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I. Dane identyfikacyjne 

Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie-Zdroju (dalej: OSP).  
 

Arkadiusz Raniowski Prezes OSP.  

 

1. Regulacje prawne i organizacja funkcjonowania jednostki OSP, 

2. Wyposażenie jednostki OSP oraz wyposażenie i wyszkolenie ratowników. 

 

Od 1 stycznia 2019 r. do dnia zakończenia kontroli1 z wykorzystaniem dowodów 
powstałych przed 1 stycznia 2019 r. 
 

Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie. 

 

Jarosław Pułka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/130/2020 z 27.07.2020 r.  

 (akta kontroli str. 1) 

 

                                                      
1 Do dnia 22.10.2020 r. 
2 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  
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przeprowadzająca 

kontrolę  
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Prezesa Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Połczynie-Zdroju w zakresie przygotowania jednostki do działań  
w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym4. 

OSP posiadała odpowiednie wyposażenie oraz wyszkolonych ratowników w liczbie 
niezbędnej do prowadzenia działań ratowniczych, akcje ratowniczo – gaśnicze 
prowadzone były przez osoby posiadające właściwe wyszkolenie oraz aktualne 
badania lekarskie dopuszczające ich do udziału w tego rodzaju działaniach.  

Sprzęt ratowniczy, w tym samochody pożarnicze, były sprawne oraz posiadały 
aktualne badania techniczne, stan wyposażenia osobistego ratowników oraz 
środków łączności umożliwiał ich użycie. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego  

1. Regulacje prawne i organizacja funkcjonowania 
jednostki OSP 

1. OSP jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym  
obejmującym swym działaniem Połczyn-Zdrój oraz miejscowości w gminie oraz  
w rejonie pomocy wzajemnej5. Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży 
Pożarnej6 z dnia 9 marca 1995 r.7 jednostka została włączona do ksrg.  

(akta kontroli str. 3-23, 67-69) 

2. Obowiązujące od 1 stycznia 1995 r. uzgodnienie dotyczące włączenia jednostki 
do ksrg, aneksem z 16 czerwca 2005 r. zostało zaktualizowane i przekształcone 
w Porozumienie. Porozumienie zawierało wszystkie elementy określone w § 3 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 
1998 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek 
ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego8. W dniu 
23 kwietnia 2015 r. Porozumienie zostało zmienione9 i zaktualizowane w zakresie 
posiadanych przez OSP sił i środków. OSP posiadała siły i środki zadeklarowane 
w Porozumieniu przewidziane do wykorzystania w ramach ksrg10. 

(akta kontroli str. 45-66) 

3. OSP w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 została wyposażona przez 
Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju w środki ochrony osobistej, tj. maseczki ochrony 
dróg oddechowych, rękawiczki jednorazowe, kombinezony ochronne, gogle 
ochronne oraz środki do dezynfekcji rąk i przedmiotów. Środki ochrony 
indywidualnej OSP otrzymała również z Komendy Powiatowej PSP w Świdwinie 
oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. W okresie 
od 16 kwietnia 2020 r. do 19 maja 2020 r., w celu minimalizacji przenoszenia się 
wirusa między służbami czasowo wyłączono z bezpośrednich działań ratowniczych 
czterech strażaków, będących na co dzień pracownikami służby zdrowia (ratownicy 
medyczni). OSP nie realizowała działań ratowniczych związanych z pandemią,  
panująca sytuacja nie miała wpływu na gotowość operacyjną jednostki. 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
4 Dalej: ksrg. 
5 Zgodnie z § 2 pkt 1 Statutu OSP. 
6 Dalej PSP. 
7 Nr 17/7/KSRG 
8 Dz. U. Nr 121, poz. 798. 
9 Aneksem Nr 1/2015. 
10 Zadeklarowany pojazd gaśniczy GBA marki Star 244, został zastąpiony pojazdem GBA 4/32 marki MAN. 

