli str. 1033-1117) 

1.5. Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz 
niektórych innych ustaw, prowadzący istniejący zakład był zobowiązany do 
przedłożenia Komendantowi, w terminie do 1 czerwca 2016 r.9, raportu 
o bezpieczeństwie (dalej: RoB). Do Komendanta Wojewódzkiego: w 2015 r. wpłynął 
jeden wniosek, a w roku 2016 r. wydana została decyzja o odmowie jego 
zatwierdzenia; w 2016 r. wpłynęło 20 wniosków - 12 z nich zostało zatwierdzonych, 
a w przypadku ośmiu wydano decyzje odmawiające zatwierdzenia RoB10, w 2017 r. 
wpłynęło sześć wniosków, zatwierdzono trzy raporty o bezpieczeństwie, a jeden 
wniosek został wycofany. 

Każda decyzja administracyjna Komendanta Wojewódzkiego dotycząca zakładów 
o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przesyłana była do 

                                                      
7 WZ.5586.17.4.2016 z dnia 18.07.2016 r. 
8 Decyzją nr 14/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. znak WZ.5586.19.12.2017. 
9 Przepisu tego nie stosuje się jeżeli informacje zawarte we wcześniejszym raporcie są aktualne i zgodne z wymogami 
określonymi w art. 253 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. 
10 Cztery decyzje wydano w 2016 r., a dwie w 2017 r. 
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wiadomości Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz właściwej 
komendy powiatowej/miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. 
Dokonana w toku kontroli analiza dokumentacji przedłożonej przez 10 zakładów 
o dużym ryzyku wystąpienia awarii wykazała, że zatwierdzane raporty 
o bezpieczeństwie spełniały wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie raportu o bezpieczeństwie zakładu 
o dużym ryzyku11. 
Obowiązek przedłożenia zaktualizowanego RoB sprawdzany był podczas czynności 
kontrolno-rozpoznawczych prowadzonych raz w roku w każdym zakładzie. Po 
stwierdzeniu w trakcie kontroli, że dany zakład nie zaktualizował RoB, decyzją 
Komendy nakazywano przedłożyć i zaktualizować raport o bezpieczeństwie. 
W okresie objętym kontrolą wydano cztery takie decyzje. Dodatkowo, jeden 
prowadzący zakład był wzywany pismem do przedłożenia RoB. W przypadkach tych 
zakłady przesyłały poprawioną dokumentację, która była ponownie opiniowana i na 
tej podstawie wydawano odpowiednie decyzje. 
W okresie objętym kontrolą wydano również jedną decyzję nakazującą uzupełnienie 
raportu o bezpieczeństwie. W jednym przypadku zakład, po przeprowadzonych 
czynnościach kontrolno-rozpoznawczych, nie otrzymał wezwania do przedłożenia 
RoB ze względu na szereg istotnych nieprawidłowości w zakresie przestrzegania 
przepisów o ochronie środowiska, w którym to przypadku Komendant Wojewódzki 
wstrzymał użytkowanie zakładu12. 

(dowód: akta kontroli str. 403-442, 1033-1117) 

1.6. Wewnętrzne plany operacyjno-ratownicze (dalej: WPOR) lub jego aktualizacje, 
które były przekazywane do opiniowania do Komendy Wojewódzkiej, kierowano do 
Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego, a Naczelnik Wydziału wyznaczał 
funkcjonariusza/funkcjonariuszy do oceny merytorycznej przedłożonej dokumentacji. 
WPOR przekazywany był także do Wydziału Operacyjnego w celu zaopiniowania 
części operacyjno - ratowniczej. W przypadku uzyskania pozytywnej opinii Wydziału 
Operacyjnego KW PSP oraz braku uwag z Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego, 
Komendant opiniował WPOR w formie „milczącej zgody”.  
W okresie objętym kontrolą: zaopiniowano pozytywnie 11 wewnętrznych planów 
operacyjno-ratowniczych, wydano trzy decyzje wnoszące sprzeciw oraz dla dwóch 
zakładów opiniowanie było w toku. Treść zaopiniowanych pozytywnie planów była 
zgodna z wymogami rozporządzenia.  
W przypadku jednego zakładu, po przeprowadzonych czynnościach kontrolno-
rozpoznawczych, Komendant Wojewódzki wydał decyzję nr 39/2017 z dnia 
2 sierpnia 2017 r.13, nakazującą zaktualizowanie i przedłożenie WPOR. 
Dokumenty zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, tj. 
programy zapobiegania awariom, raporty o bezpieczeństwie, wewnętrzne plany 
operacyjno-ratownicze, zawierały informacje dotyczące przyjęcia na teren zakładu 
oraz wydania substancji niebezpiecznych. Uwzględniały one specyfikę danego 
przedsiębiorstwa i były ujmowane w wewnętrznych procedurach lub instrukcjach, 
stanowiących części składowe poszczególnych dokumentów. 

(dowód: akta kontroli str. 403-442, 1033-1117) 

1.7. W okresie objętym kontrolą NIK, nie było konieczności ustalenia grupy 
zakładów, których zlokalizowanie względem siebie może spowodować efekt domina. 
Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych, prowadzonych, co najmniej raz 
w roku w każdym zakładzie o dużym ryzyku powstania poważnej awarii 

                                                      
11 Dz.U. z 2016 r. poz. 287 (wcześniej obowiązywało w tym zakresie rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu 
o dużym ryzyku (Dz. U. Nr 104, poz. 970 ze zm.). 
12 Decyzją nr 14/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. znak WZ.5586.19.12.2017. 
13 WZ.5586.7.10.2017. 
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przemysłowej, weryfikowane było bezpośrednie sąsiedztwo zakładu w porównaniu 
do przedłożonej dokumentacji, wymaganej przepisami o ochronie środowiska, 
w kontekście możliwości powstania efektu domina. I tak podczas czynności 
kontrolno-rozpoznawczych w zakładzie P., stwierdzono, że w bezpośrednim 
sąsiedztwie prowadzone są prace montażowo - budowlane od strony południowo-
wschodniej zakładu na terenie Węzła Przesyłowego Odolanów. W dniu kontroli 
(18 maja 2017 r.) przedłożono protokół z ustaleń zasad współdziałania w zakresie 
organizacji ochrony przeciwpożarowej w razie wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej. Ustalono, że po pozyskaniu informacji o zakończeniu budowy 
i przystąpieniu do odbioru technicznego obiektów Komenda planuje analizę 
konieczności ustalenia grupy zakładów, których zlokalizowanie względem siebie 
może spowodować efekt domina. 

