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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/030 Realizacja przez organy państwa i samorządu terytorialnego zadań 
z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 

Kontrolerzy 1. Grzegorz Kapela, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LWA/96/2017 z 18 lipca 2017 r. 

2. Tomasz Świstak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LWA/103/2017 z 24 lipca 2017 r. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie2 – 
st. bryg. Bogdan Łasica3 

(dowód: akta kontroli tom I str. 5-13, 437) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie4, pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, działania podejmowane przez Mazowieckiego Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej5 w zakresie objętym kontrolą, 
w latach 2015 – 2017 (I półrocze)6. 

Komendant prowadził bieżącą analizę zagrożeń wystąpienia awarii przemysłowej 
na terenie województwa mazowieckiego (w tym w zakresie przygotowania  
i ekspedycji towarów niebezpiecznych), rzetelnie wywiązywał się z obowiązków 
związanych z prowadzeniem dokumentacji dotyczącej tych zagrożeń7 oraz 
inicjował działania kontrolno-rozpoznawcze w celu zmniejszenia ryzyka 
wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń. Porozumienie8 zawarte z Mazowieckim 
Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska9 w sprawie współpracy  
w zakresie przeciwdziałania awariom oraz usuwania ich skutków, w ramach 
Krajowego Systemu Ratownictwa-Gaśniczego, miało korzystny wpływ na wymianę 
informacji dotyczących zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia 
awarii przemysłowej oraz innych potencjalnych sprawców takich awarii. 
Komendant, zgodnie z obowiązującymi standardami i normami minimalnego 
wyposażenia, ustalił na obszarze województwa „tabelę wyposażenia”10 oraz 
podejmował działania w celu zapewnienia odpowiedniego sprzętu dla działań  
z zakresu ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego.  

                                                      
1 Dalej zwana KW PSP lub Komendą. 
2 Dalej zwany też Komendantem Wojewódzkim PSP lub Komendantem. 
3 Powołany z dniem 1 października 2017 r., wcześniej funkcje tę pełnili st. bryg. Jarosław Kurek, nadbryg. Gustaw 

Mikołajczak, st. bryg. Józef Galica, st. bryg. Janusz Szylar. 
4 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka 
ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje 
się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

5 Dalej zwany także Komendantem Wojewódzkim PSP lub Komendantem. 
6 Okres objęty kontrolą. 
7 Dalej TN. 
8 Porozumienie z dnia 5 lipca 2013 r.  
9 Dalej także: MWIOŚ. 
10 Zwana dalej również „normatywem". 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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W celu poprawy bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych Komendant 
Wojewódzki PSP: 

 zainicjował prace Zespołu doradczego do spraw transportu towarów 
niebezpiecznych na terenie województwa mazowieckiego11, w wyniku których 
przygotowany został raport zawierający rekomendacje rozwiązań, 
prowadzących do poprawy bezpieczeństwa przewozów;  

 w związku z dużym zagrożeniem, utrudniającym  sprawne działanie systemu 
ratowniczo-gaśniczego, jakim jest brak spełniających odpowiednie warunki 
techniczne parkingów, na które mogą być usuwane pojazdy przewożące towary 
niebezpieczne, w opiniach stanowiących element składowy wniosków  
o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, wskazywał na 
konieczność utworzenia  takich parkingów.  

Na podkreślenie zasługują działania Komendanta w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa przewozów towarów niebezpiecznych na drodze ekspresowej S2, 
w związku z budową tunelu usytuowanego na terenie o dużej gęstości 
zamieszkania w dzielnicy Ursynów w Warszawie.  

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości dotyczyły:  

 niesporządzania zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych dla wszystkich 
zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,  

 nieudostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o przyjętych 
zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych oraz uzasadnienia,  
w przypadku odstąpienia od ich sporządzenia,  

 rozbieżności pomiędzy normatywnym i faktycznym stanem wyposażenia 
jednostek PSP w sprzęt. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Realizacja zadań związanych z dokumentacją dotyczącą 
zagrożeń wystąpienia awarii przemysłowej, w tym związanych 
z przygotowaniem i ekspedycją towarów niebezpiecznych. 

 

W okresie objętym kontrolą, na terenie województwa mazowieckiego 
zlokalizowanych było 18 zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej12 oraz 38 - 43 zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej. Wszystkie zakłady stwarzające duże lub 
zwiększone ryzyko wystąpienia awarii ujęte były w wykazach prowadzonych  
w KW PSP. Komendant Wojewódzki PSP zawarł porozumienie z Mazowieckim 
Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w sprawie współpracy w zakresie 
przeciwdziałania poważnym awariom oraz usuwania ich skutków, w ramach 
Krajowego Systemu Ratownictwa-Gaśniczego. Ustalono, że współpraca będzie 
polegać m.in. na wzajemnym przekazywaniu dokumentów przedkładanych przez 
zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii oraz uzgadnianiu 
wykazów zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia awarii. Wymianą informacji 
objęto nie tylko zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku, ale także pozostałych 
potencjalnych sprawców poważnych awarii przemysłowych (tzw. zakłady 
podprogowe13). W Komendzie Wojewódzkiej PSP prowadzone były rejestry 

                                                      
11 Zespół został powołany zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego nr 1054 z dnia 8 października 2015 r. 
12 Ponadto w 2015 r. zarejestrowane były trzy zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, z których 

jeden został zlikwidowany na początku 2015 r. a dwa zostały włączone do w struktury PKN Orlen S.A. 
13 Zakłady, których specyfika działalności wskazuje na możliwość zaliczenia w przyszłości do zakładów o zwiększonym 

ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Opis stanu 
faktycznego 
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zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku oraz zakładów podprogowych, których 
ilości były corocznie uzgadniane z MWIOŚ. W celu aktualizacji wykazów  
i ustalenia prawidłowej ich liczby, w trakcie prowadzonych czynności kontrolno-
rozpoznawczych, w protokołach ujmowane były informacje dotyczące substancji 
niebezpiecznych. W funkcjonującym w komendzie Systemie wspomagania decyzji 
(SWD) rejestrowane były informacje o wypadkach, w tym w zakresie 
przewożonych substancji niebezpiecznych (informacje te były wprowadzane przez 
Powiatowe Stanowiska Kierowania w ramach PSP). 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 24-81, 114-118, 438-440) 

Zakłady o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej, realizując obowiązek 
wynikający z art. 263 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska14, przekazywały Komendantowi Wojewódzkiemu PSP corocznie  
(do końca stycznia roku następnego), wykaz substancji niebezpiecznych 
znajdujących się na terenie zakładu, według stanu na koniec roku, które następnie 
zamieszczane były na stronie internetowej PSP. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 119-136, 438-440) 

Zgodnie z art. 264 a ust. 1 ustawy Poś, Komendant Wojewódzki PSP opiniował 
programy zapobiegania poważnym awariom, sporządzane przez zakłady o dużym 
ryzyku wystąpienia awarii W KW PSP wprowadzona została procedura 
wewnętrzna15 dotycząca trybu analizowania i opiniowania programów 
zapobiegania awariom oraz raportów o bezpieczeństwie zakładów o dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, przed ich zatwierdzeniem. 
W procedurze określono obieg dokumentacji oraz zasady jej kontroli formalnej 
i merytorycznej. Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. wszystkie ww. zakłady 
posiadały pozytywnie zaopiniowane programy. W Komendzie ustalone zostały 
także zasady współpracy pomiędzy komórkami pionu kontrolno-rozpoznawczego 
na terenie województwa mazowieckiego16. Ustawą z dnia 23 lipca 2015 r.  
o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw17, 
(art. 6 ust. 4), zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 
zobowiązane zostały do przekazania komendantowi PSP w terminie do 1 czerwca 
2016 r. aktualnych programów zapobiegania awariom, jeżeli informacje zawarte  
w programach przekazanych przed dniem 1 czerwca 2015 r. nie były aktualne  
i zgodne z wymogami określonymi w art. 253 ust. 2 ustawy Poś. Na dzień  
30 czerwca 2017 r., z 18 zakładów usytuowanych na terenie województwa 
mazowieckiego, 16 przekazało programy18 uwzględniające zmiany wynikające  
z nowelizacji ustawy, a 14 z nich miało programy zaopiniowane pozytywnie19.  
W przypadku dwóch zakładów, które nie złożyły zaktualizowanych programów, 
Komendant Wojewódzki PSP podejmował działania w celu ich wyegzekwowania, 
wzywając pisemnie do przedłożenia dokumentacji, a następnie decyzją 
administracyjną wyznaczał prowadzącemu zakład, termin do jej przedłożenia20.  
                (dowód: akta kontroli tom I str. 348-372, 438-440) 

Analiza 10 programów zapobiegania poważnym awariom, zakładów o dużym 
ryzyku wystąpienia awarii oraz zmian do nich wprowadzonych wykazała, że 
                                                      
14 Dz. U. z 2017 r. , poz. 519 ze zm., zwana dalej ustawą Poś. 
15 Procedura wewnętrzna nr 1/2015 z dnia 9 listopada 2015 r. zatwierdzona przez naczelnika Wydziału Kontrolno-

Rozpoznawczego KW PSP. 
16 Z czerwca 2013 r. 
17 Dz. U. z 2015 r. poz. 1434. 
18 Programy dwóch zakładów były w opiniowaniu.  W terminie do 1  czerwca 2016 r. tylko dwa zakłady złożyły programy 

wynikające ze zmian w ustawie o ochronie  środowiska. 
19 Programy dwóch zakładów były w opiniowaniu.  W terminie do 1 czerwca 2016 r. tylko dwa zakłady złożyły programy 

wynikające ze zmian w ustawie o ochronie  środowiska. 
20 Zakłady te wystąpiły o prolongatę wyznaczonego terminu. Komendant Wojewódzki PSP przychylił się do złożonych 

wniosków i wyznaczył termin realizacji decyzji na koniec października 2017 r. 
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w przypadku uwag do przedłożonej dokumentacji, do prowadzącego zakład 
wysyłane było pismo w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości. 
W przypadku oceny pozytywnej programu, naczelnik Wydziału Kontrolno-
Rozpoznawczego dokonywał adnotacji o jego zaakceptowaniu. 

