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I. Dane identyfikacyjne 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, ul. Kasprowicza 
3/5, 65-074 Zielona Góra (dalej Komenda lub KM PSP). 
 
mł. bryg. Piotr Jankowiecki, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej  
w Zielonej Górze od 1 września 2018 r. (dalej Komendant). 
 
1. Regulacje prawne i organizacja funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego (ksrg) na terenie Powiatu. 
2. Wymiana informacji i koordynacja działań jednostek ksrg prowadzących 

działania ratownicze. 
3. Wyposażenie jednostek oraz wyposażenie i wyszkolenie ratowników. 
4. Sprawowanie przez komendanta miejskiego PSP nadzoru nad ksrg na terenie 

Powiatu. 
 
Od 1 stycznia 2019 r. do czasu zakończenia czynności kontrolnych,  
tj. do 23 października 2020 r., z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed 
tym okresem. 
 
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 
 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 
 
1. Anna Nowakowska, doradca ekonomiczny, na podstawie upoważnienia  

nr LZG/52/2020 z 2 lipca 2020 r. 
2. Krzysztof Jodko, główny specjalista kontroli państwowej, na podstawie 

upoważnienia nr LZG/76/2020 z 29 września 2020 r. 
 (dowód: akta kontroli str. 1-5) 

 

                                                      
1  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Komendy w zakresie 
organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu 
grodzkiego Zielona Góra i ziemskiego powiatu zielonogórskiego (dalej powiat lub 
teren działania Komendy).  
W KM PSP prawidłowo realizowano obowiązki w zakresie sporządzania wymaganej 
dokumentacji dotyczącej m.in. funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego (dalej system lub ksrg). Wyjątek w tym zakresie dotyczył analizy 
zabezpieczenia operacyjnego, bowiem dopiero w toku kontroli NIK uzupełniono 
brakujące informacje – co nie miało negatywnego wpływu na podejmowane 
działania ratownicze. 
Dokonywano systematycznej analizy sił i środków jednostek wchodzących  
do systemu, co umożliwiało identyfikację elementów, które wymagają 
zmiany/wzmocnienia.  
Komendant zapewnił właściwą wymianę informacji między podmiotami ratowniczymi 
ksrg, określając obowiązujące procedury oraz zapewniając sprawną i efektywną 
komunikację na terenie powiatu. Na podkreślenie zasługuje, iż na potrzeby działań 
ratowniczych wykorzystywano m.in. system autorski system Komendy XAVERY - 
pozwalający m.in. na powiadamianie i zarządzanie siłami i środkami). 
Wyposażenie Komendy nie spełniało w pełni wymaganego przepisami prawa 
minimalnego standardu, jednakże braki w tym zakresie były wynikiem 
niewystarczających środków finansowych, a Komendant systematycznie 
podejmował działania w celu jego uzupełnienia. 
Prawidłowo zorganizowano proces doskonalenia zawodowego zarówno 
funkcjonariuszy, jak i członków OSP. Określano w tym zakresie potrzeby 
ratowników, a następnie organizowano szkolenia teoretyczne i praktyczne  
z wykorzystaniem dostępnej infrastruktury szkoleniowej.  
NIK pozytywnie ocenia sprawowanie nadzoru nad jednostkami ratowniczymi ksrg. 
Planowano i przeprowadzano inspekcje tych podmiotów, a ich zakres był zgodny  
z wyznaczonymi w tym zakresie regulacjami wewnętrznymi Państwowej Straży 
Pożarnej. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego  

1. Regulacje prawne i organizacja funkcjonowania ksrg 
na terenie Powiatu 

1.   KM PSP obejmuje swoim zasięgiem powiat grodzki Zielona Góra i powiat 
ziemski zielonogórski (dalej: powiat lub teren działania Komendy). W skład powiatu 
ziemskiego wchodzi dziewięć gmin: Nowogród Bobrzański, Świdnica, Czerwieńsk, 
Sulechów, Trzebiechów, Zabór, Bojadła, Kargowa, Babimost). 

(dowód: akta kontroli str. 246, 248) 

W ramach Komendy funkcjonowały trzy jednostki ratowniczo-gaśnicze (dalej JRG), 
które realizowały również specjalistyczne czynności ratownicze, tj. w dziedzinie 
chemiczno-ekologicznej, ratownictwo wysokościowe (JRG 1 Zielona Góra); 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
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ratownictwo techniczne (JRG Sulechów); ratownictwo wodno-nurkowe  
(JRG 2  Zielona Góra). 

Na terenie powiatu, w ramach ksrg, funkcjonowały ponadto: 21 Ochotniczych Straży 
Pożarnych – wymienionych poniżej (dalej OSP) oraz Wojskowa Ochrona 
Przeciwpożarowa Jednostki Wojskowej w Czerwieńsku. 

(dowód: akta kontroli str. 262, 276-295, 349-350, 637)  

Plan sieci jednostek ksrg na lata 2017-2020 (dalej plan sieci) utworzono  
w listopadzie 2016 r.3, w oparciu o parametry określone w Metodyce budowy planu 
sieci jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przewidzianych do włączenia  
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, opracowanej przez Komendę 
Główną Państwowej Straży Pożarnej (dalej Metodyka). 

Ujęto w nim 19 jednostek OSP włączonych do ksrg (w każdej gminie co najmniej 
jedna jednostka4). Dodatkowo, w czasie tworzenia planu sieci procedowane były 
wnioski dwóch OSP o włączenie do ksrg (jednostki te zostały włączone do ksrg  
z dniem 1 grudnia 2016 r.5), tj.: 

 OSP Niwiska funkcjonującej na terenie gminy Nowogród Bobrzański – celem 
poprawy zabezpieczenia operacyjnego tej gminy; 

 OSP Jarogniewice funkcjonującej na terenie miasta Zielona Góra6 – jako 
specjalistycznej jednostki poszukiwawczej do działań na terenie powiatu  
i województwa (jedyna OSP w ksrg na terenie powiatu realizująca 
specjalistyczne czynności ratownicze). 

(dowód: akta kontroli str. 6-41, 47-49, 349-350) 

Poziom zabezpieczenia operacyjnego, określony w planie sieci w oparciu  
o założenia Metodyki, i po uwzględnieniu włączonej do ksrg jednostki OSP Niwiska,  
przedstawiał się następująco: 

 poziom wysoki – gminy: Zielona Góra, Sulechów, Babimost; 

 poziom średni (akceptowalny) – gminy: Świdnica, Czerwieńsk, Kargowa, 
Bojadła, Nowogród Bobrzański; 

 poziom niski – gminy: Zabór, Trzebiechów. 

(dowód: akta kontroli str. 12) 

Na terenie gminy Zabór brak było możliwości poprawy poziomu zabezpieczenia 
operacyjnego poprzez włączenie do ksrg kolejnej jednostki OSP (w ww. gminie 
funkcjonuje jedna OSP, która została włączona do systemu w 1995 r.). Działania 
mające na celu pełne zabezpieczenie tej gminy polegały na dysponowaniu  
na jej teren OSP Stary Kisielin i OSP Zawada7.  

                                                      
3 Plan zatwierdzony przez Komendanta Miejskiego PSP w Zielonej Górze w dniu 17 listopada 2016 r. 
4 Zielona Góra: OSP Stary Kisielin, OSP Zawada, OSP Racula, OSP Przylep, OSP Ochla; gmina Nowogród 

Bobrzański: OSP Nowogród Bobrzański; gmina Czerwieńsk: OSP Czerwieńsk, OSP Nietków; gmina 
Sulechów: OSP Mozów, OSP Kije; gmina Świdnica: OSP Świdnica, OSP Koźla; gmina Zabór: OSP Zabór; 
gmina Kargowa: OSP Kargowa; gmina Babimost: OSP Babimost, OSP Nowe Kramsko; gmina Trzebiechów: 
OSP Trzebiechów; gmina Bojadła: OSP Bojadła, OSP Klenica. 

5 Tym samym liczba OSP funkcjonujących w ksrg powiatu zielonogórskiego wyniosła 21.  
6 Teren miasta Zielona Góra, zgodnie z Metodyką, nie wymagał włączenia kolejnych jednostek OSP do ksrg. 

Niemniej jednak, z uwagi coraz częstsze potrzeby działań poszukiwawczych na terenie powiatu  
i województwa oraz specjalistyczne przeszkolenie w dziedzinie poszukiwań ratowników z OSP Jarogniewice 
oraz posiadany specjalistyczny sprzęt, podjęto decyzję o włączeniu tej jednostki do ksrg. 

7 W okresie 2019-2020 (I półrocze) jednostki te dysponowano na teren gminy Zabór, odpowiednio: w dziewięciu 
przypadkach i w jednym przypadku. 
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W przypadku drugiej gminy o niskim poziomie zabezpieczenia operacyjnego,  
tj. gminy Trzebiechów zaplanowano włączenie do ksrg kolejnej jednostki  
(OSP Głuchów). 

Dodatkowo, zaplanowano włączenie do ksrg jednostek na terenie dwóch gmin  
o średnim poziomie zabezpieczenia, tj. Czerwieńsk (OSP Leśniów Wielki  
i OSP Nietkowice) oraz Kargowa (OSP Smolno Wielkie). 

(dowód: akta kontroli str. 6,13-15, 324-326) 

Do czasu zakończenia czynności kontrolnych nie włączono do ksrg żadnej  
z czterech zaplanowanych jednostek OSP.  

Według stanu na 22 września 2020 r., niespełnienie standardów wymaganych dla 
OSP, które mogą być włączone do ksrg, wynikało z braku:  

 odpowiedniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego oraz wymaganego poziomu 
wyszkolenia druhów - OSP Głuchów i OSP Leśniów Wielki. Niemniej jednak 
jednostki te pozyskały pojazdy o lepszych parametrach niż użytkowane  
w chwili sporządzenia planu sieci (OSP Głuchów - we własnym zakresie, 
natomiast dla OSP Leśniów samochód GLBM 0,85/1 przekazała KM PSP); 

 wymaganego poziomu wyszkolenia druhów - OSP Nietkowice i OSP Smolno 
Wielkie. Braki w wyposażeniu w pojazdy w tych OSP, w porównaniu do stanu  
na dzień sporządzenia planu sieci, zostały wyeliminowane. OSP Nietkowice 
otrzymała pojazd GBA 2/16 z KM PSP, natomiast OSP Smolno Wielkie zakupiła 
nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy przy współudziale środków zewnętrznych8.  