(dowód: akta kontroli str. 1040-1117) 

1.8. W okresie objętym kontrolą zostały przygotowane oraz zatwierdzone dwie 
aktualizacje Zewnętrznych Planów Operacyjno-Ratowniczych. Ponadto, w tym 
okresie, sporządzono projekty lub aktualizacje zewnętrznych planów operacyjno- 
ratowniczych dla zakładów o dużym ryzyku.  
Komendant Wojewódzki wyjaśnił, że w 2015 r. nastąpiła nowelizacja ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, a w konsekwencji nastąpiła również 
nowelizacja Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze14. 
W związku z powyższym prowadzący zakłady o dużym ryzyku zobowiązani byli do 
opracowania wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych, a to skutkowało 
odstąpieniem od zatwierdzenia przygotowanych projektów zewnętrznych planów 
operacyjno-ratowniczych dla zakładów o dużym ryzyku. 

W 2015 r. Komendant, w nawiązaniu do przesłanego wniosku z zakładu dużego 
ryzyka spółki R., zawierającego analizę przedstawionych przez zakład obliczeń 
wskazujących, że nie występuje ryzyko rozprzestrzenienia się skutków awarii poza 
teren zakładu, na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska wydał 
decyzję w sprawie odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-
ratowniczego. 

(dowód: akta kontroli str. 647-731, 1041) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

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

2.1. Komendant Wojewódzki prowadził czynności kontrolno-rozpoznawcze w ZDR 
na podstawie art. 269 oraz art. 269a ustawy Prawo ochrony środowiska. Dotyczyły 
one spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładach, rozpoznawania 
miejscowych zagrożeń oraz możliwości i warunków prowadzenia działań 
ratowniczych. W ramach czynności kontrolnych analizowano informacje zawarte 
w dokumentach przedkładanych przez zakłady, tj. w zgłoszeniu zakładu, programie 
zapobiegania awariom, raporcie bezpieczeństwie, wewnętrznym planie operacyjno-
ratowniczym. W przypadku występowania w zakładzie materiałów niebezpiecznych, 
w protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych podawano informacje na temat 
ich ilości, miejsc magazynowania oraz procesu technologicznego. Sprawdzano, czy 

                                                      
14 Z dnia 8 czerwca 2016 r. 
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w zakładzie nie dochodziło do czynności zabronionych, w tym także z udziałem 
towarów niebezpiecznych, o których mowa w rozdziale drugim rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów15. 
Jak wynika z dokumentów znajdujących się w Komendzie Wojewódzkiej, 
funkcjonariusze z komend powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej 
przeprowadzali planowe czynności kontrolno-rozpoznawcze z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej w obiektach zlokalizowanych na terenie danego powiatu. 
Komendant Wojewódzki wyjaśnił, że poza obowiązkiem kontrolowania warunków 
z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w przypadku przesłanek, że na terenie 
danego zakładu mogą znajdować się substancje niebezpieczne, sprawdzane były 
ilości i rodzaje substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do 
zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej. 

(dowód: akta kontroli str. 914-936) 

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy Prawo ochrony 
środowiska, zgodnie z art. 354 pkt 2 ww. ustawy, Komendant Wojewódzki 
zawiadamiał o popełnieniu wykroczenia komendę Policji właściwą dla miejsca 
lokalizacji zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 
W 2016 r. wysłano trzy pisma do właściwych komend Policji (dwa pisma do 
Komendy Policji w Koninie, jedno pismo do Komendy Policji w Ostrzeszowie), 
a w 2017 r. - jedno pismo do Komendy Policji w Ostrzeszowie. 

(dowód: akta kontroli str. 403-442, 1033-1117) 

2.2. W okresie objętym kontrolą NIK do Komendy Wojewódzkiej wpłynęły trzy 
informacje, że na danym terenie funkcjonują zakłady, w których znajdują się 
substancje niebezpieczne. Po otrzymaniu informacji Komenda Wojewódzka 
podejmowała działania mające na celu zweryfikowanie, czy dany zakład funkcjonuje 
z naruszeniem przepisów o ochronie środowiska. W jednym przypadku 
przeprowadzona kontrola potwierdziła, że na terenie zakładu znajdował się 
magazyn z substancjami niebezpiecznymi (w kategorii E1 - H400 i H410). Do Policji 
przesłane zostało zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu wykroczenia. 
Komendant Wojewódzki 28 września 2016 r.16 wydał decyzję nakazującą spółce 
ograniczyć, w sposób bezpieczny, stany magazynowe magazynowanych substancji 
niebezpiecznych poniżej ilości progowych. Zakład przekazał informacje o zawarciu 
porozumienia w sprawie zmiany lokalizacji magazynowanych substancji 
niebezpiecznych, a także informację, iż stan magazynowy dla substancji 
niebezpiecznych znajdujących się w przedmiotowym zakładzie został 
zminimalizowany i nie przekracza dopuszczalnych. Zakład do którego przewieziono 
substancję, jako zakład o dużym ryzyku jest kontrolowany corocznie. W drugim 
przypadku kontrola nie wykazała, by w przedmiotowym zakładzie magazynowane 
były substancji niebezpieczne. 

Ponadto, jak wyjaśnił Komendant Wojewódzki, funkcjonariusze z komend 
powiatowych/miejskich z terenu województwa wielkopolskiego, przeprowadzają 
czynności kontrolno-rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej 
w obiektach zlokalizowanych na terenie danego powiatu na wniosek wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta (np. skargi). W okresie objętym kontrolą NIK, do 
Komendy Wojewódzkiej nie wpłynęła żadna informacja, aby na terenie tych 
kontrolowanych obiektów stwierdzono substancje niebezpieczne w ilościach 
kwalifikujących zakład jako ZDR. 

(dowód: akta kontroli str. 997-1032) 

                                                      
15 Dz. U. Nr 109, poz. 719. 
16 Nr 49/2016. 
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2.3. Komenda przeprowadzała analizę złożonej dokumentacji przez ZDR tj. m. in. 
programu zapobiegania awariom, raportu o bezpieczeństwie i wewnętrznego planu 
operacyjno-ratowniczego. W przypadku zgłoszenia wniosku przez nowy zakład lub 
stwierdzenia istotnych zmian w dokumentacji istniejącego zakładu, Komendant 
Wojewódzki polecał przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych. 
Dodatkowo, po zdarzeniach (np. pożary), w których brały udział jednostki ochrony 
przeciwpożarowej, sporządzane były meldunki ze zdarzenia, w którym mogą zostać 
zawarte informacje o możliwości występowania substancji niebezpiecznych na 
terenie danego obiektu. 
Zgodnie z art. 263 ustawy Prawo ochrony środowiska, prowadzący zakład o dużym 
ryzyku był zobowiązany do dostarczenia, m.in. komendantowi wojewódzkiemu 
Państwowej Straży Pożarnej, wykazu zawierającego dane o rodzaju, kategorii 
i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu, a także do 
corocznego aktualizowania wykazu, według stanu na dzień 31 grudnia (co zostało 
opisane w pkt pierwszym niniejszego wystąpienia). Po otrzymaniu, od zakładów 
o dużym ryzyku ww. wykazu, Komenda Wojewódzka analizowała je w kontekście: 
czy ilość, rodzaj substancji niebezpiecznych jest mniejsza lub równa ilości 
przedłożonej w zgłoszeniu zakładu. W wyniku analizy przeprowadzonej w 2016 r. 
uznano, że wykaz przesłany przez spółkę R. zawiera większe ilości 
magazynowanych substancji niż zakład zadeklarował w zgłoszeniu. 
Przeprowadzono czynności kontrolno-rozpoznawcze, w wyniku których stwierdzono 
przekroczenie ilości magazynowanych substancji niebezpiecznych oraz rodzaju 
magazynowanych substancji. W związku z powyższym, Komendant Wojewódzki 
w dniu 8 marca 2016 r. wydał decyzję, w której nakazał spółce ograniczyć 
magazynowanie w ww. obiekcie substancji niebezpiecznych do wartości przyjętych 
w zgłoszeniu, a decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, ze względu na 
ochronę zdrowia lub życia ludzkiego. Komenda przekazała również do WIOŚ 
informację, że zakład wprowadził istotną zmianę ilości magazynowanych substancji 
niebezpiecznych. 