 (dowód: akta kontroli tom I str.352-374, 438-440) 

Po przeprowadzeniu analizy merytorycznej treści przedkładanego do 
zaopiniowania programu, pracownik KW PSP, realizując wytyczne zawarte 
w procedurze wewnętrznej21, sprawdzał czy ustalona została częstotliwość 
przeprowadzania analiz programu, w celu oceny jego aktualności i skuteczności. 
W toku realizowanych czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakładach, 
pracownicy KW PSP dokonywali analizy zachodzących zmian w jednostce, w celu 
ich oceny w zakresie wprowadzenia zmian w dokumentacji przedkładanej PSP.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 361-379, 438-440) 

Na podstawie art. 264b ustawy Poś, Komendant Wojewódzki PSP, po uzyskaniu 
opinii MWIOŚ, zatwierdzał lub odmawiał zatwierdzenia składanego przez zakład 
raportu o bezpieczeństwie. Dotyczyło to również zmian wprowadzanych do tego 
dokumentu. Rozstrzygnięcie sprawy następowało w formie decyzji 
administracyjnej. Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy o zmianie ustawy Poś oraz 
niektórych innych ustaw, prowadzący zakład byli zobowiązani do przedłożenia 
Komendantowi raportu o bezpieczeństwie w terminie do 1 czerwca 2016 r.22  
Według stanu na koniec lipca 2017 r., z 18 zakładów o dużym ryzyku wystąpienia 
awarii, osiem miało zatwierdzone raporty o bezpieczeństwie, pięć zakładów 
otrzymało decyzje o odmowie jego zatwierdzenia oraz trzy podmioty nie 
przedłożyły aktualizacji raportów. Prowadzącym zakłady, którzy nie przekazali  
KW PSP wymaganej dokumentacji, decyzjami Komendanta Wojewódzkiego PSP 
wyznaczano termin do jej dostarczenia23.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 352-436) 

Analiza dokumentacji przedłożonej przez 10 zakładów o dużym ryzyku wystąpienia 
awarii w zakresie raportów o bezpieczeństwie oraz zmian w tych dokumentach, 
wykazała, że podejmowane przez pracowników czynności wynikały z przyjętej 
w KW PSP procedury24. Zatwierdzane raporty o bezpieczeństwie spełniały 
wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 23 lutego 2016 
r. w sprawie raportu o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku25. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 352-436, 438-440)  

W KW PSP opracowana została procedura dotycząca trybu analizowania 
wewnętrznych planów operacyjnych26, w której ustalono obieg otrzymanej 
dokumentacji, sposób jej analizy oraz zatwierdzania. Wszystkie zakłady o dużym 
ryzyku wystąpienia awarii posiadały wewnętrzne plany operacyjno-ratownicze, 
jednak na dzień 30 czerwca 2017 r. tylko siedem z nich (38,9%) miało pozytywnie 
zaopiniowane wewnętrzne plany operacyjno-ratownicze, które zostały 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań jakim powinny 

                                                      
21 Procedura wewnętrzna nr 1/2015 z dnia 9 listopada 2015 r. zatwierdzona przez naczelnika Wydziału Kontrolno-

Rozpoznawczego KW PSP. 
22 Przepisu tego nie stosuje się jeżeli informacje zawarte we wcześniejszym raporcie są aktualne i zgodne z wymogami 

określonymi w art. 253 ust. 2  ustawy Poś. 
23 Jeden z tych zakładów przedłożył raport po dniu 31 lipca 2017 r. i aktualnie  jest opiniowany przez MWIOŚ, z dwoma 

zakładami uzgodniono termin przekazania dokumentacji na koniec października 2017 r.  
24  Procedura wewnętrzna nr 1/2015 z dnia 9 listopada 2015 r. 
25 Dz.U. z 2016 r. poz. 287 (wcześniej obowiązywało w tym zakresie rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o 
dużym ryzyku (Dz. U. Nr 104, poz. 970 ze zm.). 

26 Procedura wewnętrzna nr WR 1/2016 z 13 czerwca 2016 r. zatwierdzona przez naczelnika wydziału operacyjnego. 
Procedura zastąpiła wcześniejszą z 2015 r. NR 1/2015. 
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odpowiadać plany operacyjno-ratownicze27. Pozostałe plany zostały sporządzone 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, tj. rozporządzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie wymagań 
jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze28. Cztery zakłady nie 
miały pozytywnie zaopiniowanych raportów o bezpieczeństwie, co uniemożliwiało 
pozytywne zaopiniowanie planu wewnętrznego29. W siedmiu przypadkach 
prowadzący nie przedstawili swoich planów do zaopiniowania, pomimo że mają 
zaopiniowane raporty. Po przeprowadzeniu analizy planu, KW PSP informował 
pisemnie zakłady o pozytywnej opinii w tej sprawie30. W Komendzie znajdowały się 
aktualne wersje planów zakładów. Po złożeniu aktualnego planu przez zakład, 
poprzednia jego wersja była zwracana lub była niszczona.  

(dowód: akta kontroli tom I str.158-162, 186-202, 438-440) 

Kontrola 10 planów31, wykazała, że były one zgodne z ww. rozporządzeniami. 
Zakłady przedkładały aktualizacje planów w odstępach do 5 lat. W toku 
realizowanych ćwiczeń plany były poddawane bieżącej analizie i zakłady, 
realizując obowiązek wynikający z art. 261 ust. 3 i 4 ustawy Poś, przekazywały  
KW PSP analizy realizacji planu, w kontekście przeprowadzonych ćwiczeń. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 158-162, 186-202, 338-340) 

Dokumenty zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,  
tj. programy zapobiegania awariom, raporty o bezpieczeństwie, wewnętrzne plany 
operacyjno-ratownicze, zawierały informacje w zakresie przyjęcia na teren zakładu 
oraz wydania substancji niebezpiecznych. Uwzględniały one specyfikę danego 
przedsiębiorstwa i były ujmowane w wewnętrznych procedurach lub instrukcjach, 
stanowiących części składowe poszczególnych dokumentów32. 

(dowód: akta kontroli tom I str.  438-440) 

Komendant Wojewódzki PSP, decyzją z 15 stycznia 2014 r.33, ustalił grupę 
zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej, których zlokalizowanie 
w niedużej odległości od siebie może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia 
awarii przemysłowej i pogłębienia jej skutków. Do grupy zaliczone zostały zakłady 
nalężące do grupy kapitałowej ORLEN. W uzasadnieniu stwierdzono, że analiza 
reprezentatywnych scenariuszy zdarzeń awaryjnych, opracowanych dla tych 
zakładów, wskazała na możliwość pogłębienia skutków awarii przemysłowej, ze 
względu na znaczne skoncentrowanie substancji niebezpiecznych i procesów 
technologicznych oraz możliwość wzajemnego oddziaływania tych czynników. 
Decyzja została wydana na podstawie art. 259 ustawy Poś, w oparciu o informacje 
zawarte w programach zapobiegania awariom i raportach o bezpieczeństwie 
zakładów, sporządzonych do 2013 r., które straciły swoją aktualność po 
wprowadzeniu zmian do dokumentów. W decyzji nałożono na zakłady należące do 
grupy, obowiązek wzajemnej wymiany informacji oraz dostarczenia informacji 

                                                      
27 Dz. U. z 2016 r., poz. 821.  
28 Dz. U. Nr 131, poz. 1219 ze zm. 
29 Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze 
wewnętrzne plany operacyjno-ratownicze, zwane dalej "planami wewnętrznymi", opracowuje się na podstawie scenariuszy 
poważnej awarii przemysłowej wymienionych w raporcie o bezpieczeństwie dotyczących zdarzeń, w szczególności pożarów, 
wybuchów i emisji, charakteryzujących się najbardziej niekorzystnymi skutkami, zwanych dalej "scenariuszami zawartymi 
w planie wewnętrznym". 
30 Od 2016 r. KW PSP informował zakład o wydaniu pozytywnej opinii dotyczącej planu a wcześniej stwierdzał pisemnie, że 

dany program spełnia wymogi określone w rozporządzeniu. 
31 W tym siedmiu nowych i trzech starych. 
32 Przykładowe procedury dla jednego z zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej E.-.: „Procedura 
zarządzania substancjami chemicznymi w magazynie E.” „Procedura wydań towaru dla magazyny E.”, „Instrukcja 
przygotowania towaru do wysyłki „piking”, „Procedura załadunku towarów w E.”, „Wykaz dokumentów towarzyszących 
załadunkowi towaru”, „Formularz do kontroli pojazdów przewożących towary niebezpieczne”, „Procedura przyjęcia towaru 
dla magazynu E”. 
33 Nr WZ.5513.18.2014. 
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niezbędnych do sporządzenia zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych. 
W KW PSP nie opracowano specjalnej procedury ustalenia grupy zakładów, 
których zlokalizowanie względem siebie może spowodować tzw. efekt domina. 

 (dowód: akta kontroli tom I, str.153-157, 182, 438-440) 

Komendant Wojewódzki  PSP, na podstawie art. 265 ustawy Poś, zobowiązany 
jest do sporządzenia zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych. Plany te 
opracowywane były na podstawie scenariuszy zawartych w planach 
wewnętrznych, których skutki zdarzeń wykraczają poza teren zakładu o dużym 
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Komendant opracował 
zewnętrzne plany operacyjne dla trzech zakładów o dużym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej z terenu województwa mazowieckiego, na 
podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać 
plany operacyjno-ratownicze34. Zgodnie z art. 266 ust. 2 ustawy Poś, Komendant 
Wojewódzki PSP może odstąpić od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-
ratowniczego, jeżeli z informacji dostarczonych przez prowadzącego zakład oraz  
z raportu o bezpieczeństwie wynika w sposób niebudzący wątpliwości, że nie 
występuje ryzyko rozprzestrzenienia się skutków awarii przemysłowej poza zakład. 
W siedmiu przypadkach Komendant, na podstawie ww. przepisu, odstąpił od 
sporządzenia zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 158-177, 454-462, 476-480)   

Decyzją Komendanta Wojewódzkiego PSP, w 2013 r. został powołany zespół do 
opracowania zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych, który ustalił elementy 
składowe, jakie powinien zawierać zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy. 
W okresie objętym kontrolą, zespół nie opracował żadnego planu oraz nie 
wnioskował o odstąpienie od jego opracowania. W 2016 r. Komendant zwrócił się 
do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska35 o wyrażenie 
opinii w zakresie sporządzenia zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych dla 
poszczególnych zakładów, rekomendując w 11 przypadkach odstąpienie od ich 
sporządzenia. W odpowiedzi, WIOŚ nie wniósł uwag do zaproponowanych 
rozstrzygnięć, informując równocześnie, że ze względu na zmianę przepisów 
ustawy Poś i rozporządzeń wykonawczych, analiza w tym zakresie powinna zostać 
przeprowadzona po opracowaniu i przedłożeniu przez prowadzących zakłady 
zaktualizowanych dokumentów, w tym w szczególności raportów bezpieczeństwa.  

(dowód: akta kontroli tom I, str. 158-177) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Komendant Wojewódzki PSP nie sporządził zewnętrznych planów operacyjno-
ratowniczych dla ośmiu (z 18) zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej znajdujących się na terenie województwa, wbrew 
obowiązkowi wynikającemu z art. 265 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska. 
Fakt odstąpienia od sporządzania ww. planów nie został też pisemnie 
uzasadniony, do czego obligował art. 266 ust. 3 cyt. ustawy.  

