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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Kontrolę przeprowadziła na podstawie art. 2 ust.1 ustawy o Najwyższej Izbie 
Kontroli1, Alina Walenia - główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli Nr LRZ/72/2016  z dnia 12 sierpnia 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1 - 2) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, ul. M. Mochnackiego 4, 
36 - 016 Rzeszów, Regon 000867880, zwana w dalszej części niniejszego 
wystąpienia „KM PSP”.   

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Pełniącym obowiązki Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w 
Rzeszowie jest od dnia 14 października 2016 r. brygadier Kazimierz Witek, poprzednio 
stanowisko Miejskiego Komendanta PSP zajmował w okresie od dnia 1 marca 2007 r. 
st. brygadier mgr inż. Waldemar Wilk.   

 

 (dowód: akta kontroli str. 3 - 6 ) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia2 działania Komendanta Miejskiego 

Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie na rzecz organizacji prowadzenia działań 
ratowniczych na autostradzie A4 i drodze ekspresowej S-19.  
 

Stosownie do art. 12 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
Pożarnej3, Komendant Miejski PSP zorganizował siły i środki w ramach krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego (ksrg) na obszarze miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego, z 
uwzględnieniem odcinka autostrady A4 i drogi ekspresowej S19. Krajowy system ratowniczo – 
gaśniczy na tym obszarze obejmuje 2 jednostki ratowniczo – gaśnicze, posterunek PSP w 
miejscowości Dynów oraz 36 jednostek OSP ze 110 ogółem funkcjonujących na terenie 14 
gmin powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszowa.  

W kontroli ustalono, że Komendant Miejski PSP zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad 
organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego4 (zwanego dalej rozporządzeniem  
w sprawie ksrg) ustalił wymagane procedury dotyczące zasad i organizacji prowadzenia działań 
                                                 
1 Ustawa z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2015 r. poz. 1096 ze zm.)  
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. W przypadku jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według ww. skali, nie dawałoby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową. 

3 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2016.603 j.t. ze zm.) 
4 Dz. U. Nr 46, poz. 239 
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ratowniczych, w tym na autostradzie A4 i drodze ekspresowej S19. Opracowana została „Analiza 
gotowości operacyjnej miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego”, w której wskazane zostały 
zasięgi jednostek ratowniczo - gaśniczych oraz OSP w ksrg w przedziałach czasowych 8 i 15 
minut. Wdrożone zostały także inne procedury działań ratowniczych opracowane przez 
Komendanta Miejskiego PSP, tj.: Plan ratowniczy powiatu rzeszowskiego oraz Plan organizacji 
dysponowania jednostek ochrony przeciwpożarowej do działań ratowniczych na autostradzie A4 i 
odcinkach drogi szybkiego ruchu S19 w powiecie rzeszowskim. Ustalone zostały zasady 
powiadamiania i współdziałania podmiotów na obszarze miasta Rzeszowa i powiatu 
rzeszowskiego podczas działań ratowniczych.  

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli wdrożone do stosowania powyższe dokumenty są 
spójne i pozwalają na sprawne prowadzenie działań ratowniczych na autostradzie A4 i drodze 
ekspresowej S19. 

Stwierdzono, że stan bazy, lokalizacja oraz wyposażenie jednostek ratowniczo – 
gaśniczych KM PSP w sprzęt ratownictwa technicznego, pojazdy ratowniczo – gaśnicze i 
specjalne umożliwiał podejmowanie działań ratowniczych na drogach szybkiego ruchu. 
Wymogi w tym zakresie określne zostały przez Komendanta Miejskiego PSP w „Tabeli 
wyposażenia w sprzęt dla Komendy Miejskiej PSP”.  

 Ustalono, że wszystkie jednostki OSP włączone do ksrg mające obszary chronione 
obejmujące autostradę A4 i drogę ekspresową S19 spełniały ustalone wymagania,,  
tj.  posiadały co najmniej 1 średni lub ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy oraz co najmniej 
12 wyszkolonych ratowników.  

Prawidłowo dokumentowane były działania ratownicze prowadzone przez jednostki 
ksrg, w tym także przez OSP. Dokumentacja działań ratowniczych prowadzonych przez 
jednostki ksrg zawierała wymagane informacje wg rozporządzenia w sprawie ksrg. 

Pozytywnie należy ocenić sprawowany nadzór i kontrolę nad realizacją działań 
ratowniczych. Inspekcjami gotowości bojowej objęto jednostki ratowniczo – gaśnicze PSP 
oraz jednostki OSP ksrg. Wnioski i zalecenia z przeprowadzonych inspekcji zostały 
zrealizowane i wykorzystane do poprawy funkcjonowania jednostek ksrg.  

Ustalono, że Komendant Miejski PSP realizując zadania w zakresie organizacji i 
prowadzenia działań ratowniczych na autostradzie A4 i drodze ekspresowej S-19 podejmował 
współpracę z zarządcą tych dróg (GDDKiA) jak również z innymi podmiotami przewidzianymi 
do podjęcia działań ratowniczych (Policja, PRM, Wojewódzkie Centrum Zarządzania 
Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie). 

 Ponadto NIK wnosi o kontynuowanie działań zmierzających do planowanej realizacji 
szkoleń w zakresie współdziałania z SP ZOZ LPR oraz segregacji w zdarzeniach mnogich i 
masowych dla strażaków PSP, a dla OSP ksrg w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, 
egzaminu potwierdzającego uprawnienia kwalifikowanej pierwszej pomocy i segregacji w 
zdarzeniach mnogich i masowych. Podejmowanie działań celem zapewnienia wymaganego 
poziomu gotowości operacyjnej w zakresie ratownictwa medycznego, a także doposażenia 
technicznego jednostek OSP włączonych do ksrg ze szczególnym uwzględnieniem tych, które 
mają obszary chronione obejmujące autostradę A4 i drogę ekspresową S19.  

 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja i prowadzenie działań ratowniczych na autostradach i 
drogach ekspresowych przez jednostki ksrg    
  1.1. Stan organizacyjny ksrg na terenie miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego   

• Stan organizacyjny i liczebny ksrg   
Wg stanu na 30.06.2016 r. krajowy system ratowniczo – gaśniczy na obszarze miasta 
Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego tworzyły: 

Opis stanu faktycznego 
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- 2 jednostki ratowniczo – gaśnicze (nr 1 i nr 2 w Rzeszowie) oraz posterunek PSP w 
miejscowości Dynów, 
- 36 jednostek OSP włączonych do ksrg ze 110 ogółem funkcjonujących na terenie 14 
gmin powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszowa. 

Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Komendę Główną PSP5 z terenu gminy w ramach 
ksrg powinny działać minimum 2 jednostki OSP. Powyższe wytyczne były podstawą do 
planowania włączenia w 2018 r. w struktury ksrg trzech jednostek OSP z terenu powiatu, z 
czego jednej w celu poprawy bezpieczeństwa na autostradzie A4 (OSP Krasne).  
Prowadzone na terenie powiatu działania ratownicze przez jednostki ksrg mogą być 
wspomagane przez siły i środki funkcjonujące jako pododdziały Podkarpackiej Brygady 
Odwodowej, w skład której wchodzą następujące pododdziały: 
- sztab brygady, 
- siły i środki odwodu centralnego, tj. 3 kampanie gaśnicze: „Resovia”, „Rzeszów”, 

„Rzeszów 1”, pluton logistyczny „Rzeszów”, moduł ochron ludności (HCP) pomp 
szlamowych wysokiej wydajności do prowadzenia działań poza granicami kraju,  
3 specjalistyczne grupy ratownictwa wodno – nurkowego („Sanok”, „Rzeszów 4”, 
„Solina”), 2 specjalistyczne grupy ratownictwa chemicznego („Leżajsk”, „Rzeszów 2”),  
2 specjalistyczne grupy ratownictwa wysokościowego („Rzeszów 1”, „Krosno”),  
1 specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego „Rzeszów 3” oraz 1 specjalistyczna 
grupa poszukiwawczo – ratownicza „Dębica”, 

- kompanie odwodu wojewódzkiego: 4 kampanie gaśnicze: „Nafta”, „Siarka”, „Zamek”, 
„Bieszczady”.  