(dowód: akta kontroli str. 333-334) 

Komendant wyjaśnił, że plan sieci jednostek KSRG na lata 2016-2020 był i jest 
monitorowany. Jednakże, pomimo stałego doposażania jednostek OSP, w tym 
również w pojazdy i sprzęt przekazywany z zasobów KM PSP w Zielonej Górze oraz 
kierowania druhów na szkolenia organizowane przez KM PSP, żadna  
z jednostek ujętych w planie nie osiągnęła poziomu standardów sprzętowych  
i szkoleniowych ustalonych dla  jednostek aspirujących do włączenia do systemu. 
(…) W przypadku organizacji jakiegokolwiek szkolenia przez KM PSP, stosowna 
informacja przesyłana jest do wszystkich Urzędów Gmin oraz Urzędu Miasta Zielona 
Góra, informacje o szkoleniach umieszcza się na stronie internetowej komendy oraz 
informuje za pośrednictwem wiadomości sms wszystkich Prezesów i Naczelników 
podległych jednostek OSP. 

(dowód: akta kontroli str. 329-335) 

Zabezpieczenie operacyjne powiatu było poddawane corocznej analizie. W jej 
wyniku nie formułowano wniosków dotyczących zmiany liczby czy rozmieszczenia 
jednostek ksrg w odniesieniu do planu sieci. Kwestię zabezpieczenia operacyjnego 
opisano w pkt. 4 niniejszego obszaru. 

(dowód: akta kontroli str. 261-297, 308-312, 317-321)  

Na terenie działania Komendy nie utworzono wspólnych zespołów ratowniczych. 

(dowód: akta kontroli str. 349) 

                                                      
8 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej MSWiA), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(dalej WFOŚiGW) oraz środków własnych Gminy Kargowa.    
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W okresie 2019 – I półrocze 2020 r. na terenie działania Komendy wystąpiło  
4.170 zdarzeń, z czego w 3.633 uczestniczyły jednostki PSP, w 1.254 jednostki 
OSP w ksrg, a w 78 inne jednostki ksrg. 

(dowód: akta kontroli str. 62) 

Liczba zadysponowania OSP do wyjazdów w ww. okresie wyniosła 1.763, a liczba 
wyjazdów 1.566 (wskaźnik dyspozycyjności: 88,8%). 

Problem niepełnej dyspozycyjności OSP był analizowany przez Komendę,  
a przyczyny takiego stanu rzeczy ustalane podczas zebrań sprawozdawczych lub 
inspekcji gotowości operacyjnej OSP.  
Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KM PSP (dalej Zastępca 
Naczelnika WO-S) wskazał, iż główną przyczyną niepełnej dyspozycyjności jest brak 
obsady osobowej lub brak kierowcy, szczególnie w dni robocze (od rana  
do ok. godz. 16:30), ponieważ większość strażaków ochotników w tym czasie 
pracuje. Posiadając powyższą wiedzę, służba dyżurna stanowiska kierowania  
KM PSP (dalej SK KM) dysponuje do zdarzeń jednocześnie odleglejsze jednostki 
OSP – w myśl zasady, że któraś z nich wyjedzie.  
Zastępca Naczelnika WO-S wskazał również na działania zmierzające do poprawy 
tego stanu rzeczy. Polegały one głównie na uświadamianiu tego problemu 
strażakom ochotnikom oraz władzom samorządowym. W jednostkach OSP 
prowadzone jest szkolenie młodzieży, która po uzyskaniu pełnoletności, kierowana 
jest na szkolenie podstawowe uprawniające do udziału w działaniach ratowniczo-
gaśniczych. Samorządy na wniosek danej OSP kierują jej kierowców na 
specjalistyczne płatne badania, które uprawniają do kierowania pojazdami 
uprzywilejowanymi w ruchu. KM PSP organizuje i przeprowadza także inne 
szkolenia doskonalące, w tym szkolenie dowódców OSP, które uprawnia do 
kierowania działaniami ratowniczymi (dalej KDR) oraz do korzystania z uprawnień 
przysługujących KDR na miejscu działań (kwestię szkoleń strażaków OSP opisano 
szczegółowo w pkt 4 obszaru 3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego). 

(dowód: akta kontroli str. 59-60, 222-242) 

Komenda dysponowała bieżącymi informacjami o gotowości operacyjnej  
OSP -  ujęte były one w Systemie Wspomagania Decyzji Państwowej Straży 
Pożarnej.  
Jednostki OSP, na podstawie zawartych porozumień, zobowiązane były  
do przekazywania danych na temat dyspozycyjności do SK KM. Przyjmowanie 
meldunków o braku gotowości operacyjnej, m.in. podległych OSP, stanowiło jedno  
z podstawowych zadań SK KM9. W przypadku braku takich zgłoszeń przyjmowano, 
że sprzęt pozostający w dyspozycji jest sprawny, a ludzie gotowi do udziału  
w działaniach. 
Dodatkowo, w Komendzie prowadzono ewidencję wyszkolenia i terminów badań 
członków OSP - pozwalającą na przypomnienie właściwym naczelnikom  
o upływających terminach (informacje te przekazywano za pośrednictwem sms-ów).  

 (dowód: akta kontroli str. 76-81, 182-185, 187-188, 222-232, 510-512) 

Analiza stanu ukompletowania i działań OSP w ksrg, według stanu na 31 grudnia 
2019 r. wykazała, że: 

 OSP Nietków liczył sześciu członków gotowych do działań ratowniczych - 
natomiast wymagana liczba wyszkolonych ratowników w OSP włączonego  

                                                      
9 Zadanie ujęte w pisemnych Zasadach pełnienia służby w miejskim stanowisku kierowania Komendanta 

Miejskiego PSP w Zielonej Górze. 
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do ksrg wynosi co najmniej 12 – zgodnie  z § 2 ust. 1 pkt. 1 lit. b rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r.  
w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek 
ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego10 
(dalej rozporządzenie w sprawie włączania jednostek do ksrg); 

 na terenie gmin Nowogród Bobrzański11 i Zabór12 czas interwencji13 do 15 minut 
nastąpił jedynie w przypadku odpowiednio 53% i 64,6% zdarzeń; 

 w przypadku OSP Czerwieńsk i OSP Jarogniewice wskaźnik dyspozycyjności 
wyniósł odpowiednio 57,9% i 68,2% - przy średniej dla województwa lubuskiego 
91,7%. 

(dowód: akta kontroli str. 59-60) 

Analiza tych wartości na koniec I półrocza 2020 r. wykazała, że: 

 liczba członków OSP Nietków gotowych do działań ratowniczych nie uległa 
zmianie; 
Komendant wyjaśnił, że brak wymaganej liczby ratowników gotowych  
do podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych wynika z nie posiadania przez 
pozostałych druhów aktualnych badań lekarskich dopuszczających do udziału  
w działaniach ratowniczych. Komendant wskazał, że jednostka OSP  
w Nietkowie jest ważnym ogniwem ochrony przeciwpożarowej na terenie 
powiatu i gminy Czerwieńsk (…) (wskaźnik dyspozycyjności na poziomie 94%  
w roku 2019 oraz blisko 93% w pierwszym półroczu 2020 r.). Na brak 
wymaganej liczby członków posiadających badania bez wątpienia wpływ miała 
również obecna sytuacja sanitarno-epidemiologiczna i wynikające z niej 
problemy z dostępem lekarza (…). Zgodnie z posiadaną wiedzą, druhowie 
otrzymali skierowania na badania okresowe i są w trakcie ich realizacji. 

 nieznacznie poprawił się wskaźnik czasu interwencji do 15 minut na terenie 
gminy Nowogród Bobrzański (65,5%), a w przypadku gminy Zabór nastąpiła 
zdecydowana poprawa (82,9%); 
Odnośnie poziomu wskaźnika czasu interwencji na terenie Nowogród 
Bobrzański, Komendant wyjaśnił, że większość zdarzeń w analizowanym 
okresie w których czas przekraczał 15 min. miała miejsce w godzinach rannych  
i południowych, czyli w godzinach świadczenia pracy przez strażaków,  
co niewątpliwie miało wpływ na czas wyjazdu zastępu. Główną jednak 
przyczyną  wydłużonego czasu przybycia podmiotów KSRG do działań w roku 
2019 na terenie gminy Nowogród Bobrzański było (…) wycofanie zużytego 
pojazdu OSP Niwiska (…) Problem udało się wyeliminować dopiero  
w listopadzie 2019 r. kiedy to wprowadzono do podziału bojowego nowo 
zakupiony samochód gaśniczy (…) W związku z powyższym wskaźnik wzrósł  
z 53% do 65,5%. (…) 

 zdecydowana poprawa nastąpiła w zakresie wskaźnika dyspozycyjności OSP  
w Czerwieńsku i OSP Jarogniewice (odpowiednio: 97,6% i 96,7%). 

 (dowód: akta kontroli str. 59-60, 329-335) 

                                                      
10 Dz. U. poz. 1317. 
11 Na terenie gminy Nowogród Bobrzański działały w KSRG dwie OSP: w Nowogrodzie Bobrzańskim  

i Niwiskach. 
12 Jedna OSP w KSRG – w Zaborze. 
13 Wskaźnik procentowy przybycia pierwszego podmiotu na miejsce zdarzenia. 
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Ponadto znaczne pogorszenie wskaźnika czasu interwencji do 15 minut na koniec  
I półrocza 2020 r. w porównaniu do końca 2019 r. nastąpiło w przypadku gminy 
Babimost – spadł on z poziomu 82,5% do 66,7%. 
Przyczyną pogorszenia wskaźnika, według wyjaśnień Komendanta, był fakt,  
iż w I półroczu 2020 r. czas dojazdu powyżej 15 minut dotyczył sześciu (spośród  
18 wszystkich zdarzeń), z czego w dwóch przypadkach działania (realizowane 
wyłącznie przez zastępy z Zielonej Góry, co się przekładało na dłuższy czas 
dojazdu) dotyczyły: transportu z lotniska w Babimoście materiałów ochronnych dla 
miasta Zielona Góra14 oraz działań specjalistycznej grupy ratownictwa wodnego, 
które nie miały charakteru ratowniczo-poszukiwawczego15. Pozostałe cztery 
zdarzenia dotyczyły: plamy ropopochodnej16 (trzy przypadki) oraz pożaru 
nieużytków, do których był utrudniony dojazd.   