(dowód: akta kontroli Tom I str. 158-177, 454-462, 476-480) 

Komendant wyjaśnił, że związane było to z planowanymi zmianami ww. ustawie, 
wynikającymi z dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2012/18/UE z dnia 4 lipca 
2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi  

                                                      
34 Dz.U. Nr 131, poz. 1219 (ze zm.) – rozporządzenie zostało uchylone z dniem 10 czerwca 2016 r. w wyniku zmiany do 

ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 7 ustawy z 23 lipca 2015 r. zmieniającej - Prawo ochrony środowiska). 
35 Pismo nr WR.5532.3.1.2016 z 23 marca 2016 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

http://lex.nik.gov.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type%3Dtresc%3Anro%3DPowszechny.1447267%3Apart%3Da7
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z substancjami niebezpiecznymi. Ponadto w przypadku dwóch zakładów, 
znajdujących się w grupie PKN ORLEN S.A. przyjęto, że do czasu zatwierdzenia 
niezbędnych dokumentów obowiązywać będzie dla tych zakładów plan przyjęty dla 
PKN ORLEN S.A. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 457-462) 

2. Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej KW PSP, nie podano 
informacji o trzech przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych oraz 
informacji o odstąpieniu od sporządzenia siedmiu planów, co było niezgodne z art. 
267 ustawy Poś. 

 (dowód: akta kontroli tom I, str. 454)  

KW PSP wyjaśnił, że w Biuletynie Informacji Publicznej został link do strony 
internetowej KW PSP, zawierającej numery telefonów oficerów odpowiedzialnych 
merytorycznie za prowadzenie spraw związanych z zewnętrznymi planami 
operacyjno-ratowniczymi. Dotychczas taka forma informowania sprawdziła się  
w praktyce, ponieważ obywatele mieli bezpośredni kontakt do osób 
odpowiedzialnych, od których dowiadywali się nie tylko o przyjętych planach, ale 
mogli uzyskać również inne informacje. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 457-461) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie,  

 

2.  Prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych 
w jednostkach produkujących, wykorzystujących lub 
magazynujących towary niebezpieczne. 

Komendant Wojewódzki PSP prowadził czynności kontrolno-rozpoznawcze  
w jednostkach na podstawie art. 269 i 269a ustawy Poś, które dotyczyły spełnienia 
wymogów bezpieczeństwa w zakładach, rozpoznawania miejscowych zagrożeń 
oraz możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych. W ramach 
czynności kontrolnych analizowano informacje zawarte w dokumentach 
przedkładanych Komendantowi przez zakłady, tj. w zgłoszeniu zakładu, programie 
zapobiegania awariom, raporcie bezpieczeństwa, wewnętrznym planie operacyjno-
ratowniczym. W przypadku występowania w zakładzie materiałów 
niebezpiecznych, w protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych podawano 
informacje na temat ich ilości, miejsc magazynowania oraz procesu 
technologicznego. Sprawdzano czy w zakładzie nie dochodzi do czynności 
zabronionych, w tym także z udziałem towarów niebezpiecznych, o których mowa 
w rozdziale drugim rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji 
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów36. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 37-47, 438-440) 

W okresie objętym kontrolą, Komendant Wojewódzki PSP nie otrzymywał 
rocznych sprawozdań podmiotów prowadzących przewóz towarów 
niebezpiecznych. Również zakłady prowadzące obrót towarami niebezpiecznymi 
nie przekazywały, sporządzanych przez zatrudnionych w tych zakładach doradców 
ds. bezpieczeństwa, raportów powypadkowych z awarii, które miały miejsce  
w jednostce. 

                                                      
36 Dz. U. Nr 109, poz. 719 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Komendant wyjaśnił, że nie występował o udostępnienie sprawozdań 
z działalności przedsiębiorstw w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, 
ponieważ informacje w nich zawarte nie mają wpływu na działania kontrolno-
rozpoznawcze. Zdaniem Komendanta brak regulacji, zobowiązującej do 
przekazywania tych sprawozdań do organów PSP nie stanowił dla niego oraz 
podległych komendantów powiatowych/miejskich utrudnienia w realizacji 
obowiązków związanych z organizacją i funkcjonowaniem KSRG, 
a w szczególności z realizacją obowiązków związanych z zapewnieniem ochrony 
na wypadek powstania awarii przemysłowej oraz zapobieganiem ich 
występowania. Wzór rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa  
w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych zawiera tylko jedną informację, 
która mogłaby być informacją istotną z punktu widzenia organizacji KSRG, 
dotyczącą wypadków i awarii z podaniem daty i miejsca zdarzenia. W chwili 
obecnej organy PSP dysponują bardziej szczegółowymi informacjami dot. 
wypadków (zagrożeń miejscowych) w prowadzonym Systemie Wspomagania 
Decyzji (SWD)37. W meldunkach ze zdarzeń zawarte są informacje o ewentualnym 
występowaniu substancji niebezpiecznych w danym zdarzeniu. Ponadto 
Komendant wyjaśnił, że brak regulacji, zobowiązującej doradców  
ds. bezpieczeństwa do przekazywania ww. raportów do właściwych organów PSP, 
nie stanowi utrudnienia w realizacji obowiązków związanych z zapewnieniem 
ochrony na wypadek powstania awarii przemysłowej oraz związanych  
z zapobieganiem ich wystąpienia. Działania Komendanta Wojewódzkiego PSP 
oparte są w całości o ustalenia dokonywane w trakcie czynności kontrolno-
rozpoznawczych oraz o wyniki analizy informacji, zawartych w zgłoszeniach 
zakładów, programach zapobiegania awariom i raportach o bezpieczeństwie. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 103-130) 

W celu opracowywania analizy zagrożeń województwa mazowieckiego, 
Komendant występował38 do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora 
Transportu Drogowego39 z prośbą o przekazanie informacji w zakresie 
wyznaczonych tras przejazdów dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne 
oraz parkingów spełniających wymagania rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych 
parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne40. 
WITD przekazał jedynie listę parkingów dla pojazdów przewożących towary 
niebezpieczne, informując równocześnie o braku wyznaczonych tras drogowych 
dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne. W wyniku podjętych przez 
Komendanta czynności kontrolno-rozpoznawczych ustalono, że wskazane parkingi 
nie spełniły wymagań, określonych w ww. rozporządzeniu oraz że na terenie 
województwa mazowieckiego nie funkcjonuje żaden parking, na który mogą być 
usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne, spełniający wymagania ww. 
rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 107-130, 207-210, 438-440, tom III str. 95-96) 

W badanym okresie, Komendant nie współpracował z organami uprawnionymi do 
kontroli pojazdów przewożących TN na drogach i parkingach41, w sytuacjach 
stwierdzenia nieprawidłowości wymagających wyłączenia pojazdu z ruchu. 
Komendant wyjaśnił, że w przypadku zdarzenia drogowego z udziałem TN, 
działania PSP polegały na usunięciu powstałego zagrożenia i nie rozciągały się na 

                                                      
37 System SWD-ST funkcjonuje w KW PSP w Warszawie od 2007 r. 
38 Pismo nr WZ.0760.4.3.2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r.  
39 Dalej zwany Mazowieckim WITD. 
40 Dz. U., poz. 1293. 
41 Wojewódzką Inspekcją Transportu Drogowego, Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną. 
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dalsze, związane z zakwalifikowaniem pojazdów biorących udział w zdarzeniu, 
jako wymagających wyłączenia z ruchu. 

       (dowód: akta kontroli tom I str. 207-230) 

W porozumieniu zawartym z MWIOŚ ustalono, że współpraca polegać będzie 
m.in. na wzajemnej wymianie informacji o zagrożeniach wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej, przekazywaniu informacji o ustaleniach w trakcie 
przeprowadzonych kontroli w zakładach oraz podjętych działaniach pokontrolnych. 
Uzgodniono także potrzebę prowadzenia wspólnych czynności kontrolnych 
w sytuacjach uzasadnionych zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska na 
podstawie art. 82 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej42. 
MWIOŚ przekazywał do KW PSP, co kwartał, informacje o zaistniałych 
zdarzeniach awaryjnych, z rozróżnieniem poważnych awarii oraz zdarzeń 
o znamionach poważnej awarii i spraw objętych nadzorem. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 78-81,131-160) 

W 2011 r. podpisana została „Deklaracja w sprawie porozumienia na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 
w przemyśle naftowym i gazowym”. Zakłady przemysłowe, w tym PKN ORLEN 
wyraziły zgodę na prowadzenie wspólnych kontroli PSP, IOŚ oraz PIP. W celu 
prawidłowej organizacji takich kontroli organizowane były cykliczne spotkania tzw. 
„Grupy Roboczej ds. przemysłu naftowego i gazowego”, w której brali udział 
przedstawiciele obu gałęzi przemysłu oraz organy PSP, IOŚ oraz PIP. W okresie 
objętym kontrolą przeprowadzono dwie wspólne kontrole z PSP, IOŚ oraz PIP. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 207-230, 161) 

Komendant Wojewódzki PSP nie posiadał pełnej wiedzy o kontrolach 
przeprowadzanych przez inne instytucje i organy określone w ustawie z dnia 
19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych43. W ocenie 
Komendanta, pozyskiwanie informacji w przedmiotowym zakresie od innych 
instytucji i organów nie będzie stanowiło poprawy efektywności prowadzonych 
kontroli. Przypadki stwierdzenia przez ww. inne instytucje i organy 
nieprawidłowości, mogących dotyczyć również zagadnień z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej, były przedmiotem wystąpień tych organów do właściwych 
miejscowo organów PSP, które w efekcie podejmowały stosowne działania 
w ramach posiadanych kompetencji.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 107-130) 

Czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakładach o dużym ryzyku prowadzone były  
przez komendantów powiatowych/miejskich PSP z udziałem przedstawicieli 
KW PSP, zaś w zakładach o zwiększonym ryzyku przez komendy 
powiatowe/miejskie PSP. Kontrole te były realizowane w przypadku zakładów 
o zwiększonym ryzyku w cyklach co najmniej raz na 3 lata, a w przypadku 
zakładów o dużym ryzyku, co najmniej raz w roku. Kontrole te miały na celu, poza 
ustaleniem spełniania wymogów bezpieczeństwa, ustalenie, czy zostały 
zapewnione wystarczające środki ograniczające skutki awarii przemysłowej 
w zakładzie i poza jego granicami. 
W okresie objętym kontrolą, Komendant Wojewódzki PSP oraz podlegli mu 
komendanci powiatowi/miejscy prowadzili kontrole na podstawie rocznych planów 
kontroli, które uwzględniały wymogi określone w art. 269 ust.4 ustawy Poś. 
W terminie do 15 października roku poprzedzającego, sporządzane były  

                                                      
42 Dz. U. z 2016r. poz. 1829 ze zm. 
43 Dz. U. z 2016 r. poz. 1834 ze zm. 
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w uzgodnieniu z WIOŚ wykazy planowanych kontroli. Na podstawie rocznego 
planu kontroli opracowywano programy kontroli, obejmujące częstotliwość kontroli  
w terenie dla zakładów o dużym ryzyku i zakładów o zwiększonym ryzyku.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 262-298) 

W ramach czynności kontrolno-rozpoznawczych w terenie prowadzone były 
kontrole planowe i pozaplanowe: 

 w zakładach o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 
kontrolami planowymi obejmowano wszystkie podmioty przynajmniej raz 
w roku. W pierwszej połowie 2017 r. zaplanowano i przeprowadzono dwie 
kontrole planowe. Pozostałe czynności zaplanowano na drugie półrocze 2017 r. 
Ponadto przeprowadzono kontrole pozaplanowe: w 2015 r. - siedem, w 2016 r. 
- dziewięć i w I półroczu 2017 r. – cztery;  

 w zakładach o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 
prowadzono czynności kontrolno-rozpoznawcze co najmniej raz na 3 lata.  
W okresie objętym kontrolą, przeprowadzono 42 kontrole planowe oraz  
23 kontrole pozaplanowe (w 2015 r. - 12, w 2016 r. - osiem i w I półroczu 
2017r. – trzy). Wynikały one z konieczności oceny zgodności ze stanem 
faktycznym dokumentacji przedkładanej przez zakłady (programów 
zapobiegania awariom oraz raportów o bezpieczeństwie). Spowodowane on 
były także wprowadzeniem zmian na terenie zakładu, np. montaż nowej 
instalacji i wystąpieniem awarii przemysłowych.  

