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I. Dane identyfikacyjne 
Ochotnicza Straż Pożarna w Futomie 

Futoma 183, 36-030 Błażowa 

 

Pan Roman Łach, Prezes od 16 stycznia 2016 r.; 

Pan Mateusz Pocałuń, Naczelnik od 16 stycznia 2016 r. 

 

1. Regulacje prawne i organizacja funkcjonowania jednostki OSP. 

2. Wyposażenie jednostko OSP oraz wyposażenie i wyszkolenie ratowników. 

 

Od 1 stycznia 2019 r. do dnia zakończenia kontroli z wykorzystaniem dowodów 
powstałych przed tym okresem. 

 

Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

 

 

Łukasz Malec, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/97/2020 z 1 lipca 2020 r.  

(akta kontroli str. 1-9) 

 

Użyte w wystąpieniu pokontrolnym skróty i skrótowce oznaczają: 

- OSP lub Jednostka – Ochotnicza Straż Pożarna w Futomie; 

- krsg – krajowy system ratowniczo-gaśniczy; 

- PSP – Państwowa Straż Pożarna. 

- porozumienie - Umowa – Porozumienie w sprawie włączenia Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, 

 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200 tekst jednolity, dalej: ustawa o NIK. 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
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Zakres przedmiotowy 
kontroli  
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podjęcia kontroli  
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
NIK pozytywnie ocenia działania naczelnika OSP w zakresie organizacji 
i funkcjonowania jednostki. OSP posiadała odpowiednie, adekwatne do przepisów 
i postanowień porozumienia o włączeniu do ksrg, wyposażenie oraz wyszkolonych 
ratowników w liczbie niezbędnej do przeprowadzonych przez nią działań 
ratowniczych. Akcje ratownicze, a zwłaszcza kierowanie nimi, były prowadzone 
przez osoby  posiadające właściwe wyszkolenie. Wszyscy ratownicy mogący brać 
udział w akcjach ratowniczych posiadali aktualne badania lekarskie dopuszczające 
ich do udziału w działaniach ratowniczych. 

Sprzęt ratowniczy, w tym samochody pożarnicze, były sprawne,  posiadały aktualne 
badania techniczne. Wyposażenie osobiste ratowników oraz środki łączności 
posiadane przez OSP, były w stanie nadającym się do natychmiastowego użycia.  

NIK, stwierdziła również, że zapewnione jednostce warunki lokalowe były bardzo 
dobre i adekwatne do potrzeb. 

NIK zwraca uwagę, że zapisy „Porozumienia w sprawie włączenia Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” nie są 
zgodne z obecnym wyposażeniem jednostki (dotyczy samochodu GCBA) oraz 
zadeklarowanej liczby przeszkolonych członków OSP. Stwierdzono również braki  
w wyposażeniu jednostki w tym w zestaw narzędzi hydraulicznych. 

Nieścisłości te i braki nie miały zasadniczego wpływu na gotowość i zdolność 
bojową jednostki.  

 

  

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 
1. Regulacje prawne i organizacja funkcjonowania jednostki 

OSP. 

OSP została włączona do krsg na mocy porozumienia”4 zawartego 1 marca 2005 r. 
pomiędzy: Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie,  
a Urzędem Miasta i Gminy w Błażowej oraz Jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Futomie. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony. 
Zgodnie z zawartym porozumieniem OSP wyraziła gotowość do włączenia jej do 
krsg oraz przyjęła obowiązki z tym związane5. W porozumieniu przewidziano, że do 
wykorzystania w krsg przeznaczony zostanie sprzęt będący na wyposażeniu OSP, 
tj.: 
-  samochód pożarniczy marki Star 660M GBM 2/8 wraz z wyposażeniem, 
-  samochód pożarniczy marki Jelcz 004 GCBA 6/32 wraz z wyposażeniem, 
-  sprzęt pożarniczy i ratowniczy: piła do drewna, pompa szlamowa, agregat 

prądotwórczy jednofazowy. 
OSP miała zapewnić 49 przeszkolonych członków OSP6 w zakresie: 
- czterech naczelników OSP, 
- dziewięciu dowódców sekcji OSP, 
- sześciu operatorów sprzętu OSP, 
- 30 szeregowych OSP. 
Prezes OSP zobowiązał się do utrzymywania jednostki w gotowości do prowadzenia 
działań ratowniczo-gaśniczych w szczególności w zakresie: sprawności technicznej 
samochodów pożarniczych i ich wyposażenia, przygotowania ratowników do 
działań, przebiegu alarmowania (zapewnienie warunków technicznych  
i organizacyjnych dla sprawnego przebiegu alarmowania OSP).  
Ponadto, w § 8 porozumienia zapisano, że zmiana jego warunków wymaga zgody 
wszystkich stron wyrażonej w formie pisemnej. 