 (dowód: akta kontroli str. 59-60, 329-335) 

2.   W Komendzie nie opracowano odrębnych procedur w zakresie postępowania 
przy włączaniu jednostek do ksrg. Stosowano procedurę Komendy Głównej (dalej 
KG PSP) P-23 pn. Rozpatrywanie wniosku do Komendanta Głównego PSP  
w sprawie włączenia jednostki OSP do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, 
pismo KG PSP z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie terminów włączania jednostek 
ochrony ppoż do ksrg (maksymalnie na pięć lat) oraz rozporządzenie w sprawie 
włączania jednostek do ksrg.  

(dowód: akta kontroli str. 190-203) 

W okresie objętym kontrolą17 nie wystąpił przypadek: 

 włączenia do ksrg jednostki OSP (ostatnią jednostkę włączono w 2016 r.); 

 wezwania jednostki OSP włączonej do ksrg do przywrócenia stanu określonego 
w porozumieniu; 

 wyłączenia z ksrg jednostki OSP.  

(dowód: akta kontroli str. 6, 189) 

Kontrola prowadzona przez NIK w OSP w Jarogniewicach i w Czerwieńsku 
wykazała, iż jednostki te dysponowały siłami i środkami określonymi  
w porozumieniach bądź w wielkościach/standardach wyższych niż zadeklarowane18.   

W porozumieniach z ww. OSP zawarto zapisy, iż w razie pozyskania dalszych sił  
i środków przez jednostkę OSP zostaną one włączone do ksrg bez zawierania 
dodatkowych porozumień. 

(dowód: akta kontroli str. 52-58, 513) 

3.   W okresie objętym kontrolą, KM PSP nie posiadała umów zawartych w trybie  
§ 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

                                                      
14 Zgodnie z wytycznymi KG PSP każde takie działanie należy kwalifikować jako miejscowe zagrożenie, a nie 
wyjazd gospodarczy. 
15 Z przewróconej łodzi do jeziora w Starym Kramski wpadły dwa akumulatory, a płynące nią osoby same wyszły 

na brzeg. Stąd nie było konieczności dysponowania na miejsce zdarzenia miejscowych jednostek OSP. 
16 Komendant wskazał, że są to działania gdzie na czas dojazdu nie mają wpływu czynniki emocjonalne (czas 

dojazdu w znacznym stopniu zależy od podania w zgłoszeniu informacji o osobach rannych czy 
przebywających w strefie zdarzenia np. wewnątrz płonącego budynku). 

17 Do 3 września 2020 r. 
18 W przypadku OSP Czerwieńsk z jednostkowym odstępstwem od minimalnych standardów, tj. niedostatecznej 

ilość węży tłocznych w wyposażeniu pojazdu pożarniczego GCBA 6/32.  
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3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego19 (dalej rozporządzenie o ksrg). 

(dowód: akta kontroli str. 428) 

4.   Analizę zagrożeń i analizę zabezpieczenia operacyjnego (dalej analiza), 
opracowywano corocznie – z uwzględnieniem zagadnień wymaganych  
§ 8 i 9 rozporządzenia o ksrg, za wyjątkiem określenia w analizie zabezpieczenia 
operacyjnego czasu przybycia pierwszej specjalistycznej grupy poszukiwawczo-
ratowniczej oraz wszystkich obszarów o niskim poziomie zabezpieczenia 
operacyjnego, tj. do których czas dojazdu przekracza 15 minut (skrajne tereny 
powiatu, tj. na obszarze gmin: Nowogród Bobrzański, Czerwieńsk, Świdnica, 
Kargowa, Sulechów i Zabór). 
Kwestię tę opisano w sekcji dotyczącej Stwierdzonych nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 243-322, 603) 

Opracowując analizy, w każdym roku aktualizowano dane dotyczące: demografii, 
gotowości operacyjnej jednostek, organizacji odwodu operacyjnego oraz ilości 
zdarzeń. Dodatkowo w 2020 r. zaktualizowano dane dotyczące prognozowanych 
czasów dojazdu grup specjalistycznych.  

(dowód: akta kontroli str. 313, 322) 

W celu poprawy efektywności działań JRG oraz jednostek OSP w ksrg na obszarze 
działania Komendy, w analizach corocznie formułowano również wnioski20, które -
stosownie do treści § 11 ust. 2 rozporządzenia o ksrg - przekazywano: 

 Prezydentowi Miasta Zielona Góra i Staroście Zielonogórskiemu; 

 wójtom i burmistrzom gmin właściwym terytorialnie dla poszczególnych OSP. 
Wnioski dotyczyły głównie doposażenia (przede wszystkim jednostek OSP,  
ale również JRG PSP) oraz kwestii kontynuacji szkoleń / ćwiczeń.  
Większość wniosków, według stanu na 1 października 2020 r., zrealizowano bądź 
pozostawały one w toku realizacji.  
I tak, m.in.: JRG Sulechów wyposażono w samochód GCBA, który zastąpił 
wyeksploatowany pojazd marki JELCZ; OSP Nowe Kramsko w związku  
z otrzymaniem nowego samochodu GBA przekształcono z jednostki typu S1 na S2; 
wszystkie jednostki OSP z ksrg doposażone zostały w: piły do betonu i stali, 
motopompy pływające i sprzęt ratownictwa medycznego.  
Kontynuowano m.in: szkolenia/ćwiczenia dla funkcjonariuszy i członków OSP; 
przedsięwzięcia prewencyjne związane z uświadamianiem: społeczeństwa  
o zagrożeniach związanych z pożarami i emisją tlenku węgla oraz zarządców  
i użytkowników nieruchomości o konieczności realizacji obowiązków wynikających  
z przepisów o ochronie przeciwpożarowej. 

(dowód: akta kontroli str. 310-312, 319-321, 324, 336-341) 

5.   Zakres przedmiotowy sporządzonych corocznie planów ratowniczych 
uwzględniał zagadnienia wymienione w § 7 ust. 2 rozporządzenia o ksrg. Plany te, 
stosownie do § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia, zostały zatwierdzone przez 
Prezydenta Miasta Zielona Góra i Starostę Powiatu Zielonogórskiego, po 
zasięgnięciu opinii Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. 

(dowód: akta kontroli str. 323) 

                                                      
19 Dz. U. poz. 1319, ze zm. 
20 Nie formułowano wniosków związanych z obszarami chronionymi z czasem dojazdu do ośmiu minut. 
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Coroczna aktualizacja21 planów ratowniczych dotyczyła m.in. danych 
demograficznych, wyposażenia sprzętowego PSP i OSP. 

(dowód: akta kontroli str. 349, 622-648) 

6.   W związku z pandemią COVID-19 Komenda prowadziła współpracę z innymi 
podmiotami, która polegała22 m.in. na: 

 budowie polowych izb przyjęć wykorzystywanych przez podmioty służby 
zdrowia i codziennej kontroli namiotów pneumatycznych pełniących funkcje tych 
izb; 

 prowadzeniu akcji informacyjnych dla lokalnej społeczności; 

 wspieraniu Policji w kontroli miejsc gromadzenia się ludzi (z wykorzystaniem 
drona); 

 dystrybucji środków ochrony indywidualnej dla ludności zakupionych przez 
Urząd Miasta Zielona Góra; 

 dezynfekcji miejsc użyteczności publicznej (szkoły, sale wiejskie, place zabaw); 

 kontroli temperatury osób przekraczających granice kraju. 

Liczba wyjazdów funkcjonariuszy KM PSP, celem realizacji zadań związanych  
z COVID-19, do dnia 15 września 2020 r., wyniosła 649. 

(dowód: akta kontroli str. 204-214) 

W związku z zagrożeniem COVID-19 nie została obniżona gotowość operacyjna. 
Stany osobowe funkcjonariuszy pełniących służbę oraz dyżury domowe nie uległy 
zmianie. 

(dowód: akta kontroli str. 204-205) 

Działania mające na celu zabezpieczenie funkcjonariuszy przez zakażeniem 
COVID-19 polegały na:  

 wyposażeniu wszystkich jednostek w środki ochrony indywidualnej oraz płyny 
do dezynfekcji23;  

 wprowadzeniu kontroli temperatury ciała funkcjonariuszy; 

 wprowadzeniu czterozmianowego w rotacji systemu w jednostkach ratowniczo-
gaśniczych - celem zapewnienia ciągłości służby, w sytuacji ewentualnego 
zakażenia lub objęcia kwarantanną funkcjonariusza i ograniczenia ryzyka 
przeniesienia zakażenia,  

 wprowadzeniu pisemnych wytycznych dla służby dyżurnej SK KM (dotyczących 
m.in. ograniczenia kontaktów osobistych między zmianą zdającą i przyjmującą 
oraz ograniczeniu dostępu do pomieszczeń stanowiska kierowania); 

 zobowiązaniu dyspozytorów do pozyskania informacji, podczas przyjmowania 
zgłoszenia alarmowego, czy w miejscu zdarzenia przebywa osoba chora lub 
objęta kwarantanną oraz sprawdzenia czy adres nie figuruje w bazie 
udostępnionej przez stację sanitarno-epidemiologiczną. 

(dowód: akta kontroli str. 204-220) 

                                                      
21 Zmiany nanoszono czcionką w czerwonym kolorze. 
22 Rodzaj działań realizowanych w okresie od 1 marca do 15 września 2020 r. 
23 Koszty poniesione przez KM PSP (do 31 marca 2020 r.) na środki ochrony indywidualnej, płyny do dezynfekcji 

i innych niezbędnych urządzeń wyniosły 13,8 tys. zł. Po 31 marca 2020 r. wydatki na ww. cele ponosiła 
Komenda Wojewódzka PSP. 
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7.   Komendant wskazał na następujące trudności i ograniczenia w realizacji 
zadań związanych z zapewnieniem przygotowania jednostek ksrg do prowadzenia 
działań ratowniczych: 

 brak profitów dla pracodawców zatrudniających ochotników. Komendant 
wskazał, że zasadnym jest stworzenie systemu umożliwiającego czerpanie 
korzyści będących realną rekompensatą dla pracodawcy, który zatrudnia 
strażaków OSP, w związku z absencją pracownika związaną z udziałem  
w działaniach ratowniczych czy szkoleniach; 

 problemy z dostępnością kierowców w godzinach porannych i południowych 
(druhowie pełniący w jednostkach funkcje kierowców częstokroć pracują 
zawodowo jako kierowcy pojazdów ciężarowych. Taka zależność powoduje,  
że kierowcami w jednostkach OSP są osoby posiadające należyte 
przygotowanie i doświadczenie, lecz są z reguły niedostępni w godzinach 
świadczenia pracy);  

 niewystarczająca liczba samochodów kupowanych z udziałem dotacji MSWiA, 
dotacji ksrg, dofinansowań NFOŚiGW i funduszy wojewódzkich oraz środków 
pochodzących z zakładów ubezpieczeń. W bieżącym roku cztery samorządy 
powiatu zielonogórskiego zgłosiły gotowość zakupu i  zadeklarowały wkład 
własny. Zakupiono tylko jeden pojazd. 