W przypadku wystąpienia awarii przemysłowej przeprowadzano kontrole powtórne 
dotyczące sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych. W okresie objętym 
kontrolą, przeprowadzono 103 kontrole sprawdzające. Badanie dokumentacji  
z dziesięciu kontroli sprawdzających wykazało, że zakłady zrealizowały zalecenia 
PSP. W okresie 2015 – 2017 (I półrocze) w trakcie czynności kontrolnych 
podejmowanych przez Komendanta Wojewódzkiego PSP i podległe mu organy nie 
stwierdzono nieprawidłowości i zagrożeń związanych z przygotowaniem  
i przewozem TN.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 262-298, 438-440, 481) 

Zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
Pożarnej44, do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się 
przepisy cyt. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w tym art. 82 ust. 1, 
zgodnie z którym nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż 
jednej kontroli działalności przedsiębiorcy.  
Komendant wyjaśnił, że ww. przepisy nie stanowią utrudnień w realizacji czynności 
kontrolno-rozpoznawczych w zakładach o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii, ujętych w rocznym planie kontroli. W większości przypadków, faktyczny 
termin rozpoczęcia czynności kontrolno-rozpoznawczych był uzgadniany  
z prowadzącym dany zakład w celu uniknięcia sytuacji podjęcia i prowadzenia 
więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy. W pozostałych przypadkach 
czynności kontrolno-rozpoznawcze były prowadzone w oparciu o przepisy ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej, zwalniające z obowiązku zawiadamiania 
przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 107-130) 

Wyniki czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych na terenie 
województwa mazowieckiego, gromadzone były w postaci wyników kontroli działań 
zapobiegających poważnym awariom przemysłowym oraz katalogów zagrożeń. 
Zestawienia działań zapobiegających poważnym awariom obejmowały 
nieprawidłowości stwierdzone w poszczególnych zakładach w zakresie 

                                                      
44 Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm. 
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wymaganych częstotliwości analiz, ocen i ćwiczeń oraz wprowadzania zmian 
w programach zapobiegania awariom, systemach bezpieczeństwa, raportach 
o bezpieczeństwie oraz wewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych. 
Postępowanie pokontrolne dokumentowane było według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych 
przeprowadzanych przez PSP45. 
Sporządzane przez komendantów powiatowych PSP zestawienia działań oraz 
katalogi zagrożeń dla powiatów przedstawiane były Komendantowi 
Wojewódzkiemu PSP, który po zagregowaniu danych dla całego województwa 
przekazywał je Komendantowi Głównemu PSP, w terminach określonych  
w rozporządzeniu w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 262-298, 338-340) 

W celu usprawnienia działań dotyczących gromadzenia i przetwarzania informacji 
kontrolno-rozpoznawczych w KW PSP, opracowany został system zarządzania 
danymi w formie programu informatycznego. Baza danych zawartych w systemie 
umożliwia uzyskanie informacji na temat obiektu, dokumentacji związanej 
z zagrożeniami i prowadzeniem zakładu stwarzającego ryzyko wystąpienia awarii,  
podejmowanych przez PSP czynnościach kontrolno-rozpoznawczych oraz 
prowadzonych postępowaniach administracyjnych. Dane do systemu 
wprowadzane są przez komendy powiatowe i podlegają weryfikacji w KW PSP. Od 
Wdrażanie systemu rozpoczęto w 2016 r., a w październiku 2017 r. planowane jest 
ostateczne jego zakończenie we wszystkich komendach PSP na terenie 
województwa mazowieckiego. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 295-347) 

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

3. Przygotowanie specjalistycznych grup ratowniczych oraz baz 
sprzętu specjalistycznego do działań z zakresu ratownictwa 
technicznego, chemicznego i ekologicznego. 

Komendant Wojewódzki PSP rozkazem nr 6/2015 z 25 czerwca 2015 r. ustalił 
tabele wyposażenia (normatywy wyposażenia) jednostek organizacyjnych PSP na 
terenie województwa mazowieckiego46.  

       (dowód: akta kontroli tom II str. 282-289) 

Przed opracowaniem normatywu47 Komendant przeprowadził ocenę zagrożenia na 
obszarze województwa, poprzedzoną ocenami zagrożenia poszczególnych 
powiatów wchodzących w jego skład. Oceny dokonano w sposób określony 
w załączniku Nr 1 do rozporządzenia o KSRG, z uwzględnieniem lokalnych 
zagrożeń i warunków naturalnych, w szczególności gęstości zaludnienia, 
uwarunkowań geofizycznych terenu, infrastruktury drogowej i skali zaistniałych 
zdarzeń. Ustalony normatyw wyposażenia jest wyższy od minimów określonych  
w załącznikach Nr 1-4 i 6 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 
21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek 
organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej48. Dodatkowo wprowadzono do 

                                                      
45 Dz. U. Nr 225, poz. 1934. 
46 Tabele wyposażenia uzgodnione z Komendantem Głównym PSP w dniu 19 czerwca 2015 r.  
47 Na podstawie delegacji wynikającej z art. 14 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 
48 Dz. U. Nr 1793, dalej zwane: rozporządzeniem w sprawie zasad wyposażenia. 
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wyposażenia podległych jednostek inne rodzaje sprzętu i środków technicznych49, 
niż wymienione w załącznikach Nr 1-4 i 6 do ww. rozporządzenia. Ponadto 
Zarządzeniem Nr 7/2017 z 23 lutego 2017 r.50, poprzedzonym uchyloną Decyzją nr 
37/2012 z 7 lutego 2012 r., Komendant określił bieżące, operacyjne zapasy 
środków gaśniczych we wszystkich komendach powiatowych/miejskich PSP na ich 
własne potrzeby, a także utworzył Wojewódzką Bazę Środków Gaśniczych 
Neutralizatorów i Sorbentów, w której przechowywane są operacyjne zapasy 
materiałowe dla potrzeb akcji ratowniczo-gaśniczych. 

       (dowód: akta kontroli tom II str. 232-281,290-297) 

Wyposażenie KW PSP, komend powiatowych/miejskich PSP oraz 
specjalistycznych grup ratowniczych spełniało minima określone w rozporządzeniu 
natomiast odbiegało od ilości ustalonej przez Komendanta w normatywie 
wyposażenia.  
Wyposażenie KW PSP odbiegało od wymaganego w normatywie w następującym 
zakresie:  

Lp. Rodzaj pojazdu/sprzętu Wymagany stan wg 
normatywu 

Faktyczny stan 
posiadania 

1. średni samochód ratowniczo-gaśniczy 2 1 

2. lekki samochód zaopatrzeniowy do 3,5 tony 7 6 

3. autobus do przewozu (12-29 miejsc) 1 0 

4. samochód specjalny  wielofunkcyjny z masztem pianowym 1 0 

5. samobieżna wielofunkcyjna maszyna inżynieryjna 1 0 

6. skuter śnieżny 1 0 

Minimalne wyposażenie komend powiatowych/miejskich PSP odbiegało od 
wymaganego w normatywie w następującym zakresie: 

Lp. Rodzaj pojazdu/sprzętu Wymagany stan 
wg normatywu 

Faktyczny stan 
posiadania 

Braki 
w szt. (%) 

1. ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy 70 69 1 (1,4) 

2. samochód z drabiną mechaniczną lub podnośnikiem 
hydraulicznym 

61 59 2 (3,3) 

3. zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych  151 137 14 (9,3) 

4. samochód operacyjny 106 103 3 (2,9) 

5. mikrobus do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą  44 39 5 (11,4) 

6. lekki samochód zaopatrzeniowy do 3,5 tony 53 49 4 (7,5) 

7. Zapas środka pianotwórczego51 139200 137810 1390 (1,0) 

Minimalne dodatkowe wyposażenie komend powiatowych/miejskich PSP 
odbiegało od wymaganego w normatywie w następującym zakresie: 

Lp. Rodzaj pojazdu/sprzętu Wymagany stan 
wg normatywu 

Faktyczny stan 
posiadania 

Braki 
w szt. (%) 

1. ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, minimum GCBA 
7/40  

16 14 2 (12,5) 

2. samochód z modułem proszkowym (masa proszku 
gaśniczego: 250 kg ≤ m.p.< 1500 kg) 

6 5 1 (16,7) 

3. quad  25 12 13 (52,0) 

4. samochód operacyjny 106 103 3 (2,9) 

5. zestaw pomp do wody zanieczyszczonej o wydajności 
łącznej minimum 6000 dm³/min 

23 3 20 (87,0) 

6. motopompa pożarnicza o wydajności łącznej minimum 
4000 dm³/min 

15 7 8 (53,3) 

7. skokochron o powierzchni pola skoku minimum 40 m²  5 4 1 (20,0) 

                                                      
49 M.in.: drabiny (nasadkowe, przystawne, wysuwne), linkowe urządzenia ratownicze, pompy (pływające, głębinowe, do 

kwasów i zasad, materiałów ropopochodnych), rozpieracze szczękowe, pilarki i piły, urządzenia do ciecia płomieniem, 
agregaty prądotwórcze o mocy do 15 kVA, eksplozymetry, toksymetry, geofony, kamery termowizyjne (przenośne) 
pozostające na wyposażeniu jednostek PSP w związku z wcześniej obowiązującym normatywem. 

50 W sprawie określenia norm operacyjnych zapasów środków pianotwórczych, proszków gaśniczych, zwilżaczy, sorbentów, 
neutralizatorów i innych materiałów wsparcia działań ratowniczych oraz organizacji Wojewódzkiej Bazy Środków 
Gaśniczych, Neutralizatorów i Sorbentów w jednostkach organizacyjnych PSP.  