Komenda Wojewódzka kontroluje także ilość i rodzaj substancji niebezpiecznych 
każdorazowo podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych 
w ZDR, co najmniej raz w roku, a w ZZR, co najmniej raz na 3 lata. W przypadku 
stwierdzania nieprawidłowości nakazywano podjęcie działań w celu ich usunięcia.  

Komendant wyjaśnił, że realizując obowiązki służbowe z zakresu działalności 
operacyjnej, jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej województwa 
wielkopolskiego dokonują również tzw. rozpoznań operacyjnych obiektów. Podczas 
ww. działań funkcjonariusze jednostek ratowniczo-gaśniczych (dalej: JRG) 
zapoznawali się z charakterystycznymi obiektami. Dobór obiektów opiera się 
głównie na wiedzy i doświadczeniu kadry dowódczej. Rozpoznanie potwierdzane 
było wypełnieniem karty obiektu. Przedmiotowe karty dostępne były dla wszystkich 
funkcjonariuszy danej JRG, a ponadto przekazywane były wraz z zapisanymi tam 
uwagami do pionów kontrolno-rozpoznawczych i stanowisk kierowania. 

W ramach nadzoru sprawowanego nad działalnością podległych komend 
powiatowych i miejskich, Komendant Wojewódzki zapewnił przepływ informacji 
w zakresie dotyczącym substancji niebezpiecznych. Podczas narad omawiane były 
zagadnienia związane z prowadzeniem czynności kontrolno-rozpoznawczych 
w zakładach o zwiększonym ryzyku wystąpienie poważnej awarii przemysłowej, 
a także w zakładach niezakwalifikowanych do ZZR i ZDR. Przekazywane były 
również informacje, w jaki sposób rozpoznać czy magazynowane substancje były 
substancjami niebezpiecznymi. 
Komendy miejskie/powiatowe po przeprowadzonych czynnościach kontrolno- 
rozpoznawczych przesyłają do Komendy Wojewódzkiej protokół z kontroli oraz 
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dokumentację pokontrolną. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności 
kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną, 
dwa razy w roku komendy miejskie/powiatowe przesyłają do Komendy 
Wojewódzkiej sprawozdania dotyczące m.in. liczby zakładów o zwiększonym ryzyku 
oraz prowadzonych postępowań administracyjnych. 
Dodatkowo, raz w roku, sporządzane jest „Podsumowanie czynności kontrolno- 
rozpoznawczych w zakładach zwiększonego i dużego ryzyka na terenie 
województwa wielkopolskiego za dany rok”, które zakończone było wnioskami, 
a w razie konieczności, zaleceniami do wykonania. 
Komendant Wojewódzki wyjaśnił, że przekazywanie informacji i szkolenia 
w powyższym zakresie, przyczyniły się do częstszych weryfikacji, podczas kontroli 
magazynowanych substancji niebezpiecznych. Z uwagi na bardzo dobry przepływ 
informacji pomiędzy komendami powiatowymi/miejskimi, a Komendą Wojewódzką, 
nie ma konieczności sporządzania sformalizowanych procedur w zakresie 
przepływu informacji pomiędzy komendami. 

(dowód: akta kontroli str. 997-1117) 

2.4. Komenda nie występowała do Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego 
(dalej: WITD) o uzyskanie rocznych sprawozdań z działalności w zakresie przewozu 
drogowego towarów niebezpiecznych. Podczas opracowywania corocznych „Analiz 
zagrożeń z terenu woj. wielkopolskiego” opierano się na danych pozyskanych od 
komend powiatowych/miejskich. Jednym z kryteriów podlegających ocenie był 
stopień zagrożenia gmin i powiatów przez transport kolejowy oraz drogowy towarów 
niebezpiecznych. 
Komendant Wojewódzki wyjaśnił, że na tej podstawie Komenda była w stanie 
w cyklu corocznym monitorować poziom zagrożenia związany z przewozem 
drogowym towarów niebezpiecznych. Ponadto, opierano się na dostępnych danych 
pozyskanych z programu Systemu Wspomagania Decyzji (dalej: SWD). Brak 
regulacji zobowiązującej do przekazywania sprawozdań do właściwych organów 
PSP przez WITD, nie stanowił problemów ani utrudnień w realizacji obowiązków 
związanych z organizacją i funkcjonowaniem KSRG. 
Komenda nie podejmowała działań w celu uzyskania informacji z innych instytucji 
o zdarzeniach drogowych w przewozie towarów niebezpiecznych. Informacje te 
pozyskiwano z bazy SWD, w której wyszczególniono zdarzenia pojazdów ADR, 
z wykazem użytego sprzętu służącego do pompowania substancji niebezpiecznych. 
Ponadto w kontaktach roboczych z WITD ustalono, że na chwilę obecną instytucja 
ta nie prowadzi rejestru wypadków z udziałem pojazdów przewożących towary 
niebezpieczne.  
W okresie objętym kontrolą Komenda Wojewódzka prowadziła wspólne kontrole 
z innymi podmiotami (Państwowa Inspekcja Pracy i WIOŚ) w wybranych ZZR i ZDR, 
które typowane były przez Komendę Główną PSP. W 2016 r.17 wytypowano do 
wspólnej kontroli zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 
Bazę Paliw w J. Podczas kontroli Komenda Wojewódzka nie stwierdziła 
nieprawidłowości z zakresu objętego kontrolą. Jak wyjaśnił Komendant wspólne 
kontrole zdecydowanie utrudniają i wydłużają czas kontroli. 

Komenda Wojewódzka nie odnotowała przypadków, w których stwierdzono 
utrudnienia w realizacji czynności kontrolno-rozpoznawczych w ZDR i ZZR ujętych 
w rocznych planach kontroli, w związku z przepisami rozdziału 5 ustawy z dnia 
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej18, które ograniczają liczbę 
kontroli u przedsiębiorcy. 

