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I. Dane identyfikacyjne 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie1, ul. Firlika 9-14, 
70-637 Szczecin. 

bryg Jarosław Tomczyk, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej w Szczecinie, od 13.03.2020 r.2 Do 12.03.2020 r. Komendantem był 
nadbryg. Jacek Staśkiewicz. 

1. Regulacje prawne i organizacja funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego3 na terenie województwa. 

2. Wymiana informacji i koordynacja działań jednostek ksrg prowadzących działania 
ratownicze. 

3. Wyposażenie jednostek oraz wyposażenie i wyszkolenie ratowników. 
4. Sprawowanie przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej4 

nadzoru nad ksrg na terenie województwa. 

Kontrola obejmuje okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia zakończenia czynności 
kontrolnych. 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli5. 
 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Szczecinie6. 

Bogumiła Mędrzak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr  LSZ/127/2020 z 21.07.2020 r. 

Sylwia Księżopolska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/144/2020 z 22.09.2020 r. 

(akta kontroli str. 1-4) 

II. Ocena ogólna7 kontrolowanej działalności 
Komendant zorganizował sieć jednostek ksrg na terenie województwa 
zachodniopomorskiego8, zgodnie z opracowaną przez Komendanta Głównego PSP 
metodyką. Wdrożył regulacje wewnętrzne w zakresie organizacji oraz 
funkcjonowania ksrg na terenie województwa (w tym obowiązek prowadzenia 
monitoringu gotowości bojowej jednostek Ochotniczy Straży Pożarnej9 włączonych 
do ksrg), w sposób umożliwiający przeprowadzanie skutecznych działań 
ratowniczych w wyznaczonym reżimie czasowym (w 91,6% przypadkach). 
Wojewódzki plan ratowniczy został opracowany zgodnie z wymogami. Realizacja 
przyjętego planu (w tym sieć jednostek ksrg) poddawana była corocznie 
monitoringowi w aspekcie wielkości obszarów chronionych i czasu dotarcia do 
miejsca zdarzenia. Komendant raz w roku przeprowadzał analizy zagrożeń 
i zabezpieczenia operacyjnego dla województwa oraz potrzeb jednostek ksrg 

                                                      
1 Dalej: KW PSP. 
2 Dalej: Komendant. 
3 Dalej: ksrg. 
4 Dalej: PSP. 
5 Dz. U. z 2020 r., poz. 1200. Dalej: ustawa o NIK. 
6 Dalej: NIK. 
7 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym zastosowano ocenę opisową. 
8 Dalej: województwo. 
9 Dalej: OSP. 
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w zakresie wyposażenia i szkolenia ratowników. Dziewięć OSP włączonych w latach 
2019-2020 do ksrg spełniało wymagania określone w § 3 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-gaśniczego10. Cztery jednostki nie spełniały niektórych 
kryteriów włączenia do ksrg, określonych przez Komendanta Głównego PSP11. 
Porozumienia zawarte w sprawie włączenia jednostek OSP do ksrg (13) były 
zgodne z wymogami § 3 i 4 ww. rozporządzenia. 

Komendant zapewnił prawidłową organizację i wyposażenie wojewódzkiego 
stanowiska koordynacji ratownictwa, ustalił zasady powiadamiania i współdziałania 
podmiotów na obszarze województwa podczas działań ratowniczych oraz zapewnił 
sprawny system łączności pomiędzy KW PSP i jednostkami ksrg. Wszyscy 
funkcjonariusze wyznaczeni do pełnienia służby na stanowisku koordynacji (12), nie 
brali udziału w wymaganym szkoleniu obsady stanowiska kierowania. Nie miało 
to jednak wpływu na realizację zadań. 

Wyposażenie jednostek ksrg oraz wyszkolenie ratowników pozwalało na skuteczne 
prowadzenie działań ratowniczych. Ze 191 jednostek OSP, 66 (tj. 34,5%) nie 
posiadało wymaganej liczby pojazdów o okresie eksploatacji do 30 lat 
(23% podstawowych pojazdów ratowniczych przekraczało ww. okres użytkowania), 
a 58 jednostek (30,4%) wyposażenia, zgodnie ze standardami określonymi przez 
Komendanta Głównego PSP. KW PSP organizowała szkolenia dla strażaków PSP 
oraz OSP, zgodnie z zasadami szkoleń, określonymi przez Komendanta Głównego 
PSP. Baza szkoleniowa Ośrodka Szkolenia była zorganizowana i wyposażona 
w sposób odpowiadający potrzebom szkoleniowo-dydaktycznym, w tym w zakresie 
szkoleń specjalistycznych ratownictwa wodnego. Komendant zapewnił rozwiązania 
prawne i organizacyjne umożliwiające przeprowadzanie wspólnych ćwiczeń przez 
jednostki ksrg oraz jednostki współpracujące z ksrg. Z przeprowadzonych w 2018 r. 
i 2019 r. ćwiczeń ratowniczych sporządzono analizy i formułowano wnioski. 

KW PSP nadzorowała podległe jednostki PSP, a także poddawała okresowej analizie 
funkcjonowanie ksrg na terenie województwa. Prowadzono inspekcje gotowości 
operacyjnej i kontrole funkcjonowania jednostek PSP oraz monitorowano realizację 
wniosków pokontrolnych. 

II. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe kontrolowanej działalności 

1. Regulacje prawne i organizacja funkcjonowania ksrg na 
terenie województwa. 

1) Docelowym planem sieci jednostek ksrg na terenie województwa jest dokument 
pn. Wyciąg ze zbiorczego planu sieci jednostek OSP przewidzianych do włączenia 
do ksrg w latach 2017-2020. Plan sieci jednostek ksrg tworzono w oparciu 
o określoną przez Komendanta Głównego PSP Metodykę budowy planu sieci 
jednostek przewidzianych do włączenia do ksrg. Na terenie województwa poziom 
zabezpieczenia obejmował co najmniej dwie jednostki ochrony przeciwpożarowej 
w gminie. Czas dojazdu do 15 minut dotyczył 91,6% zdarzeń (w tym do pięciu minut 
– 26,8%, od sześciu do 10 minut – 39%, od 11 do 15 minut – 25,3%). Czas dojazdu 
powyżej 15 minut dotyczył 8,4% zdarzeń. 

(akta kontroli str. 17-18, 36-44, 258) 

                                                      
10 Dz. U. poz. 1317. Dalej: rozporządzenie w sprawie włączania jednostek do ksrg. 
11 W zakresie: wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych oraz przeszkolenia pożarniczego 
wymaganej liczby ratowników. 
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Komendant wyjaśnił: Obszary działania, dla których prawdopodobny czas przybycia 
do zdarzenia pierwszych i kolejnych sił i środków wynosi osiem minut określa się 
wyłącznie dla jednostek PSP celem opracowania analizy zabezpieczenia 
operacyjnego. Dla jednostek OSP przyjmowane jest kryterium czasu do 15 minut, 
tj. 10 minut alarmowania i pięć minut czas dojazdu, co zostało określone 
w załączniku nr 8 Metodyki (…). Komendanci powiatowi i miejscy (…) formułują 
wnioski o włączanie jednostek OSP do ksrg, które ujęte są w planie sieci lub inne, 
które spełniają wymogi i mogą mieć wpływ na zwiększenie gotowości operacyjnej 
powiatu. W zależności od możliwości zabezpieczenia operacyjnego, niektórzy 
komendanci (…) wnioskowali o przekształcenie posterunków (…) w jednostki 
ratowniczo-gaśnicze, co zwiększyłoby liczbę etatów na podziale bojowym 
i możliwości do zabezpieczenia operacyjnego. W niektórych powiatach dąży się do 
utworzenia nowych jednostek ratowniczo-gaśniczych. 

(akta kontroli str. 259) 

Plan sieci jednostek ksrg na obszarze województwa obejmował 225 jednostek 
ochrony przeciwpożarowej i 5 425 ratowników, z tego: 
– 30 jednostek ratowniczo-gaśniczych (1 460 ratowników) w ramach trzech 

komend miejskich i 17 powiatowych PSP (w tym czterech posterunków); 
– cztery wojskowe jednostki ratowniczo-gaśnicze (90 ratowników); 
– 191 jednostek OSP włączonych do ksrg (3 875 ratowników), w tym 50 OSP 

w zakresie ratownictwa specjalistycznego na poziomie podstawowym12 
(ze 149 zadeklarowanych), z tego w ramach ratownictwa: wodnego  
– 28 jednostek OSP, wysokościowego – 22, chemiczno-ekologicznego – 15, 
poszukiwawczo-ratowniczego – dwie, technicznego – 38). Do 30.06.2020 r.  
91 jednostek OSP nie osiągnęło zadeklarowanej gotowości w zakresie 
ratownictwa specjalistycznego. 

Z zaplanowanych 33 OSP13, do ksrg włączono dziewięć jednostek. Do systemu nie 
włączono pozostałych 24 jednostek, z tego: sześciu – zaplanowanych do włączenia 
w latach 2017-2018 oraz 18 – w latach 2019-2020. W jednej jednostce (OSP 
Wołczkowo) działała grupa poszukiwawczo-ratownicza, posiadająca 
10 wykwalifikowanych psów przewodników oraz specjalistyczny samochód do ich 
przewozu.          (akta kontroli str. 17-18, 34-35, 41-45, 69-70) 

Komendant wyjaśnił m.in., że: Monitoring realizacji planu sieci jednostek ksrg na terenie 
województwa, realizowany jest poprzez analizę zabezpieczenia operacyjnego 
województwa oraz opiniowanie wniosków o włączenie jednostek OSP do ksrg, zgodnie 
z rozporządzeniem i procedurą (…). Inicjatywa dotycząca włączania jednostek ochrony 
przeciwpożarowej do ksrg uzależniona jest od decyzji trzech stron (właściwy komendant 
powiatowy/miejski PSP, burmistrz/wójt gminy, prezes OSP), które zawierają umowę 
cywilnoprawną w postaci porozumienia. Z wnioskiem do Komendanta Głównego PSP 
o włączenie jednostek ochrony przeciwpożarowej do ksrg, komendanci wojewódzcy 
mogą wystąpić dopiero po spełnieniu ww. przesłanki. W wymienionym okresie 
Komendant wystąpił z wnioskiem o włączenie tych jednostek ochrony przeciwpożarowej 
do ksrg, które zawarły odpowiednie porozumienia. Jednocześnie informuję, że we 
wrześniu br. do KW PSP wpłynęło 12 wniosków i porozumień o włączenie jednostek 
ochrony przeciwpożarowej do ksrg.           (akta kontroli str. 18, 372) 

Jednostka OSP Mares, która nie posiadała samochodu ratowniczo-gaśniczego, nie 
uczestniczyła w działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy Koszalin. 

                                                      
12 W tym jednostka OSP dysponująca psami ratowniczymi (przewodnikami) posiadających kwalifikacje zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zwierząt wykorzystywanych 
w akcjach ratowniczych (Dz. U. poz. 1444). 
13 W dokumencie pn. Wyciąg ze zbiorczego planu sieci jednostek OSP przewidzianych do włączenia do ksrg w latach 
2017-2020. 
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Komendant wyjaśnił m.in: OSP Mares z Koszalina została włączona do ksrg w 1995 r. 
Zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami włączenie jednostki OSP dokonywane 
było bezterminowo, na czas nieokreślony. Zmiana przepisów dotycząca włączania 
czasowego jednostek OSP do ksrg, która miała miejsce w 2014 r. objęła wyłącznie 
nowowłączane jednostki OSP. Ponadto informuję, że zgodnie z przepisami, na 
podstawie których w 1995 r. OSP Mares zostało włączone do ksrg właściwy miejscowo 
komendant rejonowy PSP w razie stwierdzenia nieprzestrzegania przez jednostkę 
włączoną do systemu postanowień porozumienia posiadał kompetencje do 
wyznaczenia czasu dla danej jednostki do przywrócenia/ zapewnienia stanu 
określonego w porozumieniu. W każdym z obowiązujących stanów prawnych 
kontrolowanie aktualnych stanów faktycznych jednostek włączanych do ksrg jest w gestii 
miejscowych komendantów powiatowych/ miejskich PSP, jako stron porozumienia oraz 
na podstawie art. 13 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy o PSP14. Ww. jednostka nie spełnia obecnie 
obowiązujących kryteriów i nie realizuje działań ratowniczych. OSP Mares 
niejednokrotnie bierze udział w innych przedsięwzięciach, w szczególności podczas 
Międzynarodowych Mistrzostw Polski Strażaków – Płetwonurków, które co dwa lata 
odbywają się w Bornem Sulinowie.       (akta kontroli str. 17-18, 371-372) 

W 2019 r. i 2020 r. sieć jednostek ksrg poddawana była analizie pod względem 
rozmieszczenia jednostek ksrg w aspekcie wielkości obszarów chronionych i czasu 
dotarcia do miejsca zdarzenia. Z przeprowadzonych analiz formułowano wnioski 
dotyczące m.in. kontynuowania rozbudowy sieci jednostek ksrg, w tym w 2020 r. 
wnioski dotyczące: 
– przekształcenia posterunków w Międzyzdrojach i Darłowie w jednostki 

ratowniczo-gaśnicze, ze względu na zabezpieczenie miejscowości nadmorskich 
(z uwagi na zwiększenie ludności w tych miejscowościach – całorocznie 
przebywających turystów); 

– utworzenia nowych posterunków w Chojnie (zgodnie z planem do 2022 r.) oraz 
w Barlinku (w celu zapewnienia na obszarze powiatu czasu dojazdu do 
zdarzenia do 15 minut oraz z zabezpieczenia powiatu, z uwagi na funkcjonujący 
w mieście zakład dużego ryzyka); 

– zwiększenia etatów w posterunku w Dębnie (do 33 etatów) ze względu na duże 
zalesienie rejonu operacyjnego oraz funkcjonowania zakładu dużego ryzyka oraz 
w Komedzie Powiatowej w Policach ze względu na rozwój miasta i zakładu 
dużego ryzyka (tj. budowy fabryki polimerów). 

(akta kontroli str. 18-19, 92-181) 

Komendant wyjaśnił, że: Wnioski przekazano do Komendy Głównej PSP15. 
Z odpowiedzi uzyskanej z KG PSP wynika, że przedmiotowe wnioski nie zostały 
uwzględnione.                 (akta kontroli str. 372, 380-418) 

Na terenie województwa podmioty ksrg nie tworzyły wspólnych zespołów ratowniczych. 
Komendant wyjaśnił m.in.: Brak zapotrzebowania do tworzenia tego typu zespołów. 
Kierujący działaniem ratowniczym zgodnie z przepisem § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez 
kierującego działaniem ratowniczym16 ma uprawnienie do żądania niezbędnej pomocy 
od instytucji państwowych, jednostek gospodarczych organizacji społecznych oraz od 
obywateli.                                                 (akta kontroli str. 19) 

W 2016 r. Komendant wprowadził obowiązek prowadzenia monitoringu gotowości 
bojowej jednostek OSP, poprzez wprowadzanie obowiązku raportowania 

                                                      
14 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1123). Dalej: ustawa o PSP. 
15 Tj. 5 i 15 kwietnia 2020 r. Dalej: KG PSP. 
16 Dz. U. Nr 54, poz. 259. 
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przypadków niezgłoszenia obniżonej gotowości bojowej i niezrealizowania 
dyspozycji przez jednostki OSP.          (akta kontroli str. 19, 46-48) 

Komendant wyjaśnił, m.in.: Służba dyżurna stanowiska kierowania przekazuje do 
zapoznania (…) raport ze służby, w tym informację nt. aktualnych sił i środków PSP na 
terenie województwa, ewentualnych wycofaniach z podziału bojowego. Jednostki OSP 
w ksrg mają obowiązek zgodnie z rozporządzeniem o ksrg17 informować na bieżąco 
stanowiska kierowania właściwego komendanta powiatowego o braku dyspozycyjności. 