51 Wymagana liczba/ilość: umożliwiająca jednokrotne napełnienie zbiorników samochodów ratowniczo-gaśniczych o 
pojemności do 800 dm³. 
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Minimalne wyposażenie specjalistycznych grup ratowniczych: ratownictwa 
technicznego i chemiczno-ekologicznego, w szczególności realizujących zadania 
związane z awariami przemysłowymi odbiegało od ustalonego w normatywie 
w zakresie braku jednego ciężkiego samochodu ratownictwa drogowego. 
Ponadto KW PSP i podległe jednostki organizacyjne posiadały różnego typu sprzęt 
ponadnormatywny, nieujęty w uzgodnionych tabelach wyposażenia52, które mogą 
mieć zastosowanie w toku akcji ratowniczo-gaśniczych związanych z awariami 
przemysłowymi. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 298-303,305-316,322-323) 

Komendant Wojewódzki PSP nie zapewnił zgrupowania pojazdów i sprzętu,  
w krajowej bazie sprzętu specjalistycznego i środków gaśniczych zlokalizowanej 
w województwie mazowieckim, w pełnym wymaganym zakresie ustalonym 
w normatywie wyposażenia, jednakże stan ten odpowiadał co najmniej normom 
minimalnego wyposażenia określonym w rozporządzeniu w sprawie zasad 
wyposażenia. Minimalne wyposażenie bazy odbiegało od wymaganego 
w następującym zakresie: 

lp. Rodzaj pojazdu/sprzętu Wymagany 
stan wg 
normatywu 

Faktyczny 
stan 
posiadania 

Braki 
 

1. samochód z modułem proszkowym (masa proszku gaśniczego: 
250 kg ≤ m.p.< 1500 kg) 

6 5 1 

2. mobilny zapas pożarniczych węży tłocznych W 110 (kontener) 
– minimum 6000 m  

2 1 1  

3. samochód ze sprzętem ochrony dróg oddechowych (zapas 
minimum 20 aparatów oddechowych i 20 butli) 

5 1 4 

4. kontener do transportu środka pianotwórczego (z zapasem 
środka minimum 8000 dm³) 

3 2 1 

5. kontener sanitarny 2 1 1 

6. Mobilny zapas pomp do wody zanieczyszczonej o wydajności 
1000-2400 dm³/min – 10 szt. (samochód kwatermistrzowski), 
zlokalizowany na terenie jednego powiatu  

1 0 1 

       (dowód: akta kontroli tom II str. 317-321) 

Wyposażenie w sprzęt i pojazdy było, w badanym okresie, sukcesywnie 
uzupełniane i dotyczyło wymiany wyeksploatowanych środków oraz pozyskiwaniu 
nowych wynikających z ustalonego normatywu, natomiast braki wynikały  
z niewystarczających możliwości finansowych KW PSP.  

       (dowód: akta kontroli tom II str. 298-308) 

Komendant Wojewódzki PSP podejmował działania na rzecz uzupełnienia braków 
w zakresie niezbędnego wyposażenia KW PSP i podległych komend 
powiatowych/miejskich PSP. Ukierunkowane one były w szczególności na 
pozyskanie środków z budżetu państwa, WFOŚiGW (i Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej53) oraz programów operacyjnych Unii 
Europejskiej.  

       (dowód: akta kontroli tom II str. 331-332,334-422) 

W latach 2015 – 2016 na zakup pojazdów i sprzętu poniesiono wydatki: 
- w 2015 r. - 4 838,9 tys. zł, w tym z WFOŚiGW 2 020,2 tys. zł oraz z Funduszu 
Wsparcia 2 625,6 tys. zł; 
- w 2016 r. - 8 183,3 tys. zł, w tym z WFOŚiGW 1 800 tys. zł, z NFOŚiGW 325 tys. 
zł, z Funduszu Wsparcia 4 211,4 tys. zł; z rezerwy celowej budżetu państwa -  
600 tys. zł. 

                                                      
52 M.in. różnego typu i długości węże tłoczne (W 110, W 75, W 52), pompy, aparaty powietrzne nadciśnieniowe butlowe i 

maski do nich, zbiorniki przenośne sztywne i składane o różnej pojemności.    
53 Dalej zwany: NFOŚiGW. 
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W 2017 r. pozyskano środki w kwocie 4 197,4 tys. zł, w tym z WFOŚiGW  
1 000 tys. zł, z NFOŚiGW 280,0 tys. zł, z Funduszu Wsparcia 1 627 tys. zł,  
z Programu modernizacji PSP 828,0 tys. zł (do 30 września 2017 r. nie poniesiono 
żadnych wydatków). 
Ponadto ze środków UE uzyskano współfinansowanie w 2015 r. w ramach trzech 
projektów w łącznej wysokości 24 899 tys. zł.  

       (dowód: akta kontroli tom II str. 333,362-363,435-440) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niezapewnieniu, w pełnym 
wymaganym zakresie ustalonym w normatywie, wyposażenia KW PSP, komend 
powiatowych/miejskich PSP, specjalistycznych grup ratowniczych oraz 
zgrupowania go w krajowej bazie sprzętu specjalistycznego i środków gaśniczych 
zlokalizowanej w województwie mazowieckim. 

Komendant Wojewódzki PSP, wyjaśnił, że wynika to z braku środków finansowych 
z budżetu państwa, które pozwalałyby na pełne uzupełnienie braków 
normatywnych. Ponadto dodał, że dwuletni okres obowiązywania normatywu jest 
zbyt krótki, aby we wszystkich grupach sprzętowych uzyskać 100% pokrycie, zaś 
w przypadku pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych, elementem 
priorytetowym jest konieczność odtwarzania stanów pojazdów i sprzętu 
podstawowego przeznaczenia. Obecnie obowiązujący normatyw w wielu 
pozycjach sprzętowych znacznie odbiega pod względem przedmiotowym, 
specjalistycznym oraz ilościowym od wcześniej obowiązującego. 

       (dowód: akta kontroli tom II str. 423-424) 

Komendant Wojewódzki PSP wywiązywał się z obowiązku zapewnienia 
odpowiedniego wyposażenia specjalistycznych grup ratowniczych oraz baz 
sprzętu specjalistycznego do działań z zakresu ratownictwa technicznego, 
chemicznego i ekologicznego, na akceptowalnym poziomie, zgodnym z ilościami 
określonymi w rozporządzeniu w sprawie wyposażenia. Wystąpiły wprawdzie 
rozbieżności pomiędzy normatywnym i faktycznym stanem wyposażenia jednostek 
w sprzęt specjalistyczny, ale Komendant podejmował działania zmierzające do 
pozyskania środków finansowych, w celu uzupełnienia braków. 

4. Organizacja krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 
w zakresie dotyczącym ratownictwa technicznego i chemiczno-
ekologicznego 

W badanym okresie, Komendant Wojewódzki PSP ustanowił koordynatorów PSP 
ds. ratownictwa technicznego oraz ratownictwa chemicznego i ekologicznego. 

       (dowód: akta kontroli tom II str. 1-2) 

W latach 2015 – 2017 (I półrocze) Komendant Wojewódzki PSP prowadził w 
formie pisemnej dokumentację funkcjonowania KSRG, w tym dotyczącą zagrożeń 
związanych z przygotowaniem i ekspedycją TN z ZDR54 ZZR55 obejmującą 
analizę:  

 zagrożeń, uwzględniającą ustalenia poszczególnych powiatów województwa 
mazowieckiego oraz powiatów sąsiednich,  

 zabezpieczenia operacyjnego, określającą zadania specjalistycznych grup 
ratownictwa technicznego oraz chemicznego i ekologicznego z uwzględnieniem 
czasów przybycia zespołów ratowniczych oraz liczby zdarzeń, 

                                                      
54 Zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. 
55 Zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. 
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 gotowości operacyjnej, prowadzonej na bieżąco przez służbę dyżurną 
Stanowiska Kierowania KW PSP, poprzez sprawdzanie minimalnych obsad 
osobowych w komendach powiatowych/miejskich PSP oraz osiągnięcie 
zadeklarowanego poziomu gotowości specjalistycznych grup ratowniczych, 

 ćwiczeń ratowniczych, prowadzonych przynajmniej raz w roku na podstawie 
planu ćwiczeń,  

 działania ratowniczego sporządzaną dla zdarzeń określonych w § 42 ust. 3 
rozporządzenia o KSRG, której zakres tematyczny obejmował zagadnienia 
ujęte w Załączniku nr 13 do rozporządzenia. Ponadto w badanym okresie 
sporządzano zbiorcze zestawienia analiz działań ratowniczych, 

 wojewódzkiego planu ratowniczego, aktualizowanego co najmniej raz w roku, w 
trybie określonym dla jego opracowania, zatwierdzanego przez Wojewodę 
Mazowieckiego, po uprzednim zaopiniowaniu przez Komendanta Głównego 
PSP, 

 dokumentacji odwodu operacyjnego Mazowieckiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP56 zorganizowanego jako Mazowiecka Brygada 
Odwodowa, w tym centralnego odwodu operacyjnego.  

Dokumentacja dotycząca funkcjonowania KSRG była aktualizowana w okresie 
objętym kontrolą oraz uwzględniała każdorazowo elementy rozporządzenia 
o KSRG.  
Komendant Wojewódzki PSP nadzorował prawidłowość prowadzenia w podległych 
jednostkach PSP dokumentacji funkcjonowania KSRG na terenie powiatów 
województwa mazowieckiego, w szczególności poprzez: 

 opiniowanie powiatowych planów ratowniczych, po zapoznaniu się z analizą 
zagrożeń i zabezpieczenia operacyjnego poszczególnych jednostek samorządu 
terytorialnego,  

 codzienne raportowanie poziomu gotowości sił i środków na terenie 
poszczególnych powiatów, 

 sporządzanie sprawozdań z realizacji planu ćwiczeń Mazowieckiej Brygady 
Odwodowej, w tym udziału w ćwiczeniach poszczególnych komend 
powiatowych/miejskich, 

 analizę dokumentacji konkretnych zdarzeń ratowniczych mających miejsce na 
obszarze właściwym dla danych komend.  

(dowód: akta kontroli tom III str. 14-15,20-21) 

Komendant Wojewódzki PSP opracował plan ratowniczy dla województwa 
mazowieckiego57, który Wojewoda Mazowiecki zatwierdził 21 października 
2016 r.58 wskazując, że został skorelowany z planem zarządzania kryzysowego 
województwa mazowieckiego. WPR poprzedzony był wcześniejszymi planami 
ratowniczymi, obowiązującymi w całym okresie objętym kontrolą i aktualizowanymi 
co najmniej raz w roku w trybie określonym dla ich opracowania. Opracowanie 
WPR poprzedzono dokonaniem analizy zagrożeń oraz analizy zabezpieczenia 
operacyjnego, z uwzględnieniem planów sieci podmiotów KSRG i rozmieszczenia 
na obszarze województwa sprzętu specjalistycznego w ramach KSRG. WPR 
zawierał elementy wymagane w § 7 ust. 2 rozporządzenia o KSRG. Ujęto w nim 
zagadnienia związane z zaistnieniem i neutralizowaniem awarii przemysłowych 
oraz działania z zakresu ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego. 
Wskazano zasady i procedury ratownicze, m.in. zasady postępowania jednostek 
ochrony przeciwpożarowej, w związku ze zdarzeniami na drogach.  

