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I. Dane identyfikacyjne 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kłaninie1.  
 

Ireneusz Bednarczyk Prezes OSP.  

 

1. Regulacje prawne i orgaznizacja funkcjonowania jednostki OSP. 

2. Wyposażenie jednostki OSP oraz wyposażenie i wyszkolenie ratowników. 

 

Od 1 stycznia 2019 r. do dnia zakończenia kontroli2 z wykorzystaniem dowodów 
powstałych przed 1 stycznia 2019 r. 
 

Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie. 

 

Maciej Mikulski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/125/2020 z 20.07.2020 r.  

 (akta kontroli str. 1) 

 

                                                      
1 Dalej: OSP. 
2 Do dnia 16 października 2020 r. 
3 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Działania Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaninie w zakresie organizacji 
i funkcjonowania jednostki zapewniały możliwość jej funkcjonowania w krajowym 
systemie ratowniczo-gaśniczym.  

OSP posiadała odpowiednie wyposażenie oraz wyszkolonych ratowników w liczbie 
niezbędnej do prowadzenia działań ratowniczych, a 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, a wyposażenie osobiste ratowników oraz środki 
łączności posiadane przez OSP były w stanie umożliwiającym 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 obszar Rzeczpospolitej Polskiej5. Decyzją 
Komendanta Głównego PSP z dnia 23 kwietnia 2002 r.6 jednostka została włączona 
do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego7.  

(akta kontroli str. 2-6, 9-27, 81-82) 

2. Obowiązujące od 29 czerwca 2005 r. Porozumienie8 dotyczące włączenia 
jednostki do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, pomiędzy Komendantem 
Miejskim PSP w Koszalinie oraz Urzędem Miejskim w Bobolicach i OSP, 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-gaśniczego9. W Porozumieniu ustalono do 
wykorzystania w KSRG średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBM 2,5/8 wraz z 
etatową obsadą i wyposażeniem oraz utrzymanie minimalnego stanu czynnych 20 
członków OSP.  

(akta kontroli str. 83-96) 

OSP posiadało dwa pojazdy pożarnicze, tj. średni samochód ratowniczo-gaśniczy 
GBM 3/29 marki MAN i pojazd ratownictwa technicznego SLRt marki Lublin oraz 20 
ratowników uprawnionych do udziału w akcjach ratowniczych. 

(akta kontroli str. 28-31) 

3. W związku z pandemią koronawirusa COVID-19 OSP została wyposażona przez 
Gminę Bobolice w środki ochrony osobistej, tj. w sprzęt ochronny (rękawiczki 
nitrylowe, maseczki jednorazowe, okulary i gogle ochronne, środki dezynfekcyjne, 
worki na odpady medyczne – czerwone, ubrania ochronne, maseczki twarzowe). 
OSP nie realizowała działań ratowniczych związanych z pandemią, a panująca 
sytuacja nie miała wpływu na gotowość operacyjną jednostki. 

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

ocenę w formie opisowej. 
5 Zgodnie z § 4 Statutu OSP. 
6 Nr XVI/06 KSRG. 
7 Dalej: KSRG. 
8 Dalej: Porozumienie; zastąpiło porozumienie z dnia 29 czerwca 2001 r. 
9 Dz. U. Nr 121, poz. 798. 
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 (akta kontroli str. 77-80) 

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. 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 5 października 2020 r. Statut OSP10 został uzgodniony z Komendantem 
Miejskim PSP w Koszalinie. Według stanu na 30 czerwca 2020 r. liczba członków 
OSP wynosiła 39, w tym 20 uprawnionych do udziału w akcjach ratowniczych.   

                                                                    (akta kontroli str. 7-28, 97-104) 

Zgodnie z zawartym Porozumieniem terenem działania OSP był powiat koszaliński. 