(akta kontroli str. 19) 

W 2019 r. zgłoszono 189 przypadków zadysponowania jednostki OSP i nie 
zrealizowania wyjazdów, mimo nie zgłoszenia przez OSP braku gotowości do 
podjęcia działań ratowniczych (tj. od jednego do 13 przypadków), a w 2020 r. (do 
31.08.) – 106 (tj. od jednego do ośmiu przypadków).      (akta kontroli str. 49-56) 

W porozumieniach zawartych ze 191 OSP określono pełną dyspozycyjność jednostek 
do realizacji zadań. Analiza wyjazdów 17 OSP na obszarze Komendy Miejskiej PSP 
w Koszalinie i sześciu na obszarze Komendy Powiatowej PSP w Świdwinie 
w odniesieniu do zleconych dyspozycji wykazała, że 15 (z 23) OSP nie zrealizowało 
wszystkich wyjazdów18, z tego:  
– dziewięć (z 17) OSP z obszaru właściwości Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie 
osiągnęło dyspozycyjność w 2019 r. na poziome od 91,8% do 99,2%, a w 2020 r. dwie – 
na poziomie od 87,5% (OSP Kłanino) do 95,1% (OSP Wyszewo). Dyspozycyjność 
jednej OSP (Kłanino) zmniejszyła się z 93,1% w 2019 r. do 87,5% w 2020 r.; 
– wszystkie sześć OSP powiatu świdwińskiego osiągnęło dyspozycyjność na poziome 
od 88,1% do 97,7%, a w 2020 r. pięć – na poziomie od 83,3% do 97%. Dyspozycyjność 
trzech ww. OSP zmniejszyła z 97,7% w 2019 r. do 83,3% w 2020 r., z tego: z 88,1% 
w 2019 r. do 83,3% w 2020 r. (OSP Brzeżno), z 94% w 2019 r. do 93,6% w 2020 r. 
(OSP Połczyn-Zdrój) i z 97,7% w 2019 r. do 93,3% w 2020 r. (OSP Lekowo).  
Czas interwencji jednostek OSP poniżej 15 minut dotyczył 91,6% wyjazdów w 2019 r. 
i 89,3% w 2020 r., w tym jednostek OSP z obszaru właściwości Komendy Miejskiej PSP 
w Koszalinie – 91,1% w 2019 r. i 89% w 2020 r., a powiatu świdwińskiego – 81,4% 
w 2019 r. i 83,6% w 2020 r.               (akta kontroli str. 57-59) 

Komendant wyjaśnił, m.in. (…) analizowanie działań jednostek ksrg na terenie powiatu 
jest w gestii miejscowych komendantów powiatowych/miejskich PSP, jako stron 
porozumienia oraz na podstawie art.13 ust. 6 ustawy o PSP. (…) KW PSP monitoruje 
dyspozycyjność OSP (…) poprzez zbieranie raportów na temat braku wyjazdowości 
OSP, w przypadku, gdy nie zostało to zgłoszone (…) zgodnie z obowiązkiem 
wynikającym z przepisu § 56 ust. 1 rozporządzenia o ksrg (…). 

(akta kontroli str. 373-374, 419-424) 

W latach 2019-2020 (do 30.06.) do jednostek ratowniczo-gaśniczych zgłoszono 
34 704 zdarzeń (w tym 12 067 pożarów i 22 007 miejscowych zagrożeń), z tego:  
– w 2019 r. – 21 077 (w tym 8 057 pożarów i 13 020 miejscowych zagrożeń), 
– do 30.06.2020 r. – 12 997 (w tym 4 010 pożarów i 8 987 miejscowych zagrożeń). 

W ramach ww. zgłoszeń o zdarzeniach, jednostki ratowniczo-gaśnicze podjęły 
37 768 działań ratowniczych w zakresie: 
– 14 470 pożarów: w 8 584 przypadkach jednostki PSP (59,3%); 5 659 – OSP 

(39,1%) i 227 wojskowe jednostki ratowniczo-gaśnicze 1,6%), z tego: w 2019 r. 
– 9 718 i do 30.06.2020 r. – 4 752. 

                                                      
17 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej 
organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. poz. 1319 ze zm.). Dalej: rozporządzenie o ksrg. 
18 Na podstawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej. Dalej: SWD. 



 

7 

 

– 23 298 miejscowych zagrożeń: w 14 760 przypadkach jednostki PSP (63,3%); 
8 314 – OSP (35,7%) i 224 wojskowe jednostki ratowniczo-gaśnicze (1%), 
z tego: w 2019 r. – 14 056 i do 30.06.2020 r. – 9 242. 

Łącznie zgłoszono 2 539 fałszywych alarmów (w 2019 r. – 1 657 i do 3.06.2020 r.  
– 882). Jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP wyjechały do 2 002 takich zgłoszeń, 
jednostki OSP – 1 234 i wojskowe jednostki ratowniczo-gaśnicze – 104. 

(akta kontroli str. 60-61) 

2) Komendant wdrożył do stosowania Procedurę P-2319. Procedurę uzupełniono 
o zasadę przesłania dokumentów do KW PSP, minimum dwa tygodnie przed 
terminami wskazanymi w Procedurze P-23 oraz wprowadzono rekomendowany 
wzór wniosku. 
Komendant wyjaśnił, m.in. że: wdrożył ww. procedurę poprzez przekazanie jej 
pocztą elektroniczną do komend powiatowych i miejskich oraz poinformowanie 
podczas odpraw komendantów (…) oraz pionu operacyjnego o nowych zasadach 
włączania (…) do ksrg (2015 r.). (…) wydział operacyjny (…) dokonuje oceny 
wniosku z uzasadnieniem, czy przedmiotowa jednostka spełnia wymagania 
wynikające z rozporządzenia i procedury P-23. Jeśli jednostka ochrony 
przeciwpożarowej spełnia wymogi (…) sporządzany jest (…) wniosek do 
Komendanta Głównego PSP o włączenie (…) do ksrg. 

(akta kontroli str. 19, 63-64) 

W sprawie działań podjętych przez KW PSP w związku z pismem Komendanta 
Głównego PSP z 22.12.2004 r. dotyczącego zlecenia przeprowadzenia kontroli 
jednostek OSP włączonych do ksrg i oczekujących na włączenie do systemu, 
Komendant wyjaśnił m.in., że: (…) polecił komendantom powiatowym/miejskim PSP 
(…) dokonania kontroli jednostek OSP włączonych do ksrg i oczekujących na 
włączenie, na podstawie, których dokonano weryfikacji aktualności porozumień 
ww. jednostek OSP. (Brak przedmiotowego dokumentu z uwagi na archiwizację 
i brakowanie). Zestawienie tabelaryczne przekazane zostało do KG PSP w formie 
elektronicznej. Na podstawie danych przekazanych przez komendantów 
powiatowych/miejskich PSP dokonano aktualizacji porozumień. KW PSP nie 
posiada ww. porozumień – nie jest stroną. Kolejne aneksowanie porozumień miało 
miejsce w 2015 r. Dotyczyło deklaracji OSP w sprawie zadań specjalistycznych. 

(akta kontroli str. 370-371, 377- 379) 

Od 2019 r. do 30.06.2020 r. do KW PSP wpłynęło 12 wniosków jednostek OSP 
o włączenie do ksrg (osiem – w 2019 r. i cztery – w 2020 r.). Dziewięć wniosków 
dotyczyło ponownego włączenia do ksrg, a trzy – włączenia po raz pierwszy. 
W 2019 r. na obszarze województwa do ksrg włączono trzy jednostki OSP, a do 
30.06.2020 r. – 10 OSP (w tym OSP, która złożyła wniosek w 2018 r.). 
Od 1.01.2019 r. do 30.06.2020 r. zawarto porozumienia z 13 OSP, na podstawie  
§ 3 rozporządzenia w sprawie włączania jednostek do ksrg. Wszystkie ww. OSP 
spełniały wymogi określone w § 2 ww. rozporządzenia. Cztery jednostki nie spełniały 
kryteriów włączenia do ksrg, określonych w pkt 3 ppkt 2 lit. e i g procedury P-23, 
w zakresie: 
– wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych z zakresu 

ratownictwa technicznego na drogach, w tym zestawu hydraulicznego (OSP 
Warnino); 

– przeszkolenia pożarniczego wymaganej liczby ratowników, tj. co najmniej: 
dwóch naczelników (OSP w Starych Łysogórkach – szkolenie takie posiadał 
jeden ratownik); czterech ratowników w zakresie ratownictwa technicznego 

                                                      
19 Rozpatrywanie wniosku do Komendanta Głównego PSP w sprawie włączenia jednostki OSP do krajowego systemu 
ratowniczo – gaśniczego. 
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(OSP Troszczyn – trzech ratowników posiadało przeszkolenie), czterech 
ratowników w zakresie wydawania poleceń lub sygnałów uczestnikom ruchu 
lub innym osobom znajdującym się na drodze (OSP Wrzosowo – jeden 
ratownik posiadał przeszkolenie). 

Wszystkie jednostki OSP włączone do ksrg zostały ujęte w wojewódzkim planie sieci 
jednostek ksrg. Objęte badaniem porozumienia (13) były zgodne z wymogami 
określonymi w § 3 i 4 rozporządzenia w sprawie włączania jednostek do ksrg oraz 
pkt 3 Procedury P-23. 
W latach 2019-2020 (do 30.06.) z ksrg nie wyłączono żadnej jednostki ochrony 
przeciwpożarowej.              (akta kontroli str. 19-20, 65-72) 

Komendant wyjaśnił m.in., że: (…) Przedmiotowe braki nie mają wpływu na skuteczne 
podejmowanie działań ratowniczych przez ww. jednostki OSP, a ich włączenie 
umożliwia im dalszy rozwój w zakresie szkoleń i zakupu niezbędnego wyposażenia. 
Włączanie kolejnych jednostek OSP do ksrg ma na celu zapewnienie 15 minutowego 
kryterium czasu dojazdu do zdarzenia i zabezpieczenia operacyjnego gminy. Jednostki 
OSP stanowią wzmocnienie potencjału ratowniczego (…) w przypadku zadysponowania 
wszystkich zastępów PSP do zdarzenia z terenu powiatu. Ponadto są niezbędne 
podczas zdarzeń związanych z sytuacjami kryzysowymi, takimi jak powódź, susza, 
a także podczas zagrożenia epidemicznego (w tym także COVID-19). Istotą OSP jest 
ich działalność ochotnicza i dążenie do zapewnienia pełnej gotowości operacyjnej. 
Biorąc pod uwagę, że większość ochotników, to osoby aktywne zawodowo, uwzględnia 
się sytuacje, w których ich dostępność może być ograniczona, co nie dyskwalifikuje ich 
w ksrg i nie zmienia faktu, że stanowią wsparcie dla sił i środków PSP. Jednocześnie 
informuję, że decyzje o włączeniu jednostki ochrony przeciwpożarowej do ksrg 
podejmuje wyłącznie Komendant Główny PSP (…) Ksrg funkcjonuje na trzech 
poziomach, tj. centralnym, wojewódzkim i powiatowym. Umożliwia to wykonywanie 
i realizację zadań przez komendantów na poszczególnych poziomach w swoim 
zakresie.                   (akta kontroli str. 374-375) 

Komendant wprowadził mechanizmy aktualizacji porozumień (15.04.2015 r.), 
m.in. w przypadku zmiany realizowanych zadań, sprzętu, udziału członków OSP 
w szkoleniach. Opracowano wzór aneksu.         (akta kontroli str. 73-74) 

3) W okresie objętym kontrolą Komendant oraz komendanci powiatowi PSP nie 
zawierali umów z podmiotami, niebędącymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej, na 
współdziałania w akcjach ratowniczych na terenie województwa. 

(akta kontroli str. 20, 35) 

4) Na obszarze województwa został utworzony Zachodniopomorski Odwód Operacyjny, 
zgodnie z rozkazem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 
nr 27/2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie organizacji wojewódzkiego odwodu 
operacyjnego20. W skład odwodu operacyjnego wchodziło dowództwo, sztab, oraz 
12 pododdziałów taktycznych21 i jeden logistyczny, plutony gaśnicze i specjalne. 
Komendant wyznaczył dowódcę i szefa sztabu odwodu operacyjnego22 oraz rejony 
koncentracji pododdziałów i czas osiągania ich gotowości operacyjnej. Dokumentacja 
wojewódzkiego odwodu operacyjnego zawierała m.in. wykaz sił; zasady dysponowania 
i alarmowania pododdziałów oraz dane radiowe pododdziałów.  

(akta kontroli str. 75-88) 

                                                      
20 Dalej: Rozkaz nr 27/2019. 
21 Tj.: kompanie: gaśnicza (jedna) i powodziowa (jedna) oraz specjalistyczne grupy ratownictwa: wysokościowego 
(dwie), chemiczno-ekologicznego (dwie), wodno-nurkowego (dwie), technicznego (jedna), poszukiwawczo-
ratowniczego (dwie) oraz moduł do gaszenia pożarów lasów z ziemi przy użyciu pojazdów (jedna). 
22 Określił funkcje w odwodzie operacyjnym na obszarze województwa: zastępcy dowódcy wojewódzkiego odwodu 
operacyjnego; szefa sztabu wojewódzkiego odwodu operacyjnego; dowódcy pododdziału; zastępcy dowódcy 
pododdziału. 
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Do obowiązków powiatowych i miejskich komendantów PSP należało zapewnienie 
sił i środków w sposób zapewniający możliwość prowadzenia działań ratowniczych 
bez dodatkowego zaprowiantowania przez okres – co najmniej od 12 do 36 godzin 
(§ 4 pkt 5 ww. rozkazu nr 27/2019). Wg stanu na 30.09.2020 r. ww. komendanci 
posiadali m.in. 136 sztuk pakietów żywieniowych. 

Komendant wyjaśnił m.in.: (…) komendy powiatowe/miejskie PSP zabezpieczają 
zadysponowane siły i środki w prowiant, ewentualnie środki finansowe celem 
zabezpieczenia potrzeb żywieniowych. W celu ujednolicenia zaprowiantowania 
komenda wojewódzka PSP posiada ujednolicone pakiety żywieniowe, które w ramach 
potrzeb są wydawane.              (akta kontroli str. 21, 253-254) 

W okresie objętym kontrolą Komendant aktualizował (28.02.2020 r.) dane dotyczące 
gotowości operacyjnej wojewódzkiego odwodu operacyjnego (m.in. w zakresie 
zmiany samochodów gaśniczych w plutonach). 
Komendant wyjaśnił m.in. aktualizacja gotowości operacyjnej wojewódzkiego odwodu 
operacyjnego aktualizowana jest na bieżąco w zależności od zmian wprowadzanych 
w zakresie sił i środków (…).           (akta kontroli str. 20, 87-88) 

Dziewięć pododdziałów wojewódzkiego odwodu operacyjnego (tj. gaśniczy oraz 
ratownictwa: wysokościowego, chemiczno-ekologicznego, wodno-nurkowego, 
technicznego, poszukiwawczo-ratowniczego) były dysponowane do 100 zdarzeń 
(70 w 2019 r. i 30 do 30.06.2020 r.) na terenie województwa. 

(akta kontroli str. 89-91) 

5) Na terenie województwa utworzono dziewięć specjalistycznych grup ratownictwa: 
wysokościowego (dwie23), chemiczno-ekologicznego (dwie24), wodno-nurkowego 
(dwie25), technicznego (jedna26), poszukiwawczo-ratowniczego (dwie27) oraz moduł 
do gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów. W Wojewódzkim Planie 
Ratowniczym ustalono dla tych grup obszary chronione. 

