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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli 
P/16/037 – Organizacja i przygotowanie do działań ratowniczych na autostradach i drogach 
ekspresowych.  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 

Kontrolerzy Kontrolę przeprowadzili, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli1: 

1. Krzysztof Hofman – starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli                
nr  LZG/61/2016 z dnia 14.09.2016 r. 

2. Marzena Mielcarek – specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli                              
nr LZG/62/2016 z dnia 14.09.2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, ul. J. Kasprowicza, kod 
pocztowy 65-074, nr statystyczny 971181857, zwana w dalszej części niniejszego 
wystąpienia „KM PSP” lub „Komendą”. 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze jest, od dnia 
1.02.2013 r. bryg. Dariusz Mach. 

 (dowód: akta kontroli str. 6-10) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia2 działania Komendanta Miejskiego Państwowej 
Straży Pożarnej w Zielonej Górze na rzecz organizacji prowadzenia działań ratowniczych 
na drogach ekspresowych w kontrolowanym okresie (2015 – I połowa 2016 r.).  

Przyjęte w Komendzie zasady i organizacja prowadzenia działań ratowniczych na drogach 
ekspresowych były spójne i pozwalały na ich sprawne prowadzenie, a przyjęte rozwiązania 
dotyczące wymiany informacji i koordynowania działań między służbami ratowniczymi 
umożliwiały ich skuteczną realizację. Wyposażenie podległych jej jednostek krajowego 
systemu ratowniczo – gaśniczego (ksrg) i wyszkolenie ratowników były zgodne 
z normatywami. Średni czas dojazdu na miejsce zdarzenia wynosił 8 minut i odpowiadał 
przyjętym założeniom dla drogi ekspresowej S-3. 

Komenda właściwie współdziała z innymi podmiotami w ramach akcji ratowniczych, w tym 
z zarządcą drogi ekspresowej S-3. Współuczestniczyła ponadto w inicjatywie związanej 
ze wsparciem osób dotkniętych konsekwencjami zdarzeń drogowych, unieruchomionych 
w zatorach i korkach drogowych, co zdaniem NIK stanowi – wobec braku uregulowania tej 
kwestii przez prawodawcę – przykład dobrej praktyki. 

Stwierdzona w toku kontroli nieprawidłowość, tj. nie sporządzanie i nie przekazywanie 
właściwym organom samorządowym wniosków z przeprowadzanych analiz zagrożeń oraz 
analiz zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu, miała charakter formalny.  

                                                 
1 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096, ze zm. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie  

oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja i prowadzenie działań ratowniczych na autostradach 
i drogach ekspresowych przez jednostki ksrg 

1.1. Stan organizacyjny ksrg na terenie powiatu  

W skład Komendy, na obszarze powiatu3, w ramach ksrg wchodziły, na dzień 30 czerwca 
2016 r., dwie jednostki ratowniczo – gaśnicze (JRG) w Zielonej Górze, jedna JRG 
w Sulechowie, dziewiętnaście jednostek ochotniczych straży pożarnych (OSP) oraz jednostka 
organizacyjna Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Czerwieńsku.  

(dowód: akta kontroli str. 11-31)  

Do JRG położonych w Zielonej Górze i w Sulechowie, na dzień 30 czerwca 2016 r., 
przypisanych było łącznie 113 osób (odpowiednio 42 w JRG nr 1 w Zielonej Górze, 37 w JRG 
nr 2 w Zielonej Górze, 34 w JRG w Sulechowie). Ogólna liczba członków OSP w wieku 18-65 
lat wynosiła 581, z czego w gotowości ogólnej były 424 osoby (73% ogółu). W przypadku 
ratownictwa technicznego i drogowego dyspozycyjność roczna w jednostkach OSP ogółem 
na obszarze powiatu zielonogórskiego wynosiła 212 osób (36,5% ogółu członków), natomiast 
w odniesieniu do ratownictwa medycznego 93 osoby (16% ogółu). 

(dowód: akta kontroli str. 30-31) 

Lokalizacja jednostek ksrg uwzględniała aspekt wielkości obszarów chronionych. 
W przypadku jednostek PSP ustalono 38 obszarów, dla których prawdopodobny czas 
przybycia do zdarzeń wynosi do 8 minut oraz 53 obszary z czasem przybycia do 15 minut. 
Dla JRG określonych zostało 21 punktów z czasami dojazdu do 8 minut (4 dla JRG nr 1 
w Zielonej Górze, 6 dla JRG nr 2 w Zielonej Górze oraz 11 dla JRG w Sulechowie) oraz 
53 punkty z czasami dojazdu do 15 minut (15 dla JRG nr 1 w Zielonej Górze, 12 dla JRG nr 2 
w Zielonej Górze oraz 26 dla JRG w Sulechowie). W przypadku OSP wchodzących w skład 
KSRG określono 49 obszarów, dla których czas dojazdu wynosi do 8 minut oraz 91 z czasem 
dojazdu do 15 minut. Liczba punktów z czasami dojazdu OSP do 8 minut wynosiła 49, 
natomiast z dojazdem do 15 minut - 91.  

(dowód: akta kontroli str. 46) 

Z opracowania sporządzonego przez Komendę na zlecenie Komendy Wojewódzkiej PSP 
w Gorzowie Wlkp. w 2014 roku4, wynika, że 14,7% powiatu stanowi powierzchnię chronioną 
(przez JRG PSP oraz OSP należące do ksrg) do 8 minut, natomiast 71,4% powiatu - do 15 
minut5. Opracowanie powyższe nie odnosi się jedynie do sytuacji na drogach, ale do 
wszystkich rodzajów miejscowych zagrożeń. 

 (dowód: akta kontroli str. 178-179) 

Droga ekspresowa S-3 na terenie powiatu zielonogórskiego stanowi w większości obszar 
z dojazdem do 15 minut, a na odcinku od Raculi do Zawady – do 8 minut. 

(dowód: akta kontroli str. 69, 137-140) 

 

 

                                                 
3 Właściwość miejscowa Komendy obejmowała powiat grodzki (miasto na prawach powiatu) Zielona Góra oraz powiat ziemski 

Zielona Góra. 
4 W okresie od początku 2015 r. do końca I połowy 2016 r. opracowania tego typu nie były sporządzane. 
5 W odniesieniu do udziału chronionej ludności wskaźnik ten wynosił 87,8% dla czasu dojazdu do 8 minut i 97,7% dla czasu 

dojazdu do 15 minut. 

Opis stanu  

faktycznego 
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1.2. Organizacja i realizacja działań ratowniczych na autostradach i drogach 
ekspresowych 

Analizy zabezpieczenia operacyjnego i zagrożeń województwa oraz wnioski z tych 
analiz 

W Komendzie opracowano analizę zagrożeń i zabezpieczenia operacyjnego na terenie 
powiatu zielonogórskiego i miasta Zielona Góra (analiza), którą w okresie objętym kontrolą 
aktualizowano dwukrotnie (26 lutego 2015 r. i 3 marca 2016 r.). Analiza ta została 
opracowana z uwzględnieniem wymogów § 8 ust. 4 i 5 oraz § 9 rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad 
organizacji krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego6 (rozporządzenie o ksrg). 

 (dowód: akta kontroli str. 32-140) 

Zgodnie z § 8 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia o ksrg, w analizie uwzględniono obszary, 
dla których prawdopodobny czas przybycia do zdarzenia pierwszych i kolejnych sił i środków 
podmiotów ratowniczych wynosi odpowiednio do 8 i do 15 minut7, w celu wyznaczenia 
dla nich obszarów chronionych lub ich zmiany. Wspomniane czasy dojazdu wyszczególniono 
dla PSP i OSP należących do ksrg. W analizie ujęto również zagadnienia dotyczące 
ratownictwa technicznego łącznie dla wszystkich rodzajów miejscowego zagrożenia.  

(dowód: akta kontroli str. 46-70, 89-127, 132-140) 

W analizie wskazano miejsca, obiekty i tereny o utrudnionych warunkach prowadzenia działań 
i zawarto ogólną charakterystykę infrastruktury komunikacyjnej (w tym drogi ekspresowej S-3), 
jednak bez informacji na temat ewentualnych utrudnień związanych z dotarciem na miejsce 
zdarzenia na drodze S-3 w założonym przedziale czasowym (8 i 15 minut). W analizie 
uwzględniono natomiast możliwe trasy dojazdu najbliżej położonych jednostek krsg w celu 
uzyskania najkrótszych czasów dojazdu do miejsca zdarzenia. Jednostki te zostały 
wyznaczone do wyjazdu w procedurach alarmowania i dysponowania. 

(dowód: akta kontroli str. 71, 130) 

Komendant wyjaśnił, że jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu Komendy co roku biorą 
udział w około 2500-3000 zdarzeń, z czego zdarzenia na drodze S-3 stanowią niewielki 
procent, dlatego w analizie zagrożeń i zabezpieczenia operacyjnego na terenie powiatu 
zielonogórskiego i miasta Zielona Góra czasy dojazdu są potraktowane całościowo bez 
szczególnego wyszczególnienia drogi S-3. 