                                                                         (dowód: akta kontroli str. 5 – 11)             
Ustalono, że lokalizacja jednostek ksrg uwzględniała wielkość obszarów chronionych, 

w tym czas dotarcia do miejsca zdarzenia (8 minut dla pierwszych i 15 minut dla kolejnych 
jednostek ksrg). Powierzchnia chroniona OSP ksrg i PSP z uwzględnieniem czasu dotarcia do 
miejsca zdarzenia na terenie miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego przedstawiała się 
następująco:   
- powierzchnia chroniona przez OSP w ksrg do 8 minut obejmowała 594,8 km2, co stanowiło 
47 % łącznej powierzchni powiatu rzeszowskiego (1274 km2), na której zamieszkuje 132,2 tys. 
osób, co stanowiło 55% zamieszkujących powiat rzeszowski (342,3 tys. osób) 
- powierzchnia chroniona przez OSP w ksrg do 15 minut obejmowała 1177,4 km2, co 
stanowiło 92 %, na której zamieszkuje 340,1 tys. osób, co stanowiło 99 % ludności, 
- powierzchnia chroniona przez PSP do 8 minut obejmowała 170,2 km2, co stanowiło 13 %, na 
której zamieszkuje 192,6 tys. osób, co stanowiło 56 %,  
- powierzchnia chroniona przez PSP do 15 minut obejmowała 539,4 km2, co stanowiło 42 %, 
na której zamieszkuje 263,8 tys. osób, co stanowiło 77 %, 
- powierzchnia chroniona, dla której czas przybycia do miejsca zdarzenia PSP oraz OSP w 
ksrg do 8 minut obejmowała 82,9 km2, co stanowiło 6 %. 
- łącznie chroniona powierzchnia przez OSP w ksrg i PSP to - 1187,6 km2 co stanowiło 42 %, 
na której  zamieszkuje 340,5 tys. osób, co stanowiło 99 %.  

                                                                   (dowód: akta kontroli str. 12 – 13, 14 - 17)                
W wyjaśnieniu Komendant Miejski PSP podał, że potrzeby ksrg na poziomie powiatu 

rzeszowskiego w zakresie organizacyjnym obejmują w szczególności: 
a) utworzenie w strukturze KM PSP w Rzeszowie trzeciej jednostki ratowniczo-gaśniczej 

zlokalizowanej w północnej części miasta, która znacząco poprawi poziom 
zabezpieczenia operacyjnego oraz wpłynie na skrócenie czasu dojazdu sił i środków PSP 
do zdarzeń w tej części powiatu rzeszowskiego,  

b) doposażenie w sprzęt do ratownictwa technicznego (zestawy hydrauliczne) i medycznego 
(zestawy PSP R1), a także w sprzęt ochrony dróg oddechowych, 

                                                 
5 Procedura p-23. Rozpatrywanie wniosku do Komendanta Głównego PSP w sprawie włączenia jednostki OSP do krajowego 

systemu ratowniczo-gaśniczego. data wydania - 16.04.2016 r. 
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c) wyszkolenia członków OSP w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej 

                                                                   (dowód: akta kontroli str. 18 – 22)           

 

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

 

       

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

• Analiza zabezpieczenia operacyjnego i zagrożeń powiatu oraz wnioski z 
tych analiz 

Analiza zabezpieczenia operacyjnego miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego  
(marzec 2016 r. zatwierdzona przez Komendanta Miejskiego PSP) opracowana została 
zgodnie z wymogami §8 ust.4 i 5 oraz §10 rozporządzenia w sprawie ksrg. W analizie ujęte 
zostały zagadnienia dotyczące: 
- organizacji ksrg oraz rozmieszczenia podmiotów ksrg z wyznaczonymi dla nich obszarami 

zasięgu i obszarami chronionymi przez poszczególne JRG KM PSP, 
- analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksrg w odniesieniu do poszczególnych rodzajów 

zagrożeń, 
- ratownictwa technicznego na drogach, w tym na autostradzie A4 i drodze ekspresowej 

S19, 
- standardu wyposażenia jednostek PSP w sprzęt ratowniczy, 
- organizacji specjalistycznych grup ratowniczych.  
 Wszelkie szczegóły w tym zakresie zawierają dokumenty przekazane przez GDDKiA Oddział 
w Rzeszowie, tj. „Plan działań ratowniczych dla autostrady A4” oraz „Plan działań 
ratowniczych dla drogi ekspresowej S19”. 

 Analiza określa obszary, do których siły i środki jednostek ksrg dotrą w ciągu 8 i 15 
minut. W miejscach gdzie czas dotarcia sił i środków ksrg jest większy, działają jednostki OSP 
niewłączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 

Obszary chronione ustalone zostały ze względu na czas dojazdu oraz posiadany 
sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Dla jednostek OSP, które nie zostały włączone do ksrg obszarem 
działania jest teren własnej gminy, dla OSP w ksrg obszarem działania jest powiat. 
Stanowisko Kierowania PSP może dysponować OSP poza teren własnego działania, jednak 
wiąże się to możliwością wystąpienia przez gminę o zwrot kosztów takiej akcji. Obszary 
chronione ustalono przy założeniu wyjazdu OSP w ksrg w ciągu 5 minut, natomiast PSP w 
ciągu 2 minut. W przypadku PSP:   
- na osiągnięcie gotowości przyjęto 2 minuty; 
- na dojazd zastępu ratowniczego do miejsca zdarzenia wyznaczono 6 i 13 minut;  
W przypadku OSP włączonych do ksrg:  
- na osiągnięcie gotowości przyjęto 5 minut; 

- na dojazd zastępu ratowniczego do miejsca zdarzenia wyznaczono 3 i 10 minut. 

                                                             (dowód: akta kontroli str. 23 – 69)           

W wyjaśnieniu Komendant Miejski PSP podał, że poza ww. rozporządzeniem o ksrg, KM PSP 
nie otrzymała od jednostki wyższego szczebla jakiekolwiek wytycznych lub wskazówek, co do 
sposobu wyznaczania obszarów chronionych. W wyjaśnieniu Komendant Miejski PSP podał, 
że podczas odpraw i narad KW PSP przekazywała wskazówki dotyczące przyjęcia czasu 
osiągnięcia gotowości (dla PSP – 2 minuty, dla OSP w ksrg – 5 minut). 

Opis stanu faktycznego 

Ustalone 
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                                                                      (dowód: akta kontroli str. 14 – 17)             
    Zgodnie z §8 rozporządzenia w sprawie ksrg opracowana została „Analiza 

zagrożeń na obszarze miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego”. Ostatnia aktualizacja tego 
dokumentu dokonana została w lutym 2016 r. Dokument ten został opracowany w oparciu o 
załącznik nr 1 pkt. B cyt. rozporządzenia w sprawie ksrg i uwzględnia zagrożenia związane z 
infrastrukturą drogową, w tym związane z autostradą A4 i drogą ekspresowej S19. W tym 
zakresie „Analiza zagrożeń na obszarze powiatu rzeszowskiego” w części opisowej zawiera: 
- określenie stopnia zagrożenia w ruchu drogowym na poziomie powiatu, 
- wskazanie szlaków drogowych o największym natężeniu ruchu, określenie rodzaju 

możliwych zagrożeń, źródeł tych zagrożeń oraz przyczyn i skutków ich zaistnienia, 
- rodzaje zagrożeń w ruchu drogowym o najwyższym poziomie w odniesieniu do obszaru 

gminy.  
Zgodnie z „Analizą zagrożeń na obszarze miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego” 

występuje mały stopień zagrożenia w ruchu drogowym (poziom zagrożenia ZII). Najwyższy 
stopień zagrożenia w infrastrukturze komunikacyjnej przy uwzględnieniu natężenia ruchu, 
znaczenia szlaków komunikacyjnych, w tym autostrady A4 i drogi S19 oraz ich stanu 
technicznego występuje na terenie 4 gmin powiatu rzeszowskiego (z 15 ogółem).  

W związku z wynikami „Analizy zagrożeń miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego” w 
ruchu drogowym nie było podstaw do formułowania w tym zakresie szczegółowych wniosków 
służących poprawie funkcjonowania ksrg i przekazywania ich do KW PSP.  

„Analiza zabezpieczenia operacyjnego miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego” 
zawiera następujące wnioski w zakresie poprawy funkcjonowania ksrg dotyczące organizacji 
działań ratowniczych na autostradzie A4  i drodze ekspresowej S19:  
a) potrzebę utworzenia w strukturze KM PSP w Rzeszowie trzeciej jednostki ratowniczo-

gaśniczej zlokalizowanej w północnej części miasta, 
b) rozszerzenia potencjału ratowniczego ksrg o kolejne jednostki OSP w celu zapewnienia 

czasu dojazdu do miejsca zdarzenia do 15 min od zgłoszenia, 
c) uzupełnienie wyposażenia jednostek PSP w samochody ratowniczo-gaśnicze zgodnie  

z zatwierdzoną przez Komendanta Głównego PSP „Tabelą wyposażenia w sprzęt dla 
powiatu rzeszowskiego”. 

d) doposażenie jednostek włączonych do ksrg w zestawy hydraulicznych narzędzi 
ratowniczych do prowadzenia działań na drogach oraz w zestawy do ratownictwa 
medycznego R1. 

Stosownie do §11 ust.2 rozporządzenia w sprawie ksrg wnioski wynikające z „Analizy 
zabezpieczenia operacyjnego miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego” zostały przekazane 
Prezydentowi Miasta Rzeszowa i Staroście Rzeszowskiemu. W ramach realizacji tych 
wniosków zostały podjęte następujące działania: 
a) w zakresie utworzenia trzeciej jednostki ratowniczo-gaśniczej pozyskana została działka 

pod jej budowę, a realizacja inwestycji jest przewidziana w ramach środków ustawy 
modernizacyjnej na lata 2017-2020, 

b) ustalono plan włączania kolejnych  jednostek OSP  z terenu powiatu rzeszowskiego do 
ksrg, 

c) podjęto działania w celu doposażania jednostek OSP ksrg w zestawy hydraulicznych 
narzędzi ratowniczych w ramach środków finansowych przekazywanych z MSWiA na 
poprawę funkcjonowania ksrg. 