(akta kontroli str. 76, 317-333, 947, 950) 

6) KW PSP przeprowadzała w latach 2019-2020 analizy zagrożeń i zabezpieczenia 
operacyjnego. Analizy zagrożeń były zgodne z § 8 ust. 3 rozporządzenia o ksrg. 
W ramach aktualizacji zagrożeń: 
– Komendant zobowiązał od 2019 r. komendantów powiatowych i miejskich PSP 

do przekazania kompletnych i aktualnych analiz zagrożeń. Na podstawie 
analizy zagrożeń powiatów zweryfikowano i zaktualizowano informacje 
dotyczące: ogólnych stopni zagrożeń powiatów, m.in. w rozbiciu na 
poszczególne kategorie zagrożeń oraz zaktualizowano liczbę gmin; 

– na podstawie informacji o stopniach zagrożeń powiatów graniczących 
z województwem (tj. komend wojewódzkich PSP w Gdańsku, Poznaniu 
i Gorzowie Wielkopolskim) zaktualizowano w 2019 r. informacje dotyczące 
stopni zagrożeń powiatów w województwie wielkopolskim, a w 2020 r. – 
informacje dotyczące stopnia zagrożenia powiatów w województwie lubuskim 
i wielkopolskim, dodano mapę województwa z podziałem na powiaty 
i uzupełniono informację o granicach województwa; 

– zaktualizowano dane statystyczne dotyczące m.in. okresowych wyników 
kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, zakładów zwiększonego 
i dużego ryzyka oraz wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zakładów 

                                                      
23 W zachodniej części województwa (28 ratowników) i wschodniej (17). 
24 W zachodniej części województwa (70 ratowników) i wschodniej (51). 
25 W zachodniej części województwa (21 ratowników) i wschodniej (18). 
26 W całym województwie (38 ratowników). 
27 W zachodniej części województwa (16 ratowników) i wschodniej (14). 
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przemysłowych, które mogą stwarzać zagrożenie poza swoim terenem, a które 
nie kwalifikują się do zakładów zwiększonego i dużego ryzyka. 

Zaktualizowane analizy28 zagrożeń województwa Komendant zatwierdził 
odpowiednio: 1.02.2019 r. i 10.02.2020 r. i przekazał KG PSP (odpowiednio: 
11.02.2019 r. i 10.02.2020 r.). 
W analizach zagrożeń sformułowano wnioski służące poprawie funkcjonowania ksrg 
dotyczące m.in.: nadzoru nad wykonywanym i utrzymywaniem pasów 
przeciwpożarowych przy liniach kolejowych (w celu zabezpieczenia lasów), szkoleń 
w zakresie działań z substancjami niebezpiecznymi, prowadzenie edukacji 
przeciwpożarowej użytkowników budynków mieszkalnych. 

(akta kontroli str. 21-26, 92-213) 

Komendant wyśnił m.in. (…) W bieżącym roku nadal prowadzone są działania 
propagandowo-edukacyjne w ramach akcji: „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”, 
„Czad i ogień obudź czujność” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo” (nad wodą, podczas 
wakacji, podczas ferii). (…) W 2020 roku wydłużono okres prowadzenia czynności 
kontrolno-rozpoznawczych (ponad pięć dni roboczych) w (…) zakładach dużego ryzyka 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (…). (…) ze względu na sytuację 
epidemiczną, nie prowadzono do tej pory ćwiczeń w zakresie działań związanych 
z substancjami niebezpiecznymi. W związku z działaniami z ww. substancjami 
zakupiono 21 atestowanych/certyfikowanych (…) pojemników do transportu materiałów 
(chemicznych, biologicznych, promieniotwórczych, nuklearnych, wybuchowych) w tym 
stwarzających zagrożenie biologiczne (…). W okresie od lutego do kwietnia 2020 r. 
prowadzono nadzór nad realizacją zaleceń dotyczących uwzględnienia wszystkich 
nadleśnictw w planach czynności kontrolno-rozpoznawczych na 2020 r. (…) 
Równolegle, na polecenie Komendanta Głównego PSP29, polecono komendantom 
powiatowym/miejskim zintensyfikowanie działań na rzecz rozpoznania możliwości 
i warunków prowadzenia działań ratowniczych w lasach. Działania te miały obejmować 
m. in. rozpoznanie i ocenę miejsc występowania i stanu pasów przeciwpożarowych oraz 
innych naturalnych lub sztucznych barier ograniczających możliwość rozprzestrzeniania 
się pożaru. (…) 1.07.2020 r. funkcjonariusze z KW PSP wzięli udział w spotkaniu 
Stałego Zespołu ds. ochrony przeciwpożarowej lasów województwa lubuskiego oraz 
zachodniopomorskiego, które odbyło się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gorzowie 
Wielkopolskim.             (akta kontroli str. 25, 214-215) 

Analizy zabezpieczenia operacyjnego były zgodne z § 8 ust. 4 i 5 oraz § 10 
rozporządzenia o ksrg. Sieć jednostek ksrg poddawana była analizie pod względem 
rozmieszczenia jednostek ksrg w aspekcie wielkości obszarów chronionych i czasu 
dotarcia do miejsca zdarzenia. Do analizy przyjęto kryteria związane z czasem 
dysponowania sił i środków do działań ratowniczych oraz wyznaczenia obszarów 
chronionych30. W analizach zabezpieczenia operacyjnego formułowano wnioski 

                                                      
28 W analizie zagrożeń zaktualizowano dane dotyczące m.in.: liczby ludności w województwie oraz w poszczególnych 
powiatach oraz powierzchni i gęstości zaludnienia województwa oraz poszczególnych powiatach (w latach 2019-2020); 
dróg ekspresowych i autostrad na terenie województwa (2019-2020); przebiegu dróg krajowych na terenie 
województwa (2019-2020); powierzchni gruntów leśnych na terenie województwa (2019-2020); kategorii zagrożenia 
pożarowego lasów w obrębie nadleśnictw znajdujących się na terenie województwa podlegających pod Regionalną 
Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie (2019-2020) oraz w obrębie nadleśnictw podlegających pod Regionalną 
Dyrekcję Lasów Państwowych w Pile oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych Szczecinku (w 2020 r.); liczby 
podmiotów gospodarki morskiej i portów (w 2020 r.); przygotowania do działań w przypadku wystąpienia zagrożeń 
powodziowych oraz o stanie wałów przeciwpowodziowych (w 2020 r.). 
29 Pismem znak WZ.0754.37.1.2020 z 6.05.2020 r. 
30 Tj. najkrótszy czas dotarcia sił i środków na miejsce zdarzenia od czasu zadysponowania, liczby zdarzeń i liczby 
mieszkańców, aktualny potencjał sił i środków będących w dyspozycji stanowisk kierowania PSP, miejsca i rodzaje 
zdarzenia, prognozę następstw zdarzenia dla życia, zdrowia, środowiska lub mienia, wielkość i przeznaczenie terenu 
lub obiektu, możliwość wykorzystania w działaniach ratowniczych sił i środków z obszarów chronionych innych niż 
obszar chroniony właściwy dla miejsca zdarzenia, w tym z sąsiednich powiatów i województw, zasady i procedury 
powiadamiania i dysponowania zasobów ratowniczych zawarte w planach ratowniczych. 
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dotyczące m.in. kontynuowania rozbudowy sieci jednostek ksrg, szkoleń oraz 
doposażenia w specjalistyczny sprzęt ratowniczy specjalistycznych grup ratowniczych. 
Aktualizacja zabezpieczenia operacyjnego dokonywana była raz w roku. 
Komendant wyjaśnił m.in. (…) Realizacja przedmiotowych wniosków uzależniona 
jest w dużej mierze od możliwości finansowych, gdyż wiąże się z zakupem sprzętu, 
inwestowaniem w podział bojowy oraz realizacją ćwiczeń i szkoleń. 

(akta kontroli str. 22, 92-213) 

Wnioski z przeprowadzonych w 2019 r. i 2020 r. analiz zagrożeń i zabezpieczania 
operacyjnego dotyczące poprawy funkcjonowania ksrg na obszarze województwa, 
przekazano Wojewodzie Zachodniopomorskiemu31. Wnioski dotyczyły działań 
operacyjnych i prewencyjnych, m.in.: edukacji bezpieczeństwa pożarowego 
(instalacji w mieszkaniach czujek dymu i tlenku węgla), utrzymywania pasów 
przeciwpożarowych przy liniach kolejowych, szkoleń dla sił ksrg województwa 
w zakresie działań związanych z substancjami niebezpiecznymi, współpracy 
w ramach stałego Zespołu ds. ochrony przeciwpożarowej lasów województwa 
lubuskiego i zachodniopomorskiego.         (akta kontroli str. 217-220) 

Komendant wyjaśnił m.in. (…) Wojewoda zorganizował ćwiczenia z zakresu 
zarządzania kryzysowego (…) realizowane były od września do listopada 2019 r. 
Wojewoda (…) od 2016 r. jest organizatorem wspólnych szkoleń, które mają na celu 
usprawnienie współpracy poszczególnych służb i podmiotów obsługujących numery 
alarmowe, tj. CPR, PSP, Policja, PRM i WOPR. W 2020 r. zaplanowane szkolenia 
w miesiącu maju i wrześniu z uwagi na transmisję koronawirusa zostały anulowane 
do odwołania.                 (akta kontroli str. 373) 

W 2019 r. Wojewoda przekazał KW PSP kwotę 636 292 zł (decyzją 643/2019 
z 18.12.2019 r.), którą przeznaczono na wydatki bieżące oraz zakup sprzętu (dla 
specjalistycznych grup ratownictwa wysokościowego w Szczecinie i Kołobrzegu, 
specjalistycznych grup poszukiwawczo – ratowniczych w Białogardzie i Stargardzie 
oraz grupy ratownictwa wodnego w Koszalinie); ubrań do pracy w wodzie, 
radiotelefonów, kamer termowizyjnych, armatury pożarniczej, aparatów 
powietrznych, sprzętu ochrony osobistej oraz środków pianotwórczych 
do wojewódzkiej bazy środków gaśniczych.         (akta kontroli str. 424-431) 

7) Opracowany przez Komendanta wojewódzki plan ratowniczy był zgodny 
z wymogami § 7 ust. 2 rozporządzenia o ksrg. Wojewódzki plan ratowniczy został 
zatwierdzony przez Wojewodę (21.08.2019 r.), po zasięgnięciu opinii Komendanta 
Głównego PSP (28.12.2018 r.). W graficznym przedstawieniu obszarów chronionych 
uwzględniono określenie obszarów, dla których prawdopodobny czas przybycia do 
zdarzenia pierwszych i kolejnych sił i środków podmiotów ksrg wynosił odpowiednio 
do ośmiu minut i do 15 minut.              (akta kontroli str. 262-333) 

Komendant wyjaśnił: Plan aktualizowany jest raz w roku, co poprzedzone jest 
przeprowadzeniem analizy zagrożeń mogących wystąpić na obszarze województwa 
oraz analizy zabezpieczenia operacyjnego na obszarze województwa. Ponadto 
dokonuje się aktualizacji danych teleadresowych, sił i środków oraz procedur i zasad 
postępowania.                     (akta kontroli str. 26) 

8) Współpraca podmiotów ksrg z innymi podmiotami i organami, w warunkach 
pandemii wirusa SARS-CoV-232, odbywała się m.in. poprzez działania w ramach 
grupy operacyjnej, powołanej przez Wojewodę. Skład grupy tworzyli 
przedstawiciele: Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej, Państwowej 
Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz Wydziału Zdrowia i Polityki 
                                                      
31 Dalej: Wojewoda. 
32 Dalej: koronawirus lub wirus COVID-19. 
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Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie33. Grupa 
rozpoczęła działalność od 13.03.2020 r. w systemie całodobowym (w systemie 
dyżurów 8.00-20.00 oraz 20.00-08.00 w siedzibie ZUW). 
W województwie funkcjonariusze PSP zostali zobligowani (11.03.2020 r.) do 
przesiewowego mierzenia temperatury podróżnych wjeżdżających do kraju na 
sześciu przejściach granicznych: Ahlbeck, Garz, Lubieszyn, Kołbaskowo, Krajnik 
Dolny i Osinów Dolny. W celu wsparcia komend PSP w Świnoujściu, Policach 
i Gryfinie do realizacji zadań przygotowano harmonogram służb z innych komend 
PSP (w systemie 12-godzinnym).    (akta kontroli str. 26-29, 221-238, 255) 

Komendant wyjaśnił m.in.: (...) Współpraca polegała na bieżącej wymianie informacji 
związanej z transmisją COVID-19 celem zabezpieczenia ratowników biorących udział 
w zdarzeniach, zapotrzebowania na środki niezbędne do realizacji zadań związanych 
z koronawirusem, w tym środki do dezynfekcji, maseczki, termometry, siły i środki 
niezbędne na granicach, namioty dla szpitali, współpracy PSP ze Strażą Graniczną 
w związku z koniecznością pomiaru temperatury na statkach oraz inne działania 
wynikające z bieżących potrzeb. Zagrożenie ze strony COVID-19 nie miało wpływu na 
gotowość operacyjną jednostek ksrg. Zmiana systemu pełnienia służby w jednostkach 
ratowniczo-gaśniczych PSP oraz na stanowiskach kierowania (24/24) pozwoliła 
na pełną gotowość operacyjną, w tym sprawne prowadzenie działań ratowniczych. (…) 
Z powodu epidemii (…) wystąpiły przypadki absencji funkcjonariuszy w nielicznych 
komendach miejskich/powiatowych PSP, co nie miało wpływu na wykonywanie zadań 
ustawowych.                      (akta kontroli str. 27) 

Zabezpieczenie funkcjonariuszy w czasie prowadzenia działań ratowniczych, 
w warunkach pandemii wirusa COVID-19, polegało m.in. na: 
– zabezpieczeniu środków ochrony indywidualnej i środków dezynfekcyjnych; 

(w tym wytwarzanych we własnym zakresie m.in. przez specjalistyczne grupy 
ratownictwa chemiczno-ekologicznego); 

– przekazywaniu informacji o adresach objętych kwarantanną; 
– uruchomieniu planu ciągłości działania na wypadek niedostępności kluczowego 

personelu spowodowanego absencją służby dyżurnej, m.in. poprzez: 
ograniczenie do minimum udzielania urlopów funkcjonariuszom (z wyjątkiem 
sytuacji losowych), ograniczenie kontaktu bezpośredniego służby dyżurnej 
z pozostałą kadrą (obieg informacji drogą telefoniczną i elektroniczną), 
zapewnienie dyżurów domowych na wypadek konieczności uzupełnienia 
stanów osobowych, wprowadzenie trybu postępowania na wypadek 
stwierdzenia zakażenia wirusem personelu służby dyżurnej34; 

– prowadzeniu szkoleń dotyczących właściwego posługiwania się wyposażeniem 
ochrony osobistej; 

– wprowadzeniu reżimu sanitarnego poprzez: obowiązek dezynfekcji 
pomieszczeń jednostek PSP (minimum trzy razy dziennie), każdorazowo 
po powrocie ze zdarzenia – użytego w działaniach sprzętu; 

– wyznaczeniu 104 jednostek OSP (z 191) kierowanych do działań związanych 
z udzielaniem pomocy osobom objętym kwarantanną (minimum jednej 
w gminie). Komendant wyjaśnił m.in.: (...) Wytypowanie jednostek OSP wiązało 
się z obowiązkiem przeprowadzenia instruktażu przez funkcjonariuszy PSP 
druhom OSP w zakresie przewidywanych do realizacji zadań (…); 

– wprowadzeniu ograniczenia do niezbędnego minimum wizyt interesantów 
w siedzibach jednostek PSP; przy wejściu do budynków komend udostępniono 
skrzynki podawcze oraz umieszczono informację o przedmiotowych 

                                                      
33 Dalej: ZUW. 
34 M.in. w dokumencie pn. Wytyczne służby dyżurnej stanowiska kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP 
w Szczecinie. 