(dowód: akta kontroli str. 173 -177) 

Dla odcinka drogi S-3 od Międzyrzecza do Sulechowa ustalono, że w przypadkach 
nieprecyzyjnych, niedokładnych zgłoszeń miejsca zdarzenia uruchamiane będą równocześnie 
podmioty ratownicze PSP z dwóch kierunków, a działaniami będzie dowodził pierwszy 
przybyły na miejsce dowódca JRG.  

 (dowód: akta kontroli str. 355-356) 

W celu uzyskania krótszych czasów dojazdu na miejsce zdarzenia, poprzez ustalenie 
jednostek ksrg z sąsiednich powiatów, które będą dysponowane do zdarzenia, zostały 
ustalone obszary pomocy wzajemnej z sąsiednimi komendami PSP spoza obszaru powiatu 
zielonogórskiego (Komendy Powiatowe PSP w Nowej Soli, Żaganiu, Żarach, Krośnie 
Odrzańskim, Świebodzinie)8. 

(dowód: akta kontroli str. 32-140, 157-172) 

                                                 
6 Dz. U. Nr 46, poz. 239. 
7 Dla specjalistycznych grup, w tym ratownictwa technicznego i ratownictwa chemiczno–ekologicznego czasy przybycia do 

zdarzenia zostały rozpisane w podziale do 30, do 60 i do 90 minut. 
8 Porozumienia związane z udzielaniem pomocy wzajemnej w celu zwiększenia poziomu pokrycia ochroną w założonych 

czasach dojazdu były zawierane również z Komendami PSP spoza województwa lubuskiego, np. z Komendą PSP 
w Wolsztynie (województwo wielkopolskie). 
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Powiatowy plan ratowniczy  

Powiatowy plan ratowniczy (PPR) został zatwierdzony w marcu 2016 roku przez starostę 
powiatu zielonogórskiego oraz prezydenta miasta Zielona Góra, po zasięgnięciu opinii 
Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. W okresie objętym kontrolą plan był 
aktualizowany dwukrotnie (5 marca 2015 r. i 15 marca 2016 r.). Zakres aktualizacji obejmował 
weryfikację całości planu, zmianę danych demograficznych oraz wyposażenia sprzętowego 
PSP i OSP, zmianę wykazu podmiotów realizujących działania wspierające wynikające 
z porozumień, a także zmianę zbioru zalecanych zasad i procedur ratowniczych9.  

(dowód: akta kontroli str.180-256) 

W dokumencie zawarto procedurę postępowania w zakresie akcji ratownictwa 
komunikacyjnego. W ramach przyjętego schematu postępowania jednostek ksrg podczas 
akcji ratowniczej wyszczególniono czynności dyspozytora PSK10, a także tok postępowania na 
miejscu działań. Ponadto opracowano procedurę dysponowania jednostek przez Stanowisko 
Kierowania w Zielonej Górze, która odnosiła się do jednostek organizacyjnych PSP oraz OSP 
z terenu powiatu zielonogórskiego. Procedura obejmowała opis zadań i realizowanych 
czynności w przypadku przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu w obrębie drogi ekspresowej S-311. 
Określono, które jednostki ksrg będą kolejno wysyłane do zdarzenia na wspomnianej drodze. 
W zakresie dysponowania sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej opracowana 
została procedura, której celem było m.in. określenie minimalnego poziomu sił i środków 
jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu KM PSP Zielona Góra dysponowanych przez 
MSK12 w I rzucie, umożliwiającego podjęcie skutecznych działań ratowniczych.  

(dowód: akta kontroli str. 193, 242-256) 

W odniesieniu do możliwości taktycznych, dla wszystkich jednostek zarówno PSP i OSP 
w ksrg dokonano ustalenia danych dotyczących: pojazdów pożarniczych, pomp pożarniczych, 
agregatów prądotwórczych, sprzętu do cięcia, sprzętu hydraulicznego i pneumatycznego, 
sprzętu ratownictwa medycznego, sprzętu ODO, sprzętu wykrywczego i pomiarowego, 
sprzętu pływającego i do ratownictwa na wodach, ubrań specjalistycznych, działek wodno–
pianowych oraz zbiorników wodnych, a także namiotów pneumatycznych i nagrzewnic.  

(dowód: akta kontroli str. 194-241) 

Dyspozycyjność ratowników medycznych, zarówno dla jednostek PSP, jak i OSP, 
przedstawiona została natomiast w analizie zagrożeń i zabezpieczenia operacyjnego.  

(dowód: akta kontroli str.30-31,43-44, 86-88) 

Zasady powiadamiania i współdziałania podmiotów na obszarze powiatu podczas 
działań ratowniczych  

Zasady powiadamiania i współdziałania podmiotów na obszarze powiatu podczas działań 
ratowniczych zostały opisane w opracowanym przez Komendę Powiatowym Planie 
Ratowniczym. Ponadto, w okresie objętym kontrolą w Komendzie stosowano uregulowania 
zawarte w opracowanych przez Komendę Główną PSP Zasadach organizacji łączności 
alarmowania, powiadamiania, dysponowania oraz współdziałania na potrzeby działań 
ratowniczych, a także w Metodyce postępowania podczas organizacji łączności na potrzeby 
kierującego działaniem ratowniczym. W ww. dokumentach określono ogólne zasady 
organizacji łączności na potrzeby kierującego działaniem ratowniczym, zasady organizacji 
łączności na potrzeby kierującego działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym, 

                                                 
9 W PPR zawarto m.in. wykazy i karty zadań realizowanych przez podmioty ratownicze i inne podmioty mogące wspomagać 

organizację działań ratowniczych (m.in. służb ratownictwa medycznego, Policji i zarządców dróg).  
10 Powiatowe Stanowisko Kierowania. 
11 Zdarzenia na drodze S-3 kwalifikowane były w ramach kategorii miejscowego zagrożenia w komunikacji lotniczej, drogowej , 

kolejowej i wodnej. 
12 Miejskie Stanowisko Kierowania. 
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taktycznym i strategicznym, sposób organizacji łączności w sieciach radiowych UKF PSP 
wykorzystywanych podczas prowadzenia działań ratowniczo–gaśniczych, a także 
przedstawiono organizację łączności na potrzeby wymiany informacji z innymi służbami. 
Na poziomie województwa dokonane zostało uszczegółowienie obejmujące rozpisanie 
kolejności przydziału kanałów ratowniczo–gaśniczych dla powiatów województwa lubuskiego. 
Sporządzono również schematy przydziału kanałów łączności dla jednostek straży pożarnej 
biorących udział w działaniu. Powyższe zasady miały charakter ogólny i odnosiły się również 
do działań na drogach ekspresowych.  

(dowód: akta kontroli str. 163-172, 183-184, 242-256, 286-314) 

Zasady alarmowania służb ratowniczych na drodze ekspresowej S-3 na odcinku Międzyrzecz 
– Sulechów zawarte były również w Planie działań ratowniczych na drodze krajowej S-3 
na odcinku Międzyrzecz – Sulechów zatwierdzonym w 2014 roku przez Lubuskiego 
Komendanta Wojewódzkiego PSP13. W ogólnych zasadach alarmowania uwzględniono inne 
podmioty uczestniczące w akcji ratowniczej. W dokumencie zawarto także zasady organizacji 
i prowadzenia działań ratowniczych na drodze ekspresowej S-3, w których odwoływano się 
do działań podejmowanych zarówno przez kierującego działaniem ratowniczym 
(PSP lub OSP), jak również innych służb ratowniczych, Policji, służb operatora drogi 
ekspresowej S-3. Ponadto w PDR określono zakresy czynności podejmowanych na S-3 przez 
poszczególne służby ratownicze i operatora drogi. Przedstawiono także procedurę 
postępowania w sytuacji wypadku drogowego i zalecenia dla służb ratowniczych 
prowadzących działania ratownicze na drodze krajowej S-3. 

(dowód: akta kontroli str. 315-349) 

Dla odcinka Sulechów – Nowa Sól obowiązywały ponadto zasady postępowania w związku ze 
zdarzeniami na drogach, opracowane w 2012 r. przez KG PSP oraz opracowana 
w Komendzie w 2013 roku dokumentacja operacyjna dla dróg dwujezdniowych14. 