(dowód: akta kontroli str.329-335) 

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

Analizy zabezpieczenia operacyjnego na rok 2019 i 2020 opracowano nierzetelnie, 
bowiem nie ujęto w nich: 

 czasu przybycia pierwszej specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej –
pomimo wymogów określonych w § 8 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia o ksrg.  
W analizie wskazano czas dojazdu dla specjalistycznej grupy poszukiwawczo-
ratowniczej jedynie z JRG Krosno Odrzańskie (funkcjonującej w sąsiednim 
powiecie krośnieńskim), podczas gdy taka grupa funkcjonowała na terenie 
Zielonej Góry (OSP Jarogniewice włączona do ksrg w 2016 r.). Powyższe 
skutkowało nieprawidłowym określeniem czasu dojazdu dla pierwszej grupy  
ww. specjalności;   

 wszystkich obszarów o niskim poziomie zabezpieczenia operacyjnego,  
tj. informacji wymaganej § 8 ust. 4 pkt 6 rozporządzenia o ksrg -  
pominięto bowiem obszary, dla których czas przybycia do zdarzenia pierwszych 
sił i środków przekracza 15 minut. Powyższe skutkowało brakiem pełnej 
informacji o rozmieszczeniu sił i środków podmiotów ratowniczych, które mogły 
być dysponowane na te obszary.   

Zastępca Komendanta wyjaśnił, że przyczyną braku ww. elementów  
w sporządzanych analizach było przeoczenie wynikające ze zbyt dużego nakładu 
pracy. (…) Podczas sporządzania analizy sugerowano się zapisem § 8 ust. 4 pkt 2 
rozporządzenia o ksrg stanowiącym, że  analizę sporządza się dla obszarów, dla 
których prawdopodobny czas przybycia do zdarzenia pierwszych i kolejnych sił  
i środków podmiotów ksrg wynosi odpowiednio do 8 minut i do 15 minut, w celu 
wyznaczenia dla nich obszarów chronionych lub ich zmiany. (…) Zastępca 
Komendanta dodał, że brak ujęcia w analizie OSP Jarogniewice nie miał realnego 
wpływy na wykorzystanie grupy podczas działań (…). 

Stwierdzone 
nieprawidłowości  
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W okresie 2019-2020 (I półrocze) OSP Jarogniewice zadysponowano do 52 zdarzeń 
(wzięła udział w 44).  
W toku kontroli uzupełniono analizę o brakujące elementy. Dodano szacowane 
czasy dojazdu dla OSP Jarogniewice oraz miejsca do których czas dojazdu 
podmiotów ksrg przekracza 15 minut wraz z określeniem sposobu zabezpieczenia 
tych miejsc. 

(dowód: akta kontroli str. 60, 243-322, 579-584, 603) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Komendy w zakresie 
organizacji ksrg na obszarze miasta i powiatu.  
Dokonywano systematycznej analizy sił i środków jednostek wchodzących  
do systemu, co umożliwiało identyfikację elementów, które wymagają zmiany bądź 
wzmocnienia.  
Wprawdzie analiza zabezpieczenia operacyjnego uzupełniona została dopiero  
w toku kontroli NIK, ale nie miało to negatywnego  wpływu na podejmowane 
działania ratownicze.  

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

1.   Stosownie do § 4 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia o ksrg, Komendant ustalił  
(w formie instrukcji) zasady powiadamiania, alarmowania i współdziałania 
podmiotów podczas działań ratowniczych. 

W zasadach tych określono m.in. organizację: 

 łączności alarmowania, powiadamiania, dysponowania oraz współdziałania na 
potrzeby działań ratowniczych z punktu widzenia zadań realizowanych przez 
kierującego działaniem ratowniczym (w szczególności na poziomie 
interwencyjnym i taktycznym);  

 łączności w sieciach radiowych UKF PSP wykorzystywanych podczas 
prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych; 

 organizację łączności na potrzeby wymiany informacji z innymi służbami  
i podmiotami współpracującymi na potrzeby działań ratowniczych. 

Powyższe zasady nie były uzgadniane ze współdziałającymi podmiotami. 
Komendant wyjaśnił, że powyższe dokumenty uzgadniano na etapie  
ich sporządzania na szczeblu Komendy Głównej i przesłano jako wytyczne  
do sporządzania dokumentów wewnętrznych na poziomie powiatowym W związku  
z powyższym ww. zasady stworzone na potrzeby tut. KM PSP nie były powtórnie 
uzgadniane. Powyższe zasady były przedmiotem szkoleń i ćwiczeń doskonalących 
z podmiotami współdziałającymi. 

 (dowód: akta kontroli str. 111-167, 329-335) 

2.   Komenda posiadała 26 umów/porozumień24 z innymi podmiotami  
o współdziałaniu w akcjach ratowniczych (w tym 20 podmiotów nieratowniczych25  

                                                      
24 Wszystkie zawarte przed 1 stycznia 2019 r. 
25 M.in. Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, zakład energetyczny, elektrociepłownia, pogotowie 

drogowe. 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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i sześć ratowniczych26). Zakres ustalonej współpracy dotyczył udostępnienia sprzętu 
(w części przypadków wraz z obsługą). 
W okresie objętym kontrolą27 Komenda skorzystała dwukrotnie28 z nawiązanej 
współpracy - Zakład Komunikacji Miejskiej w Zielonej Górze zadysponował autobusy 
do przewozu mieszkańców ewakuowanych budynków. 

(dowód: akta kontroli str. 82-94) 

3.   Łączność w Komendzie dla jednostek ksrg na potrzeby działań ratowniczych, 
zorganizowana została w oparciu o Instrukcję w sprawie organizacji łączności, 
będącej załącznikiem do Rozkazu Komendanta Głównego PSP nr 8 z 5 marca  
2019 r.  

Wykorzystywana jest analogowa łączność radiowa, jednakże zbudowany system -  
w ocenie Komendanta - umożliwia szybkie dostosowanie do pracy w trybie 
cyfrowym. 

Na potrzeby prowadzonych akcji ratowniczych uruchamiane są doraźnie otwarte 
kanały ratowniczo-gaśnicze na poziomie interwencyjnym działań umożliwiające 
prowadzenie korespondencji radiowej lokalnie bez konieczności wykorzystywania 
SK KM.  

Kierujący działaniami ratowniczymi do bezpośredniej łączności radiowej  
z innymi podmiotami biorącymi udział w działaniach posiada możliwość 
wykorzystania kanału współdziałania B112 oraz kanału U02 do łączności  
ze statkami powietrznymi. 

(dowód: akta kontroli str. 111-131, 342-343) 

4.   Na terenie działania Komendy nie funkcjonował system selektywnego 
alarmowania29 OSP. Alarmowanie jednostek OSP włączonych do ksrg na terenie 
działania Komendy następowało poprzez: 

 kanał radiowy B112 udostępniony we wszystkich urządzeniach radiowych 
noszonych i przewoźnych Komendy oraz podległych OSP; 

 wiadomości tekstowe SMS - poprzez szyfrowany tunel międzysystemowy  
z niezależnym od operatorów GSM integratorem wysyłki SMS. Wszystkie 
wiadomości posiadają najwyższy priorytet dostarczenia umożliwiający działanie 
w sytuacjach skrajnego przeciążenia łączy. Wiadomości rozsyłane  
do ratowników zadysponowanych do działań posiadają link do aplikacji mobilnej 
systemu XAVERY, w której znajduje się wytyczona trasa dojazdu do miejsca 
zdarzenia, jak również informacje o rodzaju, wielkości i miejscu zdarzenia  
do jakiego ratownicy zostali zadysponowani oraz innych działających w miejscu 
zdarzenia zastępach; 

 skorzystanie z bazy numerów telefonów komórkowych i przekazanie alarmu 
drogą telefoniczną (awaryjny sposób powiadamiania); 

 przekazanie, automatycznie wraz z wiadomościami sms, wiadomości email  
z informacją o zdarzeniu oraz załączonymi mapami obszaru działań w wersji 
offline. 

                                                      
26 Rejonowy Sztab Ratownictwa Medycznego w Zielonej Górze; 4 Pułk Przeciwlotniczy w Czerwieńsku; Wodne 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Zielonej Górze; Jednostka Wojskowa 4229 skład Nowogród Bobrzański; 
Ratownictwo Wodne Sława; niepubliczny podmiot medyczny realizujący ratownictwo medyczne. 

27 Do 19 sierpnia 2020 r. 
28 3 lipca 2019 r. i 17 lipca 2020 r. (każdorazowo bezpłatnie). 
29 System selektywnego alarmowania umożliwia zdalne włączenie syreny na strażnicy OSP bezpośrednio przez 

dyspozytora stanowiska kierowania Komendy Miejskiej/Powiatowej PSP. 



 

14 

Odnośnie braku selektywnego systemu alarmowania, Komendant wyjaśnił, że 
eksploatowany w tut. KM PSP system w całości wypełnia założenia odnośnie 
skrócenia czasu alarmowania, wpisuje się w priorytety stawiane przez KG PSP. (…) 
Wykorzystywane rozwiązanie przewyższą swą skutecznością powiadamianie 
druhów za pomocą syreny zainstalowanej w remizie ze względu na to,  
iż członkowie OSP częstokroć nie słyszą dźwięku syreny gdyż mieszkają lub 
znajdują się w znacznej odległości od remizy. (…) Eksploatowany system (…) jest 
również mniej uciążliwy dla lokalnej społeczności, szczególnie w okresach 
podwyższonej palności związanej z pożarami traw na nieużytkach. Niemniej jednak, 
w celu zapewnienia równoległego systemu alarmowania planujemy w najbliższych 
dwóch latach rozpoczęcie i zakończenie budowy na terenie powiatu systemu 
selektywnego alarmowania DSP-50. 