                                                      
17 Pismem BZ-I-0754/23-1/16 z dnia 3 października 2016 r. 
18 Dz.U. z 2016 r., poz. 1829 ze zm. 
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(dowód: akta kontroli str. 1033-1041) 

2.5. Od 2015 r. Komendant Wojewódzki wspólnie z WIOŚ opracowują plan kontroli 
planowych. Kontrole w zakładach o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej, planowane i przeprowadzane są raz na rok, a w zakładach 
o zwiększonym ryzyku, co najmniej raz na 3 lata. 
Do opracowania planu kontroli nie wykorzystywano informacji o kontrolach z innych 
inspekcji uprawnionych do przeprowadzania kontroli w zakładach, na drogach 
i parkingach określonych w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych.  
Kontrole planowe prowadzone były w oparciu o ustawę o Państwowej Straży 
Pożarnej i ustawę o ochronie środowiska oraz w oparciu o dobrą praktykę 
kontrolujących. W KW PSP w Poznaniu funkcjonują niżej wskazane zasady 
prowadzenia kontroli planowych: 

 plan kontroli, uzgodniony z WIOŚ udostępniany jest komendom 
powiatowym/miejskim, w celu uwzględnienia kontroli w ZDR we własnym 
harmonogramie kontroli na dany rok, 

 w uzgodnieniu z daną komendą powiatową/miejską, na terenie której 
znajduje się ZDR, oraz z prowadzącym zakład, ustalany jest termin kontroli, 

 przed przystąpieniem do kontroli, Komendant Wojewódzki, upoważnia 
wyznaczonych funkcjonariuszy do przeprowadzenia czynności kontrolno- 
rozpoznawczych w ZDR, a właściwy terenowo komendant powiatowy/miejski 
upoważnia wyznaczonych funkcjonariuszy z KM/KP PSP, 

 przed przystąpieniem do czynności kontrolno-rozpoznawczych w ZDR 
funkcjonariusze KW PSP sporządzają program kontroli, w oparciu o który 
realizowana jest kontrola, 

 z kontroli sporządzany jest protokół. 
Kontrole pozaplanowe prowadzone są w zależności od potrzeb kontroli tj.: 

 w przypadku kontroli prowadzonej po powzięciu informacji o możliwości 
występowania w zakładzie zagrożenia życia ludzi lub bezpośredniego 
niebezpieczeństwa powstania pożaru, lub poważnej awarii przemysłowej 
upoważnienie do kontroli wręczane jest w chwili przystąpienia do czynności 
kontrolno-rozpoznawczych, bez wcześniejszego informowania kontrolowanego 
podmiotu. O kontroli telefonicznie informowany jest właściwy KM/KP PSP, który 
niezwłocznie upoważnia funkcjonariuszy z KM/KP PSP do przeprowadzenia 
czynności kontrolno-rozpoznawczych. Kontrola prowadzona jest wspólnie przez 
KM/KP PSP i KW PSP w Poznaniu, 

 w przypadku kontroli pozaplanowej wynikającej z innych okoliczności (nowe 
zgłoszenie zakładu, wniosek prowadzącego zakład) Komendant Wojewódzki 
decyduje o przystąpieniu do kontroli w danym zakładzie. Zasady postępowania 
są takie same jak powyżej, z uwzględnieniem informowania podmiotu, co 
najmniej 7 dni przed kontrolą. 

Komenda Wojewódzka raz w roku przeprowadza tzw. „Analizę przeprowadzonych 
czynności kontrolno-rozpoznawczych i dużych ryzyk wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej na terenie Wielkopolski”. Sprawdzane jest wówczas m.in. czy 
wszystkie KM/KP PSP przeprowadziły zaplanowane czynności kontrolno-
rozpoznawcze w zakładach o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej.  

Pismem z dnia 19 września 2016 r. Komendant Wojewódzki polecił komendantom, 
na terenie działania których znajduje się jeden lub dwa zakłady o zwiększonym 
ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej, przeprowadzenie czynności kontrolno-
rozpoznawczych nie rzadziej niż raz na dwa lata oraz w terminie do dnia 20 
września każdego roku, przesyłać do Komendy Wojewódzkiej informacje dotyczące 
planowanych kontroli w ZZR na kolejny rok.  
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W Komendzie Wojewódzkiej, nie był w 2015 r. formalnie sporządzany program 
i zakres kontroli, a kontrole realizowane były na podstawie dobrej praktyki 
i doświadczenia kontrolujących. Kontrole obejmowały m.in. analizę danych 
zawartych w przedłożonej do Komendy Wojewódzkiej dokumentacji (zgłoszenie 
zakładu, program zapobiegania awariom, raport o bezpieczeństwie i wewnętrzny 
plan operacyjno-ratowniczy), a także sprawdzenie czy prowadzący zakład wdrożył 
system zarządzania bezpieczeństwem, o którym mowa w art. 252 ustawy Prawo 
ochrony środowiska. 
Od 2016 r. przed przystąpieniem do planowej kontroli w ZDR (uwzględnionej 
w planie kontroli uzgodnionym przez WKW PSP i WIOŚ) sporządzany był program 
kontroli. Analiza przeprowadzona 10 wybranych losowo programów i protokołów 
kontroli wykazała, że: 

 w programach kontroli zapisano m.in. ogólne informacje dotyczące 
kontrolowanego zakładu, odniesienie się do ostatniej kontroli oraz szczegółowo 
opisany zakres prowadzonej kontroli. W zależności od potrzeb kontroli, program 
kontroli był odpowiednio modyfikowany. W szczegółowym opisie zapisano, że 
podczas przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakładzie, 
sprawdzane będą m.in. instrukcje bezpiecznego funkcjonowania instalacji, 
w której znajduje się substancja niebezpieczna, przewidziane dla normalnej 
eksploatacji instalacji, a także konserwacji i czasowych przerw w ruchu, 
techniczne środki zabezpieczeń znajdujące się na stanowisku 
załadunku/rozładunku autocystern oraz czy techniczne środki zabezpieczeń 
dedykowane dla załadunku autocystern poddawane były przeglądom, 

 w protokole kontroli szczegółowo opisano sprawdzone systemy 
zabezpieczeń, m.in. znajdujące się na stanowisku autocystern, procedury 
dotyczące załadunku autocystern. Dodatkowo opisano zweryfikowanie 
znajomości procedur technologicznych przez pracowników - dotyczących 
załadunku autocystern, mechaniki pomp i sprężarek.  