(dowód: akta kontroli str. 257-285) 

Liczba działań ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych oraz czas 
przybycia jednostek ksrg na miejsce zdarzenia 

W okresie objętym kontrolą podjęto 50 działań w odniesieniu do wypadków na drodze 
ekspresowej S-3, z czego 42 w roku 2015, a 8 w I połowie 2016 r. W przypadku 20 zdarzeń 
(40% ogółu) czas dojazdu przekraczał 8 minut. W I połowie 2016 r. miały miejsce 4 tego typu 
zdarzenia, co stanowiło 50% ogółu zdarzeń w tym półroczu. W 2015 r. w odniesieniu do 16 
zdarzeń zanotowano czas dojazdu dłuższy niż 8 minut (przekroczenia mieściły się 
w przedziale od 1 do 7 minut), co stanowiło 38,1% ogółu zdarzeń w tym roku. W I półroczu 
2016 r. w odniesieniu do 4 zdarzeń zanotowano czas dojazdu dłuższy niż 8 minut 
(przekroczenia mieściły się w przedziale od 2 do 3 minut), co stanowiło 50% ogółu zdarzeń w 
tym okresie. Średni czas dojazdu na miejsce zdarzenia w okresie objętym kontrolą wynosił 
8 minut. W 2015 r. średni czas wyniósł 7 minut, natomiast w I półroczu 2016 r. – 9 minut. 
Nie analizowano przyczyn czasów dojazdów dłuższych niż 8 minut 

(dowód: akta kontroli str. 376-378, 462-463) 

Komendant wyjaśnił, że (…) nie zachodziła potrzeba jednostkowego analizowania 
przypadków dotarcia na miejsce pierwszych podmiotów w czasie krótszym niż 15 minut. 
Jednostkowe wydłużenie czasu dotarcia na miejsce pierwszego zadysponowanego zastępu 

                                                 
13 Bezpośrednio po oddaniu tego odcinka drogi S-3 w 2013 roku do użytkowania, Komenda opracowała własny PDR dla tego 

odcinka. Był on stosowany do czasu otrzymania Planu działań ratowniczych dla drogi krajowej S-3 od węzła Międzyrzecz 
Południe do węzła Sulechów zatwierdzonego przez zarządcę drogi S-3 (GDDKiA) i Komendanta Wojewódzkiego PSP 
w Gorzowie Wlkp. 

14 Ze względów operacyjnych drogę ekspresową S-3 podzielono na cztery odcinki: 1/ Świebodzin-Sulechów, 2/ Sulechów-Zielona 
Góra, 3/ obwodnica Zielonej Góry (od węzła Północna do węzła Racula), 4/ Zielona Góra – Niedoradz (kierunek Nowa Sól). 
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mogło wynikać z wielu zmiennych, m.in. warunków pogodowych panujących w danej chwili, 
dokładności określenia miejsca zdarzenia przez osobę zgłaszającą, czy aktualnej sytuacji 
na drodze, którą dokonywany był dojazd do miejsca zdarzenia. Powyższe powoduje, 
iż szczegółowym analizom w odniesieniu do czasu dotarcia na miejsce pierwszych sił 
i środków poddawane są przypadki przekraczające w ramach całego obszaru chronionego 
danej jednostki czas 15 minut. Niemniej każdorazowe wydłużenie czasu dotarcia z powodów 
niezależnych od elementów funkcjonowania systemu alarmowania i dysponowania, 
w odniesieniu do zakładanej możliwej do przebycia odległości od miejsca stacjonowania 
pierwszej zadysponowanej jednostki do miejsca zdarzenia, opisywane jest szczegółowo przez 
Kierującego Działaniem w sporządzanej informacji ze zdarzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 175-176) 

W wyżej wymienionych zdarzeniach uczestniczyło 531 osób - średnio ok. 11 osób na jedno 
zdarzenie oraz 153 pojazdy – średnio 3 pojazdy na jedno zdarzenie. Wśród poszkodowanych 
zanotowano 3 śmiertelne ofiary wypadku, natomiast 58 osób zostało rannych. W przypadku 
żadnego zdarzenia nie odnotowano pożaru, każde sklasyfikowano natomiast jako miejscowe 
zagrożenie. W 40 przypadkach (80%) działania podjęła PSP, natomiast w wypadku 
10 zdarzeń interweniowały zarówno PSP, jak i OSP. Za każdym razem jednostka ksrg 
interweniowała na terenie macierzystego powiatu. W 11 przypadkach (22%) strażacy udzielali 
pierwszej pomocy medycznej. Nie wystąpiły jednak sytuacje, w których zespoły Ratownictwa 
Medycznego nie przybyłyby do zdarzeń, gdzie zachodziła konieczność udzielenia pomocy 
poszkodowanym. 

(dowód: akta kontroli str.357, 376-378) 

Organizacja i przebieg wybranych działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki 
ksrg  

Badanie pięciu działań ratowniczych15 realizowanych w kontrolowanym okresie na odcinku 

                                                 
15 Tj.: Zdarzenie o numerze identyfikacyjnym 041000-0416, które miało miejsce w miejscowości Zielona Góra dnia 8 maja 
2015 roku stanowiło wypadek drogowy trzech pojazdów (2 osobowe, 1 ciężarowy). Miało ono miejsce na drodze krajowej S3 
(pikietaż drogi 285, długość geograficzna 15,5638, szerokość geograficzna 51,9665).W działaniach ratowniczych wzięło 
udział 11 osób z JRG i 2 osoby z KM PSP. W pierwszym rzucie zadysponowano dwa samochody z JRG nr 1 w Zielonej 
Górze (GBA i SLRt). Pierwszy pojazd ratowniczy dotarł na miejsce po 9 minutach przejeżdżając 9 km. Później 
zadysponowano kolejne dwa samochody (SLOp) z KM PSP w Zielonej Górze. Medyczne działania ratownicze na terenie 
akcji podjęto wobec trzech osób. Czas interwencji wynosił jedną godzinę i 55 minut. Zdarzenie o numerze identyfikacyjnym 
0410002-0330, które miało miejsce w miejscowości Zawada dnia 9 maja 2015 roku, stanowiło zderzenie czołowe dwóch 
samochodów osobowych. Trzeci samochód uległ otarciu. Zdarzenie wystąpiło na drodze krajowej S3 (pikietaż drogi 278,60, 
długość geograficzna 15,6171, szerokość geograficzna 52,0110). Zgłoszenie do dyżurnego PSP nastąpiło z numeru 112. 
W działaniach wykorzystano pięć pojazdów gaśniczych wodno – pianowych średnich oraz jeden pojazd gaśniczy lekki. 
W działaniach ratowniczych wzięło udział 15 osób z JRG, a także 14 osób z OSP należących do ksrg. W pierwszym rzucie 
zadysponowano dwa samochody z JRG Sulechów (GBA i GLBA) oraz dwa pojazdy z JRG nr 2 w Zielonej Górze (GBA i 
SCRt). Później zadysponowano kolejne trzy samochody (GBA) z OSP w Zawadzie, Raculi i Mozowie. Pierwszy pojazd 
ratowniczy dotarł na miejsce po 9 minutach przejeżdżając 11 km. Medyczne działania ratownicze na terenie akcji podjęto 
wobec czterech osób. Czas interwencji wynosił jedną godzinę i 38 minut. Zdarzenie o numerze identyfikacyjnym 0410002-
0390 miało miejsce w miejscowości Zielona Góra dnia 15 czerwca 2015 roku. Stanowiło zderzenie boczne samochodu 
z ciągnikiem siodłowym z naczepą. Zdarzenie miało miejsce na drodze krajowej S3 (pikietaż drogi 285, długość geograficzna 
15,5655, szerokość geograficzna 51,9702). Zgłoszenie do PSP nastąpiło poprzez dyspozytora Pogotowia Ratunkowego. 
W pierwszym rzucie zadysponowano dwa samochody z JRG nr 2 w Zielonej Górze (GBA 2/20/4, SCRt). Później 
zadysponowano kolejny samochód z tej jednostki (SLOp) oraz samochód SLOp z KM PSP w Zielonej Górze. Pierwszy 
podmiot ratowniczy przybył na miejsce zdarzenia po 5 minutach od chwili zgłoszenia (po przebyciu 4 km. Medyczne działania 
ratownicze na terenie akcji podjęto wobec czterech osób. Czas interwencji wynosił dwie godziny i 54 minuty.  
Zdarzenie o numerze identyfikacyjnym 0410001-0609 miało miejsce w miejscowości Racula dnia 16 lipca 2015 roku, 
dotyczyło dwóch samochodów. Zdarzenie wystąpiło na drodze krajowej S3 (pikietaż drogi 295, długość geograficzna 
15,6085, szerokość geograficzna 51,8945). Do dyżurnego PSP zgłoszenie wpłynęło z PSK Nowa Sól. W działaniach 
wykorzystano jeden pojazd gaśniczy wodno – pianowy średni, pojazd gaśniczy lekki oraz pojazd specjalny. W działaniach 
brały również udział dwa zastępy z JRG Nowa Sól GBA i GLBA), które były zadysponowane w pierwszym rzucie do 
zdarzenia razem z pojazdami z Zielonej Góry JRG Nr 1 (GBA) oraz JRG nr 2 (SCRt) . W drugim rzucie zadysponowano jeden 
samochód z OSP Racula (GBA 2,5/16). Pierwszy podmiot ratowniczy przybył na miejsce zdarzenia po 11 minutach od chwili 
zgłoszenia (po przebyciu 10 km). W działaniach ratowniczych wzięło udział 16 osób z JRG (JRG nr 1 w Zielonej Górze, JRG 
nr 2 w Zielonej Górze) oraz 5 osób z OSP należącego do ksrg (OSP Racula). Medyczne działania ratownicze na terenie akcji 
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drogi ekspresowej S-3 od Raculi do Zawady (od km 278+600 do km 295+000) wykazało, że: 