                                                      
56 Ustaloną rozkazem nr 3/2016 KW PSP z 28 kwietnia 2016 r. 
57 Dalej także: WPR. 
58 Pismo znak: WBZK-I.6330.47.2016 z 21 października 2016 r. 
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       (dowód: akta kontroli tom III str. 1-16,22-28,34-53,63-66) 

Badanie czterech, z 38 powiatowych planów ratowniczych, na terenie których 
zlokalizowano zakłady z TN59 (płockiego, nowodworskiego, wołomińskiego oraz 
warszawskiego zachodniego) wykazało, że zostały one zatwierdzone przez 
właściwego starostę, podlegały aktualizacji co najmniej raz w roku w trybie 
określonym dla ich opracowania60, zawierały wszystkie wymagane elementy 
określone w § 7 ust. 2 rozporządzenia o KSRG. Nie stwierdzono uchybień 
i odstępstw od wprowadzonego trybu ich opracowywania i opiniowania. W planach 
ujęto zagadnienia związane z zaistnieniem i neutralizowaniem awarii 
przemysłowych oraz działania z zakresu ratownictwa specjalistycznego. Zawierały 
one dane teleadresowe wszystkich wymaganych podmiotów. Analiza aktualności 
danych w nich zawartych61 wykazała, że:  

 w jednym przypadku dane kontaktowe dotyczące numeru telefonu jednostki 
OSP nie wchodzącej w skład KSRG były nieaktualne62,  

 w drugim przypadku nie uzyskano połączenia z numerem właściwej OSP63. 
       (dowód: akta kontroli tom III str. 15-16,239-240,260-324)      

Ocena zagrożeń na obszarze województwa ustalona została w oparciu o stopień 
zagrożenia poszczególnych powiatów znajdujących się na terenie województwa 
oraz powiatów graniczących. Charakterystyka zagrożeń związana z infrastrukturą 
drogową zawierała wymagane elementy dla dokonania oceny zagrożeń 
województwa, stwarzając tym samym właściwe przygotowanie jednostek KRSG do 
działań ratowniczych. 

Badaniem objęto opracowanie oceny zagrożenia na obszarze czterech powiatów 
na terenie których zlokalizowano ZDR i ZZR. Stwierdzono, że KW PSP posiadała 
zweryfikowaną dokumentację oceny stopnia zagrożenia gmin, wchodzących 
w skład danego powiatu, przygotowaną według metodologii zawartej w załączniku 
nr 1 do rozporządzenia o KSRG. Ocena zagrożenia na obszarze województwa 
wynikała z danych zawartych w analizie zagrożeń poszczególnych powiatów, 
w tym związanych z funkcjonowaniem zakładów przemysłowych o dużym 
i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz zakładów 
podprogowych oraz infrastruktury komunikacyjnej i transportowej. Zawierała ona 
zagrożenia drogowe wynikające z centralnej lokalizacji województwa, przecinaniu 
się szlaków drogowych, istnienia centrów logistycznych, ruchu tranzytowego oraz 
zagrożenia w transporcie materiałów niebezpiecznych (w ruchu drogowym 
i kolejowym), mogące zostać spotęgowane awariami i katastrofami środków 
transportu drogowego przewożącymi substancje i materiały niebezpieczne64. 

                                                      
59 Dalej także: powiatowe plany ratownicze lub PPR. 
60 Aktualizowanie badanych PPR w latach 2015-2016 poprzedzone było pozytywnymi opiniami KW PSP, odpowiednio 30 

kwietnia 2015 r. i 6 czerwca 2016 r.  
61 W oparciu o uzyskane połączenia telefoniczne lub brak uzyskania takiego połączenia, wykonywanych ze służbowego 

numeru telefonu kontrolującego. 
62 Jednostka OSP Słupno nie wchodząca do KSRG zlokalizowana na terenie powiatu wołomińskiego. Po nawiązaniu 

połączenia, osoba dysponująca wskazanym w PPR numerem telefonu kontaktowego potwierdziła nieaktualność 
przedmiotowego numeru i nie potrafiła wskazać aktualnego telefonicznego numeru kontaktowego do ww. jednostki OSP. 

63 Jednostka OSP Leoncin nie wchodząca w KSRG zlokalizowana na terenie powiatu nowodworskiego. Numer kontaktowy 
pozostawał aktywny, połączenie przekierowywane do poczty głosowej, brak możliwości skutecznej weryfikacji numeru. 

64 W dokumencie wskazano, że PSP nie została wskazana w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 
niebezpiecznych jako władza właściwa w zakresie nadzoru lub kontroli przewozu towarów niebezpiecznych z czym 
wiązało się, iż wygasła delegacja ustawowa dotycząca przeprowadzenia kontroli drogowego transportu towarów 
niebezpiecznych. Z uwagi na fakt, iż nie ma podstaw prawnych do prowadzenia czynności kontrolnych w tym zakresie, 
oraz nie ma obowiązku zgłaszania przewozu do właściwych jednostek PSP nie posiada aktualnych i potwierdzonych 
danych dotyczących tras przewozu towarów niebezpiecznych. Powyższe trasy ukazane na mapie Mazowsza (załącznik 
do Analizy zagrożeń) wskazują jedynie na potencjalne trasy przewozu tych towarów, uwzględniające lokalizację zakładów 
wykorzystujących je do produkcji. Z prowadzonej analizy przewozów wynika, iż najbardziej newralgicznymi miejscami w 
transporcie materiałów niebezpiecznych są skrzyżowania głównych tras przelotowych, mosty i wiadukty. Z dokonanego 
rozpoznania wynika, iż decydującym dla skali zagrożeń miejscowych, mogącym powodować również zagrożenia 
powszechne dla ludności zamieszkałej w pasie 5 km od tras przewozu, jest przewóz materiałów toksycznych - przede 
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Dotyczyła ona również potencjalnych zdarzeń związanych z infrastrukturą 
techniczną, polegających na awariach magistrali i sieci gazowych spowodowanych 
ich uszkodzeniami. 

 (dowód: akta kontroli tom III str. 2-4,216-236,325-326) 

Analiza zabezpieczenia operacyjnego na obszarze województwa uwzględniała 
specyfikę prowadzenia akcji ratowniczych związanych z awariami przemysłowymi. 
Wskazywała ona miejsca, obiekty i tereny o utrudnionych warunkach prowadzenia 
działań ratowniczych, w tym: ZDR i ZZR. We wnioskach wynikających z analizy 
wskazano m.in. na:  

 konieczność doposażenia jednostek z terenu województwa w normatywny, 
nowoczesny sprzęt zapewniający skuteczne wypełnianie zadań (głównie sprzęt 
gaśniczy i specjalistyczny, neutralizatory i sorbenty, środki ochrony 
indywidualnej, drabiny i podnośniki mechaniczne), w tym zapewniający 
realizację zadań związanych z ratownictwem specjalistycznym, 

 potrzebę poprawy operacyjnego zabezpieczenia w zakresie informatyki  
i łączności, 

 dążenie do stałego podnoszenia poziomu i stanu wyszkolenia ratowników do 
działań ratowniczych na poziomie specjalistycznym, 

 realizację inwestycji i modernizacji obiektów jednostek organizacyjnych PSP, 
celem zapewnienia warunków efektywnego dowodzenia i koordynacji działań 
ratowniczych.  

       (dowód: akta kontroli tom III str. 17,20-28,32-33) 

Komendant Wojewódzki PSP, w ramach organizacji KSRG na obszarze 
województwa, ustalił obszary chronione dla specjalistycznych grup ratowniczych 
oraz dysponowanie sił i środków specjalistycznych grup ratowniczych i odwodów 
operacyjnych na podstawie przeprowadzonej analizy zabezpieczenia 
operacyjnego województwa, co było podstawą ujęcia zagadnienia w WPR.  
W ramach organizacji obszarów chronionych, ustalono obszary dla ratownictwa 
technicznego oraz chemicznego i ekologicznego jako szczególnie istotnego 
z punktu widzenia działań ratowniczych związanych z awariami przemysłowymi.  

       (dowód: akta kontroli tom III str. 18,74-85) 

W związku z brakiem na terenie województwa mazowieckiego parkingów65, na 
które mogą być usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne, Komendant 
Wojewódzki PSP podejmował następujące działania: 

 w wydawanych opiniach, stanowiących element składowy wniosków 
o uzyskanie zezwolenia na realizację danej inwestycji drogowej, poddawał 
kontroli liczbę i usytuowanie miejsc postojowych dla pojazdów przewożących 

                                                                                                                                    
wszystkim chloru i amoniaku - do zakładów pracy w dużych ośrodkach miejskich, głównie Warszawy i rejonu Piaseczna 
oraz Radomia, Płocka, Ostrołęki, Siedlec i Ciechanowa. Z analizy częstotliwości dowozu do zakładów chloru i amoniaku 
wynika, iż transporty chloru - każdorazowo w ilości kilku ton w pojemnikach 600-800 kg - mają miejsce w Warszawie 
średnio ok. 10 razy w miesiącu. Odpowiednio amoniaku w autocysternach 2 - 4 razy w miesiącu, w butlach w niewielkich 
ilościach (rzędu 100-200 kg) - 10 razy w miesiącu. Transport innych materiałów TSP takich jak dwutlenek siarki, 
fluorowodór, fosgen dowożonych do zakładów Warszawy jest nieznaczny - kilka razy w roku w niewielkich ilościach. Z 
dokonanej analizy przewozu chloru przez Warszawę wynika, iż miejscem najbardziej zagrożonym z uwagi na 
częstotliwość przejazdów transportów z chlorem lub pustymi pojemnikami są rejony zjazdów i wjazdów na wiadukty mostu 
przy Trasie Łazienkowskiej. Problemem jest także transport tranzytowy materiałów niebezpiecznych - wymiernie 
nieokreślony z uwagi na brak monitorowania przewozów w skali kraju - prowadzony trasami drogowymi w obrębie dużych 
ośrodków miejskich.  
Ponadto w Analizie zagrożeń wskazano, że na terenie województwa mazowieckiego nie ma ani jednego parkingu, na 
który będą usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne, spełniającego wymagania określone w rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są 
usuwane są pojazdy przewożące towary niebezpieczne. 