(dowód: akta kontroli str. 135, 138-141, 151, 329-335) 

5.   Na potrzeby funkcjonowania ksrg w Komendzie wykorzystywano: 

 System Wspomagania Decyzji PSP (dalej SWD), którego funkcjonalność 
opisano w pkt 8 niniejszego obszaru; 

 łączność: bezprzewodową (radiową); telefoniczną stacjonarną; GSM; 

 rejestrator rozmów - rejestracja wszystkich rozmów (telefonicznych, jak również 
korespondencja radiowa) przychodzących i wychodzących na/ze SK KM; 

 sieć informatyczną OST 112;  

 ELTE GPS – nawigacja samochodowa z możliwością wysyłania statusów; 

 system XAVERY (autorski system Komendy) – mapa cyfrowa z możliwością 
włączania lub wyłączania kolejnych warstw i podkładów oraz wizualizacją i 
pozycjonowaniem pojazdów ratowniczych lub służb współdziałających w czasie 
rzeczywistym; wysyłanie sms do osób funkcyjnych o zdarzeniach z ilością sił i 
środków; możliwość wizualizacji potencjału ratowniczego na miejscu zdarzenia 
przez dowodzącego akcją. XAVERY umożliwia ponadto powiadamianie 
jednostek OSP za pomocą priorytetowych wiadomości sms.  

(dowód: akta kontroli str. 187-188, 621) 

6. Działania ratownicze dokumentowane były w sposób wymagany  
§ 34  rozporządzenia o ksrg. 
Weryfikacja i zatwierdzanie danych zawartych w dokumentach z działań 
ratowniczych, sporządzanych w SWD, dokonywane było przez dyżurnych SK KM,  
a następnie przez dyżurnych Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego. 
Ponadto sam system SWD umożliwia przeprowadzanie wstępnej kontroli 
meldunków (już na etapie wprowadzania treści). 

Dokumentacja sporządzana w formie papierowej wytwarzana przez dowódców 
szczebla interwencyjnego poddawana była weryfikacji przez kierowników 
właściwych komórek organizacyjnych Komendy. 

 (dowód: akta kontroli str. 169-186) 

7.   Komendant, stosownie do § 4 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia o ksrg, ustalił zasady 
dysponowania sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz doraźnego 
zabezpieczenia operacyjnego terenu powiatu po zadysponowaniu zasobów 
ratowniczych do zdarzeń30. Zasady te ustalono na podstawie wytycznych KG PSP  
z lipca 2013 r.  i uzgodniono z Komendantem Wojewódzkim PSP. 

(dowód: akta kontroli str. 95-110) 

                                                      
30 Procedura z dnia 30 sierpnia 2013 r. uzgodniona z Lubuskim Komendantem Wojewódzkim PSP. 
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W ww. procedurze określono m.in.:  

 minimalny poziom sił dysponowanych przez Komendę w tzw. I rzucie31, 
umożliwiających podjęcie skutecznych działań ratowniczych; 

 minimalny standard zabezpieczenia operacyjnego terenu po zadysponowaniu 
zasobów ratowniczych; 

 tryb uruchomienia doraźnego zabezpieczenia obszarów chronionych na terenie 
powiatu; 

 możliwości wykorzystania do zabezpieczenia operacyjnego terenu, zasobów 
innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożarowej (inne służby ratownicze 
ujęte w planach ratowniczych, jak również dysponowanie na miejsce zdarzenia 
specjalistów z zakresu ratownictwa oraz sprzętu pomocniczego w ramach 
podpisanych umów i porozumień).  

(akta kontroli str. 95-110) 

8.  SK KM zorganizowano w sposób spełniający wymogi określone w § 54 ust. 2 
rozporządzenia o ksrg, tj. zapewniono: 

 pomieszczenia do obsługi zgłoszeń alarmowych oraz wspomagania lub 
koordynacji działań ratowniczych; zaplecze: techniczne, socjalne oraz 
higieniczno-sanitarne; 

 urządzenia techniczne oraz systemy teleinformatyczne zapewniające realizację 
zadań określonych w § 53 ust. 1 ww. rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 182-185) 

SWD32 posiadał funkcjonalności wymagane § 4 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji 
Państwowej Straży Pożarnej33 (dalej rozporządzenie w sprawie SWD). 

(dowód: akta kontroli str. 182-185) 

W okresie objętym kontrolą, służbę na SK KM pełniło dziewięć osób, z czego osiem 
odbyło specjalistyczne szkolenie dla obsad stanowisk kierowania -  wymagane  
pkt. 2.3. Zasad organizacji doskonalenia zawodowego Państwowej Straży Pożarnej 
(zatwierdzonych przez Komendanta Głównego PSP w dniu 1 grudnia 2016 r.). 

Brak realizacji tego szkolenia przez jedną osobę wynikał z ograniczonego limitu 
miejsc przydzielonego Komendzie - po jednym w 2018 i 2019 r., na które 
skierowano innych dyżurnych SK KM (szkolenia zaplanowanego na maj 2020 r. nie 
przeprowadzono).  

Komendant wskazał, że służby na SK KM zawsze odbywają się w składzie 
dwuosobowym. Niezależnie od powyższego, funkcjonariusz ten stale podwyższa 
swoje kwalifikacje zawodowe i umiejętności biorąc udział w doskonaleniu 
zawodowym dla obsad SK realizowanym i nadzorowanym przez Zastępcę 
Komendanta Miejskiego. Ponadto, funkcjonariusz w bieżącym roku uzyskał dyplom 
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa, a zakres 
zrealizowanego programu nauczania obejmował również  zagadnienia związane ze 
                                                      
31 Siły dysponowane bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia na podstawie jego treści oraz procedur 

dysponowania i innych informacji zawartych w planach ratowniczych lub dokumentacji obiektów, w ilości  
i rodzaju umożliwiającym podjęcie skutecznych działań ratowniczych. 

32 Aktualizacji SWD dokonywał dostawca – zgodnie z umową zawartą z Komendą Główną PSP. Aktualizacja 
danych wprowadzanych do SWD odbywała się na bieżąco. Dokonywana była przez Wydział Operacyjno-
Szkoleniowy, Wydział Organizacyjno-Kadrowy oraz stanowisko kierowania Komendy. 

33 Dz. U. poz. 1723 
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służbą na SK. Komendant zadeklarował, że w przypadku otrzymania przez KM PSP 
w Zielonej Górze miejsca na szkolenie specjalistyczne dla obsad stanowisk 
kierowania strażak zostanie na nie delegowany.   

Przedłożono kontrolerowi dokumenty potwierdzające kwalifikacje wskazane  
w wyjaśnieniach. 

(dowód: akta kontroli str. 168, 327-335, 344-348) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w badanym obszarze. 

3. Wyposażenie jednostek oraz wyposażenie  
i wyszkolenie ratowników 

1. Zgodnie z § 4 ust. 1, ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  
z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek 
organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej34 (dalej rozporządzenie w sprawie 
wyposażenia), Komendant opracował dla powiatu tabele wyposażenia,  
tj. zestawienie należnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych oraz 
sprzętu i środków technicznych, wraz z ich rozmieszeniem. Tabele sporządzano  
co pięć lat (czerwiec 2015 r. i czerwiec 2020 r.), w uzgodnieniu z Komendantem 
Wojewódzkim PSP35. 

(dowód: akta kontroli str. 351-359, 684) 

Komenda, w ramach której funkcjonowały trzy JRG, według stanu na 30 czerwca 
2020 r., dysponowała wyposażeniem spełniającym lub przewyższającym minimalne 
standardy określone w załącznikach nr 1-2 do rozporządzenia w sprawie 
wyposażenia (stan wyposażenia opisano dalej), za wyjątkiem:  

 dwóch lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych – Komenda posiadała 
jeden taki pojazd, podczas gdy minimalna liczba, ustalona zgodnie  
z załącznikiem nr 1 (poz. 1) do ww. rozporządzenia, wynosi trzy;  

 ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, minimum GCBA 7/40 – 
wymaganego na podstawie załącznika nr 2 (poz. 2) do ww. rozporządzenia  
(z uwagi na zagrożenie pożarowe w lasach N III); 

 skokochronu o powierzchni pola skoku minimum 40 m2 – wymaganego  
na podstawie załącznika nr 2 (poz. 11) do ww. rozporządzenia – ze względu 
na zagrożenie pożarowe obiektów mieszkalnych i obiektów użyteczności 
publicznej N III). 

Informacja o stanie wyposażenia w sprzęt, środki techniczne, posiadane  
i wymagane pojazdy była przekazywana KW PSP - w tabeli wyposażenia (w 2015 r. 
i 2020 r.) oraz w corocznych informacjach PSP-BT z wyposażenia w podstawowy 
sprzęt i urządzenia pożarnicze.  

 (dowód: akta kontroli str. 351-383) 

                                                      
34 Dz. U. poz. 1793. 
35 Tabela wyposażenia z czerwca 2020 r., na dzień zakończenia kontroli NIK, była w trakcie uzgadniania z KW 

PSP. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości  

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Posiadane wyposażenie, w zakresie pojazdów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych 
oraz sprzętu i środków technicznych, przedstawiało się następująco: 

 samochody: lekki rozpoznawczo-ratowniczy; trzy ciężkie gaśnicze36; dwa  
z drabiną mechaniczną i jeden z podnośnikiem hydraulicznym; trzy ratownictwa 
technicznego37; pięć operacyjnych (minimalna wymagana liczba: dwa); lekki 
zaopatrzeniowy; mikrobus do przewozu osób;   

 cztery pontony/łodzie ratownicze z silnikiem (przy wymogu posiadania  
co najmniej jednej sztuki); 

 wyposażenie, m.in.: sześć pomp przenośnych do wody zanieczyszczonej; 
osiem zestawów  hydraulicznych narzędzi ratowniczych (wymagane minimum: 
sześć); 11 zestawów ratownictwa medycznego (wymagane minimum: sześć); 
motopompa pożarnicza; cztery zestawy do dekontaminacji wstępnej (przy 
wymogu posiadania co najmniej jednego); 25 zapasowych butli do aparatów 
powietrznych (minimalna wymagana liczba: cztery); cztery sprężarki  
do aparatów powietrznych butlowych (przy wymogu posiadania co najmniej 
jednej); 3.350 dm3 zapasu środka pianotwórczego (wymagane minimum:  
2.620 dm3). 