 zgłoszenie zdarzenia Komenda otrzymała w dwóch przypadkach od dyżurnego Policji, 
w jednym przypadku od PSK Nowa Sól16; w jednym przypadku od dyspozytora 
Pogotowia Ratunkowego, a w jednym przypadku od osoby postronnej (przez nr 112); 

 do zdarzenia zadysponowano jednostki ksrg oddalone od miejsca zdarzenia 
od 4 do 11 km; 

 do akcji dysponowane były zgodnie z przyjęta procedurą w pierwszym rzucie pojazdy: 
SLRt, SCRt, SLRR oraz GBA i GLBA z JRG położonych w najbliższej odległości 
od miejsca zdarzenia (do jednego zdarzenia zadysponowano także dwa pojazdy 
z JRG Nowa Sól), natomiast w drugim rzucie dysponowano jednostki z bardziej 
oddalonych JRG oraz jednostki OSP;  

 czas dojazdu pierwszych jednostek KSRG do miejsca zdarzenia zawarty był 
w przedziale od 5 do 11 minut; 

 czas interwencji zawarty był w przedziale od 1:55 h do 4:22 h; 

 w ramach akcji ratowniczej zrealizowano następujące działania:  

- zabezpieczenie miejsca zdarzenia (w każdym wypadku), 

- uwolnienie osób uwięzionych w pojazdach (w czterech przypadkach), 

- odłączenie akumulatorów w pojazdach (w dwóch przypadkach), 

- sorpcja i usuwanie substancji ropopochodnych (w dwóch przypadkach). 

 miejsce zdarzenia po zakończeniu działań ratowniczych KDR przekazał:  

- w dwóch przypadkach Policji,  

- w trzech przypadkach nie nastąpiło protokolarne przekazanie terenu 
przedstawicielowi zarządcy drogi; 

 karty zdarzenia zawierały wszystkie wymagane dane identyfikacyjne (dane dotyczące 
przyjazdu i odjazdu poszczególnych jednostek podległych Komendzie z miejsca 
prowadzenia działań ratowniczych zawarto w kartach manipulacyjnych zdarzenia); 

 zachowano spójność lokalizacji miejsca zdarzenia na drodze S3 ze współrzędnymi 
geograficznymi zawartymi w dokumentacji ze zdarzenia.  

(dowód: akta kontroli str.379-400) 

Plany działań ratowniczych opracowane przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze 

W 2014 roku Komenda otrzymała zatwierdzony przez Lubuskiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP plan działań ratowniczych (PDR) dla odcinka od węzła Międzyrzecz 
Południe do węzła Sulechów na drodze ekspresowej S-3 przekazany przez GDDKiA Oddział 
w Zielonej Górze. PDR zawierał m.in. graficzne dokumenty z naniesionymi informacjami 
dotyczącymi infrastruktury ratowniczej takimi jak wyjazdy awaryjne oraz przejazdy awaryjne, 
zaznaczono na nim również zbiorniki wodne17.  

 (dowód: akta kontroli str. 315-349) 

                                                                                                                                          
podjęto wobec pięciu osób. Czas interwencji wyniósł trzy godziny i 48 minut. Zdarzenie o numerze identyfikacyjnym 
0410001-0083 w miejscowości Zielona Góra stanowiło wypadek dwóch samochodów osobowych. Miało miejsce dnia 7 lutego 
2016 roku na drodze krajowej S3 (pikietaż drogi 291, długość geograficzna 15,5748, szerokość geograficzna 51,9165). 
Dyżurny PSP otrzymał zgłoszenie od dyżurnego Policji. W działaniach wykorzystano trzy pojazdy gaśnicze wodno – pianowe 
średnie oraz dwa pojazdy specjalne. O godzinie 19:26 zadysponowano jeden samochód z JRG nr 1 w Zielonej Górze (GBA 
2,7/16/4,7), minutę później z tej samej jednostki zadysponowano samochód SLRt. O godzinie 19:28 zadysponowany został 
samochód z OSP Racula (GBA 2,5/16), a o godzinie 19:56 samochód SLRR z KM PSP w Zielonej Górze. O godzinie 20:34 
zadysponowano samochód GBA 2,6/16 z OSP Racula. Pierwszy podmiot ratowniczy przybył na miejsce zdarzenia po 11 
minutach od chwili zgłoszenia (po przebyciu 10 km). W działaniach ratowniczych wzięło udział 9 osób z JRG oraz 7 osób 
z OSP należącego do ksrg. Czas interwencji wyniósł cztery godziny i 22 minuty.  
16 Powiatowe stanowisko kierowania PSP w Nowej Soli. 
17 Na drodze ekspresowej S-3 nie ma elementów systemu łączności alarmowej. 
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Na odcinku S-3 Sulechów – Nowa Sól od 2015 r. do nadal prowadzone są prace budowlane, 
a wykonawca prac cyklicznie przesyła informacje o zmianach organizacji ruchu 
na modernizowanym odcinku drogi. PDR dla tego odcinka ma być opracowany przez 
zarządcę dogi przed oddaniem do eksploatacji nowobudowanej jezdni. Działania 
na ww. odcinku prowadzone są zgodnie z zasadami prowadzenia działań na drogach 
opracowanymi przez KG PSP i w Powiatowym Planie Ratowniczym. 

(dowód: akta kontroli str. 328-349, 352-353, 462-463) 

Trudności i ograniczenia w realizacji zadań związanych z zapewnieniem przygotowania 
jednostek ksrg do prowadzenia działań na autostradach i drogach ekspresowych  

Według Z-cy Komendanta w 2015 roku występowały problemy związane z brakiem udziału 
zarządcy drogi w działaniach ratowniczych oraz spory dotyczące neutralizacji substancji 
ropopochodnych z drogi, jednak po spotkaniach z przedstawicielami zarządcy drogi S-3 
(z udziałem KW PSP w Gorzowie Wlkp. oraz bezpośrednich prowadzonych przez Komendę) 
uzgodniono sposób współdziałania i obecnie większość z ww. utrudnień wyeliminowano. 

(dowód: akta kontroli str. 464) 

1.3. Odbiory i czynności kontrolno-rozpoznawcze na drogach ekspresowych.  

Przedsięwzięcia w zakresie odbioru odcinków autostrad i dróg ekspresowych  

Z uwagi na brak oddawania do użytkowania w okresie objętym kontrolą inwestycji drogowych 
na autostradach i drogach ekspresowych Komenda nie dokonywała odbiorów takich obiektów. 
Ostatnie zawiadomienia od wykonawców o zamiarze przystąpienia do użytkowania odcinków 
drogi ekspresowej S-3 miały miejsce w 2012 r. i w 2013 roku, a przed ich oddaniem 
do użytkowania Wydział Operacyjno-Szkoleniowy Komendy podejmował działania w celu 
przygotowania do prowadzenia działań ratowniczych i uzgodnienia zasad współdziałania, 
w tym. m.in. dokonywał wizji lokalnej, omawiał z zarządcą drogi szczegóły techniczne 
(m.in. położenie bram technicznych i przejazdów awaryjnych odbierając klucze do tych 
elementów infrastruktury ratowniczej drogi S-3) oraz przeprowadzał na tych odcinkach 
ćwiczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 350-351, 355-356, 401-406) 

Czynności kontrolno-rozpoznawcze na autostradach i drogach ekspresowych  

W okresie objętym kontrolą nie inicjowano i nie realizowano żadnych czynności kontrolno–
rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej (w trybie kontroli obiektu użytkowego) 
na oddanym do użytkowania odcinku drogi ekspresowej S-3. Wspomniany odcinek 
nie posiada żadnych obiektów kubaturowych (w związku z dotychczasowym brakiem 
zagospodarowania placów wyznaczonych na budowę Miejsca Obsługi Podróżnych), 
natomiast w obszarze samej substancji drogowej i związanych z nią obiektów inżynieryjnych 
(mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt, przepusty drogowe, zbiorniki retencyjne na wody 
opadowe) nie były zgłaszane problemy, które wymagałyby bezpośredniej interwencji organów 
kontrolujących PSP.  

(dowód: akta kontroli str. .375, 401) 

W kontrolowanym okresie Komenda nie przeprowadzała ćwiczeń na drodze ekspresowej S-3. 
Po raz ostatni przeprowadzano takie ćwiczenia na odcinkach drogi S-3, pozostających 
w obszarze chronionym, w 2013 roku przed oddaniem do eksploatacji odcinka Międzyrzecz – 
Sulechów. Podobne ćwiczenia zaplanowano również na przyszłe lata bezpośrednio przed 
oddaniem do użytkowania aktualnie przebudowywanych odcinków.  