W Porozumieniu określono, że OSP w ramach KSRG realizować będzie zadania 
ratowniczo-gaśnicze na poziomie podstawowym, w szczególności przyporządkowane  
w planie działań ratowniczych. Siły i środki OSP przewidziane w ramach KSRG zawarte  
w Porozumieniu: samochód gaśniczy GBM 2,5/8 wraz z etatową obsadą i normatywnym 
wyposażeniem. OSP miała dysponować 20 czynnymi członkami11 przeszkolonymi  
w zakresie: 
- naczelników OSP – dwie osoby , 
- dowódców sekcji OSP – cztery osoby, 
- kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego – cztery osoby, 
- szkolenia podstawowego strażaków ratowników – 10 osób. 
Porozumienie przewidywało także utrzymanie jednostki w gotowości do 
prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych. W treści Porozumienia zawarto 
zapis, że koszty utrzymania bieżącej sprawności technicznej samochodów 
pożarniczych, ich wyposażenia, koszty wyszkolenia, umundurowania i wyposażenia 
osobistego ratowników, zgodnie z Porozumieniem, finansowane będą przez Urząd 
Gminy w Bobolicach. 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.  

(akta kontroli str. 83-92) 

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-gaśniczego12, 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.  

                                                      
10 Statut zatwierdzony uchwałą nr 2 Walnego Zebrania OSP z dnia 22 lutego 2018 r., zmieniający 
statut z dnia 26 listopada 1991 r. 
11 Z zastrzeżeniem, że minimum 50% stanu osobowego musi mieszkać w Kłaninie. 
12 Dz. U. poz. 1317. 
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OSP spełniała wymagania dotyczące samochodów pożarniczych oraz kadr 
określone w ww. rozporządzeniu13. OSP posiadała przewidziane do ww. działań  
w systemie SWD SP: 
- samochód GBA 3/29 marki MAN wraz z normatywnym wyposażeniem, 
- samochód SLRt marki Lublin wraz z normatywnym wyposażeniem. 
Obecnie posiadany przez OSP samochód GBA jest równoważny ze wskazanym 
samochodem ratowniczo-gaśniczym w Porozumieniu. 

                                                                    (akta kontroli str. 29, 34-45, 60-62) 

Według stanu na 30 czerwca 2020 r. szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej 
pomocy posiadało dziewięciu czynnych członków OSP. Ponadto kierowcy posiadali 
uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. 

(akta kontroli str. 31, 34-45) 

2. OSP nie została włączona do wojewódzkiego odwodu operacyjnego.  
(akta kontroli str. 77-80) 

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 dobrym stanie 
technicznym z dwoma garażami (jedna z bram otwierana ręcznie druga – 
automatycznie), pomieszczeniem magazynowym oraz zapleczem socjalno-
sanitarnym, ogrzewana piecem na paliwo stałe (ekogroszek). Strażnica wyposażona 
była w system selektywnego alarmowania uruchamiany przez Komendę Miejską 
PSP w Koszalinie. W garażach nie stwierdzono odciągu spalin. 

Budynek, w którym zlokalizowano Strażnicę nie zapewniał warunków adekwatnych 
do potrzeb OSP, tj. wąski i niski garaż, brak szatni utrudniały strażakom-ochotnikom 
swobodne poruszanie się oraz przebieranie do akcji. Usytuowanie Strażnicy 
bespośrednio przy drodze krajowej i brak placu manewrowego utrudniały wyjazd 
samochodów ratowniczych oraz zaparkowanie aut strażaków w bezpośrednim 
sąsiedztwie siedziby OSP. 

(akta kontroli str. 34-45) 

Prezes OSP wyjaśnił, że wymiary jednego z garaży uniemożliwiają montaż bramy 
automatycznej oraz organizację wygodnej szatni, a jego szerokość utrudnia 
swobodne poruszanie się. Budynek graniczy z sąsiadującą działką, co uniemożliwia 
dogodny wyjazd i zapewnienie parkingu. Posiadamy zapewnienie Burmistrz Bobolic 
o pozyskaniu sąsiedniej działki, co umożliwi budowę szerszego garażu i parkingu 
oraz swobodny wyjazd samochodu GBA marki Man.  