(dowód: akta kontroli str. 354-359)  

Zastępca Komendanta, odnośnie braków w wyposażeniu w odniesieniu  
do normatywu wyjaśnił, że wynikały one z braku środków finansowych. (…) Niemniej 
jednak problem jest znany a braki są uzupełniane w miarę posiadanych  
i pozyskiwanych funduszy. Zakup obu lekkich samochodów rozpoznawczo 
ratowniczych był zaplanowany na rok bieżący (…) W dniu 15.10.2020 r. została 
podpisana umowa na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego 
(SLRR) dla JRG w Sulechowie (…) We wrześniu Komendant zwrócił się  
do Prezydenta Miasta Zielona Góra o upoważnienie go do złożenia wniosku  
o dofinansowanie przez WFOŚiGW w 2021 r. zadania zakupu  lekkiego samochodu 
rozpoznawczo-ratowniczego dla JRG 2 w Zielonej Górze. Powinno to spowodować 
realizację planu ujętego w normatywie tj. posiadanie trzech tego typu pojazdów  na 
wyposażeniu komendy. Dotychczas na każdej JRG funkcje pojazdów lekkiego 
samochodu rozpoznawczo-ratowniczego pełniły lekkie samochody operacyjne 
(SLOp) wyposażone w uterenowiony napęd na cztery koła.  
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GCBA 7/40 został ujęty  
w planach na rok 2021. (…) W roku bieżącym sporządzono wniosek na zakup 
pojazdu. (…) 
Przedłożono kontrolerowi dokumentu potwierdzające treść wyjaśnień, w tym 
dotyczące zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego w październiku 
bieżącego roku. 

(dowód: akta kontroli str. 579-596) 

Wyposażenie jednostek OSP włączonych do ksrg, w odniesieniu do standardów 
określonych w Analizie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych 
włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego38, przedstawiało się 
następująco: 

 w żadnej nie funkcjonował system selektywnego powiadamiania (szerzej 
opisano w pkt 4 obszaru 2 niniejszego wystąpienia pokontrolnego); 

                                                      
36 Dwa typu GCBA i jeden typu GCBA standard pierwszowyjazdowy. 
37 Po jednym: lekkim, średnim i ciężkim. 
38 Sporządzona przez Komendę Główną PSP w listopadzie 2019 r.  
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 20 OSP posiadało pełne wyposażenie w: ubrania specjalne, aparaty 
oddechowe, hydrauliczne narzędzia ratownicze, agregaty prądotwórcze, pompy 
do wody zanieczyszczonej, zestawy ratownictwa medycznego oraz 
radiotelefony nasobne. W OSP Niwiska brakowało pompy do wody 
zanieczyszczonej; 

 wszystkie OSP posiadały ogrzewane garaże. Wymaganą liczbę boksów 
garażowych (dwa) zapewniono w 20 jednostkach (jednym boksem garażowym 
dysponowała OSP Jarogniewice).  

Zastępca Komendanta odnośnie ww. braków wyjaśnił, że OSP w ksrg, w tym OSP 
Niwiska są sukcesywnie doposażane w sprzęt - w miarę posiadanych środków 
finansowych. Mając na celu zapewnienie należytego standardu wyposażenia 
Komenda Miejska przekazała pompę szlamową stanowiąca wyposażenie 
ponadnormatywne JRG nr 1 po uzyskaniu zgody z KW PSP.  
OSP Jarogniewice posiada jedną bramę garażową jednakże umiejętne ustawienie 
pojazdów umożliwia pozostawienie w garażu dwóch samochodów pozostających na 
wyposażeniu OSP. Niemniej jednak problem jest znany, skutkiem czego było ujęcie 
w planie na 2020 r. sporządzenie dokumentacji technicznej niezbędnej do budowy 
kolejnego stanowiska garażowego a realizacja przedsięwzięcia przez Miasto Zielona 
Góra jest planowana na rok 2021. 
Przedłożono kontrolerowi dokumenty potwierdzające treść złożonych wyjaśnień. 

(dowód: akta kontroli str. 72, 579-596) 

2. Oględziny bazy dydaktyczno-szkoleniowej zlokalizowanej na terenie JRG 2 
Komendy, przeprowadzone 6 października 2020 r., wykazały m.in., że bazę tę 
stanowiły:  

 sala wykładowa na około 40 miejsc siedzących z zapleczem kuchennym 
odpowiednio wyposażonym. Bezpośrednio przy sali znajdowały się sanitariaty39;  

 komora dymowa – składająca się z sześciu pomieszczeń (sterownia; komora 
zadymiania; pomieszczenia do próby wysiłkowej; szatnia; sanitariat wyposażony 
m.in. w kabinę prysznicową; pomieszczenie medyczne); 

 siłownia ze zlokalizowanym obok pomieszczeniem sanitarnym wyposażonym 
m.in. w kabinę prysznicową i saunę; 

 na zewnątrz: trójpoziomowa wspinalnia, trenażer do ćwiczeń  
z ratownictwa technicznego, boisko do koszykówki i boisko do siatkówki 
plażowej; 

 obiekty kwaterunkowe – dwa dwuosobowe pokoje ze wspólnym węzłem 
sanitarnym i przedpokojem; pomieszczenie wypoczynkowe. 

Wszystkie pomieszczenia były czyste i w odpowiednim stanie technicznym.   

 (dowód: akta kontroli str. 649-657) 

Oględziny JRG 2 w zakresie warunków stworzonych dla strażaków oraz 
przygotowania jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych, przeprowadzone  
w dniach 6 i 8 października 2020 r. wykazały, że: 

 do dyspozycji strażaków było: pięć pokoi sypialniach dwuosobowych i jeden 
jednoosobowy wraz z sanitariatami; pomieszczenie wypoczynkowe; zaplecze 
kuchenne odpowiednio wyposażone; stołówka ze stołem na ok. 10 osób; 
pomieszczenie sportowo-rekreacyjne i szatnie z przynależną pralnią i suszarnią; 

                                                      
39 Damski i męski. 
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 zaplecze techniczne jednostki stanowiły: ogrzewany garaż z 14 stanowiskami 
przejazdowymi (w tym dwa wyposażone w kanał); warsztaty: ochronny układu 
oddechowego ze sprzętem do testowania i konserwacji masek aparatów 
powietrznych oraz warsztat podręczny; myjnia węży strażackich; pomieszczenia 
gospodarcze; 

 w dniu 8 października 2020 r. służbę pełniło 12 osób - po dwóch: dowódców, 
operatorów sprzętu specjalnego/kierowców-ratowników; specjalistów; 
dyspozytorów oraz czterech ratowników. Operatorzy sprzętu 
specjalnego/kierowcy posiadali wymagane uprawnienia; 

 wóz bojowy poddany oględzinom, tj. wóz GBA 2,7/16/4,7 posiadał wymagane 
wyposażenie40 określone w załączniku nr 1 do Wytycznych standaryzacji 
pojazdów pożarniczych i innych środków transportu PSP41 (zestaw ratownictwa 
medycznego R1 spełniał42 standard wyposażenia określony w Zasadach 
organizacji ratownictwa medycznego w ksrg43), a strażacy przypisani do tego 
wozu byli odpowiednio wyposażeni; 

 wszystkie pojazdy będące w podziale bojowym JRG 2 miały ważne badania 
techniczne; 

 w jednostce znajdowało się wyposażenie przypisane do JRG 2 w tabeli 
wyposażenia ustalonej przez Komendanta na dzień 30 czerwca 2020 r.,  
z wyjątkiem motopompy pożarniczej minimum M8/8 – odnośnie powyższego 
Zastępca Komendanta wyjaśnił, że motopompa (…) ze względów operacyjnych 
została przewieziona do JRG 1 w Zielonej Górze - takowe działanie miało  
na celu przechowywanie motopompy w jednostce posiadającej więcej miejsca 
na sprzęt tego typu (oddalonej od JRG 2 o 4,4 km). Motopompa jest sprawna  
i gotowa do działań jeśli zajdzie taka konieczność, może zostać przesunięta 
pomiędzy jednostkami; 

 stan środków gaśniczych wynosił - 2.150 l; neutralizatorów – 300 l; sorbentów – 
1.980 kg. 

(dowód: akta kontroli str. 658-683, 579-584) 

3. Doskonalenie zawodowe strażaków PSP realizowano w Komendzie w oparciu 
o zatwierdzone44 przez KG PSP Zasady organizacji doskonalenia zawodowego  
w Państwowej Straży Pożarnej. W dokumencie tym określono m.in. zasady 
organizacji i realizacji procesu doskonalenia zawodowego we wszystkich 
jednostkach organizacyjnych PSP, z uwzględnieniem poziomu realizowanych zadań  
i kompetencji przewidzianych do wykonywania różnych zadań służbowych. 

Planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby Komendy i ksrg na obszarze 
powiatu należała do zadań Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy. 
Potrzeby szkoleniowe ustalano na podstawie m.in. :  

 analizy zatrudnienia i wyszkolenia funkcjonariuszy przeprowadzanej przez 
Wydział Organizacyjno-Kadrowy;  

                                                      
40 Weryfikacji dokonano na podstawie próby wybranych 20 pozycji wyposażenia, z grupy 2 pompy pomocnicze – 

dwie pozycje; z grupy 3 armatura i osprzęt pożarniczy - siedem pozycji; z grupy 5 narzędzia ratownicze, 
pomocnicze i osprzęt – 10 pozycji; z grupy 9 sprzęt ratownictwa medycznego – jedna pozycja. 

41 Zatwierdzone przez Komendanta Głównego PSP w kwietniu 2011 r. 
42 Weryfikacji dokonano na podstawie próby 10 pozycji wyposażenia. 
43 Określony przez Komendanta Głównego PSP w lipcu 2013 r. 
44 W grudniu 2016 r 
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 potrzeb zgłaszanych przez dowódców JRG oraz kierowników komórek 
organizacyjnych w zakresie uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji 
funkcjonariuszy; 

 wyników inspekcji gotowości bojowej przeprowadzanych przez funkcjonariuszy 
Komendy (Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego i dowódców JRG) oraz zespoły 
kontrolne KW i KG PSP;  

 wniosków z przeprowadzonych ćwiczeń na obiektach; 

 indywidulanych opinii służbowych, w ramach których opiniujący proponowali 
podwyższenie lub uzupełnienie kwalifikacji oraz wskazywali dalszy rozwój 
zawodowy. 

(dowód: akta kontroli str. 392-393, 397-405, 415-425) 

Według stanu na 30 czerwca 2020 r. w Komendzie zatrudnionych było  
139 strażaków (w tym 19 aspirantów i 30 oficerów), z czego 120 osób  
do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych.  
Odnośnie obligatoryjnego przeszkolenia ustalono, że:  

 wszyscy 139 funkcjonariusze odbyli: szkolenie podstawowe; kurs w zakresie 
kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków PSP oraz zdali egzamin 
recertyfikacyjny w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy; 

 wszyscy funkcjonariusze przewidziani do bezpośredniego udziału w działaniach 
ratowniczo-gaśniczych odbyli45 szkolenie realizacji działań w warunkach 
zadymienia, zakończone ćwiczeniami w komorze dymowej. 