(dowód: akta kontroli:438-462, 469) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 

Z opracowanych w latach 2015-2016 (I połowa) analiz zagrożeń oraz analiz zabezpieczenia 
operacyjnego na terenie działania Komendy18 nie sporządzono oraz nie przekazano 
właściwym organom samorządowym (wójtom, burmistrzom, prezydentom miast i starostom 
z obszaru działania Komendy), wniosków służących poprawie funkcjonowania ksrg na tym 
obszarze, co stanowiło naruszenie przepisu § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia o ksrg. 

(dowód: akta kontroli str.32-140) 

Komendant wyjaśnił, że analiza zagrożeń i zabezpieczenia operacyjnego sporządzana jest 
zgodnie z Wytycznymi do sporządzania analizy zabezpieczenia operacyjnego na terenie 
powiatów, zatwierdzonymi przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego w styczniu 2012 
roku, które nie zawierały informacji o konieczności formułowania wniosków wynikających 
z tych analiz. Ponadto Komendant poinformował, że problematyka dotycząca stanu 
bezpieczeństwa miasta Zielona Góra i powiatu zielonogórskiego w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej była omawiana z przedstawicielami niektórych organów samorządu 
terytorialnego w ramach corocznych posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

(dowód: akta kontroli str. 141-156,176) 

W piśmie z dnia 26.10.2016 r. wystosowanym do komendantów powiatowych i miejskich PSP, 
Lubuski Komendant Wojewódzki PSP przypomniał, iż w związku z coroczną koniecznością 
aktualizowania analiz zagrożeń i analiz zabezpieczenia operacyjnego mają obowiązek, 
zgodnie § 11 rozporządzenia w sprawie ksrg, sporządzać wnioski służące poprawie 
funkcjonowania ksrg na obszarze powiatu i przekazywać je wskazanym w nim organom.  

(dowód: akta kontroli str.532) 

NIK ocenia pozytywnie przyjęte przez Komendę zasady i organizację prowadzenia działań 
ratowniczych na drodze ekspresowej S-3. Wprawdzie droga ekspresowa S-3 nie została 
wyodrębniona w analizie zabezpieczenia operacyjnego powiatu, jednak procedury zawarte 
w zasadach przekazanych przez KG PSP jak i w Powiatowym Planie Ratowniczym 
oraz Planach Działań Ratowniczych dla wybranych odcinków drogi ekspresowej S-3 
gwarantowały sprawne prowadzenie działań ratowniczych na ww. drodze ekspresowej. 
Zarówno liczba jednostek ksrg jak i ich rozmieszczenie pozwalało na skuteczne działania 
na drodze S-3, a czas dojazdu w zbadanych przypadkach nie przekraczał 11 minut (średnio 9 
minut). Komenda określiła także obszary pomocy wzajemnej w celu skrócenia czasu dojazdu 
do zdarzenia na obszarze chronionym oraz analizowała warunki prowadzenia działań 
na drodze S-3, m.in. poprzez wizje lokalne i ćwiczenia przeprowadzone bezpośrednio przed 
oddaniem do użytkowania odcinków tej drogi. Nieprawidłowość dotycząca braku sporządzenia 
i przekazania właściwym organom samorządowym wniosków z przeprowadzanych analiz 
zagrożeń oraz zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu miała charakter formalny.  

2. Wymiana informacji i koordynacja działań pomiędzy PSP a służbami 
prowadzącymi działania ratownicze 

2.1. Współpraca PSP z jednostkami organizacyjnymi innych służb i podmiotami 
ratowniczymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie ratownictwa 
na drogach 

Zakres i zasady współpracy jednostek ksrg z jednostkami systemu PRM wynikały z załącznika 
nr 3 do Wojewódzkiego planu działania Państwowe Ratownictwo Medyczne. Ponadto w PPR 

                                                 
18 Także z „Analizy zagrożeń i zabezpieczenia operacyjnego na terenie powiatu zielonogórskiego miasta Zielona Góra”. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu  

faktycznego 

Ustalona 

nieprawidłowość 
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zamieszczono wykaz ekspertów ds. prognozowania zagrożeń oraz specjalistów 
ds. ratownictwa, zawierający dane kontaktowe do tych osób. Komenda posiadała również 
w kontrolowanym okresie porozumienia o współpracy w zakresie ratownictwa, zawarte 
m.in. z Szefem Sztabu Ratownictwa w Zielonej Górze, a także podmiotami leczniczymi 
realizującymi ratownictwo medyczne. Współpraca ta obejmowała m.in. prowadzenie 
wspólnych działań promujących ratownictwo i pierwszą pomoc; organizowanie pokazów 
i ćwiczeń z ratownictwa medycznego oraz wypożyczanie i wzajemne nieodpłatne użyczanie 
sprzętu. W porozumieniach Komenda zapewniła sobie także wsparcie sprzętowe i osobowe . 
Dysponowanie tych sił i środków odbywało się poprzez Miejskie Stanowisko Kierowania 
Komendy. Ponadto Komenda posiadała zawartą z Zakładem Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Zielona Góra w dniu 16 października 2006 r. umowę dotyczącą 
przekazywania i utylizacji odpadów medycznych, a dezynfekcja sprzętu ratownictwa 
medycznego odbywała się według zatwierdzonych przez KG PSP Zasad Organizacji 
Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym z lipca 2013 roku 
oraz opracowanych przez KW PSP w Gorzowie Wlkp. wytycznych z sierpnia 2003 roku. 

(dowód: akta kontroli str. 240-241, 349,444-455,469-521) 

2.2. Organizacja łączności na potrzeby działań PSP na autostradach i drogach 
ekspresowych 

W zakresie łączności, również w zakresie ratownictwa na drogach, Komenda wykorzystywała 
Zasady organizacji łączności alarmowania, powiadamiania, dysponowania oraz 
współdziałania na potrzeby działań ratowniczych, a także Instrukcję w sprawie organizacji 
łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej, zatwierdzone przez 
Komendanta Głównego PSP. Jednostki PSP są alarmowane za pomocą systemu automatyki 
(sygnał akustyczny, światła sygnalizacyjne, zapowiedź słowna, wyświetlenie rodzaju 
zdarzenia i adresu na monitorach oraz otwarcie bramy przed dysponowanymi pojazdami). 
Jednostki OSP alarmowane są poprzez przesyłanie priorytetowych smsów na wcześniej 
zdefiniowane numery telefonów członków jednostek OSP. Po otrzymaniu zgłoszenia jednostki 
każdorazowo drogą radiową na kanale powiatowym potwierdzają wyjazd do zdarzenia, dojazd 
na miejsce oraz zastaną sytuację, określając: liczbę osób poszkodowanych, liczbę i rodzaj 
pojazdów uczestniczących w zdarzeniu, wymaganą ilość sił i środków ratowniczych oraz 
współdziałających niezbędnych do likwidacji zdarzenia. KDR ma możliwość nawiązania 
bezpośredniej łączności radiowej ze śmigłowcem HEMS oraz z Pogotowiem Ratunkowym. 
Z innymi służbami kontaktuje się poprzez Stanowisko Kierowania KM PSP lub za pomocą 
telefonu komórkowego. Kanały B112 i RSR BF171 są zaprogramowane na wszystkich 
radiostacjach przenośnych, zgodnie z zaleceniami KG PSP. Nie były one dotychczas 
wykorzystywane podczas działań ratowniczych na drodze ekspresowej S-3.  

(dowód: akta kontroli str. 286-314) 

Komendant wyjaśnił, że radiotelefony wszystkich pojazdów jednostek ratowniczo – gaśniczych 
Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze posiadają zaprogramowany kanał radiowy B112 do 
współdziałania w ramach radiowej sieci współdziałania służb MSW pomiędzy wydzielonymi 
służbami biorącymi bezpośredni lub pośredni udział w prowadzonych działaniach i akcjach 
ratowniczych. Zgodnie z zasadami organizacji i funkcjonowania radiowej sieci współdziałania 
służb MSW, sieć uruchamiana jest na podstawie decyzji podjętej przez dowodzącego akcją 
w miejscu prowadzonych wspólnie działań. Od momentu wprowadzenia do eksploatacji 
kanału B112 działania ratownicze nie były rozwinięte na taką skalę by zachodziła potrzeba 
uruchomienia przedmiotowej łączności. W odnotowanych przypadkach wymiana informacji 
pomiędzy służbami, ze względu na bezpośredni kontakt, odbywała się w sposób werbalny. 
Uruchomienie łączności na kanale B112 ma zastosowanie przy działaniach o znacznym 
zasięgu terytorialnym, gdzie brak jest możliwości bezpośredniego przekazywania informacji 
(np. karambol na długim odcinku drogi, katastrofa kolejowa, zdarzenie o charakterze 
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masowym). Radiowa sieć retransmisyjna RSR BF171 uruchamiana jest w przypadkach 
prowadzenia działań lub ćwiczeń na dużym terenie o złych warunkach propagacji fal 
radiowych. Uruchamiana jest w miarę posiadanych możliwości technicznych, w oparciu 
o mobilny radioprzemiennik, a zgodę na jej uruchomienie wydaje Wojewódzkie Stanowisko 
Koordynacji Ratownictwa na wniosek kierującego działaniem ratowniczym (…). 
Radioprzemiennik z zaprogramowanym kanałem pracy BF 171 z możliwością jego demontażu 
na terenie działań lub ćwiczeń znajduje się na wyposażeniu będącego w posiadaniu Komendy 
Wojewódzkiej samochodu dowodzenia i łączności. Od dnia pozyskania możliwości 
technicznych na ewentualne uruchomienie przedmiotowego kanału BF171 nie doszło 
do zdarzeń wyczerpujących przesłanki wymagane do jego uruchomienia.  