 

13 

 

utrudnieniach na stronach internetowych oraz na drzwiach wejściowych 
komend z podaniem numerów telefonów kontaktowych oraz adresów e-mail; 

– ograniczeniu przemieszczania się pracowników pomiędzy obiektami jednostek 
PSP; 

– opracowaniu zasad postępowania w przypadku powstania zagrożenia 
skażeniem danej jednostki PSP i jej wyłączenia do czasu otrzymania wyników 
badań lub przeprowadzenia dezynfekcji; 

– wprowadzeniu pracy zdalnej dla funkcjonariuszy PSP, wykonujących 
dodatkowo pracę ratowników medycznych w podmiotach leczniczych; 

– nadzorze nad wysyłaniem funkcjonariuszy przewidzianych na szkolenie 
podstawowe PSP (tj. zachowanie środków ostrożności poprzez – upewnienie 
się, że osoba delegowana jest zdrowa) oraz zapewnienie wyjazdu na kurs 
samochodem służbowym (tj. bez środków komunikacji publicznej); 

W ramach środków trzech rezerw celowych budżetu państwa (łącznie 2,2 mln zł) 
oraz środków KG PSP (50 tys. zł) zakupiono m.in.: cztery samochody 
kwatermistrzowskie; 14 namiotów ratowniczych z wyposażeniem; trzy namioty 
stelażowe; 12 ubrań gazoszczelnych; sześć zestawów pralniczo- suszarniczych; trzy 
fumigatory (zamgławiacze); kamerę termowizyjną, trzy ozonatory; 2 tys. ubrań 
ochronnych; płyny do dezynfekcji powierzchni i rąk; ok. 20 tys. masek ochronnych; 
ok. 100 tys. maseczek chirurgicznych; 200 zestawów masek (wielokrotnego użytku); 
180 filtropochłaniaczy; 200 okularów ochronnych; 115 tys. rękawiczek ochronnych. 
W ramach ww. środków zabezpieczono wyżywienie funkcjonariuszy realizujących 
działania ratownicze związane z pandemią, m.in. na przejściach granicznych. 
W okresie od 4.03. do 28.08.2020 r. jednostki ksrg uczestniczyły w działaniach 
ratowniczych związanych z pandemią w 4 075 przypadków35. 

(akta kontroli str. 27-29, 221-252) 

9) W okresie od 17.04. do 23.04.2020 r. 45 funkcjonariuszy jednostki ratowniczo-
gaśniczej w Gryfinie zostało wyłączonych z działań ratowniczo-gaśniczych, 
w związku z pandemią wirusa COVID-19. W jednostce tej gotowość operacyjną 
zabezpieczyli wyznaczeni funkcjonariusze z jednostek ratowniczo-gaśniczych ze 
Szczecina.                 (akta kontroli str. 255) 

Komendant wyjaśnił m.in.: (…) nie wystąpiły w zakresie operacyjnym trudności lub 
ograniczenia w realizacji zadań związanych z zapewnieniem przygotowania jednostek 
ksrg do prowadzenia działań ratowniczych (…) w tym związanych z pandemią wirusa 
COVID-19. Na etapie początkowym zadania realizowano z wykorzystaniem własnych 
środków ochrony osobistej (komend powiatowych/ miejskich PSP). Następnie w ramach 
pozyskanych środków i dostępności sprzętu na rynku, realizowano bieżące zakupy 
i utworzono zapasy magazynowe.           (akta kontroli str. 29-30) 

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

Komendant zorganizował sieć jednostek ksrg na terenie województwa, zgodnie 
z opracowaną przez Komendanta Głównego PSP metodyką. Wdrożył regulacje 
wewnętrzne w zakresie organizacji i funkcjonowania ksrg na terenie województwa 
(w tym obowiązek prowadzenia monitoringu gotowości bojowej jednostek OSP 
włączonych do ksrg). Wojewódzki plan ratowniczy został opracowany zgodnie 
z wymogami § 7 ust. 2 rozporządzenia o ksrg. Realizacja przyjętego planu (w tym 
sieć jednostek ksrg) poddawana była corocznemu monitoringowi w aspekcie 
wielkości obszarów chronionych i czasu dotarcia do miejsca zdarzenia. Komendant 
raz w roku przeprowadzał analizy zagrożeń i zabezpieczenia operacyjnego dla 

                                                      
35 Dane z SWD – dotyczą okresu od 4.03. do 28.08.2020 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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województwa oraz potrzeb jednostek ksrg w zakresie wyposażenia i szkolenia 
ratowników. Z przeprowadzonych analiz formułowano wnioski o zdolności do 
podejmowania działań ratowniczych przez jednostki ksrg na terenie województwa. 
Dziewięć OSP włączonych w latach 2019-2020 do ksrg spełniało wymagania 
określone w rozporządzeniu w sprawie włączania jednostek do ksrg, ale cztery 
jednostki nie spełniały kryteriów włączenia do ksrg, określonych przez Komendanta 
Głównego PSP. Porozumienia zawarte w sprawie włączenia do ksrg (13) były 
zgodne z wymogami, określonymi w § 3 i 4 ww. rozporządzenia oraz pkt 3 
Procedury P-23. Na obszarze województwa został utworzony odwód operacyjny. 
Jednostki ratowniczo-gaśnicze ksrg podejmowały działania i współpracowały 
w działaniach ratowniczych, związanych z pandemią wirusa COVID-19. 

2. Wymiana informacji i koordynacja działań jednostek 
ksrg prowadzących działania ratownicze. 

1) Zasady powiadamiania i współdziałania podmiotów na obszarze województwa 
podczas działań ratowniczych określono w regulaminie Wojewódzkiego Stanowiska 
Koordynacji Ratownictwa w Szczecinie36 oraz wojewódzkim planie ratowniczym. Plan 
zawierał m.in. wykaz zadań realizowanych przez podmioty ratownicze oraz inne 
podmioty mogące wspomagać organizację działań ratowniczych (m.in. policję, jednostki 
państwowego ratownictwa medycznego, w tym Lotniczego Pogotowia Ratunkowego37, 
straż miejską/gminną, administrację lasów, Inspekcję Ochrony Środowiska, Inspekcję 
Weterynaryjną, Państwową Inspekcję Sanitarną, właścicieli i zarządców dróg, 
Żandarmerię Wojskową, Straż Graniczną, Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa 
SAR, WOPR, PKP, Zarząd Gospodarki Wodnej, przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, 
pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne, pogotowie dźwigowe, energetykę cieplną, 
nadzór budowlany, zarządzanie kryzysowe). 

(akta kontroli str. 263-298, 334-339) 

Komendant wyjaśnił m.in. (…) Zasady powiadamiania służb i podmiotów podczas 
działań ratowniczych na obszarze województwa wynikają z procedury przyjęcia 
zgłoszenia (P-17), która obowiązuje służbę dyżurną stanowisk kierowania PSP zarówno 
na poziomie powiatowym, jak i wojewódzkim (na wypadek, gdyby wystąpiła sytuacja 
związana z koniecznością przyjęcia zgłoszenia przez służbę dyżurną stanowiska 
kierowania KW PSP). Wdrożono ją poprzez ujęcie jej we wszystkich planach 
powiatowych stanowiskach kierowania (…) województwa. Z opracowanej procedury 
przyjęcia zgłoszenia wynika konieczność powiadomienia właściwych służb i podmiotów. 
Powiadamianie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego38 zostało ustalone 
także ustnie z dyrektorem zarządzania kryzysowego (ZUW). Ustalono wówczas, 
że informacje o zdarzeniach poza informacją przekazywaną telefonicznie (…), zostaną 
przesyłane w formie sms przez służbę dyżurną stanowiska kierowania KW PSP. Zasady 
współdziałania służb i podmiotów podczas działań ratowniczych określone są w wielu 
przypadkach na poziomie centralnym w wyniku zawartych porozumień Komendanta 
Głównego PSP z innymi organami/ podmiotami, a następnie wdrożone poprzez 
przekazanie do wykorzystania i stosowania na poziomie wojewódzkim i/lub powiatowym 
zarówno w PSP, jak i w innych instytucjach. W niektórych przypadkach analogiczne 
porozumienia zostały zawarte na poziomie wojewódzkim i/lub powiatowym. Ponadto 
zasady współdziałania niejednokrotnie określone są przepisami rozporządzeń (…) 
i ustaw (…). W przypadku, gdy zasady powiadamiania i współdziałania wynikają 
z obowiązujących przepisów prawa nie ma potrzeby uzgadniania zasad z innymi 

                                                      
36 Dalej: regulamin stanowiska koordynacji. 
37 Dalej LPR. 
38 Dalej: WCZK. 
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podmiotami, instytucjami i służbami. Powiadamianie wynikające z odrębnie 
wprowadzonych zasad jest przekazywane do właściwych podmiotów i instytucji. 
Niektóre z zasad ustalane są dodatkowo, np. powiadamianie WCZK zostało określone 
w wojewódzkim planie ratowniczym, który zatwierdzany jest przez Wojewodę (…). 

(akta kontroli str. 375-376) 

2) W okresie objętym kontrolą Komendant zawarł jedno porozumienie dotyczące 
współdziałania w akcjach ratowniczych na terenie województwa 
(tj. z 14 Zachodniopomorską Brygadą Obrony Terytorialnej w Szczecinie). 

(akta kontroli str. 20, 35, 951-955) 

Komendant wyjaśnił m.in. (…) współpraca z jednostkami organizacyjnymi innych służb 
i podmiotami ratowniczymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie organizacji 
i prowadzenia działań ratowniczych uzależniona jest od rodzaju zdarzenia. (…) 
Współpraca realizowana jest w zakresie zadań ustawowych każdej ze służb 
i podmiotów współdziałających podczas prowadzonych działań. Nie istnieje wspólny dla 
ksrg i innych służb kanał ratowniczy. Na miejscu działań ratowniczych kierujący 
działaniem ratowniczym ma możliwość nawiązania bezpośredniej łączności radiowej 
z innymi podmiotami biorącymi udział w działaniach poprzez wyodrębniony kanał 
radiowy sieci współdziałania służb MSWiA (B112) oraz wyodrębniony kanał krajowej 
sieci współdziałania ze statkami powietrznymi (U02). 

(akta kontroli str. 376, 949) 

3) Na terenie województwa na potrzeby działań ratowniczych jednostek ksrg 
wykorzystywana była łączność analogowa (dodatkowo na terenie miasta Szczecina 
– modulacja cyfrowa standardu TERTA, zarządzana i administrowana przez 
KW PSP)39.                   (akta kontroli str.30-31) 

Komendant wyjaśnił m.in.: (…) Na miejscu działań ratowniczych, kierujący działaniami 
ratowniczymi ma możliwość nawiązania bezpośredniej łączności radiowej z innymi 
podmiotami biorącymi udział w działaniach: poprzez wyodrębnioną radiową sieć 
współdziałania służb MSWiA („Zasady organizacji i funkcjonowania radiowej sieci 
współdziałania służb Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji”), krajową sieć 
współdziałania ze statkami powietrznymi (na podstawie aneksu nr 3 do ww. zasad). 
Utrzymywanie łączności radiowej pomiędzy poszczególnymi podmiotami na miejscu 
działań ratowniczych, odbywa się bez pośrednictwa stanowisk kierowania/centrów 
dyspozytorskich służ i podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych. 
Łączność radiowa jest nawiązywana bezpośrednio przez kierującego działaniami 
ratowniczymi, na miejscu zdarzenia ze służbami biorącymi udział w zdarzeniu. 

(akta kontroli str. 30) 

4) System selektywnego alarmowania to system powiadamiania i alarmowania 
177 (ze 191) jednostek OSP włączonych do ksrg na terenie województwa (92,7%). 
System był obsługiwany i uruchamiany przez powiatowe/miejskie stanowisko 
kierowania PSP. System powiadamia i alarmuje jednostki OSP poprzez wysłanie 
zakodowanego sygnału radiowego, uruchamiającego syreny alarmowe w wybranej 
jednostce. Pozostałe 14 jednostek OSP alarmowano poprzez: 
– bramki SMS załączające syreny alarmowe, z poziomu SWD – sześć jednostek 

OSP; 

                                                      
39 Łączność radiowa dla jednostek ksrg na potrzeby działań ratowniczych organizowana na podstawie: „Instrukcji 
w sprawie organizacji łączności radiowej” stanowiącej załącznik do Rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 
5 kwietnia 2019 r., „Zasad organizacji łączności alarmowania, powiadamiania, dysponowania oraz współdziałania na 
potrzeby działań ratowniczych”, Metodyki postępowania podczas organizacji łączności na potrzeby kierującego 
działaniem ratowniczym”, „Zasad organizacji i funkcjonowania radiowej sieci współdziałania służb Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji”, „Zasad pracy w krajowej sieci współdziałania z Harcerzami”. 
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– telefonicznie – trzy jednostki OSP (w Szczecinie, Pyrzycach, zlokalizowana 
w budynku siedziby KP PSP w Pyrzycach oraz OSP Mares w Koszalinie); 

– system alarmowanie.pl. – pięć jednostek. 
Dziewięć jednostek OSP (z 14) nie miało zainstalowanego systemu syren 
alarmowych.               (akta kontroli str. 30-31, 615-616) 

Komendant wyjaśnił, m.in., że: (…) wszystkie jednostki włączone do ksrg, objęte są 
alarmowaniem „multiinfo sms". System ten jest składową systemu wspomagania decyzji 
PSP (SWD-ST). Alarmowanie za jego pośrednictwem polega na zaznaczeniu w bazie 
sił i środków SWD-ST docelowej jednostki i wybraniu opcji „alarmuj". Po wykonaniu tych 
czynności wszyscy członkowie wybranej OSP otrzymują SMS z treścią założonej karty 
zdarzenia lub jakąkolwiek inną wpisaną z poziomu klawiatury przez dyżurnego. 
Równocześnie do modułu połączonego z syreną na remizie wysyłany jest sms, który ją 
uruchamia, syrenę można również włączyć za pomocą sygnału z telefonu stacjonarnego 
na stanowisku kierowania komendanta powiatowego PSP. Rozumiejąc potrzebę 
możliwości zdalnego uruchamiania syren, podjęto rozmowy z przedstawicielami OSP 
i przedstawicielami poszczególnych gmin o konieczności uruchomienia tegoż systemu. 
Realizację przedsięwzięcia wstępnie planuje się do końca 2021, jednakże należy mieć 
na uwadze, że aby zapewnić poprawne działanie systemu, którego podstawą jest 
radiokomunikacja, może zajść konieczność modernizacji systemu łączności radiowej 
powiatu, co będzie wiązać się ze znacznymi kosztami. W części przypadków system 
selektywnego alarmowania jest w trakcie realizacji i zostanie w najbliższych miesiącach 
zamontowany. OSP Mares w Koszalinie – (…) jednostka specjalistyczna, nie 
dysponowana do działań, planowana do włączenia do sieci ratownictwa 
specjalistycznego w realizacji działań ratownictwa wodnego (…).  

(akta kontroli str. 31, 433-434) 

5) Na potrzeby funkcjonowania ksrg w KW PSP wykorzystywano system SWD 
(wersja 3.0), który spełniał funkcjonalności określone w rozporządzeniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania 
Decyzji Państwowej Straży Pożarnej40 (dotyczące m.in.: dysponowania sił i środków 
ksrg do działań ratowniczych; nadzorowania i koordynowania działań ratowniczych; 
wymiany informacji i danych między jednostkami; prowadzenia szczegółowej 
ewidencji sił i środków, współpracy z urządzeniami łączności oraz urządzeniami 
umożliwiającymi śledzenie pojazdów, nadzoru, alarmowania i powiadamiania sił 
i środków ksrg, generowania analiz, raportów, zestawień i statystyk). 