65 Spełniających wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w 
sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne. 
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materiały niebezpieczne, zlokalizowanych na Miejscach Obsługi Podróżnych66 
oraz wskazywał na konieczność usytuowania w pasie drogowym lub w jego 
pobliżu jednego parkingu przeznaczonego dla pojazdów przewożących 
materiały niebezpieczne. Dodatkowo wskazywał na konieczność uzgodnienia  
z KW PSP lokalizacji ww. parkingu oraz precyzował zakres wymagań, jakie 
muszą zostać spełnione67. 

 z inicjatywy Komendanta 68 powołany został przez Wojewodę Mazowieckiego69 
Zespół doradczy do spraw transportu towarów niebezpiecznych na terenie 
województwa mazowieckiego.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 95-98,139-159,177-210) 

Celem prac Zespołu było przeanalizowanie zasad funkcjonowania transportu TN 
na terenie województwa, ustalenie sposobu wdrożenia wymagań bezpieczeństwa 
określonych w właściwych przepisach, opracowanie rozwiązań organizacyjno-
technicznych zapewniających parkingi dla usuwanych z ruchu pojazdów oraz  
zarekomendowanie Wojewodzie niezbędnych rozwiązań. W raporcie z prac 
Zespołu wskazano rekomendacje dotyczące m.in.:  

 utworzenia stałego Zespołu ds. przewozu TN jako organu doradczego 
Wojewody, 

 ustalenia zasad gromadzenia, prezentacji, wymiany i udostępniania danych 
statystycznych w obszarze przewozu TN,  

 ustalenia zasad wyznaczania tranzytowych (głównych) tras przewozu TN, 
szacowania ryzyka w celu wyboru optymalnej trasy przewozu oraz zasad 
wprowadzania ograniczeń w przewozie TN (stałych i czasowych), w tym 
sposoby prowadzenia nadzoru,  

 konieczności zapewnienia odpowiedniej liczby parkingów, na które będą 
usuwane pojazdy przewożące TN70, 

 zobowiązania inwestora, przez organ wydający decyzję o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej, do uzyskania uzgodnienia z KW PSP liczby 
i lokalizacji parkingów oraz ich wyposażenia w przypadku realizacji inwestycji 
drogowych dotyczących dróg klasy A i S,  

 utworzenia i zorganizowania właściwych procedur mających na celu 
wyznaczenie podmiotów prowadzących parkingi oraz wypracowanie 
rekomendacji do zmian stanu prawnego w zakresie wymagań, jakie powinny 
spełniać parkingi, na które usuwane są pojazdy przewożące TN,  

 wypracowania rekomendacji prawnych w zakresie prowadzenia nadzoru nad 
procesem przewozu TN w celu zapewnienia jednolitego systemu zarządzania 
przewozem i zagrożeniami z nim związanymi; 

Komendant Wojewódzki PSP, 5 kwietnia 2017 r. otrzymał z Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego projekt wystąpienia Wojewody kierowany do Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zmiany przepisów dotyczących 

                                                      
66 Dalej zwany MOP. 
67 Wytyczne, zalecenia i uwagi KW PSP w Warszawie, wydawane w oparciu o art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. h ustawy z dnia 10 

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 
2015 poz. 2031 ze zm.), stanowiły jedynie element wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizacji danej inwestycji 
drogowej i jako takie nie były ostatecznie wiążące dla organu wydającego takie decyzje (Wojewoda Mazowiecki). W ww. 
ustawie dokonano bowiem rozróżnienia na organy uzgadniające (czyli wydające zalecenia i uwagi w trybie wiążącym dla 
organu decyzyjnego) oraz organy opiniujące (czyli wydające zalecenia i uwagi w trybie niewiążącym dla organu 
decyzyjnego). 

68 Pismo z dnia 6 sierpnia 2015 r. znak WZ.0760.4.1.2015 z prośbą o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami ITD, 
UTK, Policji, Straży Granicznej, IOŚ, GDDKiA. 

69 Zarządzeniem nr 1054 z 8 października 2015 r. 
70 W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad bezpieczeństwa przewozu i możliwości powstania zagrożenia w ruchu. 

Parkingi na których możliwy będzie czasowy postój pojazdów, wynikający np. z obowiązkowych przerw w pracy kierowcy. 
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przewozu towarów niebezpiecznych, jako realizację rekomendacji zawartych ww. 
Raporcie. Komendant PSP zgłosił swoje uwagi do dokumentu71.  

 (dowód: akta kontroli tom II str. 84-91,95-96,161-176)   

Komendant Wojewódzki PSP, w badanym okresie, wydawał opinie do wniosków 
o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na podstawie art. 11d 
ust. 1 pkt 8 lit. h72 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w tym m.in. tras 
przewozu towarów niebezpiecznych. Badanie wybranych opinii73 w zakresie 
projektu i budowy drogi ekspresowej S274 oraz opinii Komendanta do 
Dokumentacji Bezpieczeństwa Tunelu75 zlokalizowanego w ciągu tejże drogi S2 
wykazało, że: 

 zanegowano przyjęcie kategorii A dla tego tunelu, dopuszczającej przewóz 
towarów niebezpiecznych bez ograniczeń. Komendant Wojewódzki PSP 
wskazał, w opinii z 11 kwietnia 2017 r., na konieczność sporządzenia oceny 
zagrożenia wybuchem dla przestrzeni tunelu, oceny zagrożenia związkami 
toksycznymi dla przestrzeni tunelu oraz na podstawie ww. ocen i wniosków 
z nich płynących, przyjęcie w projekcie tunelu stosownych rozwiązań w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia76. W konkluzji, Komendant w celu 
ujednolicenia wymagań bezpieczeństwa tunelu w zakresie zagrożeń 
związanych z przewozem TN wskazał, że należałoby dokonać jednoznacznej 
analizy i oceny ryzyka, wynikającego z całościowego dopuszczenia przewozu 
TN przez tunel, która w sposób nie budzący wątpliwości określi wartości ryzyka 
oraz przedstawi wymagania wyposażenia tunelu w środki techniczne, 

 w piśmie z 25 sierpnia 2017 r., Komendant Wojewódzki PSP jako organ 
nadzorujący organizację KSRG w województwie mazowieckim, uznał za 
zasadne wzięcie udziału w procesie sporządzania DBT. Komendant, oceniając 
realizację uwag zgłoszonych w kwietniu 2017 r. do treści rozwiązań techniczno-
budowalnych oraz DBT, w części dotyczącej możliwych do wystąpienia 
zagrożeń związanych z przypisaniem projektowanemu tunelowi drogowemu 
kategorii A przewozu TN przedstawił wątpliwości w zakresie treści DBT.  

 (dowód: akta kontroli tom II str. 177-216) 

Komendant Wojewódzki PSP nie posiadał informacji na temat wykonywanych na 
terenie województwa mazowieckiego przewozów oraz czynności ładunkowych 
związanych z TN, w miejscach publicznych na obszarze zabudowanym, a także na 
temat dłuższych postojów przewożących je pojazdów, w pobliżu miejsc 
zamieszkałych lub uczęszczanych przez ludzi.  
W ocenie Komendanta, wprowadzone od 2012 r. regulacje prawne w zakresie 
przewozów TW nie mają wpływu na realizację zadań związanych z KSRG, w tym 
w szczególności zadań określonych w § 16 rozporządzenia o KSRG. Ustanowienie 

                                                      
71 Do zakończenia kontroli NIK Komendant nie otrzymał projektu wystąpienia uwzględniającego uwagi celem uzgodnienia, 

zgodnie z treścią zawartą w piśmie Wojewody znak: WBZK-II.810.1.2016 z 4 kwietnia 2017 r. 
72 Ww. przepisie KW PSP nie jest precyzyjnie, „imiennie” wskazany, opiniował wniosek o uzyskanie zezwolenia na realizacje 

inwestycji drogowej jako tzw. inny organ od którego wymagana jest opinia na podstawie przepisów szczególnych. 
73 Opinia KW PSP z dnia 11 kwietnia 2017 r. (pismo znak: WZ.5565.1.2.2017) do wniosku o uzyskanie zezwolenia na 

realizację inwestycji drogowej. 
74 Zadanie „A” Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła Puławska 

(bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła) o długości ok. 4,6 km.  
75 Dokumentacja Bezpieczeństwa Tunelu (dalej DBT) przedłożona do opiniowania Komendantowi Wojewódzkiemu PSP 

pismem z 27 czerwca 2017 r. (znak: 1208-2017/TM/SB/E344). 
76 Ponadto w przedłożonym Komendantowi Wojewódzkiemu PSP opracowaniu pn. Dokumentacja Bezpieczeństw Tunelu 

jego autor zaproponował szereg dodatkowych rozwiązań, ze wskazaniem braku możliwości ich realizacji z powodu nie 
objęcia ich kontraktem na realizację inwestycji. Wśród rozwiązań wskazano, w szczególności: wprowadzenie rozwiązań z 
zakresu identyfikacji towarów dużego ryzyka (w tym system śledzenia przesyłek), stworzenie systemu miejsc postojowych 
oraz parkingów dla środków przewozu drogowego TN (sprawnych oraz wymagających usunięcia z powodu stwarzania 
zagrożenia w ruchu drogowym); preselekcja pojazdów, realizowana w sposób skoordynowany przez jednostki ITD oraz 
Policji.      
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przez ustawodawcę organów kontrolnych ruchu drogowego z założenia miało 
oddzielić tryb i zakres dokonywania kontroli od zadań i czynności ratowniczych. 
W uprzednim stanie prawnym nie zapewniono jednoznacznego podziału 
kompetencji organów dokonujących kontroli, co w konsekwencji powodowało 
powielanie tych samych dokumentów jak i powtarzanie czynności kontrolnych 
Obecnie organem realizującym zadania kontrolne przewozu TN jest ITD. 
Przypisanie tego zadania jednemu organowi stoi w zgodzie z ekonomiką 
funkcjonowania organów sprawujących nadzór nad przepisami prawa 
materialnego. Należy podkreślić, że przeprowadzanie kontroli pojazdów 
drogowych przewożących TN nie różni się w sposób znaczący od prowadzenia 
nadzoru nad pozostałymi środkami transportu drogowego, gdyż w kontroli tej nie 
chodzi tylko o wiedzę o możliwych zagrożeniach (każdorazowo określanych 
w dokumentacji przewozowej) lecz o wiedzę na temat stanu technicznego pojazdu, 
jego wyposażenia oraz poprawności dokumentacji przewozowej jak i wyposażenia 
oraz poziomu wyszkolenia kierowcy. Podkreślić należy, iż realizacja zadań w tym 
zakresie ma na celu minimalizację zagrożeń wypadkami i katastrofami drogowymi, 
a nie zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia poprzez zapobieganie pożarom 
i zagrożeniom miejscowym oraz ich likwidację. 
Ponadto Komendant Wojewódzki PSP wyjaśnił, że wiedzę o mających miejsce 
postojach i przeładunkach TN, w badanym okresie, uzyskiwał od prowadzących 
ZDR. Przedmiotową informację zawiera dokumentacja ZDR, gdyż bezpośrednio 
rzutuje na poziom ryzyka wystąpienia takiej awarii, co wymusza konieczność jej 
analizy i oceny pod kątem stosowanych w zakładzie zabezpieczeń technicznych 
i organizacyjnych. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 223-225, tom III str. 18,220-221)   

W latach 2015 - 2017 (I półrocze), KW PSP nie przekazywała do zarządców dróg 
informacji o brakach w oznakowaniu bądź o nieprawidłowym ich oznakowaniu, 
w związku z wykonywanym na terenie województwa przewozem TN, z powodu 
braku kompetencji w tym zakresie, jak również braku wiedzy o trasach przewozu 
TN. Jedyną informacją, jaka została przekazana przez KW PSP do zarządców 
dróg (do GDDKiA) była informacja o konieczności uwzględnienia w planach 
realizacji inwestycji drogowych parkingów, na które usuwane będą pojazdy 
przewożące TN. 
W ocenie Komendanta Wojewódzkiego PSP, zarządcy dróg i organy zarządzające 
ruchem na drogach województwa mazowieckiego, nie zapewnili optymalnych tras 
przewozu TN. Uwarunkowane to było brakiem wytyczenia stałych lub czasowych 
tras przewozu TN. KW PSP posiada jedynie ogólnie dostępną wiedzę na temat 
ograniczeń w przewozie TN77.  