(akta kontroli str. 34-35) 

Średni pojazd ratowniczo-gaśniczy GBA 3/29 marki Man posiadał aktualne badania 
techniczne oraz ubezpieczenie. Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej 
druhów oraz jednostki, okazane w oględzinach, były zgodne ze Standardem  
wyposażenia i wyszkolenia ochotniczej straży pożarnej włączonej do KSRG14.  

 (akta kontroli str. 34-45) 

Wg stanu na 30 czerwca 2020 r. członkowie OSP legitymowali się ukończeniem 
następujących szkoleń (kursów), m.in.: podstawowego – 21 osób, ratownictwa 
technicznego - 23, dowódców OSP – dziewięciu, naczelników – czterech, 

                                                      
13 OSP miała na 30 czerwca 2020 r. 39 członków, w tym: 20 ratowników mogących brać bezpośredni 
udział w czynnościach ratowniczych (wszyscy po szkoleniu podstawowym, bhp i w zakresie 
ratownictwa technicznego), pięciu – kierowców, konserwatorów, dziewięciu-  dowódców, czterech - 
naczelników, dziewięć osób przeszkolone w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz  
dziewięć posiadających uprawnienia w zakresie zabezpieczenie lądowania LPR. 
14 Opracowany przez KG PSP w 2010 r. 
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kierowców, konserwatorów – pięciu, zabepieczenia lądowania śmigłowców LPR 
oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy – po dziewięciu strażaków i z zakresu bhp - 
21. Ich poziom wyszkolenia  spełniał normatyw wyszkolenia ustalony dla 
ochotniczych straży pożarnych włączonych do ksrg oraz był wyższy od  standardów 
ustalonych przez Komendanta Głównego PSP15.  

(akta kontroli str. 28) 

Doskonalenie umiejętności ratowników biorących bezpośredni udział w działaniach 
ratowniczych było realizowane poprzez szkolenia i ćwiczenia organizowane przez    
Komendę Miejską PSP w Koszalinie, Komendę Wojewódzką PSP w Szczecinie  
(w ośrodku szkolenia w Bornem Sulinowie), samokształcenie druhów oraz szkolenia 
i ćwiczenia organizowane przez Komendanta Gminnego OSP i Zarząd OSP 
Kłanino.  

(akta kontroli str. 77-80) 

4. Jednostka była w całodobowej gotowości operacyjnej. W okresie objętym kontrolą 
OSP informowało Komendę Miejską PSP w Koszalinie kilkukrotnie o obniżonej 
gotowości operacyjnej z powodu czasowej niedostępności kierowcy. OSP nie 
prowadziła ewidncji takich zgłoszeń. 

(akta kontroli str. 34-45, 77-80) 

W 2019 r. OSP uczestniczyła w 54 zdarzeniach, w tym 20 pożarach, 
31 miejscowych zagrożeniach i trzech faszywych alarmach. W I połowie 2020 r. 
OSP uczestniczyła w 28 zdarzeniach, w tym 10 pożarach i 18 miejscowych 
zagrożeniach. Szczegółowa analiza 20 akcji ratowniczych z lat 2019-2020 r. 
wykazała, że w działaniach tych uczestniczyło od trzech do dziewięciu strażaków. 
Wszyscy biorący udział w ww. działaniach strażacy spełniali wymogi art. 19 ust. 1b 
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej16, tj. ukończyli 18 lat 
i nie przekroczyli 65 lat, posiadali aktualne badania lekarskie dopuszczające do 
udziału w działaniach ratowniczych i odbyli podstawowe szkolenie pożarnicze 
organizowane przez PSP lub gminę i szkolenie bhp oraz posiadali ważne badania 
lekarskie. 