                                                            (dowód: akta kontroli str. 23 - 69)                                    

• Powiatowy plan ratowniczy   

           Stwierdzono, że „Plan ratowniczy powiatu rzeszowskiego” wydany w lutym 
2012 r. został zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Rzeszowa (13.04.2012 r.) oraz przez 
Starostę Rzeszowskiego (17.04.2012 r.). W latach 2015 – 2016 (I półrocze) Plan ten był 
aktualizowany 6 krotnie, a jego aktualizacja dotyczyła: 



 

6 
 

- sieci jednostek OSP ksrg, danych teleadresowych jednostek ksrg, wykazu sił i środków 
podmiotów ksrg, aktualizacji mapy z lokalizacją jednostek ratowniczo – gaśniczych wraz z 
ich zasięgami (1.12.2015 r., 2.03.2016 r., 30.03.2016 r.), 

- procedur i wytycznych, dodano procedurę obsługi zgłoszeń przez CPR (2.06.2016 r.), 
- zasad organizacji i łączności alarmowania oraz metodyki postępowania podczas 

organizacji łączności na potrzeby KDR (14.06.2016 r.).  
„Plan ratowniczy powiatu rzeszowskiego” zawierał procedury działań ratowniczych podczas 
drogowych zdarzeń komunikacyjnych, w tym także na autostradzie A4 i drodze ekspresowej 
S19.  

                                                                      (dowód: akta kontroli str. 70 – 103) 

Procedury działań ratowniczych na autostradzie A4  i drodze ekspresowej S19  oraz 
jakie siły i środki ksrg będą wysłane do zdarzeń tam powstałych określone zostały również w 
„Planie działań ratowniczych dla autostrady A4” i w „Planie działań ratowniczych dla drogi 
ekspresowej S19” (opracowanych przez GDDKiA). Do procedury dysponowania sił i środków 
na autostradę i drogę ekspresową mają zastosowanie „Ramowe wytyczne Komendanta 
Głównego PSP dotyczące zasad dysponowania sił jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz 
zasad doraźnego zabezpieczenia operacyjnego terenu powiatu po zadysponowaniu zasobów 
ratowniczych (Warszawa lipiec 2013). Wytyczne te były podstawą do opracowania w 2014 r. 
przez wszystkie KM/KP PSP woj. podkarpackiego „Zasad dysponowania sil jednostek ochrony 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia operacyjnego powiatu..” 

Komendant Miejski PSP w czerwcu 2016 r. zatwierdził „Planu organizacji dysponowania 
jednostek ochrony przeciwpożarowej do działań ratowniczych na autostradzie A4 i odcinakach 
drogi szybkiego ruchu S19 w powiecie rzeszowskim”. Procedury te wraz z „Planem 
ratowniczym powiatu rzeszowskiego” stanowią dokumentację operacyjną stanowiska 
kierowania Komendanta Miejskiego PSP.  
                                                        

                                                    (dowód: akta kontroli str. 104 – 147)       

• Zasady powiadamiania i współdziałania podmiotów na obszarze powiatu 
podczas działań ratowniczych  

Stosownie do § 4 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia o ksrg zostały opracowane i zatwierdzone  
w 2014 r. przez Komendanta Miejskiego PSP „Zasady powiadamiania i współdziałania 
podmiotów na obszarze miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego” podczas działań 
ratowniczych”. Dokument ten stanowi załącznik do „Planu ratowniczego powiatu 
rzeszowskiego” i obejmuje zbiór najważniejszych zasad w procesie powiadamiania i 
współdziałania, dotyczy wszystkich działań ratowniczych, w tym także na autostradzie A4 i 
drodze S19. W zasadach zostały wykazane podmioty mogące wspomagać działania 
jednostek ratowniczo - gaśniczych, w tym także na autostradzie i drodze ekspresowej (m.in. 
Oddział GDDKiA  w Rzeszowie, KM Policji i LPR w Sanoku i Lekarz Koordynator Ratownictwa 
Medycznego).  

W celu zapewnienia dotarcia pierwszych sił i środków ksrg do miejsca zdarzenia 
powstałego na autostradzie i drodze ekspresowej w jak najkrótszym czasie wyznaczone 
zostały przez Komendę Wojewódzką PSP (rozkaz Podkarpackiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP nr 68/2016 z dnia 16 maja 2016 r.) tereny pomocy wzajemnej pomiędzy 
sąsiadującymi jednostkami PSP do obsługi tych zdarzeń. Ustalone zostały zasięgi 
poszczególnych jednostek ksrg, które nie pokrywają się z podziałem administracyjnym 
danego powiatu.  
 

                                                                         (dowód: akta kontroli str. 119 – 147)           
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• Liczba działań ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych oraz 
czas przybycia jednostek ksrg na miejsce zdarzenia  

W latach 2015 – 2016 (I półrocze) na autostradzie A4 i drodze ekspresowej S19 
jednostki ratowniczo – gaśnicze KM PSP i OSP ksrg podejmowały działania w 11 
zdarzeniach, które wystąpiły na obszarze powiatu rzeszowskiego. Z ogólnej liczby zdarzeń, do 
2 zdarzeń jednostki ratowniczo – gaśnicze PSP i OSP przybyły w czasie do 8 minut, do 6 w 
czasie do 15 minut. W 3 przypadkach przekroczony został czas dojazdu powyżej 15 minut i 
wynosił: 19 min (zdarzenie Bratkowice 18.10.2015 r.), 20 minut (zdarzenie Bratkowice 
20.11.2015 r.) i 24 minut (zdarzenie Bratkowice 8.05.2016 r.). Średni czas dojazdu jednostki 
ksrg na miejsce zdarzenia wynosił 14 minut. 
                                                                                                     (dowód: akta kontroli str. 148)         

Komendant Miejski PSP wyjaśnił, że zdarzenia w przypadku, których przekroczony został 
czas dojazdu jednostki ratowniczo – gaśniczej PSP i OSP ksrg powyżej 15 minut dotyczyły 3 
przypadków mających miejsce na autostradzie A4 w Bratkowicach. Wynikały one z 
utrudnionego dojazdu do miejsca zdarzenia, a także z błędnego zgłoszenia dotyczącego 
lokalizacji zdarzenia. 

                                                                                                   (dowód: akta kontroli str. 149) 

• Organizacja i przebieg wybranych działań ratowniczych prowadzonych 
przez jednostki ksrg    

Na podstawie analizy zapisów dotyczących 5 zdarzeń zamieszczonych w kartach 
zdarzenia oraz w informacjach ze zdarzenia sporządzonych przez KM PSP oraz na podstawie 
kart sporządzonych przez służby Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie oraz ZRM (zwane 
dalej innymi służbami) ustalono, że: 

- dla zdarzenia z dnia 19 marca 2015 r. (identyfikator 0901001-0302), miejsce zdarzenia 
Stobierna (S19), czas zgłoszenia: zgłoszenie wpłynęło 17.41 od Policji, czas zadysponowania 
PSP - 17.41, OSP ksrg – 17.42 zgodnie z procedurą dysponowania, pierwszy podmiot 
ratowniczy OSP ksrg przybył – 17.47, nie były dysponowane siły spoza powiatu, 
podejmowane działania: zabezpieczanie miejsca zdarzenia, wykonywanie czynności 
specjalistycznych na miejscu zdarzenia, czas zakończenia działań 19.02, nie przekazano 
miejsca zdarzenia. Czas dojazdu jednostki ksrg (OSP) wynosił 6 minut, nie wskazano 
pikietażu drogi miejsca zdarzenia. Odnotowany czas i miejsce zdarzenia oraz liczba osób 
poszkodowanych były takie same jak w kartach sporządzonych przez inne służby,  

- dla zdarzenia z dnia 18 grudnia 2015 r. (identyfikator 0901001-1522), miejsce zdarzenia 
Stobierna (S19) czas zgłoszenia 11.16, zgłoszenie wpłynęło od osoby prywatnej, czas 
zadysponowania OSP ksrg 11.16, czas zadysponowania PSP - 11.17 zgodnie z procedurą 
dysponowania do działań, czas przybycia pierwszego zastępu OSP - 11.23, PSP – 11.24, nie 
były dysponowane siły spoza powiatu, podejmowane działania: zabezpieczanie miejsca 
zdarzenia, zgłoszenie o zdarzeniu przekazano Policji i KRM, czas zakończenia działań 12.02, 
przekazano miejsca zdarzenia Policji. Czas dojazdu jednostki ksrg (PSP) wynosił 7 minut, 
wskazano pikietażu drogi miejsca zdarzenia, odnotowany czas zdarzenia oraz liczba osób 
poszkodowanych były takie same jak w kartach sporządzonych przez inne służby,  

- dla zdarzenia z dnia 28 grudnia 2015 r. (identyfikator 0901001-1548), miejsce zdarzenia 
Terliczka (autostrada A4), czas zgłoszenia 12.32, zgłoszenie wpłynęło od osoby postronnej, 
czas zadysponowania OSP ksrg -12.39, PSP -12.40 zgodnie z procedurą dysponowania, czas 
przybycia pierwszego zastępu OSP ksrg -12.48, PSP - 12.53, zgłoszenie o zdarzeniu 
przekazano do Policji, KRM, nie były dysponowane siły spoza powiatu, podejmowane 
działania: zabezpieczanie miejsca zdarzenia, czynności specjalistyczne, zgłoszenie o 
zdarzeniu przekazano Policji i KRM, czas zakończenia działań 13.23, przekazano miejsca 
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zdarzenia Policji.  Czas dojazdu jednostki ksrg (PSP, OSP) wynosił 15 minut, odnotowany 
czas zdarzenia, pikietaż drogi oraz liczba osób poszkodowanych były takie same jak w 
kartach sporządzonych przez inne służby, wskazana miejscowość zdarzenia (Terliczka) była 
inna niż w kartach sporządzonych przez ZRM (Rudna Mała). 