(akta kontroli str. 10-12, 94-95, 106-120) 
 

NIK ustaliła, że porozumienie nie zostało zaktualizowane po wejściu w życie 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. w sprawie 
zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony 
przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego7 i nie spełniało8 
tym samym przepisów określonych w § 3 ust. 2 tego rozporządzenia. Porozumienie 
winno obecnie określać w szczególności: 

1) deklarowaną gotowość operacyjną, w tym siły i środki OSP przewidziane do 
wykorzystania w systemie; 

                                                      
3 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
4 Porozumienie zostało zawarte na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) oraz na 
podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 1998 r.  
w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 121, poz. 798). 

5 Określone w art. 2 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U, z 2020 r., poz. 961 tekst 
jednolity.). 

6 Zgodnie z § 4.2 porozumienia w przypadku wystąpienia braków określonego limitu wyszkolonych członków 
OSP, jednostka skieruje, a Komenda Miejska PSP w Rzeszowie przeszkoli w zakresie zgłoszonych potrzeb. 

7 Dz. U poz. 1317 
8 Na mocy § 7 rozporządzenia z 2014 r. jednostki włączone do ksrg przed wejściem w życie nowego 

rozporządzenia zachowują przynależność do systemu. Rozporządzenie nie rozstrzygnęło kwestii rozbieżności 
pomiędzy uprzednio zawartym porozumieniem o włączeniu jednostki do ksrg, a wymaganiami nowego 
rozporządzenia. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 



 

5 

2) zadania ratownicze przewidziane dla OSP w ramach systemu; 
3) wymaganą liczbę i wymagany poziom wyszkolenia ratowników w OSP; 
4) sposób utrzymania stanu gotowości OSP do działań ratowniczych,  

w szczególności w zakresie: 
a) sprawności technicznej samochodów pożarniczych i ich wyposażenia, 
b) przygotowania ratowników do działań, 
c) przebiegu alarmowania, 
d) sposobu przekazywania informacji dotyczącej aktualnej gotowości 

operacyjnej lub jej czasowego obniżenia; 
5) sposoby alarmowania OSP; 
6) okres obowiązywania porozumienia; 
7) warunki rozwiązania porozumienia. 

W zawartym porozumieniu określono wszystkie elementy wymagane w § 3 ust. 2 
rozporządzenia z 1998 r. Nie przewiduje ono natomiast elementów wymaganych  
w rozporządzeniu z roku 2014, tj.: deklarowanej gotowości operacyjnej oraz 
sposobu przekazywania informacji dotyczącej aktualnej gotowości operacyjnej lub 
jej czasowego obniżenia. 
Naczelnik wyjaśnił, że: KM PSP w Rzeszowie nie widzi w chwili obecnej potrzeby 
aktualizacji porozumienia. 

(akta kontroli str. 10-12, 111-120) 
 
Ustalono, że stan faktyczny pod względem kadrowym i wyposażenia  różnił się od 
zadeklarowanego w porozumieniu stanowiącym podstawę włączenia jednostki do 
ksrg. Liczba ratowników (mogących brać udział w akcjach) wg stanu na 30 czerwca 
2020 r. wynosiła 35 osób zamiast zadeklarowanych 49. Ponadto w porozumieniu 
wskazany był samochód Jelcz 004 GCBA 6/32  wraz z wyposażeniem, a faktycznie 
w jego miejsce jednostka dysponowała samochodem Renault Kerax GCBA – Rt 
5/40 na którego wyposażeniu brakowało m.in. drabiny przenośnej ratowniczej, 
agregatu prądotwórczego, pompy do wody zanieczyszczonej, pompy pływającej, 
węży ssawnych, pilarki do drewna, piły tarczowej do stali i betonu oraz ratowniczego 
sprzętu hydraulicznego. 
W protokole z inspekcji gotowości operacyjnej OSP włączonej do krsg 
sporządzonego 8 października 2019 r.9 zapisano m.in.: 

1) czas wyjazdu zastępu wyniósł 312 sekund;  