       (dowód: akta kontroli tom I str. 228-230, tom III str. 19) 

W badanym okresie, podlegle jednostki organizacyjne PSP przekazały do  
KW PSP 14 informacji o zdarzaniach drogowych z udziałem substancji 
niebezpiecznych, stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla życia78, w tym 
w 2015 r. - 4, w 2016 r. – 5 i w I półroczu 2017 r. – 5. Czas reagowania na 
zdarzenie wynosił od czterech79 do 15 minut. Dominujące przyczyny 
poszczególnych zdarzeń to niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu 

                                                      
77 Np. na terenie m.st. Warszawy - przez tunel drogowy zlokalizowany w pasie Wisłostrady obowiązuje zakaz przewozu 

towarów niebezpiecznych. 
78 Przypadki zdarzeń określonych w § 39 ust. 7 rozporządzenia o KSRG, z udziałem chemicznych, wybuchowych, 

biologicznych, radiologicznych lub nuklearnych substancji niebezpiecznych stanowiących bezpośrednie zagrożenia dla 
życia. 

79 Zdarzenie na obszarze m.st. Warszawy. 
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drogowym80 (9 przypadków), a ponadto rozlanie substancji na drodze, polanie 
pojazdu substancją, rozszczelnienie butli ze sprężonym azotem. Skutki 
zaistniałych zdarzeń to, w szczególności: kolizje pojazdów, przewrócenie cysterny, 
naczepy ciągnika siodłowego, zanieczyszczenie powierzchni drogi i pojazdów 
uczestniczących w zdarzeniu, wydobywające się opary. Nie wystąpiły spory 
kompetencyjne pomiędzy zarządcą danej drogi, a jednostką PSP w zakresie 
usuwania skutków zdarzenia.  

       (dowód: akta kontroli tom III str. 237-238) 

W badanym okresie, Komendant Wojewódzki PSP zorganizował doskonalenie 
zawodowe i szkolenia w ramach KSRG obejmujące swym zakresem problematykę 
działań ratowniczych, w związku z wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej 
i usuwaniem jej skutków, a także przewozem TN. W ramach różnych szkoleń 
kwalifikacje zawodowe podnosiło 18 funkcjonariuszy KW PSP, w tym 
Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa oraz funkcjonariusze ze 
wszystkich komend powiatowych/miejskich z obszaru województwa 
mazowieckiego. Szkolenia i ich problematyka dotyczyły: 

 transportu TN, w tym drogowego, w ramach którego prezentowano 
skuteczność i bezpieczeństwo rozpoznawania oraz prowadzenia działań 
ratowniczo-gaśniczych podczas zdarzeń w transporcie TN (ADR)81; 
uczestnikami były: w 2015 r. - dwie osoby z KW PSP oraz 88 osób z komend 
podległych, w 2016 r., odpowiednio - trzy i 56 osób; 

 przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, 
nuklearnym i wybuchowych, w ramach którego przygotowywano 
do rozpoznawania i wykonywania czynności ratowniczych w sytuacjach 
zdarzeń o charakterze CBRNE82; uczestnikami były: w 2015 r. - jedna osoba 
z KW PSP oraz 58 osób z komend podległych, w 2016 r., odpowiednio - cztery 
i 35 osób; 

 ratownictwa chemicznego i ekologicznego, w ramach którego przygotowywano 
do bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych podczas zdarzeń 
z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych, biologicznych 
i promieniotwórczych wraz ze wskazaniem różnic prowadzonych działań 
ratowniczych w odniesieniu do zdarzeń typu CBRNE83; uczestnikami było: 
w 2015 r. - 40 osób z komend powiatowych/miejskich, w 2016 r. - jedna osoba 
z KW PSP oraz 39 osób komend podległych. 

Ponadto corocznie przeprowadzano szkolenia obsad stanowisk kierowania PSP, 
celem których było podnoszenie umiejętności wykonywania zadań dyspozytora na 
ww. stanowisku, a także współdziałanie ze służbami i podmiotami ratowniczymi 
oraz instytucjami współdziałającymi, w tym problematyka zagrożeń na obszarze 
chronionym84 - uczestnikami było: w 2015 r. - pięć osób z KW PSP oraz 94 osoby 
z komend podległych, w 2016 r. odpowiednio: dwie i 86 osób oraz w 2017 r. 51 
osób z komend powiatowych/miejskich PSP. 

                                                      
80 Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, utrata panowania nad pojazdem, zajechanie drogi przez 

inny pojazd, najechanie na bariery ochronne. 
81 W tym przedmiot szkolenia w szczególności dotyczył: uregulowań prawnych w zakresie TN (umowa ADR), a w sferze 

praktycznej rozpoznawania i oceny zagrożenia, identyfikacji TN, awaryjnego przemieszczanie TN. 
82 W tym przedmiot szkolenia w szczególności dotyczył: oznak i źródeł zagrożeń, zasad organizacji akcji i doboru środków, 

zabezpieczenia miejsca zdarzenia i wyznaczenia stref zagrożenia, prognozowania rozprzestrzeniania, ewakuacji 
poszkodowanych, dekontaminacji masowej.    

83 W tym przedmiot szkolenia w szczególności dotyczył: definiowania parametrów materiałów niebezpiecznych i identyfikacji 
(rozpoznawania) zagrożeń i okoliczności zdarzeń, ich wpływu na ludzi i środowisko, zasad działania urządzeń 
pomiarowych, ograniczania/likwidacji substancji niebezpiecznych, budowy i użytkowania zbiorników i opakowań, 
oznakowania cystern, pojazdów, zbiorników, rurociągów i stref zagrożenia.    

84 W tym przedmiot szkolenia w szczególności dotyczył: opisu i charakterystyki zagrożenia na obszarze chronionym, z 
uwzględnieniem występowania zakładów dużego ryzyka/zwiększonego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej, 
autostrad, dróg i innych szlaków transportowych oraz transportu substancji/towarów niebezpiecznych, dysponowania sił 
środków do poszczególnych rodzajów zagrożenia, zmian na obszarze zagrożonym po zadysponowaniu sił i środków. 
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       (dowód: akta kontroli tom III str. 327-340,349-364) 

Komendant Wojewódzki PSP, w ramach nadzoru, kontrolował podległe komendy, 
przy czym usystematyzowane regulacje w tym zakresie wprowadził 11 stycznia 
2017 r.85 w formie Zasad nadzoru nad realizacją doskonalenia zawodowego w 
komendach powiatowych/miejskich.  

       (dowód: akta kontroli tom II str. 224-231) 

Komendant Wojewódzki PSP wyjaśnił, że w bieżącym roku nadzór realizowany 
jest w formie wizytacji i obserwacji zajęć szkoleniowych, natomiast w latach 2015 - 
2016 odbywał się w postaci badania efektów procesu doskonalenia zawodowego 
poprzez inspekcje gotowości operacyjnej. 

       (dowód: akta kontroli tom II str. 222-224) 

W badanym okresie nadzór odnoszący się do organizowania szkoleń 
i doskonalenia zawodowego, w obszarze objętym kontrolą NIK, sprowadził się 
do przeprowadzenia: 

 dwóch kontroli w obszarze ratownictwa technicznego w 2016 r., które wykazały 
nieprawidłowości w zakresie prowadzonej dokumentacji szkoleniowej  oraz 
jednej kontroli w 2017 r., która nie wykazała nieprawidłowości; 

 dwóch kontroli w obszarze kwalifikowanej pierwszej pomocy w 2017 r., 
z których jedna wykazała nieprawidłowości dotyczące niepowołania 
Powiatowego Koordynatora Ratownictwa Medycznego, braku planowanych 
ćwiczeń dla jednostek KSRG, braku ważnych zaświadczeń z KPP u czterech 
funkcjonariuszy.  

W związku z ustaleniami ww. kontroli, wykazującymi nieprawidłowości, wdrożono 
skuteczne działania naprawcze.  

       (dowód: akta kontroli tom III str. 341-344) 

Wprowadzenie, z początkiem 2017 r., Zasad nadzoru wiązało się z realizacją do 
19 września br. 21 czynności nadzorczych (kontroli) przez Komendanta 
Wojewódzkiego PSP w podległych jednostkach, w tym: 10 - do 30 czerwca 2017 r. 
i 11 po tej dacie, prowadzonych w formie obserwacji zajęć dydaktycznych 
doskonalenia zawodowego.  

       (dowód: akta kontroli tom II str. 222-223)   

Uwaga NIK dotyczy braku aktualności wybranych danych teleadresowych dwóch 
jednostek nienależących do KSRG, ujętych w powiatowych planach ratunkowych 
(PPR)86. 

Komendant Wojewódzki PSP wyjaśnił, iż w związku z rocznym terminem 
aktualizacji PPR dane teleadresowe jednostek w nich ujętych mogą ulec zmianie, 
bo aktualizacja nie odbywa się na bieżąco, a w trybie opracowywania i nie wpływa 
na sposób alarmowania jednostek.  

       (dowód: akta kontroli tom II str. 426-427)   

Zdaniem NIK, dane teleadresowe zawarte w PPR powinny być aktualizowane na 
bieżąco, właśnie ze względu na zapewnienie jak najszerszego zasięgu 
alarmowania.  

Komendant Wojewódzki PSP właściwie zorganizował na obszarze województwa 
mazowieckiego krajowy system ratowniczo - gaśniczy w zakresie dotyczącym 
ratownictwa technicznego oraz chemicznego i ekologicznego.  
 

                                                      
85 Zarządzenie Nr 2/2017 Komendanta Mazowieckiego PSP z 11 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad nadzoru nad 

realizacją doskonalenia zawodowego w KP(M) PSP województwa mazowieckiego. 
86 Powiatowe plany ratunkowe powiatów wołomińskiego i nowodworskiego. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.  
o Najwyższej Izbie Kontroli87, wnosi o: 

1) sporządzanie zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych dla wszystkich 
zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,  
a w przypadku odstąpienia od ich sporządzenia - pisemnego uzasadnienia, 

2) udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o przyjętych 
zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych oraz uzasadnienia,  
w przypadku odstąpienia od ich sporządzenia,  

3) kontynuowanie działań mających na celu wyposażenie jednostek 
organizacyjnych PSP na poziomie zgodnym z normatywem. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie 
umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od 
dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK  
w Warszawie.  

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych 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. 

 

Warszawa,        października 2017 r. 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura NIK w Warszawie  

 

 
 

Kontrolerzy: 

 
Grzegorz Kapela 
Główny specjalista k.p. 

 

 

Tomasz Świstak 
Główny specjalista k.p. 

 

                                                      
87 Dz. U. z 2017 r., poz. 524.  
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