- dla zdarzenia z dnia 12 maja 2016 r. (identyfikator 0901001-0432), miejsce zdarzenia 
Bratkowice (autostrada A4), czas zgłoszenia 8.37, zgłoszenie osoba postronna, czas 
zadysponowania: PSP - 8.37 i OSP - 8.37 zgodnie z procedurą dysponowania, czas przybycie 
pierwszego zastępu PSP 8.51, OSP 8.56, siły były dysponowane spoza powiatu również tam 
wpłynęło zgłoszenie, zgłoszenie przekazano Policji i KRM, podejmowane działania: 
zabezpieczanie miejsca zdarzenia, czynności specjalistyczne, przekazano miejsce zdarzenia 
GDDKiA, Data zakończenia działań 11.31. Czas dojazdu jednostki ksrg (PSP) wynosił 14 
minut, odnotowany czas i miejsce zdarzenia były takie same jak w kartach sporządzonych 
przez inne służby, wskazany pikietaż drogi oraz liczba osób poszkodowanych były inne niż w 
kartach sporządzonych przez inne służby, wskazana miejscowość zdarzenia (Bratkowice) 
była inna niż w kartach sporządzonych przez ZRM (okolice Sędziszowa Młp.). 

- dla zdarzenia z dnia 27-28 maja 2016 r. (identyfikator 0901001-0471), miejsce zdarzenia 
Rudna Mała (autostrada A4), czas zgłoszenia 23.24, osoba postronna, czas zadysponowania: 
PSP - 23.24, OSP - 23.28 zgodnie z procedura dysponowania, czas przybycia pierwszego 
zastępu PSP - 23.38, OSP - 23.43, nie były dysponowane siły i środki spoza powiatu, 
zgłoszenie przekazano Policji i ZRM, podejmowane działania: zabezpieczanie miejsca 
zdarzenia, miejsce zdarzenia przekazano Policji, czas zakończenia działań 28.05.2016 r. - 
0.31. Czas dojazdu jednostki ksrg (PSP, OSP) wynosił 14 minut, odnotowany czas zdarzenia, 
pikietaż drogi oraz liczba osób poszkodowanych były takie same jak w kartach sporządzonych 
przez inne służby, wskazana miejscowość zdarzenia (Rudna Mała) była inna niż w kartach 
sporządzonych przez ZRM (Świlcza). 

W przypadku 4 zdarzeń wystąpiły różnice we współrzędnych geograficznych miejsca 
zdarzenia, które wskazane były w kartach sporządzonych przez poszczególne służby.  

                                                                              (dowód: akta kontroli str. 150 – 173)               
• Wykorzystanie planów działań ratowniczych dla autostrad i dróg 

ekspresowych  
KM PSP posiada „Plany działań ratowniczych” obejmujące całą długość autostrady A4 
przebiegającą przez powiat rzeszowski, które przekazane zostały przez Oddział GDDKiA w 
Rzeszowie. Plany dotyczą następujących odcinków autostrady A4, zostały uzgodnione z KW 
PSP oraz zatwierdzone przez Dyrektora Oddziału GDDKiA: 
- Węzeł Tarnów – Północ, Węzeł Jarosław – Zachód – uzgodniony w dniu 23.09.2015r.,  

a zatwierdzony 16.12.2015 r. 
Dla drogi ekspresowej S19 Oddział GDDKiA przekazał plany KW PSP:  
- od km 461+034 do km 467 +476 – uzgodniony z KW PSP Rzeszów w dniu 5.09.2016r. 

zatwierdzonego w dniu 9.09.2016 r. przez Dyrektora Oddziału GDDKiA w Rzeszowie, 
- od km 467 + 476 do km 472 +022 - uzgodniony z KW PSP Rzeszów w dniu 5.09.2016 r. 

zatwierdzonego w dniu 9.09.2016 r. przez Dyrektora Oddziału GDDKiA w Rzeszowie. 
Plany te zostały opracowane zgodnie z „Ramowym planem działań ratowniczych dla 

autostrad płatnych, który stanowi załącznik do zarządzenia Dyrektora GDDKiA nr 44 z dnia 
26.09.2014 r. zmieniające zarządzenie nr 27 z dnia 31.05.2013 r. w sprawie opracowania 
planu działań ratowniczych dla autostrad płatnych zarządzanych przez GDDKiA. Plany  
zawierają: 
- część graficzną z przebiegu autostrady i drogi ekspresowej z naniesionymi informacjami 

dotyczącymi infrastruktury ratowniczej, tj. wjazdy awaryjne, przejazdy awaryjne, punkty 
czerpania wody, elementy infrastruktury utrudniające prowadzenie akcji ratowniczej 
(wiadukty, mosty, linie energetyczne napowietrzne, bramownice),  
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- część operacyjną zawierającą m.in. procedury przyjmowania zgłoszenia o zdarzeniu 
drogowym przez służby zarządzającego autostradą i alarmowania służb ratowniczych, 
procedura informowania innych podmiotów, zakres współpracy zarządcy drogi ze 
służbami ratowniczymi i podmiotami biorącymi udział w akcji ratowniczej zasady 
organizacji i prowadzenia działań ratowniczych, wykaz sił i środków planowanych do 
działań ratowniczych.  

Plany te znajdują się na wyposażeniu stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego PSP. 
Informacje zawarte w planach na bieżąco wykorzystywane były przez dyżurnych tego 
stanowisk w czasie prowadzenia działań ratowniczych na A4 i S19.  
 

                                                                   (dowód: akta kontroli str. 174 – 268)         

• Trudności i ograniczenia w realizacji zadań związanych z zapewnieniem 
przygotowania jednostek ksrg do prowadzenia działań na autostradach i 
drogach ekspresowych  

Oceniając trudności i ograniczenia w realizacji zadań związanych z zapewnieniem 
przygotowania jednostek ksrg do prowadzenia działań ratowniczych na autostradach  
i drogach ekspresowych, Komendant Miejski PSP podał, że najczęściej występujące problemy 
dotyczyły: 

- wymiany składów osobowych Jednostek operacyjno – technicznych OSP w ksrg oraz z tym 
związane duże potrzeby szkoleniowe, 

- mała ilość etatów w 8 godzinnym systemie w Wydziale Operacyjnym KM PSP,  

- trudności ze szkoleniem z kwalifikowanej pierwszej pomocy (koszty ponoszą samorządy, 
kurs trwa 66 godzin, szkolenia prowadza firmy zewnętrzne).                                                             

 

                                      (dowód: akta kontroli str. 269 – 272)         

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

 

 

1.3. Odbiory i czynności kontrolno – rozpoznawcze na autostradach i drogach 
ekspresowych  

• Przedsięwzięcia w zakresie odbioru odcinków autostrad i dróg ekspresowych  

W okresie 2012 – 2016 (I półrocze) KM PSP dokonała w trybie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane 6 - 12 odbiorów odcinków autostrady A4 i obiektów kubaturowych w 
ramach OUA (Obwodu Utrzymania Autostrady), tj.  

- 7 odbiorów odcinków autostrady A4 i 1 wiaduktu autostradowego, z czego w 7 przypadkach 
wydane zostało pozytywne stanowisko, a w 1 przypadku z uwagami (w zakresie niezgodności 
wykonania odcinka od węzła „Rzeszów –Zachodni” z wymogami ochrony przeciwpożarowej). 
Uwagi te zostały uwzględnione przez Wykonawcę, co zostało potwierdzone przez KM PSP 
pozytywnym stanowiskiem.  