(dowód: akta kontroli str. 177) 

2.3. Dokumentowanie działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksrg.  

Dokumentacja działań ratowniczych przeprowadzanych przez PSP obejmuje informację ze 
zdarzenia, kartę zdarzenia oraz kartę manipulacyjną zdarzenia. Informacja ze zdarzenia, poza 
podstawowymi danymi takimi jak współrzędne geograficzne miejsca zdarzenia, podanie 
obiektu (samochody biorące udział w zdarzeniu), danych właściciela, kodów obiektu 
i właściciela, zawierała informacje o czasie zdarzenia, czasie podjętych działań ratowniczych 
(zgłoszenie do podmiotu ratowniczego, przybycie pierwszego podmiotu ratowniczego, powrót 
ostatniego podmiotu ratowniczego, czas interwencji). Notowano również, przez kogo 
zdarzenie zostało zauważone, a także podawano sposób zgłoszenia zdarzenia. W odniesieniu 
do podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych wykazywano liczbę jednostek 
ochrony przeciwpożarowej (z wyszczególnieniem rodzaju podmiotu), a także pozostałych 
podmiotów, takich jak np. Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Energetyczne, Pogotowie 
Gazowe, Służby leśne, Wojsko, Policja, Straż Miejska (Gmina), Inspektorat Ochrony 
Środowiska, WOPR, GOPR (TOPR), czy inne podmioty. Wskazywano także, 
czy w działaniach brały udział grupy specjalistyczne PSP, a także grupy operacyjne PSP. 
Określano liczby pojazdów i osób biorących udział w działaniach. W informacji zawierano 
również dane dotyczące sprzętu użytego w działaniach, zarówno przez jednostki ochrony 
przeciwpożarowej (pojazdy gaśnicze, pojazdy specjalne), jak i innych jednostek. 
Uszczegóławiano, jakiego sprzętu użyto podczas działań ratowniczych, jakie wykorzystano 
środki, a także jakiego rodzaju działania ratownicze przeprowadzano. Wyszczególniano także 
medyczne działania ratownicze, wypadki z ludźmi, zawierano dane personalne osób 
poszkodowanych i przypuszczalną przyczynę zdarzenia. Informacja zawierała także dane 
osoby kierującej działaniami, osoby koordynującej medycznymi działaniami ratowniczymi, 
a także część opisową, zawierającą dane na temat przebiegu działań ratowniczych, zagrożeń 
i utrudnień, zużytego i uszkodzonego sprzętu, informacje na temat zniszczeń, osób przybyłych 
na miejsce zdarzenia, warunków atmosferycznych. Zawierano w niej także informacje 
na temat przekazania miejsca zdarzenia, wnioski i uwagi wynikające z przebiegu działań 
ratowniczych. 

(dowód: akta kontroli str.379-400) 

Karty zdarzeń zawierały ponadto informację na temat zgłaszającego, rodzaju wypadku, wykaz 
jednostek zadysponowanych i przybyłych bez wezwania. W kartach manipulacyjnych zdarzeń 
zamieszczona była treść wydawanych poleceń i otrzymywanych meldunków 
z wyszczególnieniem daty, godziny oraz przekazującego komunikat. W przypadku działań 
ratowniczych prowadzonych przez OSP samodzielnie (bez udziału zastępów PSP), informację 
ze zdarzenia sporządzał Dyżurny Operacyjny Stanowiska Kierowania Miejskiego PSP 
w Zielonej Górze. Dane do meldunku przekazywane były telefonicznie po zakończeniu 
działań. Generowane były dla nich również karty zdarzeń oraz karty manipulacyjne zdarzeń. 
W okresie objętym kontrolą na drodze ekspresowej S-3 nie wystąpiły zdarzenia, w których 
działania ratownicze były prowadzone jedynie przez OSP (bez udziału PSP).  

(dowód: akta kontroli str. 379-400, 463) 

 



 13 

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

Komenda posiadała uzgodnione zasady powiadamiania i współdziałania podmiotów 
uczestniczących w działaniach ratowniczych i były one modyfikowane stosownie do potrzeb 
oraz możliwości (dotyczyło to w kontrolowanym okresie m.in. służb zarządcy drogi S-3 oraz 
firm świadczących na obszarze powiatu usługi w zakresie ratownictwa medycznego). Podjęte 
przez Komendę działania umożliwiły sprawne prowadzenie działań ratowniczych 
w kontrolowanym okresie.  

3. Wyposażenie jednostek ksrg oraz wyszkolenie strażaków w zakresie 
prowadzenia działań ratowniczych  

3.1. Stan wyposażenia jednostek ksrg w pojazdy i sprzęt ratowniczy 

Wyposażenie jednostek PSP na obszarze powiatu oraz potrzeby w tym zakresie 

W Komendzie został zachowany standard minimalnego wyposażenia dla komend miejskich 
PSP19 unormowany rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 
2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej 
Straży Pożarnej20. Odnotowano ponadto nadwyżkę w przypadku lekkich samochodów 
rozpoznawczo-ratowniczych (4 wobec wymaganych 3), średnich samochodów ratowniczo-
gaśniczych (4 wobec wymaganych 3), zestawów ratownictwa medycznego R1 (11 wobec 
6 wymaganych), a także pomp przenośnych do wody zanieczyszczonej o wydajności 
minimum 1000 dm3/min, lekkich samochodów zaopatrzeniowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 t, motopomp pożarniczych minimum M 8/8, pontonów/łodzi ratowniczych 
z silnikiem, zestawów do dekontaminacji wstępnej, zapasów butli do aparatów powietrznych, 
sprężarek do aparatów powietrznych butlowych.  

Liczby ciężkich samochodów ratowniczo–gaśniczych (3 samochody), samochodów 
ratownictwa technicznego (3 samochody), a także zestawów hydraulicznych narzędzi 
ratowniczych (6) odpowiadają stanom normatywnym.  

 (dowód: akta kontroli str. 414-415, 428, 465-468) 

Siły i środki jednostek OSP włączonych do ksrg na obszarze powiatu 

Każda z jednostek OSP włączonych do ksrg na obszarze powiatu zielonogórskiego posiadała 
średni lub ciężki samochód ratowniczo–gaśniczy, skuteczny system łączności powiadamiania 
i alarmowania, a także urządzenia łączności w sieci radiowej systemu na potrzeby działań 
ratowniczych. Liczba posiadanych przez OSP ratowników wahała się od 12 (OSP Nietków) 
do 39 (OSP Zawada). 

(dowód: akta kontroli str. 416-417) 

Ogółem, dwie jednostki, spośród OSP włączonych do ksrg (z tego siedem jednostek 
obejmujących drogę ekspresową S-321), zapewniały poziom gotowości A w zakresie 
ratownictwa medycznego (OSP Czerwieńsk, OSP Racula). Jednostki te dysponowały 
obowiązkowym wyposażeniem wykazanym w normatywie22 minimalnego wyposażenia 
jednostki w sprzęt do ratownictwa medycznego dla tego poziomu gotowości operacyjnej. 
Dodatkowo obie OSP posiadały zalecane butle o poj. 2.7 l z zapasem tlenu, a OSP Racula 
dodatkowo zalecane defibrylator zautomatyzowany (AED) oraz zestaw do segregacji 
poszkodowanych dla 50 osób. Żadna OSP nie zapewniała poziomu gotowości B ani C 

                                                 
19 W KM PSP w Zielonej Górze nie występuje specjalistyczna grupa drogowego ratownictwa technicznego. 
20 Dz. U. poz. 1793. 
21 Tj. OSP: Kije, Mozów, Ochla, Przylep, Racula, Stary Kisielin, Zawada. 
22 Zgodnie z pkt. 3.5  Zasad organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym z lipca 2013 r., 

zatwierdzonych przez Komendanta Głównego PSP. 