OCENA OGÓLNA 

OBSZAR 
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 (akta kontroli str. 24, 27-28) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

NIK pozytywnie ocenia wywiązywanie się przez OSP z zawartego porozumienia 
włączającego jednostkę w struktury ksrg. Ustalenia kontroli wskazały, że pod 
względem kadrowym i wyposażenia, OSP spełniała wymogi określone 
w przepisach. W ocenie NIK jednostka dysponowała środkami niezbędnymi 
do prowadzenia działań ratowniczych. 

2. Wyposażenie jednostki OSP oraz wyposażenie i 
wyszkolenie ratowników 

1. W dniu 11.09.2020 r. Statut OSP został uzgodniony z Komendantem Powiatowym 
PSP w Świdwinie.  

Według stanu na 30 czerwca 2020 r. liczba członków OSP wynosiła 53, w tym 32 
uprawnionych do udziału w akcjach ratowniczych.   

                                                                    (akta kontroli str. 3, 40) 

Zgodnie z zawartym Porozumieniem terenem działania OSP był powiat świdwiński. 
W Porozumieniu określono, że OSP w ramach ksrg realizować będzie zadania 
ratowniczo-gaśnicze, w szczególności zadania ratownictwa technicznego, wodnego, 
medycznego, chemiczno-ekologicznego, wysokościowego oraz działania 
poszukiwawczo-ratownicze w zakresie podstawowym według możliwości 
organizacyjno-sprzętowych i wyszkolenia. 

Siły i środki OSP przewidziane w ramach ksrg zawarte w Porozumieniu obejmowały:  
- samochód gaśniczy GBA 2,5/16 marki Star wraz z normatywnym wyposażeniem 
(faktycznie na wyposażeniu OSP jest inny samochód, tj. GBA 4/32 marki MAN), 
- samochód GCBA 5/32 marki Jelcz wraz z normatywnym wyposażeniem, 
- samochód ratownictwa technicznego marki Ford z normatywnym wyposażeniem; 
- samochód kwatermistrzowski marki Volkswagen z normatywnym wyposażeniem. 

Ponadto OSP miała dysponować 20 czynnymi członkami przeszkolonymi w zakresie: 
- naczelników OSP – dwie osoby, 
- dowódców sekcji OSP – dwie osoby, 
- kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego – trzy osoby, 
- szkolenia podstawowego strażaków ratowników – 12 osób (dwie obsady), 
- ratownictwa technicznego – cztery osoby, 
- kwalifikowanej pierwszej pomocy – sześć osób, 
- kierowania ruchem drogowym – cztery osoby, 
- zabezpieczenia lądowania LPR – cztery osoby. 

Oprócz ww. elementów, Porozumienie przewidywało utrzymanie jednostki 
w gotowości do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych. W treści 
Porozumienia zawarto zapis, że w przypadku wystąpienia braków  
w zakresie minimalnych stanów wyszkolenia, Komenda PSP w Świdwinie, 
na wniosek OSP, przeszkoli nieodpłatnie ratowników w zakresie zgłoszonych 
potrzeb, z wyjątkiem szkoleń specjalistycznych. Koszty utrzymania bieżącej 
sprawności technicznej samochodów pożarniczych, ich wyposażenia, koszty 
wyszkolenia, umundurowania i wyposażenia osobistego ratowników, zgodnie 
z Porozumieniem, finansowane były przez Gminę Połczyn-Zdrój. Do zadań Prezesa 
OSP należało m.in. zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych 
do bieżącego utrzymania i odpowiedniego stanu technicznego strażnicy, sprzętu, 
wyposażenia osobistego ratowników oraz środków łączności.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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(akta kontroli str. 45-66) 

 

Jednostka OSP posiadała następujący sprzęt: 
- ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA 6/32 marki Jelcz; 
- średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 4/32 marki MAN (pojazd zastąpił 

zadeklarowany w porozumieniu samochód gaśniczy GBA 2,5/16 marki Star); 
- samochód ratownictwa techniczno-drogowego marki Ford; 
- dwa pojazdy kwatermistrzowskie (Volkswagen oraz Lublin); 
- samochód specjalny z podnośnikiem hydraulicznym marki Star; 
- łódź ratownictwa wodnego. 