(akta kontroli str. 32) 

Jednostka w ww. okresie, pomimo dyspozycji Stanowiska Kierowania Komendy 

Miejskiej PSP w Koszalinie, nie wyjechała do zdarzeń osiem razy, z tego cztery  

w 2019 r.17 i cztery w I połowie 2020 r.18 We wszystkich przypadkach przyczyną był 

brak dostępności kierowcy kategorii C. 

(akta kontroli str. 33, 77-80) 

W okresie objętym kontrolą Komenda Miejska PSP w Koszalinie przeprowadziła  
w OSP dwie inspekcje gotowości operacyjnej (14.05.2019 r. i 30.07.2020 r.),  
w których jednostka otrzymała ocenę bardzo dobrą. 

(akta kontroli str. 46-59) 

5. OSP stosownie do zapisów § 33 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego19, prowadziła ewidencję zdarzeń, podczas których 
prowadzono działania ratownicze, a także dysponowała dokumentacją 

                                                      
15 Wskazany tam minimalny standard wyszkolenia to:  podstawowe: 12 osób, dowódców – dwie , 
ratownictwa technicznego – cztery konserwatorow sprzętu – trzy, kwalifikowanej pierwszej pomocy – 
cztery,  zabezpieczenie lądowania Smigłowców LPR – cztery i naczelników dwie osoby. 
16 Dz. U. z 2020 r., poz. 961 ze zm. 
17 Wszystkie przypadki dotyczyły miejscowego zagrożenia.  
18 W jednym przypadku – fałszywy alarm, zaś w trzech przypadkach pożar. 
19 Dz.U. z 2017 r., poz. 1319 ze zm. 
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potwierdzającą badania lekarskie, dane radiowe oraz instrukcję przyjęcia śmigłowca 
LPR i druki dokumentowania działań ratowniczych. 

(akta kontroli str. 34-45, 46-59) 

6. Prezes OSP poinformował, że utrudnieniem związanym z funkcjonowaniem 
jednostki są warunki lokalowe nieadekwatne do potrzeb, OSP tj. problem ze zbyt 
wąskim i niskim garażem utrudniającym m.in. montaż bramy automatycznej, 
organizację wygodnej szatni, swobodne poruszanie się strażaków, parkowanie ich 
aut w bezpośredniej okolicy siedziby OSP oraz wyjazd samochodu ratowniczo-
gaśniczego. 

(akta kontroli str. 34-35) 

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

W okresie od dnia 26 listopada 1991 r. do dnia 4 października 2020 r. OSP nie 
uzgodniła Statutu w zakresie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, pomimo 
że do takiego uzgodnienia20 obligował OSP art. 19 ust. 3 ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej. Statut został uzgodniony w dniu 5 października 2020 r., 
tj. w trakcie czynności kontrolnych.  

 (akta kontroli str. 8-15, 52-53, 97-104) 

Prezes OSP wyjaśnił, że brak wcześniejszego uzgodnienia statutu wynikał  
z przeoczenia. 

(akta kontroli str. 105-106) 

Ustalenia kontroli wskazują, że OSP dysponuje 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. OSP prowadziła dokumentację z akcji ratowniczych. Sprzęt 
ratowniczy oraz wyposażenie osobiste ratowników było kompletne oraz 
przygotowane do użycia, a także posiadało aktualne certyfikaty lub badania 
techniczne. 

IV. Uwagi i wnioski 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

W związku z uzgodnieniem 5 października 2020 r. Statutu OSP z Komendantem 
Miejskim PSP w Koszalinie, Najwyższa Izba Kontroli odstępuje od formułowania 
wniosku. 

  

                                                      
20 Do 31 grudnia 1998 r. z komendantem wojewódzkim PSP, zaś od 1 stycznia 1999 r.  
z komendantem powiatowym (miejskim) PSP. 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 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 pażdziernika 2020 r. 
 

 

Kontroler           Najwyższa Izba Kontroli 

Maciej Mikulski              Delegatura w Szczecinie 

Główny specjalista kontroli państwowej        Dyrektor 

 

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

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