(akta kontroli str. 31-32, 364-365) 

Komendant wyjaśnił m.in. Aktualizacja danych w SWD odbywa się: dla danych 
kadrowo-szkoleniowych i radiowych – systematycznie i na bieżąco, dla danych 
dotyczących sprzętu zawartego w Katalogu Sił i Środków – na bieżąco, od momentu 
przyjęcia na stan ewidencyjny (…), dla wstępnej informacji ze zdarzenia – nie później niż 
w czwartej godzinie działań, a informacji ze zdarzenia – na bieżąco niezwłocznie 
po zakończeniu działań.                (akta kontroli str. 31-32) 

6) W regulaminie stanowiska koordynacji określono wzór raportu z wyjazdu 
do zdarzenia grupy operacyjnej. KW PSP nie określiła wewnętrznych zasad 
ewidencjonowania zdarzeń ratowniczych.       (akta kontroli str. 32, 341, 344) 

Komendant wyjaśnił m.in. (…) W KW PSP dostęp do dokumentacji z prowadzonych 
działań ratowniczych poprzez SWD. Oryginały wytwarzane są na poziomie powiatowym 
i tam są archiwizowane. Nadzór KW PSP polega na bieżącym analizowaniu przez 

                                                      
40 Dz. U. poz. 1723. 
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służbę dyżurną stanowiska kierowania (…) informacji ze zdarzeń, dysponowania sił 
i środków zgodnie z zasadami oraz zdalnym koordynowaniu działań (…).  

(akta kontroli str. 32) 

W badanym okresie KW PSP przeprowadziła m.in. dwie kontrole (w 2019 r.) 
dotyczące m.in. prowadzenia dokumentacji operacyjnej (przez dyżurnych). W każdej 
z przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające 
na niesporządzeniu dokumentu potwierdzającego udział w działaniu ratowniczym. 

 (akta kontroli str. 346-362) 

7) Komendant utworzył41 wojewódzkie stanowisko koordynacji ratownictwa 
w Szczecinie (od stycznia 2016 r.) Stanowisko zostało zorganizowane i wyposażane 
zgodnie z wymogami określonymi w § 54 ust. 2 rozporządzenia o ksrg. Na potrzeby 
stanowiska koordynacji wyodrębniono, spełniające wymagania w zakresie 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, pomieszczenia do koordynacji 
i wspomagania działań ratowniczych (w tym także możliwości przyjęcia 
telefonicznego zgłoszenia z Centrum Powiadamiania Ratunkowego), zaplecze 
techniczne, socjalne i higieniczno-sanitarne. Stanowisko koordynacji wyposażono 
w urządzenia techniczne oraz systemy teleinformatyczne (w tym SWD), 
zapewniające realizację zadań (m.in.: dysponowanie sił i środków do działań 
ratowniczych; wymianę informacji i danych, prowadzenie ewidencji sił i środków 
jednostek ksrg oraz instytucji i organizacji wspierających PSP)42. 

(akta kontroli str. 363-365) 

Wg stanu na 29.09.2020 r. 12 funkcjonariuszy (oficerów) wyznaczonych do 
pełnienia służby na wojewódzkim stanowisku koordynacji ratownictwa43 nie 
posiadało specjalistycznego szkolenia obsad stanowisk kierowania, 
przeprowadzonego na podstawie Programu Szkolenia Obsad Stanowisk Kierowania 
Państwowej Straży Pożarnej, zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP 
w czerwcu 2011 r. oraz Zasad organizacji doskonalenia zawodowego w Państwowej 
Straży Pożarnej44, zatwierdzonych 1.12.2016 r. (obowiązujących od 1.01.2017 r.). 

(akta kontroli str. 366) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Wg stanu na 29.09.2020 r. 12 funkcjonariuszy wyznaczonych do pełnienia służby 
na wojewódzkim stanowisku koordynacji ratownictwa, tj. dwóch wyznaczonych 
do służby na ww. stanowisku od 2008 r. oraz dziesięciu – od 2012 r., 2015 r., 
2017 r., 2018 r., 2019 r. i 2020 r., nie posiadało specjalistycznego szkolenia obsad 
stanowisk kierowania, przeprowadzonego na podstawie: 

– Programu Szkolenia Obsad Stanowisk Kierowania Państwowej Straży Pożarnej, 
zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP w czerwcu 2011 r. Zgodnie 
z pkt. 1 Założeń dydaktyczno-wychowawczych (na str. 4 Programu), celem 
szkolenia jest przygotowanie słuchacza do wykonywania zadań dyspozytora 
w stanowisku kierowania Państwowej Straży Pożarnej (PSP); 

– Zasad organizacji doskonalenia zawodowego, zatwierdzonych 1.12.2016 r. 
(obowiązujących od 1.01.2017 r.). W rozdziale 2.3 (na str. 27) określono: strażak 
rozpoczynający służbę, jako etatowa obsada w stanowisku kierowania, przystępuje 
do szkolenia realizowanego zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez 

                                                      
41 W ramach Sekcji Koordynacji Ratownictwa (Wydziału Operacyjnego). 
42 W trakcie oględzin przeprowadzonych 29.09.2020 r. przez kontrolera NIK, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. c 
ustawy o NIK. 
43 Dwóch oficerów wyznaczonych do służby na wojewódzkim stanowisku koordynacji ratownictwa od 2008 r. oraz 
dziesięciu od 2012 r., 2015 r., 2017r., 2018 r., 2019 r. i 2020 r. 
44 Dalej: Zasady organizacji doskonalenia zawodowego. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 



 

18 

 

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Strażak wyznaczany do 
pełnienia nieetatowej obsady stanowiska kierowania może być skierowany na 
szkolenie realizowane zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez 
komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. 

(akta kontroli str. 366) 

Komendant wyjaśnił m.in.: Szkolenie dedykowane jest dla funkcjonariuszy, którzy 
rozpoczynają pracę na stanowisku kierowania (…). Zgodnie z programem szkolenia 
(…) „celem szkolenia jest przygotowanie słuchacza do wykonywania zadań 
dyspozytora (korpus podoficerski) w stanowisku kierowania PSP". Na SKKW PSP 
nie funkcjonuje dyspozytor. Najniższe stanowisko, to pomocnik dyżurnego 
operacyjnego (korpus aspirancki), który zanim podejmie się realizacji obowiązków 
służbowych w tym zakresie, ma już doświadczenie z SWD-PSP 3.0, tj. programem, 
który obsługuje służba dyżurna SKKW PSP. Symulator wykorzystywany do celów 
szkoleniowych w ramach programu szkoleniowego, który realizowany jest 
w Ośrodku Szkoleniowym PSP w Pionkach (…) posiada program SWD 2.5, na 
którym operują wyłącznie komendy powiatowe/miejskie PSP, natomiast wszystkie 
stanowiska kierowania szczebla wojewódzkiego oraz centralnego pracują na 
systemie programu SWD 3.0, który różni się od oferowanego na kursie i posiada 
inne funkcje. W wojewódzkim stanowisku kierowania (…) zatrudnieni zostają 
funkcjonariusze posiadający wykształcenie, co najmniej technik pożarnictwa (korpus 
aspirancki) lub wyższe (korpus oficerski). W sytuacji zatrudnienia funkcjonariusza 
w korpusie podoficerskim, niezwłocznie zostaje on skierowany do szkoły aspirantów 
PSP, na której obligatoryjnie przechodzi szkolenie w zakresie pracy na stanowisku 
kierowania (…). Służba w SK KW pełniona jest w obsadzie, co najmniej 
dwuosobowej, w związku z powyższym osoba nowozatrudniona jest jednocześnie 
szkolona przez doświadczonego oficera, z którym pełni służbę. Funkcjonariusze 
odbywający służbę na SK KW nie przyjmują zgłoszeń telefonicznych od osób 
zgłaszających zdarzenie, praca ma charakter nadzorczy, przez co w Programie 
Szkolenia Obsad Stanowisk Kierowania PSP z 27.06.2011 punkt I.2 podpunkty „b” 
i „c” są nieuzasadnione dla charakteru pełnionej służby. Służba na stanowiskach 
powiatowych i miejskich pełniona jest jednoosobowo i w związku z tym priorytetem 
było przeszkolenie funkcjonariuszy z komend powiatowych i miejskich.   

(akta kontroli str. 568-569) 

W KW PSP stworzono rozwiązania umożliwiające sprawną wymianę informacji 
i koordynację działań pomiędzy jednostkami ksrg prowadzącymi działania 
ratownicze na terenie województwa. Komendant zapewnił prawidłową organizację 
i wyposażenia wojewódzkiego stanowiska koordynacji ratownictwa, ustalił zasady 
powiadamiania i współdziałania podmiotów na obszarze województwa podczas 
działań ratowniczych oraz zapewnił sprawny system łączności pomiędzy KW PSP 
i jednostkami ksrg. Wszyscy funkcjonariusze wyznaczeni do pełnienia służby na 
stanowisku koordynacji (12), nie brali udziału w wymaganym szkoleniu obsady 
stanowiska kierowania. Nie miało to wpływu na realizację zadań. 

3. Wyposażenie jednostek oraz wyposażenie i wyszkolenie 
ratowników. 

1) Tabele wyposażenia w sprzęt dla obszaru województwa zostały ustalone przez 
Komendanta 15.06.2015 r.45 i uzgodnione46 z Komendantem Głównym PSP. Zawarto 
w nich zestawienia należnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych oraz 
sprzętu i środków technicznych KW PSP oraz komend miejskich i powiatowych, 

                                                      
45 Dalej: Tabele wyposażenia KW PSP z 2015 r. 
46 19.06.2015 r. 
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specjalistycznych grup ratowniczych oraz bazy sprzętu specjalistycznego47. 

(akta kontroli str. 575-582) 

Aktualne tabele wyposażenia przekazano do uzgodnienia Komendantowi Głównemu 
PSP w formie elektronicznej 14.10.2020 r., co było niezgodne z art. 4 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie 
w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych wyposażenia 
Państwowej Straży Pożarnej48. 

(akta kontroli str. 936) 

Komendant wyjaśnił, że ze względu na działania związane z wirusem COVID-19, 
w uzgodnieniu z Komendantem Głównym PSP, termin sporządzenia tabel wyposażenia 
został wydłużony.             (akta kontroli str. 14, 32, 593-598) 

W okresie od stycznia do września 2020 r. KW PSP nie posiadała ciężkiego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego, który zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyposażenia 
jednostek PSP oraz wymaganiami wynikającymi z Tabel wyposażenia KW PSP 
z 2015 r. powinien stanowić wyposażenie Ośrodka Szkolenia. 

(akta kontroli str. 606) 

Komendant wyjaśnił, że: Ciężki pojazd ratowniczo – gaśniczy (…) od 8.01.2020 r. został 
użyczony do OSP Brojce (powiat gryficki), a od 9.06.2020 przekazany na stałe. Brak 
pojazdu (…) nie wpływał na prawidłową realizację zadań (…), szkolenia w zakresie 
podstawowym strażaka przez Ośrodek nie były realizowane. 

(akta kontroli str. 432, 434) 

W wyniku działań podjętych przez Komendanta, 14.09.2020 r. uzupełniono wyposażenie 
Ośrodka Szkolenia o brakujący pojazd49. 

(akta kontroli str. 607-609) 

Dodatkowo według stanu na 30.06.2020 r., KW PSP nie spełniała wymogu określonego 
w Tabelach wyposażenia KW PSP z 2015 r., a dotyczącego obowiązku posiadania 
trzech mikrobusów do przewozu do dziewięciu osób łącznie z kierowcą. KW PSP 
dysponowała dwoma mikrobusami50.           (akta kontroli str. 606) 

Komendant wyjaśnił, że: Brak pojazdu wynikał z braku środków finansowych w budżecie 
komendy. Zadania były realizowane przy pomocy pozostałych środków transportowych. 
(…) Prowadzone są bieżące analizy normatywu dla komendy w celu zmniejszenia stanu 
normatywnego mikrobusów do dwóch szt.      (akta kontroli str. 432, 434) 

W pozostałym zakresie KW PSP posiadała sprzęt co najmniej w liczbie wymaganej 
standardami minimalnego wyposażenia51. Dodatkowe wyposażenie (nie 
uwzględnione w tym rozporządzeniu, a wymagane w Tabelach wyposażenia z 2015 r.) 
stanowił quad, średni samochód ratownictwa wodnego, samochód zaopatrzeniowy 
(ładowność min. 6 t).              (akta kontroli str. 577-582, 606) 

                                                      
47 Osobnego zestawienia dla sprzętu nie wykazywanego w innych zestawieniach oraz zestawienia dla sprzętu 
dublującego się ze sprzętem wyposażenia podstawowego, dodatkowego lub specjalistycznych grup ratowniczych. 
48 Dz. U. poz. 1793. Dalej: rozporządzenie w sprawie wyposażenia jednostek PSP. Tabele wyposażenia ustala się 
nie rzadziej niż raz na pięć lat, aktualne tabele wyposażenie powinny zostać ustalone w terminie do 15.06.2020 r. 
49 Samochód przesunięto z komendy powiatowej PSP w Stargardzie. 
50 Tj. o jednym mniej niż wymagano w powyższych Tabelach, a jednocześnie było to o jeden więcej niż określono 
w ww. rozporządzeniu. 
51 Z tego: siedem samochodów operacyjnych – o jeden więcej niż wymagano w rozporządzeniu i Tabelach, cztery 
lekkie samochody zaopatrzeniowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – o dwa więcej niż wymagano 
w rozporządzeniu, w liczbie wymaganej Tabelami, lekki samochodu rozpoznawczo-ratowniczy – w liczbie wymaganej 
rozporządzeniem i Tabelami, autobus do przewozu ratowników (min. 30-miejscowy) – w liczbie wymaganej 
rozporządzeniem i Tabelami, średni samochód ratowniczo-gaśniczy – w liczbie wymaganej rozporządzeniem 
i Tabelami, samochód lub kontener dowodzenia i łączności (batalionowe stanowisko dowodzenia) – w liczbie 
wymaganej rozporządzeniem i Tabelami. 
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Wyposażenie poszczególnych specjalistycznych grup ratowniczych województwa 
składało się z: trzech średnich samochodów ratownictwa wodnego52, dwóch lekkich 
samochodów ratownictwa wysokościowego53, ciężkiego samochodu ratownictwa 
drogowego i żurawia samochodowego o udźwigu maksymalnym min. 30 t54, a także 
lekkiego samochodu rozpoznania chemicznego i dwóch ciężkich samochodów 
ratownictwa chemicznego55. Tym samym zachowane zostały: standard minimalnego 
wyposażenia specjalistycznych grup ratowniczych wskazany w załączniku nr 4 do 
rozporządzenia w sprawie wyposażenia jednostek PSP oraz wymagania wynikające 
z Tabel wyposażenia KW PSP z 2015 r.         (akta kontroli str. 610-613) 

Komendant posiadał wiedzę o stanie wyposażenia jednostek PSP. Według stanu 
na 30.06.2020 r. było ono zgodne z normami określonymi w rozporządzeniu w sprawie 
wyposażenia jednostek PSP, ale nie spełniało wszystkich wymogów określonych 
w Tabelach wyposażenia KW PSP z 2015 r. Braki w wyposażeniu dotyczyły: czterech 
samochodów ratownictwa technicznego, jednego mikrobusu do przewozu dziewięciu 
osób łącznie z kierowcą, 12 kompletów zestawów do dekontaminacji oraz elementów 
wyposażenia dodatkowego, tj. jednego mobilnego zapasu pianotwórczego środka 
gaśniczego o pojemności min. 4 000 dm3, czterech działek wodno-piankowych, siedmiu 
agregatów proszkowych masa proszku od 50 kg do 250 kg; sześciu quadów, siedmiu 
zestawów pomp do wody zanieczyszczonej o wydajności łącznej min. 6 000 dm3/min., 
dwóch skokochronów o powierzchni pola skoku min. 40 m2. 

(akta kontroli str. 943-944) 

Komendant wyjaśnił, że KW PSP oraz jednostki organizacyjne PSP w celu uzupełnienia 
braków normatywnych corocznie występują o pozyskanie dodatkowych funduszy (…). 
Braki są uzupełnianie w miarę możliwości na bieżąco i w miarę pozyskania środków 
finansowych, część zadań będzie zrealizowana do końca bieżącego roku (…). 

(akta kontroli str. 929, 940-941) 

Okres eksploatacji każdego ze 115 podstawowych pojazdów ratowniczych56 będących 
na wyposażeniu 30 jednostek ratownictwa gaśniczego PSP nie przekraczał 30 lat. 