Ustalone 

nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu  

faktycznego 
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dla ratownictwa medycznego. Prawie wszystkie jednostki, poza OSP Nietków, posiadały 
zestawy ratownictwa medycznego – R1, większość posiadały butle o poj. 2.7 l z zapasem 
tlenu (z wyjątkiem OSP Nowe Kramsko, OSP Bojadła, OSP Nietków, OSP Świdnica). 
Trzy jednostki posiadały nosze miękkie (płachtowe) – OSP Czerwieńsk, OSP Nietków, OSP 
Kargowa, żadna natomiast deski ortopedycznej pediatrycznej (kompletnej), butli o poj. 10 (5) l 
z zapasem tlenu, rozdzielacza do tlenoterapii masowej ani maski do tlenoterapii biernej 
w ilości zgodnej z ilością wyjść z rozdzielacza w tym 2/3 ilości masek dla dorosłych 1/3 masek 
pediatrycznych. Jedna jednostka (OSP Racula) posiadała zestaw do segregacji 
poszkodowanych dla 50 osób, cztery jednostki - defibrylator zautomatyzowany (AED) – (OSP 
Nowogród Bobrzański, OSP Ochla, OSP Przylep, OSP Racula). 

(dowód: akta kontroli str.418-422) 

Oprócz ww. wyposażenia, jednostki OSP były dodatkowo wyposażone w inny sprzęt 
specjalistyczny, zarówno ratownictwa medycznego, jak i technicznego, w tym m.in. ratownicze 
zestawy hydrauliczne.  

 (dowód: akta kontroli str. 196,199-239  

Przygotowanie jednostki ratowniczo-gaśniczej do działań  

Stan przygotowania JRG do działań scharakteryzowano na podstawie oględzin 
przeprowadzonych w Jednostce nr 2 PSP w Zielonej Górze w dniu 11 października 2016 roku. 
W dniu oględzin służbę pełniło ośmiu strażaków. Do zdarzeń na drodze ekspresowej S-3 
w pierwszym rzucie w JRG nr 2 wykorzystywane są takie pojazdy jak GBA 2,5/16 
MERCEDES ATEGO oraz SCRt MAN. Wszystkie pojazdy garażowane są w ogrzewanych 
garażach, wyposażonych w odciągi spalin. Drzwi garażowe otwierane są w sposób 
zautomatyzowany - poprzez elektroniczny system dysponowania do zdarzenia lub w razie 
konieczności ręcznie. Sygnalizacja świetlna informuje o możliwości opuszczenia garażu. 
Przy bramach wyjazdowych umieszczone są ekrany z dodatkowymi informacjami. 
Szczegółowym badaniom poddano stan wyposażenia samochodu ratownictwa technicznego 
SCRt MAN. Obsadę tego pojazdu w dniu oględzin, zgodnie z Książką podziału bojowego 
i rozkazem dziennym nr 285/16 na dzień 11/12 października 2016 r., stanowiły trzy osoby – 
obsada pojazdu była kompletna. Samochód posiadał aktualny przegląd techniczny - ważny 
do dnia 28.06.2017 r. Sprawdzono prawidłowość wyposażenia pojazdu, biorąc pod uwagę 
dziesięć pozycji z grupy narzędzi ratowniczych i sprzętu ratownictwa medycznego – stan 
faktyczny odpowiadał stanowi normatywnemu w ww. zakresie. Przy badaniu zestawu 
ratownictwa medycznego R1 dodatkowo sprawdzono kompletność zestawu poprzez 
sprawdzenie wybranych dziesięciu pozycji zestawu – stan faktyczny odpowiadał stanowi 
normatywnemu. 

(dowód: akta kontroli str. 423-427) 

3.2. Szkolenie strażaków ksrg  

Stan wyszkolenia strażaków ksrg 

Stan wyszkolenia strażaków w Komendzie oraz podległych jednostkach OSP był zgodny 
z obowiązującymi wymogami. Wszyscy strażacy uczestniczący w działaniach ratowniczych 
przeszli przeszkolenie uprawniające ich do udziału w działaniach ratowniczych. Według stanu 
na 30 czerwca 2016 r. spośród 113 strażaków przypisanych do prowadzenia działań 
ratowniczych: 

 przeszkoleniem podstawowym w zawodzie objęto 100% wymaganego stanu, tj.12 
z 12 strażaków (2 było w trakcie szkolenia)23; 

 szkolenie uzupełniające odbyło 54 z 54 strażaków (100% wymaganego stanu); 

                                                 
23 Do czasu ukończenia szkolenia nie uczestniczą oni w działaniach ratowniczych. 
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 14 z wymaganych 14 strażaków odbyło kursy kwalifikacyjne na podoficerów PSP - 
100% wymaganego stanu; 

 17 z wymaganych 17 strażaków ukończyło Szkołę Aspirantów (technik pożarnictwa) - 
100% wymaganego stanu; 

 16 z wymaganych 16 strażaków ukończyło Szkołę Główną Służby Pożarniczej 
(inżynier bezpieczeństwa pożarowego) -100% wymaganego stanu). 

Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy odbyło w Komendzie siedmiu strażaków 
(100% wymaganego stanu), a 129-ciu strażaków zaliczyło egzamin potwierdzający 
uprawnienia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (100% wymaganego stanu). 
Ponadto po siedmiu strażaków odbyło szkolenie dla kandydatów na młodszych instruktorów 
ratownictwa medycznego w ksrg oraz szkolenie z zakresu segregacji w zdarzeniach mnogich 
i masowych (ponad 100% wymaganego stanu). Z kolei pięciu strażaków odbyło szkolenie 
na instruktorów PSP z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 
a szkolenie doskonalące w tym zakresie odbyło 111 z zaplanowanych 113 strażaków 
(98% wymaganego stanu). 

 (dowód: akta kontroli str. 367-369,436-427) 

W przypadku strażaków OSP stan przeszkolenia przekraczał minimalne wymogi: 

 442 posiadało przeszkolenie podstawowe; 

 102 przeszło szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP; 

 88 posiadało uprawnienia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy; 

 230 przeszło specjalistyczne przeszkolenie w zakresie ratownictwa technicznego; 

 151 odbyło szkolenie doskonalące dla strażaków ksrg z zakresu współdziałania z SP 
ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. 

 (dowód: akta kontroli str. 437) 
Analiza stanu wyszkolenia strażaków, którzy brali udział w pięciu szczegółowo badanych 
zdarzeniach na drodze ekspresowej S-3 nie wykazała odchyleń od wymaganego stanu 
normatywnego. 

(dowód: akta kontroli str. 429-437) 

Ćwiczenia ratownicze na autostradach i drogach ekspresowych 

W okresie objętym kontrolą w Komendzie nie prowadzono ćwiczeń ratowniczych na drodze 
ekspresowej S-3, natomiast przedstawiciele Komendy uczestniczyli w roli obserwatorów 
w ćwiczeniach przeprowadzonych w czerwcu 2016 roku na drodze S3 na odcinku między 
Gorzowem Wlkp. a Myśliborzem. Zaplanowano przeprowadzenie takich ćwiczeń w I połowie 
2017 r. przed oddaniem do eksploatacji odcinka drogi ekspresowej S-3 Sulechów – Zielona 
Góra Północna. Komenda planuje przeprowadzenie także kolejnych ćwiczeń przed oddaniem 
do użytkowania następnego odcinka drogi S-3. W 2013 roku przeprowadzono natomiast 
szkolenie oraz ćwiczenia zgrywające dotyczące prowadzenia działań ratowniczych na nowo 
wybudowanej drodze dwujezdniowej S-3 między węzłami Sulechów i Świebodzin Południe. 
Według założeń ćwiczenie było kompleksowe, na poziomie interwencyjnym, jednoszczeblowe, 
zorganizowane dla jednostek PSP Sulechów i Świebodzin oraz dla służby GDDKiA. Zadania 
dla osób biorących udział w ćwiczeniu odnosiły się do działań podejmowanych na skutek 
potencjalnego wypadku dwóch pojazdów osobowych na jezdni z kierunku Świebodzina 
w stronę Sulechowa. Zakres szkolenia obejmował zapoznanie z obiektami inżynieryjnymi, 
rozmieszczenie wjazdów i przejazdów awaryjnych, montaż i demontaż barier rozdzielających 
jezdnie na przejazdach awaryjnych, a także zasady zabezpieczenia miejsca prowadzenia 
działań. W szkoleniu i ćwiczeniu wzięły udział JRG Sulechów, JRG Świebodzin oraz cztery 
OSP (Kije, Mozów, Niekarzyn, Rosin). Wspomniane ćwiczenie bojowe zostało 
przeprowadzone z inicjatywy KM PSP w Zielonej Górze w porozumieniu z GDDKiA Oddział 
w Zielonej Górze oraz wykonawcą Budimex S.A. Po ćwiczeniach sformułowano uwagi 
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m.in. na temat skąpej łączności, braku wyznaczenia wspólnego kanału pracy dla obu JRG, 
czy oddzielnego działania załóg. Ze szkolenia sformułowano 9 wniosków, w których 
podkreślano m.in. konieczność szybkiego ustalania dla jednostek zadysponowanych do 
zdarzeń wspólnego kanału pracy (np. kanału rat-gaś B046), zauważono ponadto, że 
demontaż barier na przejazdach awaryjnych jest uzasadniony tylko przy dużych 
i długotrwałych działaniach (czas demontażu nowych barier wynosił 10 minut).  