2) przyznano 9 pkt na 10 za alarmowanie OSP; 

3) liczba członków OSP – 72, w tym: 34 członków mogących brać udział  
w działaniach ratowniczych – wszyscy posiadali aktualne badania lekarskie 
(34 posiadało szkolenie podstawowe druhów OSP, 11 było wyszkolonych  
w zakresie kierowania działaniami ratowniczymi, pięciu posiadało szkolenie 
naczelników OSP, siedmiu posiadało szkolenie kierowców-konserwatorów, 
czterech kurs kwalifikacyjny pierwszej pomocy, pięciu było przeszkolonych 
w zakresie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, pięciu posiadało 
uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,   

4) w zakresie wyposażenia w odzież specjalną, środki ochrony osobistej  
i ekwipunek osobisty przyznano 10 pkt na 10 możliwych, 

5) Nie wniesiono uwag dotyczących gotowości operacyjnej 

6) Nie stwierdzono nieprawidłowości oraz braków w wyposażeniu. 

 (akta kontroli str. 10-12, 96-105, 121-123) 
W warunkach pandemii koronawirusa COVID-19, jednostka prowadziła współpracę 
z Burmistrzem Błażowej. Naczelnik poinformował, że w związku z przekazaniem 

                                                      
9 Inspekcja została przeprowadzona przez Komendę Miejską PSP w Rzeszowie. 
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trzech partii maseczek materiałowych zostały one rozprowadzone w trzech etapach 
pośród wszystkich mieszkańców Futomy. Ponadto Naczelnik w przedłożonych 
wyjaśnieniach stwierdził, że zagrożenie ze strony COVID-19 nie miało wpływu na 
gotowość operacyjną jednostki oraz organizację i prowadzenie działań 
ratowniczych. 
Celem zabezpieczenia strażaków jednostki w czasie prowadzenia działań 
ratowniczych w  warunkach pandemii koronawirusa COVID-19 Burmistrz Błażowej 
przekazał na wyposażenie jednostki partię jednorazowych środków ochrony 
osobistej: maseczki, rękawice, okulary i kombinezony. W okresie objętym kontrolą 
OSP nie prowadziła działań ratowniczych związanych z pandemią koronawirusa 
COVID-19. 

  (akta kontroli str. 63-78, 111-120) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

NIK pozytywnie ocenia wywiązywanie się przez OSP z zawartego porozumienia 
włączającego jednostkę w struktury ksrg. Ustalenia kontroli wskazują, że pod 
względem kadrowym i wyposażenia OSP spełniała wymogi określone w przepisach 
o włączeniu jednostki do ksrg. Zdaniem NIK jednostka posiada zdolność operacyjną, 
w tym siły i środki pozwalające niezbędne do przeprowadzania działań 
ratowniczych. NIK zwraca jednak uwagę na nieznaczne rozbieżności zapisów 
porozumienia ze stanem faktycznym. 
 

2. Wyposażenie jednostki OSP oraz wyposażenie i wyszkolenie 
ratowników. 

 
OSP nie posiadała statutu uzgodnionego z komendą miejską PSP w zakresie 
działań ratowniczych. OSP działa jako stowarzyszenie, posiada osobowość prawną  
i jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.  
Jednostka nie została włączona do wojewódzkiego odwodu operacyjnego. 
OSP liczy ogółem 76 członków, w tym 17 honorowych oraz 59 czynnych w wieku do 
65 lat. Spośród 59 członków czynnych, 35 osób może brać bezpośredni udział  
w działaniach ratowniczych. Spośród 35 osób w 2019 r. bezpośredni udział  
w działaniach ratowniczych brało 18 członków, a w 2020 r. do 30 czerwca - 15.  
Naczelnik poinformował, że OSP została włączona na czas nieokreślony do ksrg  
z dniem 24 czerwca 1997 r. decyzją nr 35/56/KSRG Komendanta Głównego PSP,  
a 18 marca 1997 r. zostało zawarte uzgodnienie pomiędzy Burmistrzem Miasta  
i Gminy w Błażowej a Komendantem Rejonowym PSP w Rzeszowie dot. włączenia 
jednostki OSP do ksrg.  
1 marca 2005 r. zawarto porozumienie pomiędzy Komendantem Miejskim PSP  
w Rzeszowie, Burmistrzem Gminy w Błażowej i Prezesem OSP w Futomie  
w sprawie włączenia jednostki OSP do ksrg. Porozumienie to nie było 
aktualizowane.  
W zawartym porozumieniu z 2005 r. nie zadeklarowano poziomu realizacji przez 
jednostkę działań ratowniczych. Do wykorzystania w systemie przewidziano 
następujący sprzęt: samochód Star 660M GBM 12/8, samochód Jelcz 004 GCBA 
6/32, piła do drewna Stihl 390, pompa szlamowa PS 50 i agregat prądotwórczy 
jednofazowy 2 kW.   