(dowód: akta kontroli str. 443-646, 914-936) 
Kontrole powtórne w ZDR realizowane były zgodnie z ustawą Prawo ochrony 
środowiska, tj. w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli na terenie ZDR, 
która wykazała istotne naruszenie w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących 
przeciwdziałania awarii przemysłowej. 
W 2016 r. przeprowadzono jedną kontrolę powtórną, która jednocześnie była 
kontrolą planową uwzględnioną w rocznym planie kontroli. Miała ona na celu m.in. 
sprawdzenie wykonania obowiązków wskazanych w decyzji Komendanta 
Wojewódzkiego i potwierdziła ich wykonanie.  
W 2017 r. przeprowadzono 3 kontrole powtórne. W dwóch przypadkach toczą się 
postępowania odwoławcze, które prowadzi Komenda Główna PSP, a w jednej 
wydane zostały dwa upomnienia. Na początku listopada 2017 r. planowane jest 
przeprowadzenie dodatkowej kontroli, podczas której będzie przeprowadzona 
weryfikacja, czy obowiązki wskazane w upomnieniach zostały zrealizowane.  
W okresie objętym kontrolą NIK, Komenda Wojewódzka zaplanowała 
przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych we wszystkich zakładach 
o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, znajdujących się na 
terenie województwa wielkopolskiego. Plan kontroli obejmował wszystkie zakłady 
o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Wszystkie kontrole 
zostały przeprowadzone. 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

Ustalone 
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3. Przygotowanie specjalistycznych grup ratowniczych 
oraz baz sprzętu specjalistycznego do działań z zakresu 
ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego 

Poziom ilości sprzętu Komendant Wielkopolski ustalił w tabeli wyposażenia, która 
zawierała wykaz wyposażenia komend powiatowych/miejskich PSP, 
z uwzględnieniem indywidualnej oceny zagrożenia dla każdej komendy, zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 2014 roku 
w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych 
Państwowej Straży Pożarnej19.  
Przygotowując się do ustalenia wielkości określonych w „tabeli wyposażenia”, 
w Komendzie Wojewódzkiej odbyły się w 2015 r. spotkania robocze 
z przedstawicielami wszystkich komend powiatowych/miejskich. Podczas tych 
spotkań ustalono indywidualne wielkości normatywu w zależności od lokalnych 
zagrożeń i warunków naturalnych wynikających ze specyfiki zdarzeń drogowych, 
w tym z charakterystyki terenu i istniejących szlaków komunikacyjnych. Określony 
w tabelach wyposażenia normatyw dla województwa wielkopolskiego zakłada stan, 
jaki powinien zostać osiągnięty. 

Po akcjach ratowniczych wyposażenie było sukcesywnie uzupełniane, w zakresie 
zużytych, uszkodzonych lub zniszczonych jego elementów składowych, do stanu 
ustalonego przez Komendę Wojewódzką. W zakresie grup specjalistycznych 
Komenda Wojewódzka prowadzi codzienny monitoring gotowości grup 
specjalistycznych. Ponadto grupy specjalistycznie, co roku przesyłają do Komendy 
Wojewódzkiej plany zakupów na najbliższe trzy lata. Plany uwzględniają braki 
sprzętowe do normatywu, braki wynikające z czasookresów użytkowania sprzętu 
oraz braki wynikające z zużycia sprzętu w czasie akcji. Ponadto w przypadku 
zdarzeń, w czasie których zużytych lub uszkodzonych zostało dużo sprzętu, 
Komenda Wojewódzka bezpośrednio włącza się w odbudowanie gotowości np. 
zwracając się do Wojewody z prośbą o wsparcie w odtworzeniu gotowości. 

W skład wojewódzkiej bazy sprzętu specjalistycznego i środków gaśniczych, 
wchodzą m. in. pojazdy specjalne. W odniesieniu do tych pojazdów na terenie 
województwa wielkopolskiego brakuje jednego lekkiego samochodu rozpoznania 
chemicznego, jednego ciężkiego samochodu ratownictwa technicznego oraz dwóch 
średnich samochodów ratownictwa technicznego, w odniesieniu do minimum 
wskazanego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie 
szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży 
Pożarnej. Powodem różnic pomiędzy wielkością określoną w rozporządzeniu, 
a stanem faktycznym, był brak środków finansowych. 

Komenda Wojewódzka corocznie składała wnioski o dofinansowanie zadań przez 
Województwo Wielkopolskie oraz Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto komendy powiatowe i miejskie 
Państwowej Straży Pożarnej składały do Komendanta Głównego Państwowej Straży 
Pożarnej wnioski o dofinansowanie zakupów ze środków finansowych 
pochodzących z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego 
ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń.  
Z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu, Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej województwa 
wielkopolskiego, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i budżetu państwa, 
w 2015 r. zakupiono pojazdy o wartości 4.961,01 tys. zł, a w 2016 r. o wartości 
3.883,28 tys. zł. Dodatkowo, w ramach zadania „Zakup specjalistycznego sprzętu 

                                                      
 

Opis stanu 
faktycznego 



 

13 

i wyposażenia do przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska dla 
Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa wielkopolskiego” zakupiono 
sprzęt specjalistyczny o wartości 2.848,79 tys. zł. W ramach wsparcia z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i dofinansowania ze środków finansowych z rezerwy celowej 
budżetu państwa na „Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę wyeksploatowanego 
sprzętu w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej”, zakupiono 
sprzęt o wartości 358,50 tys. zł. Także w 2017 r. Komenda Wojewódzka planuje 
zakupić łącznie sprzęt o wartości 3.252,00 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 865-913) 

Komendant Wojewódzki nie zapewnił w odniesieniu do pojazdów specjalnych 
(rozpoznania chemicznego i ratownictwa technicznego) minimalnego wymaganego 
stanu wskazanego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie 
szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży 
Pożarnej. 

Jak wyjaśnił Komendant w wyniku podjętych działań zakup brakującego sprzętu 
wpisano m. in. do projektu „Usprawnienie systemu ratowniczego w transporcie 
kolejowym”. Planowana realizacja zamówienia przewidziana jest pierwszej połowie 
2018 r. Podał on także, że ograniczone środki finansowe nie pozwalają na 
uzupełnienie normatywu wszystkich pozycji sprzętowych jednocześnie. W celu ich 
uzupełnienia do normatywu wskazanego w tabelach wyposażenia oraz wymiany 
zużytych pojazdów w 2015 r. roku zakupiono łącznie 86 środków transportu (w tym 
54 samochody, 22 przyczepy, 4 kontenery, 4 quady i 2 amfibie), natomiast w 2016 r. 
zakupiono 14 samochodów pożarniczych. 

(dowód: akta kontroli str. 865-913) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie z nieprawidłowością działalność 
kontrolowanej jednostki w badanym obszarze. 