- 5 obiektów kubaturowych (zbiornik przeciwpożarowy, budynek administracyjny, budynek 
magazynowo – warsztatowy z garażami), z czego stanowisko z uwagami wydane zostało dla 

                                                 
6 Dz.U. 2016, poz. 290 ze zm.  

Opis stanu faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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zbiornika przeciwpożarowego (ze względu na niewykonanie punktu czerpania wody dla 
pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej) dla pozostałych obiektów wydane zostało 
pozytywne stanowisko. Uwagi te zostały uwzględnione przez Wykonawcę i wydane zostało 
stanowisko pozytywne.  

W okresie tym nie wpływały wnioski Inwestora o odbiór odcinka S19.  
                                                                        (dowód: akta kontroli str. 273 – 275)          

• Czynności kontrolno – rozpoznawcze na autostradach i drogach ekspresowych  

W okresie 2015 – 2016 (I półrocze) KM PSP nie prowadziła czynności kontrolno – 
rozpoznawczych na autostradzie i drodze ekspresowej w trybie art. 23 ust.1 ustawy o 
Państwowej Straży Pożarnej w celu rozpoznawania zagrożeń, nadzoru nad przestrzeganiem 
przepisów przeciwpożarowych oraz przygotowania do działań ratowniczych. 

W wyjaśnieniu Komendant Miejski PSP podał, że od 2012 r. w związku z odbiorami 
systematycznie kontrolowane były odcinki autostrady A4 oraz obiektów towarzyszących 
(zgodnie ze zgłoszeniami inwestora i wykonawców) dlatego też nie planowano w ostatnich 4 
latach kontroli autostrady A4 przebiegającej przez powiat rzeszowski. Ponadto w zakresie 
użytkowania odcinka autostrady nie wpłynął żaden wniosek od podmiotów i osób fizycznych 
korzystających z tej części autostrady, informujący o jakimkolwiek zagrożeniu.  

                                                    (dowód: akta kontroli str. 273 – 275)            

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości  

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

 

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

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

 
W zakresie organizacji i prowadzenia działań ratowniczych na autostradzie A4  

i drodze ekspresowej S19 nie zostały zawarte porozumienia na szczeblu powiatowym z 
innymi służbami i podmiotami ratowniczymi w zakresie wspomagania organizacji 

prowadzenia działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksrg. Współpraca w tym 
zakresie z podmiotami (Policja, ZRM, GDDKiA oraz firmy odpowiadające za utrzymanie 
autostrady – Wykonawca Utrzymuj Standard,) zajmującymi się ratownictwem dotyczyła m. in.:  
a) przygotowania i organizacji ćwiczeń na autostradzie, 
b) udziału w spotkaniach roboczych przy współudziale firmy opracowującej Plan Działań 

Ratowniczych dla autostrady A4, 
c) udziału w spotkaniach roboczych organizowanych przez Oddział GDDKiA w Rzeszowie 

dotyczących koncepcji programowej budowy drogi ekspresowej S19. 
 
     W celu zapewnienia dysponowania sił i środków z zachowaniem tzw. „kryterium 
czasowego” ustalone zostały tereny pomocy wzajemnej. Właściwi komendanci miejscy  
i powiatowi PSP podpisali w tym zakresie stosowne porozumienia, które zostały wprowadzone 
do stosowania rozkazem Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nr 68/2016  
z dnia 16 maja 2016r. w sprawie ustalenia terenu pomocy wzajemnej.  

Ustalone nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu  faktycznego 
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W I półroczu 2016 r. zawartych zostało 21 porozumień pomiędzy sąsiednimi KM/KP 
PSP woj. podkarpackiego w sprawie ustalenia terenu pomocy wzajemnej pomiędzy 
powiatami. W przypadku wzajemnej pomocy w organizacji działań na autostradzie A4 w I 
półroczu 2016 r. zawartych zostało 6 porozumień, tj. pomiędzy KP PSP Dębica – Ropczyce, 
KP PSP Ropczyce – Rzeszów, KP PSP Przeworsk – Jarosław, KP PSP Jarosław – Przemyśl, 
KP PSP Łańcut – Przeworsk, KP PSP Rzeszów – Łańcut.  
 

                                                                                 (dowód: akta kontroli str. 276 – 281)               
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

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

 
Ustalono, że łączność w czasie  prowadzenia działań ratowniczych pomiędzy siłami i 

środkami ksrg realizowana była w oparciu o urządzenia łączności bezprzewodowej 
(radiotelefony), będące na wyposażeniu poszczególnych samochodów ratowniczo-
gaśniczych. Łączność ta organizowana i prowadzona była w oparciu  
o zatwierdzoną przez Zastępcę Komendanta Głównego PSP „Instrukcję w sprawie organizacji 
łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej z 2009 r.” Zgodnie  
z przytoczonym dokumentem Kierujący Działaniem Ratowniczym (KDR) posiada możliwość 
nawiązania bezpośredniej łączności radiowej:  
a) ze statkami powietrznymi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz służb 

współdziałających (Policja, Straż Graniczna) biorącymi udział w działaniach ratowniczych 
w ramach Krajowej Sieci Współdziałania ze statkami powietrznymi na kanale U02,  

b) ze służbami podległymi Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz innymi 
służbami podmiotami (np. zespoły ratownictwa medycznego, Żandarmeria Wojskowa, itp.)  
w ramach Radiowej Sieci Współdziałania służb MSW na kanale B112. 

Utrzymanie łączności radiowej pomiędzy KDR a pozostałymi podmiotami na miejscu działań 
ratowniczych (np. z przedstawicielami zarządcy drogi, wykonawcy „Utrzymuj Standard  
i innymi) odbywa się za pośrednictwem stanowiska kierowania i centrów dyspozytorskich (np. 
PID – Punkt Informacji Drogowej) tych podmiotów.  

 

                                                                   (dowód: akta kontroli str. 119 – 147)           

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

         

 

2.3. Dokumentowanie działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksrg  
 
Dokumentowanie działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksrg, w tym także 
przez OSP odbywało się zgodnie z § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ksrg.  
Dokumentacja działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksrg obejmowała w 
szczególności: 
a) kartę zdarzenia, 
b) informację ze zdarzenia, 
c) kartę udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy. 
Karta zdarzenia sporządzana jest przez dyżurnego stanowiska kierowania KM/KP PSP  
w systemie informatycznym wspomagania decyzji (SWD-PSP). Natomiast pozostałe dwa 

Ustalone nieprawidłowości 

Opis stanu faktycznego 

Ustalone nieprawidłowości 

Opis stanu faktycznego 
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dokumenty sporządza kierujący działaniem ratowniczym (KDR), z czego informacja ze 
zdarzenia sporządzana i ewidencjonowana jest w ww. systemie. W przypadku, gdy w 
działaniach ratowniczych biorą udział jedynie jednostki OSP ksrg, informacja ze zdarzenia 
sporządzana jest przez dyżurnego właściwego stanowiska kierowania km/kp PSP na 
podstawie informacji przekazanych przez kierującego działaniem ratowniczym z jednostki 
OSP. Każdorazowo gdy prowadzone są działania z zakresu udzielania kwalifikowanej 
pierwszej pomocy KDR sporządza kartę udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy w formie 
wypełnienia druku wg określonego przez rozporządzenie wzoru. Karta udzielonej 
kwalifikowanej pierwszej pomocy wraz z kartą zdarzenia i informacją ze zdarzenia 
przechowywana jest również w formie papierowej. Powyższe zasady dokumentowania działań 
ratowniczych obejmują wszystkie zdarzenia bez względu na miejsce ich wystąpienia. 
 

                                                                               (dowód: akta kontroli str. 119 – 147)              

 

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

 

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

 

3. Wyposażenie jednostek ksrg oraz wyszkolenie strażaków w zakresie 
prowadzenia działań ratowniczych  
 
3.1. Stan wyposażenia jednostek ksrg w pojazdy i sprzęt ratowniczy  

• Wyposażenie jednostek PSP na obszarze powiatu rzeszowskiego oraz potrzeby w tym 
zakresie  

Normatyw sprzętowy dotyczący ilości posiadanego sprzętu w PSP reguluje 
rozporządzenie MSW z dnia 21.11.2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia 
jednostek organizacyjnych PSP7. Ustalono, że wg stanu na 30.06.2016 r. normatyw i stan 
wyposażenia KM PSP w samochody ratowniczo-gaśnicze był zgodny z zatwierdzoną przez 
Komendanta Głównego PSP „Tabelą wyposażenia w pojazdy ratowniczo – gaśnicze i 
specjalne oraz sprzęt i środki techniczne KM PSP w Rzeszowie”. 