(akta kontroli str. 41) 

Liczba członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych 
wynosiła 32 osoby.  

(akta kontroli str. 38-40) 

Zgodnie z § 2 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-gaśniczego11, 
do systemu może zostać włączona jednostka, która posiada: co najmniej jeden 
średni lub ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, co najmniej 12 wyszkolonych 
ratowników, skuteczny system łączności, powiadamiania i alarmowania oraz 
urządzenia łączności w sieci radiowej systemu na potrzeby działań ratowniczych, 
a także pozostaje w gotowości do podejmowania działań ratowniczych.  
OSP spełniała wymagania dotyczące samochodów pożarniczych oraz kadr 
określone w ww. rozporządzeniu12, jak i określone w Porozumieniu – posiadała 
znacznie większe siły i środki. 

(akta kontroli str. 40-43) 

2. Rozkazem nr 7/2008 Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 
w Szczecinie z dnia 2 czerwca 2008 r., OSP została włączona do wojewódzkiego 
odwodu operacyjnego. Jednostka posiadała dokumentację odwodową. Do odwodu 
został przewidziany ciężki samochód gaśniczy GCBA marki Jelcz z sześcioosobową 
załogą. OSP uczestniczyła w ćwiczeniach sił i środków wojewódzkiego odwodu 
operacyjnego w dniu 29 kwietnia 2019 r. pn. „Charlie Las-19” w Bornym Sulinowie 
oraz w dniu 27 maja 2019 r. pn”Charlie Woda-19” w Połczynie-Zdroju. 

(akta kontroli str. 30, 70-98) 

3. Siedziba OSP spełniała standardy zawarte w Analizie potencjału ratowniczego 
ochotniczych straży pożarnych włączonych do ksrg, zatwierdzonej w 2019 r. przez 
Komendanta Głównego PSP (Standardy OSP). Strażnica była w bardzo dobrym 
stanie technicznym z pięcioma miejscami garażowymi (bramy otwierane 
automatycznie) oraz salą szkoleniową i zapleczem socjalno-sanitarnym 
(wyposażonym) ogrzewanym z miejskiej sieci ciepłowniczej. Budynek posiadał 
dodatkowo własne źródło energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych.  Strażnica 
wyposażona była w system selektywnego alarmowania uruchamiany przez Komedę 
Powiatową PSP w Świdwinie. W garażu nie stwierdzono odciągu spalin. 

Średni pojazd ratowniczo-gaśniczy marki Man o nr operacyjnych 559Z62 posiadał 
aktualne badania techniczne oraz ubezpieczenie. Wyposażenie w środki ochrony 

                                                      
11 Dz. U. poz. 1317. 
12 OSP miała na 30 czerwca 2020 r. 53 członków, w tym: 32 ratowników mogących brać bezpośredni udział w 
czynnościach ratowniczych (wszyscy po szkoleniu podstawowym i bhp), dziewięciu – kierowców, 
konserwatorów, 20 -  dowódców, ośmiu naczelników, 18 osób przeszkolonych w  zakresie ratownictwa 
technicznego, 17 osób przeszkolonych w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz  12 osób 
posiadających uprawnienia w zakresie zabezpieczenie lądowania LPR; 
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indywidualnej druhów oraz jednostki okazane w oględzinach, były zgodne 
ze Standardem  wyposażenia i wyszkolenia ochotniczej straży pożarnej włączonej 
do ksrg13.  