4. Organizacja Krajowego Systemu Ratowniczo 
Gaśniczego w zakresie dotyczącym ratownictwa 
technicznego i chemiczno-ekologicznego 

4.1. Realizując w latach 2015 – 2017 (I połowa) zadania określone 
w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 
2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego20 (dalej: rozporządzenie o KSRG), Komendant Wojewódzki zapewnił na 
obszarze województwa organizację KSRG, uwzględniającą specyfikę prowadzenia 
działań ratowniczych związanych z zagrożeniem awariami technicznymi, 
chemicznymi, ekologicznymi podczas przygotowywania przesyłek z TN do przewozu 
transportem drogowym. 
Dokumentacja funkcjonowania KSRG, w tym dotycząca zagrożeń związanych 
z przygotowaniem i ekspedycją TN z ZZR i ZDR, obejmowała w szczególności: 

 opracowanie analiz zagrożeń oraz analiz zabezpieczenia operacyjnego, 

 opracowanie wojewódzkiego planu ratowniczego, 

 opracowanie analizy gotowości operacyjnej (gotowość operacyjna 
realizowana była również na bieżąco w Systemie Wspomagania Decyzji), 

 opracowanie analizy ćwiczeń ratowniczych, 

 opracowanie planu ratowniczego. 
(dowód: akta kontroli str. 35-121, 256-402) 

                                                      
20 Dz.U. Nr 46 poz. 239. Od dnia 3 lipca 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w tym zakresie (Dz. U. poz. 1319). 
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4.2. W badanym okresie Komendant Wojewódzki ustanowił koordynatorów ds. 
ratownictwa technicznego oraz ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Zgodnie 
z „Zasadami organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w KSRG” oraz 
„Zasadami organizacji ratownictwa technicznego w KSRG” opracowano plan sieci 
rozwoju podmiotów realizujących zadania na poziomie podstawowym oraz 
specjalistycznym. 
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej21 zatwierdził plan rozwoju sieci 
ratownictwa specjalistycznego w zakresie ilości rozmieszczenia i docelowych 
poziomów gotowości poszczególnych grup specjalistycznych. Stan wyposażenia, 
wyszkolenia oraz gotowość do realizacji zadań na zadanym poziomie, był 
monitorowany poprzez zbieranie informacji dotyczących wyszkolenia oraz 
wyposażenia przez Komendę Wojewódzką22.  
Komendant Wojewódzki zarządzeniem z dnia 3 czerwca 2016 r. ustalił obszary 
chronione dla Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych woj. wielkopolskiego oraz ustalił 
zasady wzajemnej współpracy. 
Aktualny wykaz podmiotów planu sieci KSRG prowadzony jest na bieżąco w SWD. 
Komenda Wojewódzka23 przedstawiła także Komendzie Głównej propozycję 
rozszerzenia planu KSRG o 28 Ochotniczych Straży Pożarnych (dalej: OSP) 
w latach 2017-2020, na podstawie której ujęto w krajowym planie 27 OSP24.  

(dowód: akta kontroli str. 35-122, 256-402, 732-794, 1127-1179) 

4.3. Komendant wywiązał się z obowiązku opracowania planu ratowniczego na 
obszarze województwa. Opracowanie tego planu, a następnie jego aktualizacji, 
poprzedzone zostało analizami, o których w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia 
o KSRG.  

Komendant Wojewódzki nadzorował prawidłowość prowadzenia w podległych 
jednostkach Państwowej Straży Pożarnej dokumentacji funkcjonowania KSRG na 
terenie powiatów województwa wielkopolskiego, w szczególności poprzez: 

 opiniowanie25 powiatowych planów ratowniczych po zapoznaniu się 
z analizą zagrożeń i zabezpieczenia operacyjnego poszczególnych jednostek 
samorządu terytorialnego,  

 codzienne raportowanie poziomu gotowości sił i środków na terenie 
poszczególnych powiatów, 

 analizę dokumentacji konkretnych zdarzeń ratowniczych mających miejsce 
na obszarze właściwym dla danych komend.  

Analiza zabezpieczenia operacyjnego na obszarze województwa, służąca 
opracowaniu planu ratowniczego, uwzględniała specyfikę prowadzenia akcji 
ratowniczych związanych z awariami przemysłowymi (technicznymi, chemicznymi 
i ekologicznymi) oraz zagrożenia zidentyfikowane na podstawie analizy zagrożeń 
z uwzględnieniem ludności, zdarzeń z zakresu ratownictwa technicznego, 
chemicznego i ekologicznego występujących w przeszłości. Zidentyfikowane 
zagrożenia zostały odniesione do potencjału ratowniczego grup specjalistycznych. 
Geograficzne rozmieszczenie grup specjalistycznych zawiera prawdopodobne czasy 
ich przybycia na miejsce zdarzenia. Zgodnie z posiadaną dokumentacją 
planistyczną, maksymalne czasy dotarcia do zdarzenia, które zostały określone 
w zasadach organizacji ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz technicznego, 
były nieprzekroczone na terenie całego województwa wielkopolskiego. 

                                                      
21 Pismem CKR-II-0754/40-30/12. 
22 Pismo WR0754.117.2016 oraz codzienna analiza gotowości poszczególnych grup przez Stanowisko Kierowania 
Komendanta Wojewódzkiego (SKKW), następnie przekazywana do Stanowisko Kierowania Komendanta Głównego (SKKG). 
23 Pismem WR.0120.4.2.2016. 
24 Pismo CKR-II-0120/1-2/17. 
25 Raz w roku KW PSP w Poznaniu występuje do KM/KP PSP woj. wielkopolskiego z prośbą o przesłanie Powiatowych Planów 
Ratowniczych do zaopiniowania (np. pismo WR5553.16.2017). Po zweryfikowaniu zawartości planów Komendant Wojewódzki 
opiniuje przedmiotowe plany celem przedłożenia ich starostom/prezydentom miast (np. pismo WR5553.16.1.2017). 
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Analiza zagrożeń zawierająca stopnie zagrożenia gmin i powiatów, poddawana była 
weryfikacji raz do roku na poziomie powiatowym i wojewódzkim. Poprawność 
przekazywanych dokumentów w zakresie ustalania stopni zagrożenia dla gmin, 
należy do kompetencji właściwych komend powiatowych/miejskich Państwowej 
Straży Pożarnej. Na poziomie wojewódzkim sprawdzana była prawidłowość 
przyjętych stopni zagrożeń powiatów, poprzez porównanie przedstawionych 
informacji z danymi, które posiada Komenda Wojewódzka m.in. w zakresie ZZR 
i ZDR. W zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych analizowany był 
obszar wypadków z udziałem przewożonych substancji oraz udziału jednostek 
ochrony przeciwpożarowej. 
Komendant Wojewódzki wskazał, że każde określone zagrożenie oceniane było 
w skali pięciostopniowej od ZI do ZV z podziałem na gminy, a następnie powiaty. 
Otrzymywane dane nie wskazywały powtarzalności zdarzeń i miejsc z udziałem 
zakładów przemysłowych, rurociągów do transportu ropy naftowej i produktów 
naftowych oraz gazociągów, uzasadniających potrzebę zwiększenia działań przy 
udziale jednostek wchodzących w skład KSRG. 

Plany ratownicze sporządzone dla czterech powiatów26, na terenie których 
zlokalizowano zakłady z TN, zawierały wszystkie wymagane elementy określone 
w § 7 ust. 2 rozporządzenia o KSRG. W planach ujęto zagadnienia związane 
z zaistnieniem i neutralizowaniem awarii przemysłowych oraz działania z zakresu 
ratownictwa specjalistycznego.  