(akta kontroli str. 10-21, 63-78, 96-99) 
Remiza OSP zlokalizowana jest w miejscowości Futoma w budynku nr 183. 
Budynek po remoncie w stanie wizualnym bardzo dobrym. Składa się z dwóch 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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kondygnacji, trzech stanowisk garażowych, pomieszczeń sanitarnych (prysznice, 
WC), kuchni, szatni i sali zebrań. Pomieszczenia wykorzystywane przez OSP są 
ogrzewane  
i oświetlone (w tym garaż). Stan techniczny pomieszczeń określić należy jako dobry. 
Stan garażu jako bardzo dobry. W garażu brak było odciągu spalin. Bramy 
garażowe były otwieranie automatycznie. Droga dobiegu nie była oznakowana, była 
wolna od przeszkód – od szatni do samochodów było 5 m korytarza i dwoje drzwi. 
Strażnica wyposażona była w system selektywnego alarmowania uruchamiany 
przez KM PSP w Rzeszowie.  

(akta kontroli str. 53-62) 
 
Kontrola wykazała, że stan wyposażenia jednostki w pojazdy różnił się od 
porozumienia, tj. jednostka posiada obecnie Renault Kerax GCBA – Rt 5/40,  
a w porozumieniu wymieniono Jelcz 004 GCBA 6/32. Ponadto zgodnie z obecnym 
standardem wyznaczonym przez Komendanta Głównego PSP na wyposażeniu 
jednostki powinny być hydrauliczne narzędzia ratownicze.  
W sprawie braku hydraulicznego sprzętu ratowniczego Naczelnik wyjaśnił: 
„Jednostka nie posiada hydraulicznych narzędzi ratowniczych ponieważ środki 
finansowe pozyskiwane przez OSP są cały czas niewystarczające aby dokonać 
takiego zakupu. Oczywiście były czynione przez OSP starania o pozyskanie tego 
sprzętu – zarówno przekazania używanego z PSP, jak i zakupu nowego ale 
dotychczas zakończyły się one niepowodzeniem. KM PSP w Rzeszowie wie, że na 
wyposażeniu OSP nie ma narzędzi hydraulicznych, ponieważ jest to zgłaszane 
kontrolerom podczas inspekcji, a także przy przekazywaniu sprawozdań 
aktualizacyjnych wyposażenia sprzętowego OSP. 
Ustalono, że OSP posiada dwa samochody bojowe: 

1. średni – GBAM 3/19 – na podwoziu Star 6x6, rok prod. 1967, po 
przebudowie w roku 2007, nr rej. RZE E523, badanie techniczne ważne do 
06-06-2021 r. Zarejestrowany jako samochód specjalny. Numer operacyjny 
329 04. 

Na jego wyposażeniu znajdują się: 
1. Agregat prądotwórczy FOGO FH2001 – posiada aktualne 

dopuszczenie do użytkowania do sierpnia 2020 r.; 
2. Pompa szlamowa HONDA WT30X; 
3. Piła do drewna STIHL MS290; 
4. Pompa pożarnicza TOHATSU VC72AS; 
5. Drabina wysuwana 2x18; 
6. Drabina nasadkowa DN2.7 : x 2szt.; 
7. Naświetlacz LED ACXT140W : x 2szt.; 
8. Maszt oświetleniowy 3x500W; 
9. Przedłużacz 40 m.b.; 
10. Aparat powietrzny MSA Auer : x 2szt. – posiadają aktualne badania 

do16.06.2021; 
11. Sygnalizator bezruchu Motion Scout : x 2szt.;  
12. Torba medyczna PSP R-1 z szynami Kramera i deską ortopedyczną 