(akta kontroli str. 111-136) 

Według stanu na 30 czerwca 2020 r. członkowie OSP legitymowali się ukończeniem 
m.in. szkoleń (kursów): podstawowego – 32 osoby, ratownictwa technicznego – 18, 
dowódców OSP – 20, naczelników – osiem, kierowców, konserwatorów – dziewięć, 
zabezpieczenia lądowania śmigłowców LPR – 12 oraz kwalifikowanej pierwszej 
pomocy – 17 strażaków.  Ich poziom wyszkolenia  spełniał normatyw wyszkolenia 
ustalony dla ochotniczych straży pożarnych włączonych do ksrg oraz był wyższy 
od standardów ustalonych przez Komendanta Głównego PSP14. Doskonalenie 
umiejętności ratowników biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych 
było realizowane poprzez udział w ćwiczeniach i szkoleniach: 
- „Rozpoznanie  i zabezpieczenie terenu akcji” – 31.01.2019 r. - szkolenie wewnętrzne; 
- „Sprzęt ochronny układu oddechowego” – 19.02.2019 r. - szkolenie wewnętrzne; 
-  Praktyczne ćwiczenia taktyczno-bojowe na terenie Międzygminnego Przedsiębiorstwa    
 Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym – ćwiczenie komendanta gminnego  - 

30.03.2019 r. 
- Ćwiczenie  Komendanta Powiatowego PSP w Świdwinie  na obiekcie Pomerania  

w Dziwogórze - 18.04.2019 r. 
-  „Prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych podczas emisji i pożarów mieszanin 

gazowych ze  zbiorników oraz cystern” – 28.04.2019 r. – lotnisko Broczyno 
organizowane przez  KP PSP Drawsko Pomorskie i Stowarzyszenie Żarek z Drawska 
Pomorskiego;  

- „Kierowanie działaniami ratowniczymi” – 13.06.2019 r. – szkolenie wewnętrzne;  
- „Poduszki wysokociśnieniowe” – 26.09.2019 r. – szkolenie wewnętrzne; 
- Ćwiczenia taktyczno-bojowe „Bryza 19” - organizowane przez  KP PSP Drawsko 

Pomorskie; 
- „Prowadzenie działań gaśniczych w przypadku wystąpienia na dachu paneli 

fotowoltaicznych”-  28.11.2019 r. - szkolenie wewnętrzne. 
- „Pożar samochodu osobowego” – 24.01.2020 – szkolenie wewnętrzne; 
- „Podawanie środków gaśniczych” – 20.02.2020 r. – szkolenie wewnętrzne. 

Prezes OSP wyjaśnił, że w związku z epidemią korona wirusa COVID 19 pozostałe  
szkolenia w 2020 r. odbywały się za pomocą aplikacji Messenger. Przy pomocy aplikacji  
do ratowników naczelnik OSP w celu  realizacji samokształcenia  wysyłał filmy 
instruktażowe oraz informacje o nowo nabytym sprzęcie  i zasadach jego użytkowania 
podczas działań ratowniczych.  

 (akta kontroli str. 24-26, 34-35, 38-43) 

4. Jednostka była w całodobowej gotowości operacyjnej. W okresie objętym kontrolą 
OSP poinformowała Komendę Powiatową PSP w Świdwinie o czasowym 
wyłączeniu samochodów: 
- GBA marki MAN – jeden raz w 2019 r. w celu wykonania przeglądu 

technicznego; 
- GCBA marki Jelcz - dwa razy w 2019 r. z uwagi na naprawę uszkodzonej 

autopompy podczas ćwiczeń odwodu wojewódzkiego; 
- kwatermistrzowskiego marki Volkswagen – 87 razy w 2019 r. oraz 38 razy  

w I półroczu 2020 r. (wyjazdy na szkolenia, narady, zakupy sprzętu, dowóz do 
naprawy aparatów ochrony dróg oddechowych, legalizacji i napełniania).  