(akta kontroli str. 614) 

W okresie objętym kontrolą Komendant podejmował działania celem uzupełnienia 
braków w wyposażeniu jednostek PSP poprzez pozyskiwanie środków z KG PSP57 
i środków pozabudżetowych, m.in. z funduszy wsparcia58 pochodzących z jednostek 
samorządu terytorialnego oraz Wojewódzkiego59 i Narodowego60 Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.              (akta kontroli str. 14, 32) 

W wyniku tych działań uzyskano dofinansowanie w wysokości 2 387 tys. zł w 2019 r. 
i 1 951 tys. zł w I połowie 2020 r., w tym do zakupu: samochodów ratowniczo-
gaśniczych dla jednostek PSP, pojazdu specjalistycznego, kontenera paliwowego, 
środków gaśniczych oraz pługu śnieżnego do ciągnika dla komendy powiatowej 
KP PSP w Kołobrzegu i wentylatora dla KM PSP w Koszalinie. 

(akta kontroli str. 599-605) 

                                                      
52 Wyposażenie dwóch specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowego. 
53 Wyposażenie dwóch specjalistycznych grup ratownictwa wysokościowego. 
54 Wyposażenie jednej specjalistycznej grupy ratownictwa technicznego.  
55 Wyposażenie dwóch specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego. 
56 W tym okres eksploatacji w przedziale: 0-5 lat – 30 pojazdów, 6-10 lat – 38 pojazdów, 11-15 lat – 19 pojazdów, 16-
20 lat – 24 pojazdy, 21-25 lat – 2 pojazdy i 26-30 lat – 2 pojazdy. 
57 Uzyskane dofinansowanie wyniosło w 2019 r. – 317 tys. zł i w I połowie 2020 r. – 251 tys. zł. 
58 Uzyskane dofinansowanie wyniosło w 2019 r. i w I połowie 2020 r. po 200 tys. zł. 
59 Uzyskane dofinansowanie wyniosło w 2019 r. i w I połowie 2020 r. po 1 500 tys. zł. 
60 Uzyskane dofinansowanie wyniosło w 2019 r. – 370 tys. zł. 
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Według stanu na 30.06.2020 r. spośród 191 OSP61 włączonych do ksrg 
w 133 jednostkach zapewniono pełne wyposażenie wskazane w Analizie potencjału 
ratowniczego ochotniczych straży pożarnych włączonych do ksrg62. Braki 
w wyposażeniu w sprzęt i urządzenia pożarnicze, środki ochrony osobistej oraz 
wymagania do obiektu strażnicy wystąpiły łącznie w 58 OSP (30,4%), z tego: 12 sztuk 
ubrań specjalnych zgłaszały (w czterech OSP63), dwóch kompletów aparatów 
oddechowych (w jednej OSP64), pięciu zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych 
(w pięciu OSP65), jednego agregatu prądotwórczego 2,2 kVA (w jednej OSP66), 
dziewięciu pomp do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 1000 l/m (w dziewięciu 
OSP67), jednego radiotelefonu nasobnego (w jednej OSP68), 14 systemów 
selektywnego alarmowania (w 14 OSP69), 36 boksów garażowych (w 35 OSP70, 
a w jednym przypadku – żadnego boksu71), brak ogrzewania w boksach garażowych 
(w dziewięciu OSP72).                 (akta kontroli str. 614) 

Na wyposażeniu 191 OSP znajdowały się łącznie 352 podstawowe pojazdy ratownicze. 
W 66 OSP (34,5%) okres eksploatacji 80 pojazdów przekraczał 30 lat73, a pozostałych 
272 pojazdów wynosił odpowiednio: do pięciu lat – 62 pojazdów; od sześciu do 10 lat – 
93; od 11 do 15 lat – 27; od 16 do 20 lat – 32; od 21 do 25 lat – 34; od 26 do 30 lat – 29. 
W dyspozycji OSP pozostawało również dziewięć drabin i podnośników74. 

(akta kontroli str. 615-616) 

Komendant wyjaśnił: Analiza potencjału ratowniczego OSP włączonych do ksrg jest 
przeprowadzona corocznie. W latach 2019 – 2020 (…) w ramach dodatkowych źródeł 
(opiniowanych przez komendę wojewódzką) pozyskano środki finansowe w ramach 
których realizowane były pilne potrzeby bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek 
oraz uzupełnieniem braków normatywnych: dotacje celowa z budżetu państwa dla 
jednostek OSP (…)  włączonych do ksrg w roku 2019 r. kwotę 3 776 tys. zł (…) i w roku 
2020 r. kwotę 5 474 tys. zł; w ramach środków z W/NFOŚiGW w latach 2019-2020 

                                                      
61 Wszystkie 191 OSP posiadało co najmniej w wymaganej ilości zestawy ratownictwa medycznego R1 - stan faktyczny 
314 szt., żadnych braków nie zgłaszano. 
62 Opracowanej przez Komendanta Głównego PSP (listopad 2019 r.). 
63 Stan faktyczny 3 339 szt., braki zgłosiły: OSP Machliny - dwie szt., OSP Rydzewo - jedna szt., OSP Staniewice - 
sześć szt., OSP Mares Koszalin - trzy szt. 
64 Stan faktyczny 1 128 kpl., brak zgłosiła OSP Wołowe Lasy. 
65 Stan faktyczny 222 zestawy, braki zgłosiły: OSP Kluczewo nie posiadało żadnego zestawu, a w czterech 
przypadkach OSP Świerczyna i OSP Machliny oraz OSP Tanowo i OSP Trzebież posiadały sprzęt nienormatywny typu 
"kombi". 
66 Stan faktyczny 346 szt., braki zgłosiła OSP Widuchowa, która posiadała agregat o mniejszej mocy (2,0 kVA). 
67 Stan faktyczny 228 szt., braki zgłosiły: OSP Sępolno, OSP Przelewice i OSP Golce nie posiadały żadnej pompy, 
a w sześciu przypadkach (OSP Kalisz Pomorski, OSP Poźrzadło Wielkie, OSP Witnica, OSP Mieszkowice, OSP Banie, 
OSP Nowe Warpno) – posiadały nienormatywne pompy o wydajności 800l/min. 
68 Stan faktyczny 1 232 szt., braki zgłosiła OSP Mares Koszalin. 
69 Stan faktyczny 191 systemów, braki zgłosiły: OSP Szczecin, OSP Mares Koszalin, OSP Pyrzyce, OSP Kołki, OSP 
Płotno, OSP Gryfice, OSP Barlinek, OSP Boleszkowice, OSP Rychnów, OSP Ławy, OSP Wołczkowo, OSP Brzozki, 
OSP Osinów Dolny, OSP Krajnik Dolny. 
70 Jednostki te posiadały jeden boks (OSP Kołki, OSP Nętkowo, OSP Płotno, OSP Machliny, OSP Kluczewo, OSP 
Poźrzadło, OSP Żarnowo, OSP Czarnogłów, OSP Krępsko, OSP Mosty, OSP Węgorza, OSP Ościecin, OSP Pniewo, 
OSP Gryfice, OSP Wełtyń, OSP Krajnik Dolny, OSP Witnica, OSP Stare Łysogórski, OSP Troszyn, OSP Charzyn, 
OSP Stary Borek, OSP Mares Koszalin, OSP Niedalino, OSP Warnino, OSP Łosośnica, OSP Mostkowo, OSP 
Rychnów, OSP Ławy, OSP Domasławice, OSP Stara Dąbrowa, OSP Grzędzice, OSP Parsęcko, OSP Golce, OSP 
Piecnik, OSP Wołowe Lasy). 
71 Stan faktyczny 404 boksy garażowe, braki zgłosiła OSP Siemczyno, która nie posiadała żadnego boksu (dzierżawiła 
garaż od osoby prywatnej). 
72 Ogrzewanie 182 garaży, braki zgłosiły OSP Mares Koszalin, OSP Dobrzyca, OSP Węgorzyno, OSP Stara Dąbrowa, 
OSP Grzędzice, OSP Żarowo, OSP Tuczno, OSP Piecnik, OSP Wołowe Lasy. 
73 W tym: cztery lekkie pojazdy ratowniczo-gaśnicze (wszystkie poniżej 40 lat), 49 średnich pojazdów ratowniczo-
gaśniczych (w tym 33 w przedziale 31-40 lat i 16 – pow. 40 lat) oraz 27 ciężkich pojazdów ratowniczo-gaśniczych 
(w tym 22 w przedziale 31-40 lat i pięć – pow. 40 lat). 
74 W tym okres eksploatacji w przedziale: 6-10 lat – cztery maszyny, 21-25 lat – jedna, 31-35 lat – dwie i powyżej 40 lat 
– dwie. 
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została przyznana kwota 10 919,5 tys. zł. Ponadto dla OSP na złożone wnioski (…) 
KG PSP przyznała kwotę 2 167 tys. zł.          (akta kontroli str. 929-931, 941) 

2) W sprawie zasad funkcjonowania krajowej bazy sprzętu specjalistycznego 
Komendant wyjaśnił, że: Tabele wyposażenia w pojazdy i sprzęt krajowej bazy sprzętu 
specjalistycznego zostały opracowane i weszły w życie 19.06.2015 r. Bazą zarządza 
Komendant Główny PSP. Sprzęt i pojazdy mogą być przesunięte wg potrzeb do działań 
ratowniczo – gaśniczych przez Krajowe Centrum Ratownictwa i Ochrony Ludzkości 
(stanowisko kierowania KG PSP). (…) Tabele powinny być aktualizowane nie rzadziej 
niż raz na pięć lat, ze względu na obecnie prowadzone działania związane 
z koronawirusem termin ten został wydłużony (…). Krajowa baza sprzętu 
specjalistycznego utworzona jest w oparciu o pojazdy i sprzęt znajdujący się 
na wyposażeniu podstawowym jednostek organizacyjnych PSP oraz specjalistycznych 
grup ratowniczych i bierze on udział we wszystkich działaniach ratowniczo – gaśniczych. 

(akta kontroli str. 14-15, 616-618) 

Wyposażenie bazy sprzętu specjalistycznego KW PSP wg stanu na 30.06.2020 r. było 
zgodne z normą określoną w załączniku nr 6 do rozporządzenia w sprawie wyposażenia 
jednostek PSP, ale nie spełniało wszystkich wymogów określonych w Tabelach 
wyposażenia KW PSP z 2015 r. I tak na wyposażeniu powyższej bazy były: 
– jeden kontener z agregatem proszkowym75, zamiast dwóch samochodów lub 

kontenerów tego typu; 
– dwa średnie samochody ratownictwa technicznego, zamiast sześciu; 
– dwa mobilne zapasy pożarniczych węży tłocznych W 11076, zamiast trzech; 
– pięć samochodów zaopatrzeniowych o ładowności min. 6 t, zamiast 10; 
– dwóch, zamiast czterech, samochodów dowodzenia i łączności (kompanijne 

stanowisko dowodzenia); 
– jeden pojazd ze sprzętem ochrony dróg oddechowych77, zamiast dwóch 

samochodów, przyczep lub kontenerów; 
– jeden kontener do środka pianotwórczego78, zamiast dwóch autocystern, kontenerów 

lub przyczep tego typu; 
– jedno działko wodno-pianowe79, zamiast czterech przenośnych lub przewoźnych 

działek tego rodzaju. 
(akta kontroli str. 620-621) 

Komendant wyjaśnił, że doposażenie bazy sprzętu specjalistycznego w braki 
normatywne realizowano w ramach środków finansowych pozyskanych w kolejnych 
latach budżetowych na doposażenie podległych jednostek PSP.  

(akta kontroli str. 929-931, 942) 

KW PSP przedstawiła liczbę sprzętu specjalistycznego wchodzącego w skład bazy 
w dwóch zestawieniach. W pierwszym wykazano sprzęt „dublujący się” ze sprzętem 
wyposażenia podstawowego, dodatkowego lub sprzętem specjalistycznych grup 
ratowniczych, a w drugim – sprzęt nie wykazywany w wyposażeniu innych jednostek. 
Wielokrotne wykazywanie tego samego sprzętu, jako wchodzącego w skład bazy, 
dotyczyło: 20 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 19 ciężkich samochodów 
ratowniczo-gaśniczych, 20 samochodów z drabiną mechaniczną lub podnośnikiem 
hydraulicznym, jednego kontenera z agregatem proszkowym80, dwóch ciężkich i dwóch 

                                                      
75 Co najmniej 1 500 kg proszku. 
76 Samochód, przyczepa lub kontener – minimum 6 000 m (2 x 3 000 m lub 3 x  000 m węży). 
77 Zapas minimum 20 aparatów oddechowych i 20 butli. 
78 Z zapasem środka pianotwórczego minimum 8 000 dcm3. 
79 Minimum DWP40. 
80 Masa proszku gaśniczego 250 kg ≤m.p.<1 500 kg. 
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średnich samochodów ratownictwa technicznego, dwóch motopomp pożarniczych oraz 
jednego działka wodno-pianowego.        (akta kontroli str. 580-581, 620-621) 

W sprawie zasad funkcjonowania krajowej bazy środków gaśniczych, Komendant 
wyjaśnił, że na terenie województwa w 2003 r. utworzona została również baza środków 
gaśniczych, którą zarządzał Komendant. Środki gaśnicze będące na jej wyposażeniu 
wykorzystywano przede wszystkim w czasie długotrwałych akcji gaśniczych, a także dla 
doposażenia jednostek organizacyjnych PSP zgodnie ze złożonymi zapotrzebowaniami. 
Baza środków gaśniczych, nieaktualizowana od jej utworzenia, zostanie przystosowana 
do bieżących wymagań operacyjnych województwa do końca 2020 r. Według stanu na 
30.06.2020 r. w bazie środków gaśniczych znajdowało się łącznie: 7 170 kg 
dyspergentu81, 13 260 kg sorbentu uniwersalnego82, 37 100 kg środków 
pianotwórczych83.       (akta kontroli str. 14-15, 616-618, 929-931, 942, 946) 

3) Na terenie województwa (wg stanu na 30.06.2020 r.) służbę pełniło 
1 470 funkcjonariuszy, z tego: 250 oficerów, 307 aspirantów oraz 251 strażaków, którzy 
posiadali przeszkolenie podstawowe w zawodzie strażaka (tj. 117 szeregowych oraz 
134 podoficerów). Pozostali podoficerowie (613) posiadali kwalifikacje do zajmowania 
stanowisk podoficerskich w PSP (tj. po ukończeniu szkolenia uzupełniającego strażaka 
jednostki ochrony przeciwpożarowych, kursu kształcenia kwalifikacyjnego podoficerów 
PSP lub równorzędnego). Na przeszkolenie podstawowe w zawodzie strażaka 
oczekiwało 39 funkcjonariuszy. 
Najwięcej strażaków posiadało przeszkolenie specjalistyczne w zakresie kwalifikowanej 
pierwszej pomocy (2 951)84, współdziałania z LPR (1 002), kierowców-operatorów 
samochodów z drabiną mechaniczną (236), ratownictwa chemicznego i ekologicznego 
(198).                    (akta kontroli str. 438-439) 

KW PSP przeprowadziła łączenie 81 szkoleń dla 1 030 funkcjonariuszy jednostek 
PSP85, m.in. sześć (w 2019 r.) – w zakresie młodszego nurka dla 83 funkcjonariuszy; 
11 (w 2019 r.) szkoleń dla nurków kierujących pracami podwodnymi w zakresie 
ratownictwa (45); dziewięć (w 2019 r. i 2020 r.) – z ratownictwa na obszarach wodnych 
realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym (80); jedno (w 2019 r.) – szkolenie 
kierowców operatorów samochodów z drabiną mechaniczną (13); 23 (w 2019 r. 
i 2020 r.) – egzaminy recertyfikacyjne w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy 
(479); 10 (w 2019 r.) – w zakresie ratownictwa wysokościowego (59); 12 (w 2019 r. 
i 2020 r.) – w zakresie działań poszukiwano-ratowniczych (177). 
Potrzeby szkoleniowe w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego 
stwierdzono w pięciu komendach (dla ośmiu funkcjonariuszy), ratownictwa technicznego 
– w dwóch (sześciu funkcjonariuszy), działań poszukiwawczo-ratowniczych – w ośmiu 
(16 funkcjonariuszy) i pożarów wewnętrznych – w pięciu (ośmiu funkcjonariuszy). 