(dowód: akta kontroli str. 123-402, 795-832, 1122-1179) 

4.4. Na terenie województwa wielkopolskiego nie ma parkingów do awaryjnego 
odstawiania pojazdów przewożących towary niebezpieczne, odpowiadające 
wymaganiom rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 
2012 r w sprawie warunków technicznych parkingów, na które usuwane są pojazdy 
przewożące towary niebezpieczne27. 
Jak wyjaśnił Komendant Wojewódzki, PSP „nie potrzebuje danych na temat 
lokalizacji parkingów do awaryjnego odstawiania pojazdów przewożących towary 
niebezpieczne, ponieważ działania straży pożarnej zgodnie z §15 oraz §16 
Rozporządzenia o KSRG kończą się na miejscu zdarzenia, po usunięciu zagrożenia 
chemicznego, ekologicznego lub technicznego. Zgodnie § 21.2 ww. rozporządzenia 
kierowanie działaniem ratowniczym ustaje z chwilą przekazania terenu, obiektu lub 
mienia objętego działaniem ratowniczym właścicielowi, zarządcy, użytkownikowi lub 
przedstawicielowi organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego albo 
Policji lub straży gminnej (miejskiej). Zadaniem ww. podmiotów jest ewentualne 
usunięcie pojazdu na przedmiotowy parking.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1122-1179) 

4.5. Komenda Wojewódzka (i jednostki podlegle) współpracują z organami 
uprawnionymi do kontroli pojazdów przewożących TN na drodze i na parkingach 
(WITD, Policja, Straż Graniczna i służba celna). Jest to bieżąca wymiana informacji, 
np. podczas prowadzenia działań interwencyjnych lub pomocniczych, podczas 
organizacji i podsumowań ćwiczeń, a także w ramach Wojewódzkiej Rady 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, czy też cyklicznych spotkań służb i innych 
organów z operatorami autostrad. Współpraca ta ma miejsce także w sytuacjach 
stwierdzenia nieprawidłowości, wymagających wyłączenia pojazdu z ruchu28. 

Komenda Wojewódzka nie zbiera informacji dotyczących wykonywanych na 
obszarze województwa czynności ładunkowych z TN szczególnie niebezpiecznymi 

                                                      
26 Kościańskiego, leszczyńskiego, ostrowskiego i złotowskiego 
27 Dz. U. z 2012 r. poz. 1293. 
28 Przykładowo: 21 marca 2017 r. Policja wraz Inspekcją Transportu Drogowego zatrzymała na obwodnicy Piły pojazd, który 
przewoził olej napędowy, a nie posiadał wymaganych pozwoleń, uprawnień oraz oznakowania pojazdu. Należało 
przepompować olej napędowy do pojazdu, który spełniał wymagania ADR. PSP zabezpieczała przepompowywanie oleju. 
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(np. wybuchowymi) w miejscu publicznym na obszarze zabudowanym oraz na temat 
dłuższego postoju przewożących je pojazdów w pobliżu miejsc zamieszkanych lub 
uczęszczanych przez ludzi. Komenda Wojewódzka posiadała dostęp do kart 
rozpoznania operacyjnego obiektów, na terenie których możliwy był 
przeładunek/rozładunek towarów niebezpiecznych. Przedmiotowe karty 
opracowywane były przez podległe jednostki organizacyjne. 
Pomimo braku obowiązku zgłaszania przewozu towarów niebezpiecznych zdarzały 
się jednostkowe przypadki otrzymania informacji o realizowanym przewozie. 
Przedmiotowe informacje przekazywane były niezwłocznie do właściwych terenowo 
jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.  
Komendant Wojewódzki wskazał, że wprowadzone od 2012 r., zmiany regulacji 
prawnych nie miały negatywnego wpływu na funkcjonowanie KSRG, 
a w szczególności na realizację zadań określonych § 16 rozporządzenia o KSRG. 
Podczas planowania operacyjnego zakłada się możliwość transportu materiałów 
niebezpiecznych na wszystkich drogach, a w związku z tym KSRG przygotowane 
jest do realizacji swoich zadań bez względu na miejsce wystąpienia zdarzenia. 
Informacje do analizy zagrożeń, których wnioski wykorzystywane są w procesie 
analitycznym poziomu zabezpieczenia operacyjnego województwa, pozyskiwane 
były na podstawie zdarzeń historycznych, których pełna ewidencja znajduje się 
w SWD. 
Brak regulacji nie wpłynął również na organizacją ratownictwa technicznego, 
chemicznego i ekologicznego. 

Komenda Wojewódzka nie posiadała danych, mogących stanowić podstawę analizy 
warunków transportu substancji niebezpiecznych na terenie województwa. 
Komenda Wojewódzka nie miała wiedzy jakimi trasami prowadzone są dostawy 
substancji niebezpiecznych do odbiorców i nie prowadziła analizy ryzyka 
w przedmiotowym zakresie. Jak opisano w pkt 2 niniejszego wystąpienia Komenda 
Wojewódzka prowadziła działania kontrolne w zakładach związane 
z przestrzeganiem obowiązków wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. 
W związku z powyższym, w 2013 r. w jednym przypadku stwierdzono występowanie 
zdarzeń wypadkowych29 na odcinku drogi w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu 
dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Po uzyskaniu 
powyższych informacji, Komenda Wojewódzka zobowiązała Komendanta 
Powiatowego w Wągrowcu do podjęcia działań w celu ograniczenia ryzyka 
wystąpienia zdarzenia mogącego mieć wpływ na bezpieczeństwo bazy paliw. Po 
podjętych działaniach, prowadzonych również przez Komendę Powiatową Policji 
w Wągrowcu i po wymianie korespondencji z Wielkopolskim Zarządem Dróg 
Wojewódzkich, przejazd kolejowy został oznakowany znakiem B-20 „STOP”. 