                                                      
13 Opracowany przez KG PSP w 2010 r. 
14 Wskazany tam minimalny standard wyszkolenia to:  podstawowe: 12 osób, dowódców – dwóch, ratownictwa 
technicznego – czterech, konserwatorów sprzętu – trzech, kwalifikowanej pierwszej pomocy – czterech,  
zabezpieczenie lądowania Śmigłowców LPR – czterech i naczelników dwie osoby. 
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W 2019 r. OSP prowadziła działania ratownicze w 280 zdarzeniach, a w I połowie 
2020 r. uczestniczyła w 100 zdarzeniach. Szczegółowa analiza dziesięciu akcji 
ratowniczych z 2020 r.  wykazała, że w działaniach tych uczestniczyło od czterech 
do 12 strażaków.  
Prezes OSP wyjaśnił, że w latach 2019 – 2020 (30.06.) nie odnotowano ani jednej 
sytuacji, aby po dyspozycji Stanowiska Kierowania PSP jednostka OSP nie 
wyjechała. 

 (akta kontroli str. 24-26, 36-37, 103-108) 

W kontrolowanym  okresie  Komenda Powiatowa PSP w Świdwinie przeprowadziła 
w OSP dwie inspekcje gotowości bojowej, tj. 27.05.2019 r. oraz 18.10.2019 r. W obydwu 
przypadkach jednostka OSP otrzymała ocenę bardzo dobrą – jednostka przygotowana  
w stopniu bardzo dobrym do prowadzenia  działań – bez zaleceń. 

 (akta kontroli str. 137-174) 

5. OSP stosownie do treści § 33 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego15, prowadziła ewidencję zdarzeń, podczas których 
prowadzono działania ratownicze, a także dysponowała dokumentacją 
potwierdzającą wyszkolenie swoich członków oraz badania lekarskie, dane radiowe 
oraz instrukcję przyjęcia śmigłowca LPR, w samochodach stwierdzono druki 
dokumentowania działań ratowniczych. 

(akta kontroli str. 103-108, 111-112) 

6. Prezes OSP poinformował, że utrudnieniem związanym z funkcjonowaniem 
jednostki było m.in. wykorzystywanie strażaków ochotników do działań, w których 
nie występuje bezpośrednie zagrożenie dla życia i mienia (udzielanie w pomocy 
ratownikom pogotowia w zniesieniu osoby chorej, posadzenie osoby 
niepełnosprawnej na wózku, usunięcie martwego zwierzęcia z jeziora itp.) oraz 
nieadekwatnie niskie środki przekazywane w ramach ksrg do liczby obsługiwanych 
przez jednostkę zdarzeń. 

(akta kontroli str. 181-190) 

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

W okresie od 7 lutego 2004 r. do 10 września 2020 r. OSP nie uzgodniła Statutu  
w zakresie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, do czego obligował OSP 
art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.16 
Statut został uzgodniony w trakcie czynności kontrolnych w dniu 11 września 2020 r. 

 (akta kontroli str. 2-16) 

OSP dysponowała zasobami pozwalającymi na udział w akcjach ratowniczych 
w ramach ksrg. Członkowie OSP byli odpowiednio wyszkoleni oraz posiadali 
aktualne badania lekarskie dopuszczające ich do uczestnictwa w akcjach. Prezes 
OSP prowadził dokumentację z akcji ratowniczych. Sprzęt ratowniczy oraz 
wyposażenie osobiste ratowników było kompletne oraz przygotowane do użycia  
i posiadało aktualne certyfikaty lub badania techniczne. 

 

 

 

                                                      
15 Dz.U. poz. 1319 ze zm. 
16 Dz. U. z 2020 r., poz. 961 ze zm. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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IV. Uwagi i wnioski 
Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

W związku z uzgodnieniem 11 września 2020 r. Statutu OSP z Komendantem 
Powiatowym PSP w Świdwinie, Najwyższa Izba Kontroli odstępuje od formułowania 
wniosku. 

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

Zgodnie z art. 54 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. 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. 

 

 

 

Szczecin, dnia    30    października 2020 r. 
 
 

Kontroler           Najwyższa Izba Kontroli 

Jarosław Pułka              Delegatura w Szczecinie 

Główny specjalista kontroli państwowej        Dyrektor 

 
 

 
........................................................        ...............................................

 

Uwagi  

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