(akta kontroli str. 440-443) 

KW PSP szkoliła funkcjonariuszy jednostek PSP na podstawowym poziomie 
specjalistycznym z terenu województwa oraz w zakresie specjalistycznym ratownictwa 
wodnego – z terenu kraju (pod nadzorem metodycznym Szkoły Podoficerskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy).  
Stan wyszkolenia strażaków PSP na terenie województwa poddawany był analizie, 
na podstawie Zasad organizacji doskonalenia zawodowego. Głównym kryterium analizy 
potrzeb szkoleniowych był wskaźnik przynajmniej dwóch instruktorów doskonalenia 
zawodowego z określonych dziedzin ratownictwa na każdej zmianie służbowej 

                                                      
81 SINTAN. 
82 COMPACT. 
83 W tym: 32 900 kg – DETEOR, 4 200 kg - ORCHIDEX. 
84 Z tego: 1 261 - po egzaminie recertyfikacyjnym i 790 - po kursie. 
85 Z tego: 72 szkolenia w 2019 r. dla 893 funkcjonariuszy i dziewięć od 1.01.do 30.06.2020 r. (137). 
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w jednostce ratowniczo-gaśniczej. Według stanu na 31.01.2020 r. przeszkolonych było 
w zakresie ratownictwa: wodnego 214 funkcjonariuszy (instruktorów doskonalenia 
zawodowego); wysokościowego – 260; chemicznego i ekologicznego – 
384, technicznego – 205 oraz działań poszukiwawczo-ratowniczych – 200 i pożarów 
wewnętrznych – 205.           (akta kontroli str. 435, 442-443) 

Komendant wyjaśnił m.in.: Kryteria dotyczące zakresu wyszkolenia strażaków PSP 
określają obowiązujące Zasady organizacji doskonalenia zawodowego (…). Zgodnie 
z zebranymi potrzebami szkoleniowymi, mając na uwadze uzupełnienie braków, 
do marca 2020 r. realizowano szkolenia na bieżąco zgodnie z planami pracy 
dydaktycznej na rok 2019 i 2020. Niestety sytuacja związana z pandemią koronawirusa 
spowodowała, iż z dniem 11 marca br. szkolenia zawieszono. Od 15 czerwca 
br. szkolenia zostały wznowione.           (akta kontroli str. 436) 

W latach 2019-2020 KW PSP sporządziła plany szkoleń dla funkcjonariuszy PSP 
i strażaków OSP. Komendant opracowywał jeden program szkoleniowy i doskonalenia 
zawodowego – program warsztatów metodyczno-tematycznych Ratowanie strażaka 
w sytuacjach awaryjnych. RIT. 
Komendant wyjaśnił m.in.: (…) w ramach doskonalenia zawodowego realizuje szkolenia 
w zakresie poszczególnych specjalizacji na podstawie programów, zatwierdzonych 
przez Komendanta Głównego PSP (…).       (akta kontroli str. 436, 444-453) 

4) Według stanu na 30.06.2020 r. na terenie województwa 4 090 ratowników86 (w tym 
w 183 OSP) posiadało przeszkolenie podstawowe, 3 954 – szkolenia bhp (w tym w 183 
OSP), 948 – konserwatora sprzętu (w tym w 162 OSP), 1 073 – dowódcy (w tym 
w 185 OSP), 682 – naczelnika (w tym w 166 OSP), 2 311 – ratownika technicznego 
(w tym w 184 OSP), 1 422 – kwalifikowanej pierwszej pomocy (w tym 167 OSP), 
1 404 – współpracy z LPR (w tym w 178 OSP). 
Minimalnego standardu wyszkolenia członków OSP (określonego przez Komendanta 
Głównego PSP) nie osiągnięto w zakresie przeszkolenia podstawowego w ośmiu OSP 
(wobec 66 ratowników), szkolenia bhp – w ośmiu OSP (51 ratowników) oraz szkolenia: 
kierowcy – konserwatora sprzętu – w 29 OSP (79 ratowników), dowódcy – w sześciu 
OSP ( 40 ratowników), naczelnika – w 25 OSP (31 ratowników), ratownika technicznego 
– w siedmiu OSP (29 ratowników), kwalifikowanej pierwszej pomocy – w 24 OSP 
(95 ratowników), współpracy z LPR – w 13 OSP (52 ratowników).  

(akta kontroli str. 454) 

Komendant wyjaśnił, m.in. że (…) analizuje stopień wyszkolenia strażaków jednostek 
OSP, włączonych do ksrg w trakcie prowadzonych kontroli w trybie zwykłym 
w jednostkach organizacyjnych PSP (…). Na podstawie określonych potrzeb komendy 
powiatowe/miejskie PSP realizują szkolenia w zakresie podstawowym oraz dowódczym 
dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, włączonych do ksrg na bieżąco. 

(akta kontroli str. 436)  

Komendant przeprowadził trzy kontrole dotyczące realizacji zadań szkoleniowych przez 
komendantów powiatowych/miejskich (w 2019 r.). W trakcie kontroli analizowano 
stopień wyszkolenia strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych 
do ksrg.                   (akta kontroli str. 455-469) 

5) Baza dydaktyczno-szkoleniowa KW PSP była zorganizowana w Ośrodku Szkolenia 
w Bornem Sulinowie. Na terenie Ośrodka znajdowały się m.in.87: 

 budynek główny, z pomieszczeniami administracyjnymi Ośrodka Szkolenia, 

                                                      
86 W tym strażaków OSP (z ksrg) wyszkolonych, ale nie wyjeżdzających do działań ratowniczych, m.in. ze względu 
na brak ubezpieczenia. 
87 W trakcie oględzin przeprowadzonych 7.10.2020 r. przez kontrolera NIK, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy 
o NIK. 
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pomieszczeniami zakwaterowania88, z zapleczem socjalnym (w tym stołówką) 
i zapleczem sanitarnym89 oraz świetlicą;  

 budynek dydaktyczny z trzema salami wykładowymi; 

 dwa odrębne budynki do zakwaterowania uczestników szkoleń. Naczelnik Ośrodka 
Szkolenia – mł. bryg. Tomasz Dębowski wyjaśnił, że zakwaterowani są w nich 
uczestnicy szkoleń ratownictwa wodnego; 

 budynek szkoleniowy, w którym znajdowała się komora dymowa; 

 poligon strażacki z 12 obiektami w terenie otwartym90 oraz komorę dymową 
w pomieszczeniu zamkniętym (z wydzielonym zapleczem sanitarnym oraz 
pomieszczeniem do przygotowania się do ćwiczeń). Poligon wodny posiadał 
platformę do nurkowania oraz wydzielone miejsce do przebrania i ogrzania. 

Na wyposażeniu Ośrodka były urządzenia dydaktyczne (m.in. cztery komputery, cztery 
ściany dydaktyczne, cztery projektory wizyjne, urządzenie nagłaśniające) oraz sprzęt 
do ćwiczeń ratowniczych (w tym trzy sprężarki do tlenu). 

(akta kontroli str. 470-476, 703-757) 

Komendant realizował dla jednostek OSP szkolenia dowódcze oraz specjalistyczne 
na poziomie podstawowym, na podstawie programów szkoleń opracowanych przez 
KG PSP oraz Zasad organizacji szkoleń członków ochotniczych Straży Pożarnych 
biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.    (akta kontroli str. 437) 

Ośrodek Szkolenia przeprowadził łączenie 62 szkolenia dla 1 123 ratowników jednostek 
OSP (939 w 2019 r. i 184 do 30.06.2020 r.), z tego: 29 szkoleń na poziomie 
podstawowym91, 17 szkoleń na poziomie dowódczym92 oraz 16 szkoleń na poziomie 
specjalistycznym93.               (akta kontroli str. 477) 

Szkolenia prowadziło 13 wykładowców/instruktorów z KW PSP oraz 
14 wykładowców zewnętrznych94, zgodnie z Zasadami organizacji szkoleń członków 
ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych 
(tj. funkcjonariuszy pożarnictwa, posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu 
oraz co najmniej pięcioletni staż służby oraz specjalistów o odpowiednim przygotowaniu 
kierunkowym, posiadający wyższe wykształcenie). 
Szkolenia e-learningowe wykorzystano w 2020 r. do pięciu szkoleń podstawowych, 
w których uczestniczyło 110 ratowników z 61 jednostek OSP oraz jednego szkolenia 
dotyczącego recertyfikacji kwalifikowanej pomocy medycznej – dziewięciu ratowników 
z ośmiu jednostek OSP. W 2019 r. nie organizowano szkoleń e-learningowych. 

(akta kontroli str. 481-482) 

6) W 2019 r. Komendant zorganizował sześć wojewódzkich ćwiczeń ratowniczych 
(w tym transgraniczne ćwiczenia ratownicze), w których udział wzięły 
m.in.: gminne/powiatowe centra zarządzania kryzysowego, Regionalne Dyrekcje Lasów 
Państwowych w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim; Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie; jednostki Państwowego Ratownictwa Medycznego, Wojska 
Obrony Terytorialnej, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie oraz jednostki THW95 

                                                      
88 Łącznie 27 sal (z 78 miejscami), z tego: 11 sal jedno/dwuosobowych oraz 16 sal trzy-pięcioosobowych. 
89 Cztery sale sypialne (z 27) nie posiadały zaplecza sanitarnego. Wspólne pomieszczenia sanitarne dla tych sal 
zlokalizowane były w odrębnym pomieszczeniu na tej samej kondygnacji (parterze). 
90 Trenażer – komora ogniowa, tramwaj, autobus, cysterna kolejowa, wspinalnia, instalacje chemiczne, autostrada, 
gruzowisko, system studni, samolot, cysterna samochodowa, poligon wodny. 
91 Tj. 26 szkoleń podstawowych strażaków (626 ratowników) oraz trzy szkolenia kierowców - konserwatorów sprzętu 
ratowniczego (40). 
92 Tj. 13 szkoleń kierujących działaniami ratowniczymi – dowódców (187 ratowników) oraz cztery – naczelników OSP 
(65). 
93 Cztery szkolenia w zakresie ratownictwa technicznego (64 ratowników); cztery – ratownictwa chemicznego 
i ekologicznego (68); pięć – ratownictwa wysokościowego (30); trzy – działań poszukiwawczo-ratowniczych (43). 
94 Tj. z komend miejskich i powiatowych (na obszarze województwa zachodniopomorskiego). 
95 Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) – Federalna Agencja Pomocy Technicznej. 
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(moduł HCP z Berlina). Założeniami i celami ćwiczeń ratowniczych było: 
– rozwinięcia taktyczno-bojowe na wypadek wielkopowierzchniowego pożaru lasu 

z wykorzystaniem sił i środków ksrg o wielkości kompanii; 
– działania związków taktycznych na wypadek powstania powodzi opadowych oraz 

przyborów wody z wykorzystaniem sił i środków ksrg o wielkości kompanii; 
– rozwinięcia taktyczno-bojowe w zakresie budowania układów pompowo-wężowych 

zaopatrzenia wodnego z wykorzystaniem sił i środków ksrg o wielkości kompanii 
(ćwiczenia odbyły się w warunkach miejskich na drodze publicznej – terenie z dużą 
ilością przewyższeń); 

– doskonalenie organizacji działań jednostek PSP wytypowanych powiatów 
województwa poza granicami kraju oraz doskonalenie umiejętności dowodzenia 
dużymi związkami taktycznymi i współdziałania w ramach współpracy 
transgranicznej; 

– ustalenie stopnia przygotowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego 
ksrg do działań ratowniczych podczas zdarzeń związanych z usuwaniem 
zanieczyszczeń ropopochodnych brzegu morskiego oraz weryfikacja założeń 
przyjętych w dokumencie pt. Kierunki rozwoju PSP w związku z zagrożeniami 
chemiczno-ekologicznymi na linii brzegowej; 

– ustalenie stopnia przygotowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego 
ksrg do działań ratowniczych podczas zdarzeń związanych z katastrofą w ruchu 
lądowym. 

Założenia i cele pięciu ćwiczeń ratowniczych przeprowadzono i osiągnięto w pełnym 
zakresie. W przypadku ćwiczeń dotyczących działań na wypadek 
wielkopowierzchniowego pożaru lasu – założenia zrealizowano częściowo. Odcinki 
bojowe nie zostały utworzone zgodnie z założeniami (brak jednego punktu pośredniego 
na odcinku bojowym), z powodu niestawienia się niektórych zadysponowanych 
na ćwiczenia jednostek OSP. W trzech ćwiczeniach dotyczących działań na wypadek 
wielkopowierzchniowego pożaru lasu, długotrwałych działań gaśniczych 
w województwie oraz powstania powodzi, stwierdzono niedyspozycyjność jednostek 
OSP włączonych do ksrg (m.in. pełnej sześcioosobowej obsady 13 zastępów OSP, brak 
udziału w ćwiczeniach 10 zadysponowanych jednostek OSP). 
Z przeprowadzonych w 2018 r. i 2019 r. ćwiczeń ratowniczych sporządzono analizy, 
zgodnie z wymogami określonymi w § 44 ust. 2 rozporządzenia o ksrg. W analizie 
ćwiczeń ratowniczych (za 2019 r.) sformułowano wnioski jednostek ksrg 
uczestniczących w ćwiczeniach dotyczące organizacji ćwiczeń, przygotowania 
obozowiska i przebiegu działań. Wnioski końcowe z przeprowadzonych ćwiczeń 
dotyczyły m.in. przeprowadzenia dodatkowych szkoleń (dowódców z zakresu 
kierowania działaniami oraz szkoleń dotyczących zasad i funkcjonowania łączności – 
sieci radiowych innych służb). Po przeprowadzonych ćwiczeniach transgranicznych 
wnioskowano m.in. o zapewnienie łączności radiowej na terenie transgranicznym 
i przydzielenie częstotliwości umożlwiającej komunikację na wypadek ćwiczeń lub 
zdarzeń. 
Z powodu pandemii COVID-19 nie przeprowadzono ćwiczeń ratowniczych do 
30.06.2020 r.                  (akta kontroli str. 483-565) 

Komendant wyjaśnił m.in.: zawarte w analizie ćwiczeń ratowniczych z 2019 r. wnioski są 
kontrolowane (egzekwowane) na bieżąco podczas niezapowiedzianych kontroli, 
tzn. inspekcji (…), jak również innych organizowanych ćwiczeniach (…). W odniesieniu  
do przedstawionych punktów informuję, że: OSP funkcjonują, jako stowarzyszenia na 
podstawie ustawy – prawo o stowarzyszeniach, a także w oparciu o przepisy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (…). Egzekwowanie 
niedyspozycyjności jednostek OSP włączonych do ksrg podczas ćwiczeń nie jest 
możliwa ze względu na deklarowany wolontariat poszczególnych członków OSP. 
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Realizacja szkoleń, m.in. dowódców z zakresu kierowania działaniami związkami 
taktycznymi w sile kompanii oraz szkoleń dotyczących zasad i funkcjonowania łączności 
(sieci radiowych) realizowane jest wyłącznie w oparciu o dedykowane przez KG PSP 
szkoły i ośrodki szkolenia. Liczba organizowanych szkoleń jest niewystarczająca 
w stosunku do zapotrzebowania. Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu realizowała cykl 
szkoleń dla dowódców szczebla taktycznego. Uczestniczyli w nich oficerowie z kilku 
powiatów (2019 r. – 21 osób, w 2020 r. – trzy osoby). Ze względu na pandemię 
szkolenia te zostały wstrzymane. Mimo to w lipcu 2020 roku (obostrzenia ze względu na 
COVID-19 zostały poluzowane) na terenie poligonu drawskiego Komendant wspólnie 
z Komendantem Powiatowym PSP w Drawsku Pomorskim zorganizował szkolenie dla 
dowódców podczas, którego zostały omówione również zasady łączności obowiązujące 
w lasach państwowych i wojskowej straży pożarnej. (…) Obecnie łączność ze służbami 
na terenie transgranicznym opiera się przede wszystkim o wytyczne struktur 
organizacyjnych PSP. Dowódca ma za zadanie skierować oficera łącznikowego 
do lokalnego sztabu akcji, który określa zakres zadań dla sił i środków PSP. 
Problematyka związana z łącznością przygraniczną jest każdorazowo przekazywana do 
KG PSP wraz z dokumentacją realizowaną bezpośrednio po realizacji założeń 
taktycznych w formie ćwiczeń.                     