– zawartość kompletna, w terminach przydatności do użycia; 
13. Defibrylator przenośny AED Heartsine Samaritan PAD 500P; 
14. Narzędzie wielofunkcyjne Hooligan 107; 
15. Bosak składany aluminiowy 4m; 
16. Pachołek sygnalizacyjny z diodą : x 3szt.; 
17. Tłumica gumowa ze stylem aluminiowym : x 4szt.; 
18. Prądownica TURBO FLASH 400 : x 2szt.; 
19. Sito kominowe z zestawem szczotek i łańcuchem; 



 

8 

20. Mostek wężowy; 
21. Rozdzielacz, klucze; 
22. Sprzęt pomocniczy. 

2. Samochód GCBA Rt 5/40 – na podwoziu Renault Kerax o nr rej. RZ 7307E, 
rok prod. 2005. Samochód przekazany OSP w grudniu 2019 r. (od 2017 r. 
był w użyczeniu na rzecz OSP). Zarejestrowany jako samochód specjalny, 
Przegląd techniczny ważny do 19.02.2021 r. Numer operacyjny: 329 06 

Na jego wyposażeniu znajdują się: 
1. Aparat powietrzny AirXpress : x 2szt. Badanie techniczne ważne do 

16.06.2021 r.; 
2. Sygnalizator bezruchu Motion Scout : x 2szt.; 
3. Prądownica FLASH 400 INOX (400 l/min); 
4. Maszt oświetleniowy 2x1000W; 
5. Rozdzielacz, klucze; 
6. Sprzęt pomocniczy. 
7. Zbiornik o pojemności 5 tys. litrów z autopompą o wydajności 4000 

l/min. 
Z wyjaśnień udzielonych przez Naczelnika: „Obecnie samochód Renault 
Kerax jest używany do celów gaśniczych i jest wyposażony w taką armaturę 
i osprzęt. Po wymontowaniu z samochodu Jelcz GCBA 6/32 wyposażenia  
i sprzętu zostało ono przełożone do samochodu Renault Kerax.  
W wyposażeniu tego samochodu brakuje m.in. następującego sprzętu: 
drabina przenośna ratownicza, agregat prądotwórczy, pompa do wody 
zanieczyszczonej, pompa pływająca, węże ssawne, pilarka do drewna, piła 
tarczowa do stali i betonu oraz ratowniczy sprzęt hydrauliczny – 
spowodowane jest to w 100% finansami jednostki OSP. Aby zakupić 
wymieniony sprzęt potrzeba kilkudziesięciu tysięcy złotych. 
Naczelnik wyjaśnił, że: „Nomenklatura GCBA – Rt 5/40 nie oznacza, że jest 
to samochód wyłącznie techniczny, tylko dodatkowo z funkcją ratowniczo-
techniczną. W systemie zapewne widnieje jako GCBA – Rt 5/40 bo tak jest 
dysponowany przez Stanowisko Kierowania KM PSP w Rzeszowie do akcji 
ratowniczo-gaśniczych (dokładne informacje posiada KM PSP). Może on 
być dysponowany i jest dysponowany do akcji ratowniczo-gaśniczych gdyż 
nie zachodzi konieczność użycia ratowniczego sprzętu hydraulicznego. Od 
2019 r. (przekazanie przez KM PSP na wyposażenie OSP) uczestniczył już 
kilka razy w akcjach gaśniczych oraz działaniach powodziowych”. 

 (akta kontroli str. 53-62, 100-123) 
Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej strażaków uczestniczących  
w działaniach ratowniczych było zgodne ze standardami wyznaczonymi przez 
Komendanta Głównego PSP. W jego skład wchodziły: ubrania i rękawice specjalne, 
kominiarki, hełmy, buty strażackie – 12 szt., maski do aparatów oddechowych, 
sygnalizatory bezruchu – 4 szt., pasy strażackie – 12 szt., szelki bezpieczeństwa – 2 
szt., zatrzaśniki, podpinki – 12 szt. 
Wyposażenie to znajdowało się w szatni (przygotowane do użycia) lub bezpośrednio 
w samochodach. Wyposażenie i sprzęt w stanie bardzo dobrym – zdatnym do 
użycia.  
Ponadto OSP posiadała:  

− 6 szt. radiostacji nasobnych (ręcznych) – radiostacje były sprawne  
i  naładowane;  

− 2 szt. radiostacji zamontowanych w samochodach – były sprawne i gotowe 
do użycia. 