Informacje o wszystkich zdarzeniach występujących na terenie województwa 
wielkopolskiego przekazywane były do Komendy Wojewódzkiej za pośrednictwem 
Systemu Wspomagania Decyzji w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, w przypadku 
wystąpienia zdarzenia drogowego z udziałem substancji niebezpiecznych 
stanowiących bezpośrednie zagrożenie życia, jednostki organizacyjne Państwowej 
Straży Pożarnej, za pośrednictwem stanowisk kierowania komendantów 
miejskich/powiatowych, niezwłocznie przekazywały drogą telefoniczną wstępną 
informację o zdarzeniu do stanowiska kierowania Komendanta Wojewódzkiego, 
wypełniając obowiązek wynikający z § 41 rozporządzenia o KSRG. 
Liczba zdarzeń drogowych na obszarze województwa wielkopolskiego (w okresie 
objętym kontrolą) z udziałem substancji niebezpiecznych, stanowiących 
bezpośrednie zagrożenie dla życia przedstawiała się następująco: 

 w 2015 r. dwa zdarzenia, 

                                                      
29 Po zderzeniu busa i lokomotywy z zestawem 30 cystern. 
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 w 2016 r. pięć zdarzeń, 

 w 2017 r. (do dnia 28 września) trzy zdarzenia. 
Realizując działania ratownicze podczas ww. zdarzeń nie odnotowano 
nieprawidłowości związanych z dojazdem do miejsc zdarzeń. 
Komendant Wojewódzki wyjaśnił dodatkowo, że Państwowa Straż Pożarna 
napotyka podczas zdarzeń z wyciekami substancji ropopochodnych problemy 
związane z interpretacją rodzaju zagrożenia przez zarządców dróg, tj. czy jest to 
zagrożenie chemiczne, czy też po prostu zanieczyszczenie powierzchni drogi. 
Skutkuje to tym, iż zarządcy dróg często nie chcą przyjeżdżać do tego typu zdarzeń, 
a w związku z tym Państwowa Straż Pożarna nie może przekazać właścicielowi 
drogi miejsca objętego działaniem ratowniczym. 

(dowód: akta kontroli str. 833-864, 1118-1179, 1193-1209) 

4.6. Wszystkie osoby funkcyjne pełniące służby (dyspozytorzy i dyżurni operacyjni, 
a także inne osoby wyznaczone do pełnienia służby na stanowiskach kierowania 
w komendzie wojewódzkiej, a także w jednostkach podległych) posiadały 
przeszkolenie w oparciu o program Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 
„Obsad stanowisk kierowania PSP”. Szkolenia te prowadzone były dla osób etatowo 
związanych ze stanowiskami kierowania, jak również dla tzw. dublerów, którzy 
uzupełniają obsady etatowe podczas absencji lub w czasie zwiększonych obsad 
podczas dużych zdarzeń. Tematyka oraz metodyka szkoleń obejmowała sprawy 
związane z działaniami zapobiegającymi wystąpieniu zagrożenia poważnej awarii 
przemysłowej, działaniami związanymi z wystąpieniem takiej awarii i z usuwaniem 
jej skutków. 
Komendant Wojewódzki podał, że na stanowiskach kierowania służbę pełnią 
wyłącznie funkcjonariusze, którzy posiadają przygotowanie merytoryczne w zakresie 
pragmatyki służbowej. Sala wykładowa wyposażona jest w stanowiska 
dyspozytorskie i pozwala na wykonywanie praktycznych zajęć dydaktycznych z tzw. 
podgrywkami np. dotyczącymi wystąpienia awarii przemysłowej. 
Wszyscy dyspozytorzy poddawani byli doskonaleniu zawodowemu zgodnie 
z „Zasadami organizacji doskonalenia zawodowego w KSRG”, w szczególności 
m. in. w zakresie: ćwiczeń dowódczo-sztabowych i aplikacyjnych, wspomagania 
i koordynacji działań ratowniczych, analizy dokumentacji operacyjnej, znajdującej się 
w stanowiskach kierowania, analizowania informacji o zagrożeniach, gotowości 
operacyjnej oraz przebiegu działań ratowniczych, uruchamiania procedur 
dysponowania stanów osobowych, w tym podwyższania gotowości operacyjnej 
jednostek, korzystania z planów ratowniczych oraz innej dokumentacji 
wykorzystywanej podczas organizowania, prowadzenia i analizowania działań 
ratowniczych, doskonalenia wykorzystywania systemu wspomagania decyzji SWD, 
znajomości i wykorzystania obowiązujących procedur ratowniczych, znajomości 
i wykorzystania dokumentacji znajdującej się w stanowiskach kierowania, 
znajomości zasad organizacji ratownictwa na poziomie podstawowym 
i specjalistycznym oraz problematyki operacyjnego zabezpieczenia obszaru 
chronionego. 
Wszyscy funkcjonariusze pełniący służbę w jednostkach ratowniczo-gaśniczych jak 
również w pionach operacyjnych, szkoleni byli na poziomie podstawowym. Poziom 
podstawowy obejmował dziedziny ratownicze, w tym m. in.: obsługę sprzętu do 
działań ratowniczo-gaśniczych, ratownictwo medyczne, ratownictwo techniczne, 
ratownictwo chemiczne i ekologiczne, ratownictwo wysokościowe, działania 
poszukiwawczo-ratownicze, taktykę zwalczania pożarów oraz ćwiczenia na 
obiektach. 
Jak ocenił Komendant Wojewódzki w powyższym zakresie strażak był przygotowany 
do działań z różnymi zagrożeniami, w tym związanymi ze zdarzeniami dotyczącymi 
TN.  
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Także w strukturach Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie działań ratowniczo 
gaśniczych, funkcjonują specjalistyczne grupy ratownictwa: wysokościowe, 
poszukiwawczo-ratownicze, wodno-nurkowe, chemiczno-ekologiczne, techniczne. 
Szkolenia grup specjalistycznych realizowane były w wybranych ośrodkach 
szkolenia i szkołach na podstawie programów Komendy Głównej Państwowej Straży 
Pożarnej. W ramach tych szkoleń realizowane były także zagadnienia związane 
z TN. 
Ośrodek szkolenia Komendy Wojewódzkiej prowadził planowane kontrole 
w zakresie realizacji szkoleń podmiotów KSRG oraz doskonalenia zawodowego 
jednostek ratowniczo-gaśniczych zgodnie z programem kontroli zatwierdzonym 
przez Komendę Wojewódzką. Dokumentacja z przedmiotowych kontroli 
gromadzona była w Wydziale Organizacji i Nadzoru. 
W ramach przeprowadzanych inspekcji gotowości operacyjnej sprawdzany był plan 
oraz realizacja doskonalenia zawodowego. Ponadto Komendant Wojewódzki 
zatwierdzał plany doskonalenia zawodowego dla grup specjalistycznych. 
Analizowano także potrzeby wyszkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych 
w zakresie wymaganego normatywu w KSRG.  

(dowód: akta kontroli str. 865-874, 1180-1192) 

W ocenie NIK Komendant Wojewódzki właściwie realizował zadania krajowego 
systemu ratowniczo - gaśniczego w zakresie dotyczącym ratownictwa technicznego 
oraz chemicznego i ekologicznego. 

IV. Wnioski 
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 Kontroli30, wnosi o zapewnienie poziomu wyposażenia 
specjalistycznego zgodnie z wymogami formalnymi. 

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 Poznaniu. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania zawartych w wystąpieniu uwag. 

                                                      
30 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 – dalej „ustawa o NIK”. 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

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

 

Poznań, dnia 26 października 2017 r.  

  
  

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Kontrolerzy: Dyrektor 

Andrzej Aleksandrowicz 
Dyrektor 

…………………………………… 

Piotr Białka 
główny specjalista kp. 

 
…………………………………. 

 
 

Piotr Kręt 
specjalista kp. 

 
 

……………………………………… 
 

 