(dowód: akta kontroli str. 69-70, 392-396) 

Zakres zrealizowanych przez strażaków KM PSP szkoleń specjalistycznych oraz 
tematyka potrzeb szkoleniowych, zidentyfikowanych według stanu na 30 czerwca 
2020 r., stanowiły m.in.: doskonalenie dla strażaków ksrg z zakresu współdziałania  
z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (dalej LPR46); szkolenie dla kierowców-
operatorów samochodów z drabiną mechaniczną47; ratownictwo chemiczne  
i ekologiczne48; ratownictwo na obszarach wodnych49; organizacja działań 
poszukiwawczo-ratowniczych i technik ratowniczych w działaniach specjalistycznej 
grupy poszukiwawczo-ratowniczej50; specjalistyczna obsługa i eksploatacja 
podnośników hydraulicznych51; napełnianie zbiorników ciśnieniowych52. 
Do 12 października 2020 r. z zaplanowanych szkoleń zrealizowano: ratownictwo 
chemiczne i ekologiczne; ratownictwo na obszarach wodnych53. Dodatkowo (poza 
planem) zrealizowano szkolenia: realizacji działań w warunkach zadymienia oraz 
transportu towarów niebezpiecznych54.   

(dowód: akta kontroli str. 69-70, 392-396, 426) 
                                                      
45 W tym jedna osoba, która zrealizowała szkolenie 25 września 2020 r. (termin ważności poprzednich upłynął 

11 maja 2020 r.). Brak ciągłości ważności tego szkolenia wynikał z zaleceń KG PSP dotyczące 
nierealizowania szkoleń z uwagi na COVID-19 (z wyjątkiem niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 
formacji). 

46 Przeszkolono 119 osób, potrzeba przeszkolenia w tym zakresie 20 strażaków. 
47 Przeszkolono 66 osób, brak potrzeb szkoleniowych w tym zakresie dodatkowych osób. 
48 Przeszkolonych: 48, potrzeba: 13. 
49 Odpowiednio: 11 i siedem. 
50 Odpowiednio: 18 i dwie. 
51 Odpowiednio: 59 i osiem. 
52 Odpowiednio: 31 i 38. 
53 Szkoleniami objęto odpowiednio: ośmiu i trzech funkcjonariuszy. 
54 Przeszkolono, odpowiednio: 18 i dwóch funkcjonariuszy. 
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4. Według stanu na 30 czerwca 2020 r., łączna liczba strażaków OSP w ksrg 
gotowych do działań ratowniczo-gaśniczych wyniosła 405, a stan ich wyszkolenia 
przedstawiał się następująco: 

 szkolenie w zakresie podstawowym i bhp – odbyli wszyscy; kierowca-
konserwator sprzętu – 131 osób; dowódca – 164; naczelnik – 80; ratownictwo 
techniczne – 376; kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (dalej kurs kpp) – 139; 
zabezpieczenie lądowania/współpraca z LPR – 161; 

 388 osób posiadało odnowione szkolenie z realizacji działań w warunkach 
zadymienia, zakończone ćwiczeniami w komorze dymowej (w przypadku 
pozostałych strażaków OSP pięcioletni okres od realizacji poprzedniego 
szkolenia upłynął w okresie pandemii COVID-1955).  

 (dowód: akta kontroli str. 71, 426-427) 
Działania mające na celu zachowanie minimalnego standardu56 wyszkolenia 
strażaków OSP w ksrg, zrealizowane przez KM PSP do 30 czerwca 2020 r., 
polegały na: 

 przeprowadzeniu trzech szkoleń podstawowych oraz szkolenia kierowców-
konserwatorów sprzętu (objęto nimi, odpowiednio: 57 i dziewięć osób); 

 przekazaniu informacji do KW PSP o zapotrzebowaniu na szkolenia  
dla naczelników oraz do właściwych gmin57 o potrzebie zorganizowania dla 
strażaków OSP kursów kpp.  

Niemniej jednak, minimalny standard, według stanu na 30 czerwca 2020 r., nie 
został zachowany w czterech, spośród 21 OSP w ksrg58. Przyczyną powyższego był 
brak przeszkolenia wymaganej minimalnej liczby osób w zakresie: dowódcy (jedna 
jednostka59); naczelnika (dwie60); kwalifikowanej pierwszej pomocy (dwie61); 
zabezpieczenia lądowania/współpracy z LPR (dwie62).  

 (dowód: akta kontroli str. 71, 384-393, 406-407) 

Analiza stopnia wyszkolenia m.in. strażaków OSP w ksrg oraz realizacja szkoleń, 
będących w kompetencji KM PSP, należała do zadań Wydziału Operacyjno-
Szkoleniowego Komendy. 

Potrzeby szkoleniowe strażaków OSP, określone według stanu na 30 czerwca  
2020 r., obejmowały realizację szkoleń we wszystkich obligatoryjnych dziedzinach.  
I tak, w zakresach: 

 podstawowym; bhp; kierowca-konserwator sprzętu; ratownictwo techniczne - 
zaplanowano przeszkolenie dodatkowych osób w liczbie, odpowiednio:  
60; 60; 20 i 60; 

                                                      
55 W okresie od marca do maja 2020 r. Upływ tego terminu nie powoduje utraty ważności tych szkoleń  

ze względu na ustawowe wydłużenie okresu ważności dotychczasowych uprawnień na okres do 60 dni  
po ustaniu pandemii - art. 19 ustawy z dnia 231 marca br. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu 
ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 
567). 

56 Określonego w listopadzie 2019 r. przez KG PSP w Analizie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży 
Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (pkt. 9.1). 

57 M.in. do gminy Babimost (właściwej terytorialnie dla OSP Nowe Kramsko) i do gminy Zabór. 
58 OSP Bojadła, OSP Zabór, OSP Nowe Kramsko i OSP Niwiska. 
59 OSP Bojadła – przeszkolona jedna osoba, przy wymaganym minimum dwóch osób. 
60 OSP Bojadła i OSP Zabór – przeszkolenie posiadała w każdej OSP jedna osoba,  przy wymaganym minimum 

dwóch osób. 
61 OSP Nowe Kramsko i OSP Zabór - przeszkolenie posiadała w każdej OSP jedna osoba,  przy wymaganym 

minimum czterech osób. 
62 OSP Bojadła i OSP Niwiska – liczba przeszkolonych osób wyniosła, odpowiednio: trzy i dwie,  

przy wymaganym minimum czterech osób. 
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 dowódcy; naczelnika; kwalifikowanej pierwszej pomocy i zabezpieczenia 
lądowania współpracy z LPR - zaplanowano przeszkolenie odpowiednio:  
30; 10; 60 i 20 osób (minimalna liczba osób do przeszkolenia, zapewniająca 
osiągnięcie wymaganego standardu, wynosi odpowiednio: jedna; dwie; sześć  
i trzy).  

Dodatkowo zaplanowano szkolenie z realizacji działań w warunkach zadymienia dla 
30 osób. 

Do 12 października 2020 r. zrealizowano szkolenie podstawowe, bhp oraz  
z realizacji działań w warunkach zadymienia (objęto nimi 51 osób). 

(dowód: akta kontroli str. 71, 391, 397-405, 411, 426) 

Strażacy OSP w ksrg podnosili swoje kwalifikacje, uczestnicząc również w różnych 
formach doskonalenia, organizowanych przez podmioty inne niż PSP. 
Do 30 czerwca 2020 r.: 

 Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zielonej 
Górze zorganizował dwa kursy kpp, w których uczestniczyło łącznie osiem osób; 

 OSP Babimost zorganizował kurs kpp oraz recertyfikację uprawnień dla 
uprzednio przeszkolonych 14 druhów; 

 OSP Niwiska zorganizowało szkolenie dla 23 osób z obsługi sprzętu ochrony 
dróg oddechowych. 

Pozostałe szkolenia dla strażaków OSP, zaplanowane przez jedno OSP i dwie 
gminy63 do realizacji w czerwcu 2020 r., zostały odłożone w czasie z uwagi  
na COVID-19. 

(dowód: akta kontroli str. 384-390) 

W kontrolowanym okresie do szkoleń strażaków OSP Komenda nie wykorzystywała  
e-learingu. 

(dowód: akta kontroli str. 510-512) 
5. Bazę dydaktyczno-szkoleniową KM PSP stanowiły m.in.: 

 cztery sale wykładowe (po jednej w budynku Komendy i w każdej z trzech JRG,  
z łączną liczbą miejsc dla 93 osób64); 

 dwa miejsca do zajęć symulacyjnych (jedno w pomieszczeniu zamkniętym – 
komora dymowa i jedno w terenie otwartym); 

 dwa poligony strażackie ze wspinalniami; 

 infrastruktura sportowa (siłownie65; dwa boiska do piłki siatkowej);  

 obiekty do ćwiczeń specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego 
(kratownica, słup i stanowisko do symulacji ćwiczeń w studniach). 

Dodatkowo, KM PSP posiadała umowę z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji  
w Zielonej Górze na użytkowanie66 hali sportowej i toru pływackiego. 

(dowód: akta kontroli str. 64-66) 

W Komendzie znajdowała się również sala edukacyjna Ognik do prowadzenia zajęć 
dla dzieci i młodzieży.  

                                                      
63 OSP Trzebiechów oraz gminy: Bojadła i Sulechów zaplanowały na czerwiec 2020 r. recertyfikację uprawnień 

kwalifikowanej pierwszej pomocy dla uprzednio przeszkolonych druhów. 
64 Największa sala (dla 50 osób) znajdowała się w JRG 2. 
65 W każdej JRG w pomieszczeniach krytych, a w JRG 2 – dodatkowo siłownia zewnętrzna. 
66 Za odpłatnością 108 zł rocznie. 
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W okresie 1 stycznia 2019 r. – 30 czerwca 2020 r. przeprowadzono 268 spotkań,  
w których uczestniczyło 3.305 dzieci w wieku szkolnym. 

(dowód: akta kontroli str. 67-68, 429) 

Szkolenia dla strażaków OSP w ksrg realizowano w Komendzie w oparciu  
o Zasady organizacji szkoleń członków ochotniczych straży pożarnych biorących 
bezpośredni udział w działaniach ratowniczych67. 