(akta kontroli str. 53-62, 100-110) 
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W porozumieniu wskazano wymaganą liczbę 49 przeszkolonych członków OSP  
(w tym: szeregowych OSP – 30, operatorów sprzętu OSP – 6, dowódców sekcji 
OSP – 9 i naczelników OSP – 4). Naczelnik wyjaśnił, że „liczba tych członków 
odpowiadała na ten czas wszystkim czynny członkom jednostki mającym 
przeszkolenie. W momencie podpisywania porozumienia nie były wymagane 
indywidualne badania lekarskie członków czynnych, którzy mogą brać bezpośredni 
udział w działaniach ratowniczych, dlatego jest zadeklarowana tak duża ilość osób – 
49. Po wprowadzenia w późniejszych latach obowiązku posiadania badań lekarskich 
liczba członków czynnych jednostki mogących brać bezpośredni udział  
w działaniach ratowniczych oscyluje w granicach 30 osób. Z tego względu nie jest 
zachowany minimalny standard ilości strażaków mogących brać bezpośredni udział 
w działaniach ratowniczych”. Zdaniem Naczelnika koniecznym byłoby zmniejszenie 
minimalnego standardu ilości strażaków mogących brać bezpośredni udział  
w działaniach ratowniczych do liczby 25-30 osób, że względu na istniejące duże 
problemy osobowo-kadrowe. Natomiast minimalny standard wyszkolenia określony 
w ww. porozumieniu jest cały czas zachowany. 
Ponadto, zdaniem Naczelnika w zawartym porozumieniu z 2005 r. nie została 
określona liczba strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach 
ratowniczych.  
W skład OSP wchodziło łącznie 35 wyszkolonych strażaków biorących bezpośredni 
udział w działaniach ratowniczych. I tak: 

• szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP – posiadało 35 osób, 

• szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP – posiadało 
7 osób,  

• szkolenie kierujących działaniem ratowniczym członków OSP – posiadało  
9 osób,  

• szkolenie naczelników OSP – posiadało 4 osoby,  

• szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy – posiadało 4 osoby,  

• szkolenie z ratownictwa technicznego dla OSP – posiadało 11 osób, 

•  szkolenie dla strażaków ksrg w zakresie współdziałania z LPR – posiadało 
5 osób,  

• szkolenie w komorze dymowej przeszło 13 osób.  

Kontrola wykazała, że wszyscy (35 strażaków) ratownicy OSP mogący brać 
bezpośredni udział w działaniach ratowniczych spełniali określone przepisami 
kryteria, tj. – ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat, posiadali aktualne badania 
lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz odbyli 
szkolenia pożarnicze organizowane przez PSP. 
Uczestniczący w akcjach ratownicy OSP spełniali określone przepisami kryteria  
(w czasie, kiedy prowadzona była akcja), tj. byli w określonym wieku i posiadali 
wymagane wyszkolenie, (w tym szkolenie bhp), ważne badania lekarskie  
i ubezpieczenie. 

(akta kontroli str. 10-12, 63-93, 96-123) 
 
W OSP znajdowały się zatwierdzone przez Komendanta Głównego PSP „Zasady 
organizacji szkoleń członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni 
udział u działaniach ratowniczych”.  
Z wyjaśnień Naczelnika wynika, że doskonalenie umiejętności strażaków biorących 
bezpośredni udział w działaniach ratowniczych prowadzone jest przede wszystkim 
poprzez uczestnictwo w manewrach gminnych i ćwiczeniach powiatowych jednostek 
OSP z ksrg oraz udział w gminnych i powiatowych zawodach sportowo-
pożarniczych. W przypadku pozyskania nowego sprzętu na wyposażenie jednostki, 
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strażacy biorący bezpośredni udział w działaniach ratowniczych zostają 
zaznajomieni z zasadami jego obsługi i mogą osobiście poćwiczyć w jaki sposób 
należy go używać. Inne formy doskonalenia umiejętności są trudne do zrealizowania 
w jednostce z uwagi na problemy osobowo-kadrowe wynikające z nieustannej rotacji 
osób w jednostce spowodowanej zmianą miejsca zamieszkania, systemem pracy 
zawodowej (zmianowość i nienormowany czas pracy), wyjazdami do pracy na 
delegacje w kraju i za granicę oraz różnymi sytuacjami rodzinnymi i osobistymi. 
Ustalono, że szkolenia nie były dokumentowane. Naczelnik wyjaśnił, że: „ […] nie 
było takiego wymogu. W ostatnich latach OSP nie pozyskała takiego nowego 
sprzętu technicznego, aby konieczne było przeprowadzenie przeszkolenia  
w zakresie jego obsługi. […] we wcześniejszych latach np. agregatu prądotwórczego 
czy pompy do wody zanieczyszczonej podczas zaznajomienia się z jego obsługą 
oraz podczas użycia w działaniach ratowniczo-gaśniczych postępowano 
standardowo zgodnie z instrukcją jego obsługi określoną przez producenta.„ 