Normatyw sprzętu określony w Tabeli wyposażenia w pojazdy ratowniczo – gaśnicze i 
specjalne oraz sprzęt i środki techniczne dla KM PSP w Rzeszowie oraz stan wyposażenia 
przedstawiał się następująco:  
-  średnie samochody ratowniczo - stan - 3 szt., plan – 3 szt., (100% planowanych potrzeb). 
Samochody te są wyposażone w moduły ratownictwa technicznego do realizacji zadań w 
zakresie ratownictwa technicznego na poziomie podstawowym, 

- ciężkie samochody ratowniczo – gaśnicze, stan – 4 szt., plan – 2 szt. (200% planowanych 
potrzeb). W grupie tych samochodów, 3 z nich są wyposażone w moduły ratownictwa 
technicznego do realizacji zadań z ratownictwa technicznego na poziomie podstawowym, 
natomiast 1 samochód posiada zapas środka gaśniczego typu proszek w ilości 750 kg, 

- ciężki samochód ratownictwa drogowego typu Mega City, stan - 1 szt., plan - 1, 

- ciężki samochód ratownictwa technicznego z żurawiem, stan - 1 szt. i plan - 1, 

                                                 
7 Dz.U. z 2014, poz. 1793. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

13 
 

- średni samochód ratownictwa chemicznego, stan  – 1 szt. i plan – 1,   

- lekki samochód ratownictwa wysokościowego, stan - 1 i plan  – 1,  

- zestawy hydraulicznych narzędzi ratowniczych minimum. 2 w każdej jednostce jrg (2 jrg) – 
stan 8 kompletów,  

- zestaw ratownictwa medycznego R1 – 2 w każdej jednostce (2 jednostki jrg) – stan – 10,  

- samochód operacyjny 1 na 100 tys. mieszkańców (380 tys. mieszkańców powiatu 
rzeszowskiego) ale nie mniej niż 2 – stan - 4 szt., 

- zestaw do dekontaminacji wstępnej – 1 na Komendę Miejską/Powiatową PSP – stan 1  

- samochód dowodzenia i łączności,  stan – 1 szt. i plan - 1  

- samochód ratownictwa medycznego,  plan – 1 szt. na wyposażeniu KM PSP – brak .  

                                                              (dowód: akta kontroli str. 282 – 300)             

 Analiza wyposażenia jednostek ratowniczo – gaśniczych KM PSP w pojazdy ratowniczo 
– gaśnicze i specjalne związane z działaniami na autostradzie A4 i drodze ekspresowej S19 w 
zakresie osiągnięcia norm eksploatacji8 wg stanu na 30.06.2016 r. wykazała, że: 
- w grupie średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych ustalona została norma 

eksploatacji – 12 lat. Z eksploatowanych 3 samochodów, nie wystąpiły przypadki 
przekroczenia normy,  

- w grupie ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych – norma eksploatacji – 15 lat. Z 
eksploatowanych 4 sztuk samochodów, nie wystąpiły przypadki przekroczenia normy, 

- w grupie średnich samochodów specjalnych ratownictwa technicznego, chemicznego, ze 
sprzętem ochrony dróg oddechowych – norma eksploatacji 15 lat. Użytkowany 1 
samochód nie przekroczył normy,  

- w grupie ciężkich samochodów specjalnych ratownictwa technicznego, chemicznego – 
norma eksploatacji 20 lat. Z eksploatowanych 2 samochodów, żaden z nich nie 
przekroczył ustalonej normy eksploatacji, 

- w grupie samochodów specjalnych ratownictwa wysokościowego (drabiny, podnośniki, 
Samochód specjalny ratownictwa wysokościowego) – norma eksploatacji 20 lat. Z 
eksploatowanych 4 samochodów, nie wystąpiły przypadki przekroczenia normy.   

                                                             (dowód: akta kontroli str. 301) 

• Siły i środki jednostek OSP włączonych do ksrg na obszarze powiatu  

Wg stanu na 30.06.2016 r. na terenie miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego 
funkcjonowało 36 jednostek OSP włączonych do ksrg, z 110 działających na tym terenie. 
Wszystkie jednostki włączone do ksrg posiadały co najmniej 1 średni lub ciężki samochód 
ratowniczo – gaśniczy (GBA lub GCBA), co najmniej 1 zestaw do udzielania kwalifikowanej 
pierwszej pomocy typu R1. W 11 jednostkach OSP ksrg brakowało zestawów narzędzi 
hydraulicznych, tj. w 30% jednostkach.  
Wszystkie jednostki OSP włączone do ksrg spełniają wymagania dotyczące ilości 
wyszkolonych co najmniej 12 ratowników. Wszystkie jednostki OSP włączone do ksrg 
posiadały skuteczny system łączności, powiadamiania i alarmowania (alarmowanie 
selektywne) oraz wyposażone były w urządzenia łączności w sieci radiowej UKF PSP.  
 

                                                 
8 Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej 

w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz.Urz. KG PSP.2008.1.8 z dnia 30 czerwca 2008 r.) określa 
normy eksploatacji pojazdów wg typów i rodzajów.  
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Z 36 jednostek OSP ksrg, 14 jednostek obejmuje swoim obszarem chronionym 
autostradę A4 i drogę ekspresową S19 (z czasem dojazdu do 15 minut).  Wg stanu na 
30.06.2016 r. z 14 jednostek OSP ksrg, mających obszary chronione obejmujące autostradę 
A4 i drogę ekspresową S19, 13 jednostek posiadało sprzęt specjalistyczny ratownictwa 
technicznego, tj. 92%. Wszystkie jednostki posiadały sprzęt do udzielania kwalifikowanej 
pierwszej pomocy (zestawów ratownictwa medycznego R1) oraz co najmniej 4 komplety 
aparatów ochrony dróg oddechowych i co najmniej 1 agregat prądotwórczy.  
Z 36 jednostek OSP włączonych do ksrg, 14 jednostek posiadało wymagane wyposażenie i 
zapewniało utrzymanie poziomu gotowości operacyjnej A dla ratownictwa medycznego9. 
Przyczyną niezapewnienia wymaganej gotowości operacyjnej A dla 22 jednostek OSP ksrg 
był brak wymaganego wyposażenia w sprzęt ratownictwa medycznego oraz braki w 
wyszkoleniu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.                                                                                 

                                                                                   (dowód: akta kontroli str. 282 – 300)  

• Przygotowanie jednostek ratowniczo – gaśniczych do działań  

W wyniku oględzin prawidłowości przygotowania do działań ratowniczych zmiany 
służbowej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Rzeszowie w dniu 14.11.2016 r. ustalono, 
że: 
-  pomieszczenie przeznaczone na garażowanie samochodów ratowniczo – gaśniczych było 
ogrzewane, grzejniki znajdowały się na ścianach oraz w przestrzeni podłogowej. Wszystkie 
stanowiska samochodów pożarniczych posiadają odciągi spalin, uruchamianych w momencie 
alarmowania. Garaż wyposażony został w bramy dla samochodów pożarniczych, których 
sterowanie może odbywać się bezpośrednio z garażu lub zdalnie z pomieszczeń SK KM PSP. 
Pomieszczenie to spełniało wymagania bezpieczeństwa i higieny służby w zakresie 
użytkowania obiektów przeznaczonych dla jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP określone 
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych 
warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej z dnia 16 
września 2008 r.10. 
- stan osobowy zmiany służbowej zapewniał obsługę wozów bojowych utrzymując ich 
gotowość operacyjną, zgodnie z rozkazem w tej sprawie Podkarpackiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP nr 228/11 z 18.10.2011 r. W dniu oględzin służbę pełniło 16 strażaków, 
dowódca zmiany, dowódca sekcji, trzech dowódców zastępu, 6 ratowników – kierowców, 5 
ratowników. Do zdarzeń na autostradzie w pierwszej kolejności dysponowany jest ciężki 
samochód ratowniczo – gaśniczy: GSBA 5/35 lub średni samochód GBA 2,5/16 oraz 
samochód ratownictwa drogowego SCRd Mega City. Obsada tych samochodów była 
kompletna (kompletna obsada tych samochodów to 16 osób czyli cała obsada osobowa 
zmiany). Samochody ratowniczo – gaśnicze (GCBA  ciężki samochód i GBA – średni 
samochód) posiadają funkcje ratownictwa technicznego, czyli wyposażone zostały w zestawy 
hydrauliczne.  
-  wyposażenie samochodów z modułem ratownictwa technicznego było kompletne, w 
zakresie narzędzi  ratowniczych i sprzętu ratownictwa medycznego. Zestawy ratownictwa 
medycznego R1 posiadały kompletne wyposażenie. Wyposażenie tych samochodów 
ratowniczo – gaśniczego (do prowadzenia działań ratowniczych na autostradzie A4 i drodze 
S19) było zgodne ze standardem wyposażenia dla poszczególnych typów samochodów, 
określonym w załączniku nr 1, 2 i 14 do Wytycznych standaryzacji pojazdów pożarniczych i 
innych środków transportu PSP z dnia 14.04.2011 r. (zatwierdzonych przez Komendanta 
Głównego PSP w dniu 30 marca 2015 r.).  

                                                 
9 Pkt. 3.4 i 3.5 Zasad organizacji ratownictwa medycznego w ksrg z lipca 2013 r. zatwierdzonych przez Komendanta Głównego  

PSP  
10 Dz.U. Nr 180, poz. 1115 
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Do zdarzeń na autostradzie bądź drodze ekspresowej dysponowane są w pierwszej 
kolejności samochody ratowniczo – gaśnicze: 

- GCBA 5/35 Man (obsada 4-osobowa / 6 miejsc) ważność przeglądu technicznego 
2016-11-20, 

- samochód ratownictwa drogowego SCRd Mega City (obsada 3-osobowa / 4 osoby) 
ważność przeglądu technicznego 2017-09-20,  

- GBA 2,5/16 Mercedes (obsada 4-osobowa wg rozkazu dowódcy JRG / 6 miejsc), 
ważność przeglądu technicznego 2016-12-14. 
 