(akta kontroli str. 568-569) 

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

Wyposażenie jednostek ksrg oraz wyszkolenie ratowników pozwalało na skuteczne 
prowadzenie działań ratowniczych. Z 191 jednostek OSP, 66 (tj. 34,5%) nie 
posiadało wymaganej liczby pojazdów o okresie eksploatacji do 30 lat 
(23% podstawowych pojazdów ratowniczych przekraczało ww. okres użytkowania), 
a 58 jednostek (30,4%) wyposażenia, zgodnie ze standardami określonymi przez 
Komendanta Głównego PSP. KW PSP i podległe komendantowi jednostki PSP 
organizowały szkolenia dla strażaków PSP oraz OSP, zgodnie z zasadami szkoleń 
określonymi przez Komendanta Głównego PSP. Baza szkoleniowa Ośrodka 
Szkolenia była zorganizowana i wyposażana w sposób odpowiadający potrzebom 
szkoleniowo-dydaktycznym, w tym w zakresie szkoleń specjalistycznych ratownictwa 
wodnego. Komendant zapewnił rozwiązania prawne i organizacyjne umożliwiające 
przeprowadzanie wspólnych ćwiczeń przez jednostki ksrg oraz jednostki 
współpracujących z ksrg. Z przeprowadzonych w 2018 r. i 2019 r. ćwiczeń ratowniczych 
sporządzono analizy i formułowano wnioski. 

4. Sprawowanie przez komendanta wojewódzkiego PSP 
nadzoru nad ksrg na terenie województwa. 

1) KW PSP przeprowadziła łącznie 65 inspekcji gotowości operacyjnej96 w jednostkach 
ksrg (tj. wszystkie z 60 zaplanowanych inspekcji na 2019 r. i pięć z 30 zaplanowanych 
inspekcji w I połowie 2020 r.)97.       (akta kontroli str. 676, 684, 693-696) 

Komendant wyjaśnił, że z powodu działań związanych z koronawirusem (…) 
Komendant Główny PSP wstrzymał realizację (…) IGO na terenie całego kraju. 

(akta kontroli str. 692, 932, 934) 

W sprawie opracowywania wytycznych do prowadzenia inspekcji, Komendant wyjaśnił, 
że były one opracowywane na poziomie centralnym przez Komendanta Głównego PSP 

                                                      
96 Dalej: IGO lub inspekcji. 
97 W 2019 r. przeprowadzono inspekcje gotowości operacyjnej w 21 stanowiskach kierowania komend 
miejskich/powiatowych, w 30 jednostkach ratowniczo-gaśniczych i dziewięciu pododdziałach odwodów operacyjnych, 
w 2020 r. odpowiednio w: jednym stanowisku, dwóch i dwóch. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 
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a pytania sprawdzające i założenia do inspekcji gotowości operacyjnej przygotowywano 
na każdą inspekcję w zależności od obszaru chronionego danej jednostki, tj. rodzajów 
zagrożeń występujących na danym terenie. Doskonalenie zawodowe dla członków 
zespołów inspekcyjnych realizowane było w ramach samodoskonalenia, odpraw 
wydziału, prowadzonych rozmów telefonicznych (pytań do przedstawicieli KG PSP 
realizujących inspekcje na terenie całego kraju) oraz odpraw organizowanych przez 
KG PSP.             (akta kontroli str. 15-16, 33, 863-928) 

W sprawie ewidencji przeprowadzonych IGO, Komendant wyjaśnił, że: Ewidencję (…) 
stanowiły plany i sprawozdania roczne z ich realizacji. Protokołowi z każdej inspekcji 
nadawany był kolejny numer zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą 
w KW PSP.                 (akta kontroli str. 15-16, 33) 

Badanie wszystkich 65 protokołów z inspekcji wykazało, że były one sporządzane na 
wymaganym wzorze, a organizacja98 i zakres inspekcji, odpowiadały zasadom 
określonym w zarządzeniu nr 10 Komendanta Głównego PSP z dnia 28 lipca 2017 r. 
w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów ksrg99. 
Stwierdzone nieprawidłowości w trakcie inspekcji dotyczyły m.in.: 
– sprawności urządzeń sieci radiowej, w tym prawidłowego oprogramowania 

radiotelefonów100; „dopuszczenia” abonenta do pracy w sieciach radiowych 101; 
organizacji łączności, w tym prowadzenie nasłuchu wskazanych sieci radiowych102; 
znajomości zasad współdziałania PSP z Biurem Ochrony Rządu w zakresie 
zabezpieczenia osób podlegających ochronie103, uruchamiania procedur 
i stosowania zasad wynikających z wojewódzkiego/powiatowego planu 
ratowniczego104 (na stanowiska kierowania); 

– przedłużającego się wycofywania pojazdu, sprzętu silnikowego lub niepełnego 
stanu środków gaśniczych105; kompletności i sprawności sprzętu, zamocowania 
i przewożenia w pojeździe106; organizacji terenu akcji107, przyjętego wariantu 
rozwinięcia108; sposobu organizacji i realizacji łączności109, określenia pośredniego 
celu działań110 (w jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP). 

(akta kontroli str. 676-680, 684-688) 

Komendant wyjaśnił, że: Analiza wyników IGO realizowana jest przez zespół powołany 
przez KG PSP. Ocena oraz wnioski poinspekcyjne przekazywane są przez właściwe 
KW PSP do wszystkich Komend Miejskich/Powiatowych PSP w formie opracowania 
statystyczno-porównawczego i wykorzystywanego podczas procesu doskonalenia 
zawodowego w jednostkach organizacyjnych PSP na terenie całego kraju. W powyższej 
analizie wyszczególniano najczęściej spotykane nieprawidłowości oraz uwagi i wnioski 
przypisane do poszczególnych województw, stąd KW PSP w Szczecinie posiada 
wnikliwą analizę IGO przeprowadzonych na terenie naszego województwa. Z uwagi na 
szczegółowość powyższego opracowania KW PSP w Szczecinie nie prowadzi własnych 
analiz.                 (akta kontroli str. 932, 935) 

                                                      
98 W tym prawidłowość powoływania składów zespołów inspekcyjnych. 
99 Dalej: Zarządzeniu w sprawie IGO. 
100 W jednym z 10 stanowisk kierowania poddanych IGO w I połowie 2019 r. i w siedmiu z 11 w II półroczu. 
101 W pięciu z 10 stanowisk kierowania poddanych IGO w I połowie 2019 r. i w sześciu z 11 w II półroczu. 
102 W pięciu z 11 stanowisk kierowania poddanych IGO w I połowie 2019 r. i jednej z 11 w II półroczu. 
103 W pięciu z 10 stanowisk kierowania poddanych IGO w I połowie 2019 r. i w żadnym z 11 w II półroczu. 
104 W czterech z 11 stanowisk kierowania poddanych IGO w II połowie 2019 r. i w dwóch z 11 w II półroczu. 
105 W dziewięciu z 15 jednostek ratowniczo-gaśniczych poddanych IGO w I połowie 2019 r. i w 11 z 15 w II półroczu. 
106 W 10 z 15 jednostek ratowniczo-gaśniczych poddanych IGO w II połowie 2019 r. (nie stwierdzono w żadnej 
jednostce w I połowie 2019 r.). 
107 W trzech z 15 jednostek ratowniczo-gaśniczych poddanych IGO w I połowie 2019 r. i w ośmiu z 15 w II półroczu. 
108 W trzech z 15 jednostek ratowniczo-gaśniczych poddanych IGO w I połowie 2019 r. i w siedmiu z 15 w II półroczu. 
109 W dziewięciu z 15 jednostek ratowniczo-gaśniczych poddanych IGO w I połowie 2019 r. i w siedmiu 
z 15 w II półroczu. 
110 W siedmiu z 15 jednostek ratowniczo-gaśniczych poddanych IGO w I połowie 2019 r. i w jednym z 15 w II półroczu. 



 

29 

 

Wnioski sformułowane przez Komendanta Głównego PSP w Analizie 
przeprowadzonych IGO w 2019 r. na podstawie materiałów przygotowanych przez 
komendy wojewódzkie inspekcji dotyczyły m.in.: procesu doskonalenia zawodowego 
strażaków w zakresie: organizacji łączności bezprzewodowej na miejscu działań 
ratowniczych; wykorzystywania dokumentacji operacyjnej stanowiska kierowania na 
potrzeby organizacji działań ratowniczych; organizacji kierowania działaniami 
ratowniczymi na poziomie interwencyjnym i taktycznym. 

(akta kontroli str. 795, 833-835, 853) 

Komendant wyjaśnił, że Kontrola realizacji wniosków poinspekcyjnych odbywa się 
w sposób ciągły podczas pełnego planowanego procesu inspekcyjnego danej jednostki 
PSP. Uwagi oraz wnioski są sprawdzane podczas kolejnej planowanej IGO, ale pomimo 
powielających się obszarów, w których stwierdzono nieprawidłowości, sprawdzenie, czy 
błędy zostały wyeliminowane jest utrudnione, ponieważ wymaga realizacji tego samego 
założenia w tych samych warunkach. Przygotowanie tego samego „środowiska” 
zdarzenia nie jest możliwe za każdym razem, gdyż wpływa na to wiele czynników 
zewnętrznych, dlatego też ocena polega na wyodrębnianiu innych niedociągnięć 
i korygowaniu ich na bieżąco.                                           (akta kontroli str. 932, 934) 

2) W okresie objętym kontrolą dokonano analizy czterech działań ratowniczych111 
z terenu województwa i dokumentację z ich przebiegu. We wszystkich czterech 
przypadkach podstawą przeprowadzenia analizy był § 44 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia 
o ksrg112 a ich zakres tematyczny był zgodny z załącznikiem nr 13 do rozporządzenia. 
Jedna analiza (nr 1601001-034 z 2019 r.) została sporządzona na zlecenie 
Komendanta, pozostałe trzy - Komendanta Głównego PSP. 
Oceny i wnioski zawarte w analizach dotyczyły różnych błędów i nieprawidłowości 
stwierdzonych w działaniach ratowniczych.  

(akta kontroli str. 622-637) 

Zgodnie z Zasadami analizowania zdarzeń dla jednostek organizacyjnych PSP113, 
sporządzenie analiz może być zlecone przez KG PSP, KW PSP, KM/P PSP. Nadzór 
nad sposobem i terminowością realizacji wniosków zawartych w analizie sprawuje 
zlecający jej sporządzenie. 

W związku z powyższym Komendant wyjaśnił, że: W przypadku zdarzenia nr 1601001-
0324, (…) we wnioskach ujęto konieczność prawnej regulacji związanej z obowiązkiem 
tworzenia korytarza życia przez uczestników ruchu drogowego. (…) Przedmiotowe 
zapisy prawne były w trakcie regulacji i mają wejść w życie w 2019 r. Ponadto w ocenie 
analizy ze zdarzenia opracowano wniosek dotyczący rzetelnego sporządzania informacji 
ze zdarzenia w SWD-PSP 2.5 przez kierujących działaniem ratowniczym oraz 
zwrócenia szczególnej uwagi na zachowanie zasad BHP podczas prowadzenia działań 
ratowniczo- gaśniczych.             (akta kontroli str. 432, 570-574) 

3) W 2019-2020 (do 30.06.) do Komendanta wpłynęło łącznie dziewięć skarg 
i wniosków. Żadna sprawa nie dotyczyła funkcjonowania ksrg na terenie województwa. 

(akta kontroli str. 758, 933) 

4) KW PSP poddawała okresowej ocenie funkcjonowanie ksrg oraz jego potencjał 
ratowniczy. Szczegółowej analizie poddawano zagrożenia, zabezpieczenie i gotowość 
operacyjną województwa oraz potencjał ratowniczy, w tym przygotowanie podmiotów 
ksrg do podejmowania działań ratowniczych we wszystkich dziedzinach ratownictwa 
wymienionych w rozporządzeniu o ksrg. W analizach zagrożeń oraz zabezpieczenia 

                                                      
111 W 2019 r. zdarzenia o nr 1610001-027 z 4 stycznia, 1621001-0033 z 19 stycznia, 1601001-0324 z 19 czerwca 
a w 2020 r. – 1606001-0509 z 5.07.2020 r. 
112 Tj. zdarzenie śmiertelne i/lub zbiorowe. 
113 Opracowanymi w 2012 r. przez Komendanta Głównego PSP. 
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operacyjnego formułowano wnioski i podejmowano działania w celu ich realizacji. 
(akta kontroli str. 92-220, 759-792) 

KW PSP prowadziła kontrole podległych jednostek PSP na podstawie rocznych 
planów114. Zakres prowadzonych kontroli obejmował m.in.: prawidłowości 
funkcjonowania pionu operacyjnego i prowadzenia dokumentacji operacyjnej, realizacji 
zadań szkoleniowych przez komendantów miejskich/powiatowych PSP, przestrzegania 
zasad organizacji łączności oraz zapewnienia bezpieczeństwa systemom 
teleinformatycznym komendy, gospodarki transportowej. 

(akta kontroli str. 346-362, 455-469, 638-656) 

KW PSP opracowała sprawozdanie z realizacji 29 kontroli w 2019 r.115 Spośród 
21  kontroli zaplanowanych na 2020 r.116 KW PSP zrealizowała trzy kontrole dotyczące 
gospodarki transportowej (do 30.06.2020 r.).            (akta kontroli str. 663-666) 

Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Marek 
Popławski, wyjaśnił, że w związku (…) z epidemią koronawirusa odstąpiono od realizacji 
części kontroli zaplanowanych na pierwszą połowę roku. 

(akta kontroli str. 675) 

KW PSP w sytuacji sformułowania w wystąpieniach pokontrolnych zaleceń i/lub 
wniosków pokontrolnych monitorowała ich realizację. 

(akta kontroli str. 346-362, 455-469, 638-656) 

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

KW PSP nadzorowała podległe jednostki PSP a także poddawała okresowej analizie 
funkcjonowanie ksrg na terenie województwa. Prowadzono inspekcje gotowości 
operacyjnej i kontrole funkcjonowania jednostek PSP oraz monitorowano realizację 
wniosków pokontrolnych. 

III. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujący wniosek: 

Skierowanie funkcjonariuszy wyznaczonych do pełnienia służby na wojewódzkim 
stanowisku koordynacji ratownictwa na specjalistyczne szkolenie obsad stanowisk 
kierowania. 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej 
przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie. 

                                                      
114 KW PSP nie posiadała wyodrębnionej komórki kontroli, tym samym zadania kontrolne realizowane były przez 
poszczególne komórki organizacyjne. 
115 W tym wszystkich 25 zaplanowanych na 2019 r. i czterech doraźnych. 
116 Według planu kontroli na 2020 r. (sporządzonego 3.12.2019 r.). Aneksem nr 1 (z 3.09.2020 r.) zmieniono plan 
kontroli zmniejszając do 10 liczbę kontroli w podległych jednostkach PSP. Z powodu pandemii COVID-19 w dziewięciu 
przypadkach odstąpiono od realizacji kontroli. 
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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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

Szczecin, dnia   28   października 2020 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli 

 
Delegatura w Szczecinie 

Kontroler  

Bogumiła Mędrzak  
główny specjalista kontroli państwowej 

Dyrektor 

…………………………………… …………………………………… 

podpis podpis 
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