(akta kontroli str. 22-52, 96-99, 106-123) 
 
W porozumieniu o włączeniu do ksrg nie została określona dokładnie gotowość 
operacyjna jednostki OSP oraz sposób powiadamiania o jej obniżeniu. Naczelnik 
wyjaśnił, że OSP była gotowa do wyjazdu przez całą dobę, mimo że członkowie 
czynni muszą godzić to ze swoją pracą zawodową. Naczelnik poinformował również, 
że: „ […] przeważnie pracodawcy nie patrzą przychylnie na fakt, że pracownik jest 
członkiem OSP i może wyjechać do akcji, a powinien być wtedy w pracy i jest to 
duży problem dla jednostki.” 
W przypadku obniżenia gotowości operacyjnej lub wycofania samochodu 
ratowniczo-gaśniczego informacja ta była przekazywana telefonicznie dyżurnemu 
operacyjnego Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie.  
Naczelnik wyjaśnił, że w okresie objętym kontrolą nie było przypadku informowania 
Komendy Miejskiej PSP o obniżonej gotowości operacyjnej jednostki OSP. Z dalszej 
części wyjaśnień wynika, że: „PSP w Rzeszowie nie przekazała do OSP zasad  
i sposobów przekazywania informacji dotyczących aktualnej gotowości operacyjnej 
lub jej czasowego obniżenia”. 
Z dokumentacji prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych wynika, że OSP w 2019 
r. uczestniczyła w 7 działaniach ratowniczo-gaśniczych, natomiast do 30 czerwca 
2020 r. w 13 działaniach. W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono przypadku 
aby pomimo dyspozycji jednostka nie wyjechała do działań ratowniczo-gaśniczych.  
W kontrolowanym okresie w OSP 8 października 2019 r została przeprowadzona 
inspekcja gotowości  operacyjnej OSP włączonej do ksrg10. Ogólna liczba punktów 
uzyskanych podczas inspekcji – 91 (na 100 możliwych), natomiast ogólna ocena 
inspekcji 4 – dobra (w skali ocen 1-6). 

(akta kontroli str. 10-12, 63-78, 100-105, 111-123) 
Zgodnie z § 33 rozporządzenia o ksrg11, OSP zobowiązana była do prowadzenia 
ewidencji zdarzeń, podczas których prowadziła działania ratownicze. Druki do 
dokumentowania działań ratowniczych znajdowały się również na wyposażeniu 
samochodów OSP. 
OSP posiadało książkę działań ratowniczo-gaśniczych, dokumentację 
potwierdzająca wyszkolenie wraz z aktualnym wykazem osób posiadających 
szkolenia oraz aktualne badania lekarskie (lub aktualny wykaz osób posiadających 
badania). OSP posiadała także dane radiowe oraz instrukcję przyjęcia śmigłowca 
LPR.  

(akta kontroli str. 53-78, 96-105) 

                                                      
10 Przez zespół inspekcyjny Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie. 
11 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej 

organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. poz. 1319) 
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OSP składała corocznie wnioski o udzielenie dotacji na realizację zadania 
publicznego „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej 
włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”. W 2019 r. wniosek był 
złożony i zaakceptowany na remont strażnicy (hol wejściowy, szatnia ubraniowa, 
sala zebrań i szkoleń oraz 2 boksy garażowe) – kwota dofinansowania 31 000 zł. 
Natomiast w 2020 r. został złożony i zaakceptowany wniosek na zakup sprzętu  
i wyposażenia (drabina przenośna, gaśnica proszkowa, ubranie specjalne i rękawice 
specjalne) – kwota dofinansowania 3 889 zł 
Naczelnik OSP wyjaśnił, w sprawie ewentualnych trudności i ograniczeń związanych 
z realizowaną przez OSP społeczną działalnością w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej: „jest brak chętnych młodych osób, które chciałyby wstąpić do 
OSP i podjąć się bezinteresownie społecznej działalności. Nie można nikogo zmusić 
aby cały dzień lub w określonym czasie był dostępny dla OSP. Problemy kadrowo-
osobowe jednostki wynikają także z nieustannej rotacji osób w jednostce 
spowodowaną zmianą miejsca zamieszkania, systemem pracy zawodowej 
(zmianowość i nienormowany czas pracy), wyjazdami do pracy na delegacje w kraju 
i za granicę oraz różnymi sytuacjami rodzinnymi i osobistymi. Ponadto pracodawcy 
przeważnie nie patrzą przychylnie na fakt, że pracownik jest członkiem OSP i może 
wyjechać do akcji, a powinien być wtedy w pracy. Jeżeli osoba ma prawo jazdy 
przynajmniej kat. C to logicznym jest, że kilkanaście godzin (wliczając również 
dojazdy) spędza w pracy oddalonej kilkadziesiąt kilometrów od siedziby jednostki, 
czyli jest połowę doby niedostępny. Jeżeli jest dostępny to tylko w pewnych 
godzinach lub jest emerytem mając 65 lat i nie może już uczestniczyć w działaniach 
ratowniczo-gaśniczych. Dofinansowanie na zakup sprzętu też jest niewielkie i gdyby 
nie przychylność samorządów oraz zapobiegliwość i upór zarządów OSP byłby 
jeszcze większy problem z jego zakupem. Przykładowa wysokość dotacji z KG PSP 
na zakup sprzętu przez jednostkę OSP z ksrg: 2014 r. – 6400 zł, 2015 – 10237zł, 
2016 – 9500 zł, 2017 – 2941 zł, 2018 – 3910 zł. Obecnie 1 kpl. ubrania specjalnego 
dla OSP ze świadectwem CNBOP kosztuje ok. 3500-4000 zł. Jeżeli na terenie 
gminy nie ma dużych zakładów przemysłowych to jej budżet nijak nie może w pełni 
zabezpieczyć potrzeb jednostek OSP, a musi jeszcze dopłacać z własnych 
dochodów do innych zadań (np. dotacja oświatowa nigdy nie pokrywa w pełni 
wydatków gminy i corocznie z budżetu gminy są to kwoty milionowe). PSP zbierając 
potrzeby szkoleniowe ustala limity przyjęć – ile osób z gminy może zgłosić się na 
kurs. Przy limicie 2-3 osób z gminy proces szkoleniowy przy tak dużej rotacji osób 
(przyczyny zostały przedstawione powyżej) nigdy nie zapewni optymalnego 
przeszkolenia członków czynnych jednostek OSP. Poszczególne kursy muszą 
obejmować określoną ilość godzin szkoleniowych, moce przerobowe komend PSP 
też są ograniczone i przysłowiowe kółko zamyka się”. 

 (akta kontroli str. 111-134) 
 
 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

 

Ustalenia kontroli wskazują, że OSP dysponuje zasobami pozwalającymi jej na 
branie udziału w akcjach ratowniczych w ramach ksrg. NIK zauważa jednak, że brak 
wyposażenia w hydrauliczne narzędzia ratownicze oraz niekompletne wyposażenie 
samochodu Renault Kerax ogranicza zakres działań jednostki w dziedzinie 
ratownictwa technicznego. W ocenie NIK zasadnym byłoby kontynuowanie działań 
mających na celu doposażenie jednostki. Członkowie jednostki brali udział  
w zajęciach podnoszących ich kwalifikacje, posiadali aktualne przeszkolenia oraz 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 



 

12 

badania lekarskie dopuszczające ich do uczestnictwa w akcjach. Naczelnik 
prowadził dokumentację z akcji ratowniczych, a jej badanie wykazało że 
uczestniczyli w nich ratownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne 
badania lekarskie. NIK ustaliła również, że sprzęt ratowniczy oraz wyposażenie 
osobiste ratowników było kompletne oraz przygotowane do użycia, a także 
posiadało aktualne certyfikaty lub badania techniczne. 

 

 

IV. Wnioski 
W związku z brakiem stwierdzonych nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli, nie 
formułuje wniosków pokontrolnych. 
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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 Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie. Prawo zgłaszania 
zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia 
pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

 

 

Rzeszów,    31   lipca 2020 r. 

 

 

 

Kontroler: Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

Dyrektor 
Wiesław Motyka 
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Łukasz Malec 

Starszy inspektor  
kontroli państwowej 
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