                                                                                            (dowód: akta kontroli str. 302 – 304)  

NIK wnosi o kontynuowanie działań celem zapewnienia wymaganego poziomu 
gotowości operacyjnej w zakresie ratownictwa medycznego w jednostkach OSP włączonych 
do ksrg oraz doposażenia tych jednostek, szczególnie działających w pobliżu A4 i S19 w 
zestawy narzędzi hydraulicznych.    
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 

 3.2. Szkolenie strażaków ksrg  

• Stan wyszkolenia strażaków ksrg  

Stan wyszkolenia strażaków PSP (na 30 czerwca 2016 r.) przedstawiał się 
następująco: 
- szkolenie podstawowe w zawodzie strażak, na stan przewidywany do przeszkolenia 180 

osób, odbyło szkolenie 6 osób, dla których przedmiotowe szkolenie jest najwyższym 
uzyskanym w PSP. Pozostali strażacy uzyskali wykształcenie specjalistyczne: kształcenie 
kwalifikacyjne podoficerów PSP (27 osób), technik pożarnictwa (54), przeszkolenie 
zawodowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk związanych z 
kierowaniem działaniem ratowniczym (2), przeszkolenie zawodowe dla strażaków 
ubiegających się o I stopień oficerski (2), ukończony I stopień inż. pożarnictwa (18), 
ukończony II stopień mg. Inż. pożarnictwa (12),  

- egzamin potwierdzający uprawnienia ratownika w zakresie kwalifikowanej pierwszej 
pomocy – nie posiada przeszkolenia 2 osoby (powinno mieć 2 osoby),  

- szkolenie dla kandydatów na młodszych instruktorów ratownictwa medycznego w ksrg, 2 
osoby ukończyło takie szkolenie, 

- szkolenie z zakresu segregacji w zdarzeniach mnogich i masowych, nikt nie ukończył 
takiego szkolenia,  

- szkolenie instruktorów PSP z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe ukończyło 5 strażaków, co stanowiło 100% potrzeb w tym zakresie,  

- szkolenie doskonalące dla strażaków ksrg z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze 
Pogotowie Ratunkowe ukończyło 153 strażaków, co stanowiło 100% liczby strażaków, 
którzy powinni posiadać takie przeszkolenie. 

 
Stan wyszkolenia strażaków z OSP ksrg (na 30.06.2016 r.) w odniesieniu do potrzeb 

przedstawiał się następująco:  
- szkolenie podstawowe strażaków ratowników w OSP odbyło 783 osoby, z 432, którzy 

powinni posiadać takie przeszkolenie (realizacja 181%), 

Uwagi dotyczące badanej 
działalności  

Opis stanu faktycznego 
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- szkolenie kierowców - konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP – odpowiednio: 158 
osób z  108 (146%), 

- uprawnienia ratownika w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy – odpowiednio 174 
osób z 288 (60%), 

- szkolenia doskonalące dla strażaków ksrg z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze 
Pogotowie Ratunkowe – nikt nie ukończył takiego szkolenia, a 244 strażaków powinno 
posiadać takie przeszkolenie 

- specjalistyczne szkolenie w zakresie ratownictwa technicznego, ukończyło 344 osób, a 
powinno posiadać takie przeszkolenie 244 (141%),   

W przypadku dwóch szkoleń, tj. dla kandydatów na młodszych instruktorów ratownictwa 
medycznego w ksrg oraz z zakresu segregacji w zdarzeniach mnogich i masowych, nikt ze 
strażaków OSP ksrg nie posiadał takiego przeszkolenia.  

                                                                                        (dowód: akta kontroli str. 305 – 306) 

W wyjaśnieniu Komendant Miejski PSP podał, że Komenda Miejska PSP pismem 
MOK.143.66.2015 z 23.11.2015 r. zapotrzebowała na 2016 r. 15 miejsc na szkolenie z zakresu 
segregacji w zdarzeniach mnogich i masowych. W przypadku szkoleń dla kandydatów na 
młodszych instruktorów ratownictwa medycznego brak jest normatywu dotyczącego 
wyszkolenia w tym zakresie. Podejmowane są działania do osiągniecia poziomu 8 ratowników 
kwalifikowanej pierwszej pomocy w każdej jednostce OSP w ksrg, a 8 jednostek ten standard 
nie osiągnęło.  

 

                                                                                        (dowód: akta kontroli str. 358 – 359) 

• Ćwiczenia ratownicze na autostradach i drogach ekspresowych  

W kontrolowanym okresie KM PSP nie organizowała ćwiczeń ratowniczych na autostradzie 
A4 i drodze ekspresowej S19. Ćwiczenia pk. Autostrada 2012 organizowane były w dniach 
12-13 września 2012 r. na autostradzie A4. W działaniach brały udział siły i zastępy z 
powiatów rzeszowskiego, dębickiego ropczycko – sędziszowskiego, łańcuckiego i 
strzyżowskiego. Zastępy OSP i PSP zapoznawały się z drogami dojazdu do autostrady A4.  
Organizowane były spotkania z wykonawcą obiektu, na których przedstawiano np. metody 
zdejmowania barier przenośnych w miejscach przejazdów awaryjnych i wjazdów awaryjnych.  

                                                                                             (dowód: akta kontroli str. 269 – 272)           

NIK wnosi o kontynuowanie działań zmierzających do planowanej realizacji szkoleń w 
zakresie współdziałania z SP ZOZ LPR oraz segregacji w zdarzeniach mnogich i masowych 
dla strażaków PSP, a dla OSP ksrg w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, egzaminu 
potwierdzającego uprawnienia kwalifikowanej pierwszej pomocy i segregacji w zdarzeniach 
mnogich i masowych.  
 

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

 

 

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

Uwagi dotyczące badanej 
działalności  

Ocena cząstkowa 

Ustalone 
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4. Współpraca PSP z podmiotami zarządzającymi autostradami i drogami 
ekspresowymi  
 

• Współpraca KM/KP z zarządzającymi autostradami i drogami na etapie realizacji zadań 
ustawowych  

W kontrolowanym okresie KM PSP współpracowała z Oddziałem GDDKiA  
w Rzeszowie w zakresie warunków bezpieczeństwa, w tym także na autostradzie i drodze 
ekspresowej S19, tj.: 
- warunków podjęcia działań przez podmiot ksrg,  
- wymiany informacji mających wpływ na bezpieczeństwo i organizację ruchu na 

autostradzie i drodze ekspresowej oraz drogach dojazdowych do tych dróg.   
 Współpraca ta odbywała się w formie spotkań roboczych organizowanych przez 
Oddział GDDKiA w Rzeszowie z udziałem przedstawicieli KW PSP oraz komend miejskich  
i powiatowych PSP przez których teren przebiega autostrada A4 i droga ekspresowa S19.  
W spotkaniach tych brały udział inne służby tj. Policja, PRM, a także przedstawiciele 
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. 
Współpraca ta była szczególnie widoczna w przypadku opracowywania planów działań 
ratowniczych na autostradzie i drodze S19. 

                                                                                        (dowód: akta kontroli str. 269 – 272) 
• Usuwanie z pasa autostrady i drogi ekspresowej substancji, które zanieczyściły 

drogę, celem przywrócenia przejezdności  

Zasady usuwania z pasa autostrady i drogi ekspresowej substancji, które zanieczyściły 
drogę celem przywrócenia przejezdności określone zostały w „Procedurze postępowania z 
odpadami” zawartej w: 
- Planie działań ratowniczych dla autostrady A4 (zatwierdzonym 16.12.2015 r. przez 

Dyrektora Oddziału GDDKiA w Rzeszowie) węzeł Tarnów Północ – węzeł Jarosław 
Zachód,  

- Planach działań ratowniczych dla drogi ekspresowej S19 (zatwierdzonych 9.09.2016 r.) 
dla odcinków drogi ekspresowej S19 od km 461+034 do km 467 + 476 i od km 467 + 476 
do km 472 +022. 

Stosownie do cyt. procedur postępowania, zarządca drogi Oddział GDDKiA 
zobowiązany został do neutralizacji wszystkich odpadów poakcyjnych wytworzonych podczas 
działań ratowniczych, w tym zużytego sorbentu, elementów pojazdów lub infrastruktury 
drogowej zlokalizowanych w pasie drogowym, w tym także przekazanych przez jednostki 
PSP. W procedurze przedstawiono schemat postępowania z usuwaniem substancji, które 
zanieczyszczałyby autostradę lub drogę ekspresową celem jej przejezdności. Zgodnie  
z ustalonym schematem postepowaniem, odpady niebezpieczne w przypadku gdy znany jest 
sprawca – usuwane są przez specjalistyczną firmę na koszt sprawcy. W przypadku braku 
sprawcy obowiązek ten spoczywa zgodnie z art. 130 a ustawy z dnia 20.06.1977 r. Prawo  
o ruchu drogowym – na Staroście właściwym terenowo ze względu na miejsce zdarzenia.  