Szkolenia te realizowano w bazie szkoleniowo-dydaktycznej, zlokalizowanej na 
terenie JRG 2 KM PSP. Zajęcia prowadziło 11 funkcjonariuszy KM PSP, 
posiadających przygotowanie do prowadzenia zajęć określone w  ww. zasadach 
organizacji szkoleń. 

(dowód: akta kontroli str. 412-414, 510-512) 

Liczbę przeszkolonych strażaków oraz zakres zrealizowanych szkoleń 
przedstawiono w pkt. 3 i 4 niniejszego obszaru. 

6.  W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. zrealizowano 59 ćwiczeń 
ratowniczych68, w których brały udział jednostki ksrg (JRG KM PSP; 17 OSP; 
Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa Czerwieńsk; siły i środki KW PSP  
i Komendy Powiatowej w Krośnie Odrzańskim) oraz spoza ksrg (siedem OSP oraz 
Lasy Państwowe). 

(dowód: akta kontroli str. 429) 

Z prowadzonych ćwiczeń każdorazowo sporządzano dokumentację, a na koniec 
roku zbiorczą analizę zawierającą informacje wymagane § 44 ust. 2 rozporządzenia 
o ksrg. 

Badanie dokumentacji pięciu losowo wybranych ćwiczeń z zakresu:  

 ratownictwa wysokościowego; 

 ratownictwa wodnego (na poziomie interwencyjnym); 

 prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, na poziomie interwencyjnym  
oraz taktycznym, podczas pożaru w obiekcie użyteczności publicznej; 

 prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, na poziomie interwencyjnym  
oraz taktycznym, podczas pożaru w elektrociepłowni; 

 prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, na poziomie interwencyjnym, 
podczas wypadku zderzenia samochodów osobowych; 

wykazała m.in., że w każdym przypadku sformułowano uwagi/wnioski, których część 
wymagała podjęcia stosownych działań. Uwagi dotyczyły m.in.: błędów  
w posługiwaniu się sprzętem; niepełnego wyposażenia ratowników; niepełnego 
zabezpieczenia osoby poszkodowanej bądź nieprawidłowej sekwencji działań 
podczas udzielania kpp; niesporządzenia wymaganej dokumentacji (karty pomocy 
medycznej). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przerywano ćwiczenia  
i omawiano błąd bądź podejmowano decyzję o stosownym rozszerzeniu procesu 
doskonalenia zawodowego. 

(dowód: akta kontroli str. 430-472, 475-496)  

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w badanym obszarze. 

                                                      
67 Zatwierdzone przez KG PSP w 2015 r. 
68 49 w 2019 r. i 10 w I połowie 2020 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości  

OCENA CZĄSTKOWA 
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4. Sprawowanie przez komendanta miejskiego PSP 
nadzoru nad ksrg na terenie powiatu 

1. Inspekcje gotowości operacyjnej jednostek ksrg prowadzono na podstawie  
metodyki określonej zarządzeniu nr 10 Komendanta Głównego PSP z dnia  
28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości 
operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (dalej 
zarządzenie w sprawie przeprowadzania inspekcji). 

 (dowód: akta kontroli str. 514-550) 

Inspekcje prowadzone były przez minimum dwóch członków spośród 19-osobowego 
zespołu kontrolnego, powoływanego corocznie zarządzeniem Komendanta.  
Doskonalenie zawodowe członków zespołu kontrolnego prowadzono w oparciu  
o zasady obowiązujące w tym zakresie w PSP69.  

(dowód: akta kontroli str. 510-512, 551-569) 

Na lata 2019-2020 zaplanowano 66, a zrealizowano 33 inspekcje gotowości 
operacyjnej jednostek ksrg, z czego w: 

 w 2019 r. zaplanowano i zrealizowano łącznie 33 inspekcje, które objęły: SK KM 
(trzy inspekcje), JRG (dziewięć), OSP w ksrg (wszystkie 21); 

 w 2020 r. zaplanowano łącznie 33 inspekcje - nie przeprowadzono żadnej  
z uwagi na  sytuację epidemiologiczną w kraju70. 

(akta kontroli str. 510-512, 609-614, 619-620) 

W okresie objętym kontrolą, do prowadzonych inspekcji na SK KM oraz w JRG, 
corocznie tworzono zestawy pytań testowych.  
Nie przeprowadzano natomiast testów wiedzy strażaków ochotników -  
w § 16 zarządzenia w sprawie przeprowadzania inspekcji dopuszczono możliwość 
przeprowadzenia inspekcji, która nie zawiera sprawdzenia wszystkich elementów 
gotowości operacyjnej (możliwość ta nie dotyczy elementów alarmowania oraz 
ćwiczenia). 

(dowód: akta kontroli str. 510-512, 514-520) 

Analiza dokumentacji z dwóch wybranych inspekcji w OSP w ksrg wykazała,  
że w każdym przypadku:  

 ich organizacja i zakres była zgodna z zarządzeniem w sprawie 
przeprowadzania inspekcji; 

 jednostki OSP uzyskały ocenę dobrą71; 

 sformułowano wnioski dotyczące konieczności przeprowadzenia szkolenia bhp - 
z uwagi na nieprzestrzeganie zasad w tym zakresie podczas przeprowadzonych 
w toku inspekcji ćwiczeń (szkolenie zrealizowano w 2020 r.).  

(dowód: akta kontroli str. 556-569, 578) 

Wyniki inspekcji gotowości operacyjnej były poddawane corocznej analizie.  
W jej wyniku za 2019 r. sformułowano wnioski dotyczące m.in. konieczności: 

                                                      
69 W 2019 r. wszystkie osoby uczestniczyły w szkoleniach i / lub odprawach kadry kierowniczej. W 2020 r. nie 

organizowano szkoleń. 
70 Pismo Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. nr WR.0754.11.7.2020RU z dnia 9 marca 2020 r.,  

w którym nakazano wstrzymać m.in. wszelkiego rodzaju inspekcje PSP oraz OSP. 
71 W skali sześciostopniowej, tj. od niedostatecznej do celującej. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 



 

25 

 stałego doskonalenia obsady SK KM i JRG (kwestię doskonalenia zawodowego 
funkcjonariuszy opisano w pkt 3 obszaru 3 niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego); 

 doposażenia jednostek OSP i kontynuacji procesu doskonalenia strażaków 
ochotników (wnioski te pokrywały się ze sformułowanymi w analizach zagrożeń 
i zabezpieczenia operacyjnego – zakres wniosków i stan ich realizacji opisano  
w pkt 4 obszaru 1 niniejszego wystąpienia pokontrolnego). 

(dowód: akta kontroli str. 570-577) 

2. Komendant analizował działania ratownicze na terenie powiatu. 

W latach 2019-2020 (I półrocze) w Komendzie sporządzono sześć analiz, z czego 
jedna dotyczyła zdarzenia o charakterze masowym, tj. mieszczącego się w katalogu 
określonym w § 44 ust. 3 rozporządzenia o ksrg (pożar po wybuchu gazu  
w wielorodzinnym budynku mieszkalnym). 

Badanie zakresu tematycznego tej analizy wykazało, że zawarto w niej wszystkie 
informacje określone w załączniku nr 13 do rozporządzenia o ksrg.  

Sformułowane wnioski, wiążące się z koniecznością podjęcia dodatkowych działań, 
dotyczyły: kontynuacji czynności kontrolno-rozpoznawczych celem sprawdzania 
m.in. przejezdności dróg pożarowych oraz wyeliminowania problemów z łącznością  
w zwartej zabudowie wysokich budynków oraz z brakiem czytelności komunikatów 
przekazywanych na kanale powiatowym (z uwagi na dużą liczbę jednostek  
na miejscu zdarzenia).  

Celem realizacji każdego wniosku podjęto stosowne działania  
(m.in. przeprowadzono szkolenie dla dowódców szczebla interwencyjnego  
i taktycznego, którego zakres obejmował również kwestie łączności radiowej). 

(dowód: akta kontroli str. 497, 499, 500-501, 510-512) 

Badanie treści pozostałych czterech wybranych analiz, dotyczących pożarów: hali 
hurtowni spożywczej; budynku jednorodzinnego; budynku mieszkalnego oraz 
pożaru warsztatu, wykazało m.in., że: 

 każdorazowo dokonano oceny prowadzonych działań, w tym m.in.: przez 
poszczególnych kierujących; działalności SK KM oraz punktów alarmowych 
podmiotów ratowniczych oraz organizacji ksrg na obszarze powiatu; 

 w jednym przypadku sformułowano wnioski wiążące się z koniecznością 
podjęcia określonych działań. Dotyczyły one m.in.: korekty wykorzystania 
potencjału pojazdów pożarniczych w sytuacji działań wymagających 
długotrwałego podawania wody – z uwagi na nieodpowiedni stan sieci 
hydrantowej w niektórych miejscach. Celem realizacji powyższego,  
w scenariuszach ćwiczeń taktycznych ujęto działania związane z długotrwałym 
podawaniem wody, z równoczesnym pozyskaniem jej z odległego punktu. 

 (dowód: akta kontroli str. 497, 500-505) 

3. W okresie objętym kontrolą nie wpłynęły do Komendy skargi związane  
z funkcjonowaniem ksrg. 

(dowód: akta kontroli str. 498)  

4. Funkcjonowanie ksrg, w tym jego potencjał ratowniczy, było systematycznie 
monitorowane. Analizowano działania ratownicze (opis w pkt 2 niniejszego obszaru 
wystąpienia pokontrolnego) oraz corocznie sporządzano: 
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 plan ratowniczy (więcej w pkt 5 obszaru 1 wystąpienia pokontrolnego); 

 analizę zabezpieczenia operacyjnego i analizę zagrożeń (pkt 4 obszaru 1); 

 analizę z przeprowadzonych inspekcji gotowości operacyjnej (pkt 1 niniejszego 
obszaru); 

 analizę ćwiczeń ratowniczych (pkt 6 obszaru 3); 

 informację o stanie bezpieczeństwa Miasta Zielona Góra i powiatu 
zielonogórskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zawierającą m.in. opis 
działań Komendy w obszarach: operacyjnym; kontrolno-rozpoznawczym; 
organizacyjno-kadrowym, jak również zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa  
i higieny pracy oraz kwatermistrzowsko-finansowego.  

 (dowód: akta kontroli str. 506-512) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w badanym obszarze. 

IV. Uwagi i wnioski 
Uwzględniając podjęte w trakcie kontroli działania, Najwyższa Izba Kontroli  
nie formułuje uwag ani wniosków. 

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 o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Zielonej Górze. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, 
zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia 
pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 
 
Zielona Góra,   29 października 2020 r.  
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