 (dowód: akta kontroli str. 438-460, 533-572) 

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

NIK pozytywnie ocenia stan wyszkolenia oraz wyposażenie jednostek ksrg. Zarówno jednostki 
PSP jak i OSP wchodzące w skład ksrg spełniały wymogi określone w rozporządzeniu o ksrg, 
a stan wyposażenia tych jednostek spełniał obowiązujące normy. Jednostki te pozostawały 
w gotowości do działań ratowniczych i dysponowały skutecznym systemem powiadamiania 
i alarmowania, a także urządzeniami łączności radiowej na potrzeby tych działań. Spełnione 
zostały również standardy kwalifikacji i liczebności ratowników przeszkolonych w zakresie 
kwalifikowanej pierwszej pomocy. Komenda organizowała także w latach poprzedzających 
kontrolowany okres ćwiczenia ratownicze na drodze ekspresowej oraz sformułowała wnioski 
z tych ćwiczeń, które następnie zostały wdrożone. Powyższe działania pozwoliły na skuteczne 
prowadzenie działań ratowniczych na drodze S-3 w kontrolowanym okresie. 

4. Współpraca PSP z podmiotami zarządzającymi autostradami i drogami 
ekspresowymi 

Współpraca KP/KM PSP z zarządzającymi autostradami i drogami na etapie realizacji 
zadań ustawowych 

W kontrolowanym okresie Komenda współpracowała ze służbami zarządcy drogi S-3. 
Warunki podjęcia działań ratowniczych na zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej 
Górze odcinkach drogi S-3 znajdujących się na obszarze chronionym Komendy zostały 
uzgodnione z administracją drogową. Zarządca przekazał uzgodniony m.in. z KW PSP 
w Gorzowie Wlkp. PDR dla odcinka drogi S-3 od Świebodzina do Sulechowa, a w odniesieniu 
do przebudowywanego w okresie objętym kontrolą odcinka od Sulechowa do Nowej Soli, 
uzgodniono, że Komenda będzie na bieżąco informowana o wszelkich zmianach w organizacji 
ruchu. 

 (dowód: akta kontroli str. 370-374, 401, 462-463, 469) 

Usuwanie z pasa autostrady i drogi ekspresowej substancji, które zanieczyściły drogę, 
celem przywrócenia przejezdności 

W PDR, przyjętym dla odcinka drogi S-3 od Międzyrzecza do Sulechowa, zapisano, 
że kwestia usuwania z drogi ekspresowej S-3 substancji, które zanieczyściły drogę, celem 
przywrócenia przejezdności należała do służb starosty właściwego ze względu na miejsce 
powstania odpadu z wypadku. W praktyce zadanie to było realizowane przez służby zarządcy 
drogi i co do zasady służby te po przekazaniu przez KDR informacji o braku lub usunięciu 
zagrożenia chemicznego i/lub ekologicznego zajmowały się usuwaniem ww. substancji z drogi 
S-3. Niemniej na przebudowywanym odcinku drogi S-3 od Sulechowa do Nowej Soli, jednostki 
PSP w razie potrzeby – w przypadkach niezapewnienia przez zarządcę drogi realizacji tego 
zadania – dokonywały neutralizacji ww. substancji (działania takie stwierdzono w dwóch 
z pięciu przypadków objętych szczegółowym badaniem, zużyto 20 kg sorbentu). 

 (dowód: akta kontroli str.322, 343, 383-384, 392-393)  
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Działania związane ze wsparciem dla osób dotkniętych konsekwencjami zdarzeń 
drogowych na autostradach i drogach ekspresowych 

Komenda w sierpniu 2015 roku zaangażowała się w inicjatywę współpracy z Miastem Zielona 
Góra w zakresie dostarczania wody osobom uwięzionym w korkach i zatorach drogowych 
podczas upałów i zadeklarowała możliwość dostarczania im butelkowanej wody samochodami 
operacyjnymi i quadami PSP w Zielonej Górze lub zamiennie pomoc miała być udzielana 
przez jednostki OSP z terenu miasta Zielona Góra. 

(dowód: akta kontroli str. 359) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości 

NIK pozytywnie ocenia sposób współdziałania Komendy z zarządcą drogi ekspresowej S-3 
w kontrolowanym okresie. Wprawdzie w 2015 roku występowały problemy z zapewnieniem 
w pełni sprawnego współdziałania ze służbami zarządy drogi ekspresowej S-3 
(przede wszystkim w zakresie neutralizacji substancji ropopochodnych oraz sposobu 
przekazania terenu po zakończeniu działań ratowniczych), jednak nie wynikały one z błędów 
Komendy, a podjęte przez nią w 2016 roku - przy współudziale KW PSP w Gorzowie Wlkp. 
oraz służb Wojewody Lubuskiego – działania, doprowadziły do usunięcia wątpliwości 
interpretacyjnych 
i wspólnego dopracowania zasad współdziałania na miejscu zdarzenia drogowego. 
Pozytywnie ocenić należy inicjatywę Komendy w zakresie dostarczania wody osobom 
uwięzionym w korkach i zatorach drogowych (dobra praktyka). 

5. Działania kontrolne i nadzór nad realizacją działań ratowniczych 

Inspekcje gotowości operacyjnej jednostek ksrg 

W 2015 roku Komenda zrealizowała wszystkie z 17-tu zaplanowanych inspekcji gotowości 
operacyjnej w jednostkach OSP włączonych do ksrg24. W pierwszym półroczu 2016 roku 
zrealizowano natomiast pięć z siedmiu zaplanowanych na ten okres inspekcji. Podobna 
sytuacja miała miejsce w I półroczu 2015 roku, gdzie według stanu na 30 czerwca 
zrealizowano jedynie cztery z ośmiu zaplanowanych inspekcji.  

 (dowód: akta kontroli str.375) 

Analizy działań ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych oraz ich 
wykorzystanie 

Komenda nie prowadziła w kontrolowanym okresie odrębnych analiz działań ratowniczych 
na drodze ekspresowej S-3, w tym analiz w zakresie czasu dojazdu do zdarzenia. Komendant 
wyjaśnił, że nie zachodziła potrzeba odrębnego analizowania działań ratowniczych na drodze 
ekspresowej S-3, gdyż takowe analizy prowadzone były łącznie dla wszystkich typów 
miejscowego zagrożenia (zdarzenia drogowe stanowią niewielki procent wszystkich tego typu 
zagrożeń) i to jedynie w zakresie przypadków przekraczających przyjęty w ramach całego 
obszaru chronionego danej jednostki czas dojazdu 15 minut. Niemniej każdorazowe 
wydłużenie czasu dojazdu z powodów niezależnych od elementów funkcjonowania systemu 
alarmowania i dysponowania, w odniesieniu do zakładanej możliwej do przebycia odległości 
od miejsca stacjonowania pierwszej zadysponowanej jednostki do miejsca zdarzenia, 
opisywany był szczegółowo przez KDR w sporządzanej informacji ze zdarzenia. 

(dowód: akta kontroli str.175-176) 

Analizy działań ratowniczych na drodze S-3 były natomiast prowadzone wspólnie z innymi 
służbami w latach wcześniejszych, m.in. w 2013 roku w związku z oddaniem do użytkowania 
                                                 
24 W powiecie działało według stanu na koniec I półrocza 2015 roku 17 jednostek OSP włączonych do ksrg, w drugim półroczu 

liczba tych jednostek zwiększyła się do 19. 
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odcinka drogi S-3 między Sulechowem a Świebodzinem, a sformułowane wnioski zostały 
przez Komendę wdrożone (m.in. w zakresie przeszkolenia dyżurnych PSK/MSK, 
równoczesnego uruchamiania w przypadkach nieprecyzyjnych lub niedokładnych zgłoszeń 
miejsca zdarzenia jednostek ratowniczych PSP z dwóch kierunków, tj. z Sulechowa 
i Świebodzina, wprowadzenia do stosowania w 2014 roku Planu działań ratowniczych 
na odcinku od Świebodzina do Sulechowa - uzgodnionego przez służby uczestniczące 
w działaniach ratowniczych a także doposażenia jednostek PSP i OSP). 

(dowód: akta kontroli str.350, 354-356) 

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

NIK ocenia pozytywnie podejmowane przez Komendę działania kontrolne i nadzór 
nad realizacją działań ratowniczych na drodze S-3.  

IV. Wniosek 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o sporządzanie i przekazywanie 
właściwym organom samorządowym wniosków służących poprawie funkcjonowania ksrg, 
wynikających z analiz zagrożeń oraz analiz zabezpieczenia operacyjnego na obszarze 
działania Komendy. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach: jeden dla Pana 
Komendanta, drugi - do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, przysługuje Panu Komendantowi 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 Zielonej Górze. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 
30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosku pokontrolnego 
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. 

 

Zielona Góra, dnia 22 listopada 2016 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler Wicedyrektor 
Włodzimierz Stobrawa Krzysztof Hofman 

starszy inspektor kontroli państwowej 
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