W celu wykonywania powyższych zadań zostały wybrane firmy zewnętrzne 
świadczące usługi w ramach zawartych umów Wykonawcy Utrzymuj Standard. Do utrzymania 
autostrady A4 i drogi ekspresowej S19 zabezpiecza dostarczenie odpadów do właściwych 
podmiotów w celu ich utylizacji – Wykonawca „Utrzymuj Standard”.Za transport odpadów 
poakcyjnych i ich utylizację odpowiada wskazany przez Wykonawcę Utrzymuj Standard 
podmiot, który posiada zawartą umowę.  

                                                                                (dowód: akta kontroli str. 174 - 268) 

• Działania związane ze wsparciem dla osób dotkniętych konsekwencjami 
zdarzeń drogowych na autostradach i drogach ekspresowych  

Opis stanu faktycznego 
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W kontrolowanym okresie KM PSP nie podejmowała działań związanych ze 
wsparciem dla osób dotkniętych konsekwencjami zdarzeń drogowych i unieruchomionych 
w wielogodzinnych zatorach drogowych. W sytuacji, kiedy zachodzić będzie taka potrzeba 
jest możliwy psycholog do zadysponowania zatrudniony na etacie Komendy wojewódzkiej 
PSP.  

                                                               (dowód: akta kontroli str. 269 – 272)           

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości 

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

 

 

 
5. Działania kontrolne i nadzór nad realizacją działań ratowniczych  
 

• Inspekcje gotowości operacyjnej jednostek ksrg 

W latach 2015 – I półrocze 2016 Zespół inspekcyjny Komendanta Miejskiego PSP (powołany 
rozkazem nr 33/2014 Komendanta Miejskiego PSP) przeprowadził 36 inspekcji gotowości 
operacyjnej jednostek OSP ksrg powiatu rzeszowskiego. W 2015 r. przeprowadzonych 
zostało 26 inspekcji (100% jednostek OSP ksrg i 1 dwukrotnie), a w  I półroczu 2016 r. – 10.  

W zakresie funkcjonowania jednostek ratowniczo – gaśniczych KM PSP 
przeprowadzane było sprawdzenie gotowości operacyjnej z uwzględnieniem: czasu 
alarmowania, dokumentów strażaków, pojazdów, sprawności sprzętu oraz wiedzy w formie 
pisemnego testu. W latach 2015 – 2016 (I półrocze) przeprowadzonych zostało 14 
sprawdzeń.  
 Zakres inspekcji w jednostkach OSP obejmował sprawdzenie gotowości operacyjnej 
do działań ratowniczych poprzez alarmowanie jednostki, sprawdzenie gotowości pojazdów i 
sprzętu, wyszkolenia strażaków ochotników (badań lekarskich, uprawnień do obsługi sprzętu 
ratowniczego) oraz przeprowadzenie praktycznego ćwiczenia ze sprzętem pożarniczym.  

Stwierdzone w toku inspekcji jednostek OSP ksrg nieprawidłowości dotyczyły w 
szczególności: 
- w 4 przypadkach przekroczenie czasu alarmowania powyżej 17 min (od zgłoszenia do 
wyjazdu zastępu) wyznaczonego przez wytyczne Komendanta Głównego PSP w sprawie 
inspekcji OSP w ksrg,,  
- w 14 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie gotowości ratowników, tj. braki 
obsady osobowej samochodu ratowniczo – gaśniczego,  
- w 1 przypadku stwierdzono nieprawidłowości w zakresie gotowości pojazdów i sprzętu, tj. 
braki badań technicznych,   
- w 9 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości podczas wykonywania ćwiczenia 
ratowniczego,  
- w 6 przypadkach nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji operacyjnej,  

Celem przeprowadzonych inspekcji w jednostkach OSP była ocena zdolności do 
reagowania na nagłe zagrożenie oraz przygotowanie do podejmowania działań ratowniczo – 
gaśniczych w aspekcie stanu wyposażenia jednostki i wyszkolenia jej członków. 
Przeprowadzone w 36 jednostkach OSP ksrg inspekcje wykazały następujące braki:  
- kierowców z wymaganymi uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, 

Ustalone nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu faktycznego 
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- w zakresie przeszkolenia członków jednostek (naczelników, dowódców OSP, KPP, LPR, 
kierowców, konserwatorów sprzętu), 
- aktualnych badań technicznych pojazdów i specjalistycznego sprzętu ratowniczego, 
- przeglądów okresowych agregatów prądotwórczych oraz aparatów ODO,, 
- atestowanego wyposażenia w środki ochrony indywidualnej, 
- w wymaganej dokumentacji operacyjnej.  
  
W związku z przeprowadzonymi inspekcjami do właściwych jednostek samorządowych 
przekazano wnioski i zalecenia wraz z protokołami z inspekcji dotyczące usunięcia uchybień i 
wskazujące zalecenia pokontrolne. Pisma te przekazane były także do Prezesów jednostek 
OSP, którzy zostali zobowiązani do nawiązania współpracy oraz niezwłocznego podjęcia 
działań mających na celu wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości mających wpływ na 
gotowość operacyjną jednostek. Informacje zwrotne dotyczące sposobu usunięcia tych 
uchybień zostały przekazane do KM PSP w Rzeszowie.  

                                                              (dowód: akta kontroli str. 307 – 327, 358 - 359)   

  
• Analizy działań ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych oraz ich 

wykorzystanie  

W kontrolowanym okresie przeprowadzona została 1 analiza działań ratowniczych 
podczas zdarzenia powstałego w dniu 12.05.2016 r. wypadek na autostradzie A4  
w miejscowości Bratkowice (nr meldunku 0901001-0432). W wyniku wypadku powstało 
miejscowe zagrożenie w związku ze zderzeniem autokaru, samochodu ciężarowego  
z cysterną oraz 2 samochodów osobowych i samochodu ciężarowego z naczepą. 
Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP pismem z dnia 17.05.2016 r. zlecił sporządzenie 
analizy przez Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie, wskazując na obowiązkowe jej 
elementy, tj. stenogram zapisu prowadzonej korespondencji radiowej i telefonicznej przez 
podległe stanowisko kierowania z KDR oraz z innymi służbami i podmiotami oraz kopię zapisu 
na nośniku elektronicznym korespondencji z rejestratora rozmów. Do przeprowadzenia 
analizy powołany został rozkazem Komendanta Miejskiego PSP nr 28/2016 zespół, który 
opracował analizę ww. zdarzenia. Ocenie poddano:  
- organizację działań ratowniczych przez poszczególnych kierujących, 

- działania ratownicze w zakresie przedsięwzięć taktycznych i innych zamierzeń 
operacyjnych oraz wypełnienia zamierzonych celów, z uwzględnieniem czynników 
mających wpływ na skuteczność działań ratowniczych, 

- zakres wykorzystania walorów technicznych i taktycznych sprzętu ratowniczego podczas 
prowadzonych działań ratowniczych, 

- działalność stanowisk kierowania oraz punktów alarmowych podmiotów ratowniczych, 

- współdziałanie podmiotów ksrg z innymi podmiotami biorącymi udział w działaniach 
ratowniczych, 

- przyjętej na obszarze powiatu organizacji ksrg w odniesieniu do zdarzenia, 

- stopnia wykorzystania środków masowego przekazu, 

- funkcjonowania zastosowanych na obiekcie (na obszarze) zabezpieczeń.  
 W wyniku analizy zdarzenia sformułowane zostały następujące wnioski dotyczące: 
- zmiany zasad informowania służb współdziałających przez dyspozytornie medyczne. 

Zintegrowana dyspozytornia medyczna w Krośnie nie przekazała informacji o zdarzeniu 
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do właściwego terenowo stanowiska kierowania PSP, którym w tym przypadku było SK 
KM PSP w Rzeszowie, 

- potrzeba organizacji na miejscu tymczasowego schronienia dla poszkodowanych, przed 
warunkami atmosferycznymi (słońce, deszcz). Funkcję taką mogą pełnić namioty 
(stelażowe lub pneumatyczne).     

 (dowód: akta kontroli str.328 - 357) 

W wyjaśnieniu Komendant Miejski PSP podał, że wnioski z przeprowadzonej analizy 
zdarzenia w dniu 12.05.2016 r. dotyczącego wypadku na autostradzie A4 zostały przesłane 
do KW PSP w celu dalszego ich rozpatrzenia.  

                                                                                            (dowód: akta kontroli str.269 - 272)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości 

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

 

 

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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 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 Rzeszowie. 

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. 

 

Trzebownisko, dnia       grudnia 2016 r.        

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Dyrektor 
Wiesław Motyka Alina Walenia 

Główny specjalista kontroli państwowej 
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........................................................ 
Podpis podpis 
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