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I. Dane identyfikacyjne 

Ochotnicza Straż Pożarna „Jarogniewice”, ul. Jarogniewice 13A, 66-006 Zielona 
Góra (dalej: OSP lub Jednostka) 
 
Pan Grzegorz Buda, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej, od 27 stycznia 2006 r. do 
obecnej chwili (dalej: Prezes OSP) 
 
1. Regulacje prawne i organizacja funkcjonowania jednostki OSP 
2. Wyposażenie jednostki OSP oraz wyposażenie i wyszkolenie ratowników 
 
Od 1 stycznia 2019 r. do dnia 17 września 2020 r.  
 
Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 
 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 
 

Dorota Rudnicka-Kawa, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr LZG/55/2020 z 2 lipca 2020 r.  

 (akta kontroli str.1-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

NIK ocenia pozytywnie przygotowanie OSP do funkcjonowania w krajowym 
systemie ratowniczo-gaśniczym (dalej: ksrg). 
Porozumienie stanowiące podstawę włączenia jednostki do ksrg spełniało 
wymagania przepisów prawa, a  stan sił i środków  określony w porozumieniu był 
zgodny ze stanem faktycznym lub przewyższał wartości zadeklarowane.  
OSP realizuje specjalistyczne działania w zakresie poszukiwawczo-ratowniczym, 
które w 2019 r. stanowiły 73% wyjazdów Jednostki, natomiast w I połowie 2020 r. 
blisko 35%. Odnotować należy, iż w 2020 r. OSP podejmowała liczne działania  
(ok. 48% ogółu) związane z COVID-19, polegające m.in. na monitorowaniu miejsc 
grupowania się ludzi w czasie stosowanych ograniczeń. 
Jednostka posiadała  odpowiednią dokumentacją związaną z prowadzeniem działań 
ratowniczo-gaśniczych, do których dysponowani byli strażacy OSP, spełniający 
wymagania określone przepisami prawa.  
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny  
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

1. Regulacje prawne i organizacja funkcjonowania 
jednostki OSP 

1.1. Trójstronne porozumienie4 dotyczące włączenia Jednostki OSP do ksrg zostało 
zawarte na czas określony, tj. od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2021 r. Decyzją 
nr IV/62 KSRG z dnia 30 listopada 2016 r. Komendant Główny Państwowej Straży 
Pożarnej (dalej: KG PSP) na wniosek Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej włączył z dniem 1 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 
2021 r. OSP do ksrg. 

Porozumienie było zgodne z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zakresu, szczegółowych 
warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego5 (dalej: rozporządzenia w sprawie włączania 
jednostek do ksrg),  określając w szczególności: deklarowaną gotowość operacyjną, 
w tym siły i środki jednostki przewidziane do wykorzystania w systemie; zadania 
ratownicze przewidziane dla jednostki w ramach systemu; wymaganą liczbę  
i wymagany poziom wyszkolenia ratowników w jednostce; sposób utrzymania stanu 
gotowości jednostki do działań ratowniczych, w zakresie sprawności technicznej 
samochodów i ich wyposażenia, przygotowania ratowników, przebiegu 
alarmowania, sposobu informowania o aktualnej gotowości operacyjnej lub jej 
czasowego obniżenia; sposób alarmowania jednostki; okres obowiązywania 
porozumienia oraz warunki rozwiązania porozumienia.  

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

opisowej. 
3 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
4 Zawarte pomiędzy Urzędem Miasta Zielona Góra reprezentowanym przez Prezydenta Janusza Kubickiego,  
a Jednostką OSP reprezentowaną przez Prezesa Grzegorza Budę i Komendą Miejską Państwowej Straży 
Pożarnej (dalej: KM PSP) reprezentowaną przez Komendanta Dariusza Macha (dalej: porozumienie). 
5 Dz. U. z 2014 r. poz.1317. 
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W odniesieniu do zadań ratowniczych przewidzianych dla jednostki w ramach 
systemu, w § 1 pkt 1 porozumienia wyszczególniono: walkę z pożarami i innymi 
klęskami żywiołowymi; ratownictwo techniczne, ratownictwo chemiczne, ratownictwo 
ekologiczne, ratownictwo medyczne, jednakże nie wskazano specjalizacji OSP  
w zakresie działań poszukiwawczo-ratowniczych. 

(akta kontroli str. 7-15) 

Komendant Miejski PSP w uzasadnieniu wniosku o włączenie jednostki OSP6 
wskazywał, m.in. iż:  

  OSP Jarogniewice poza podstawowymi działaniami ratowniczo-gaśniczymi jest 
przygotowana do prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych, co zostało 
ujęte w planie ratowniczym; 

  po doposażeniu jednostki oraz po ukończeniu cyklu szkoleń członkowie OSP na 
walnym zebraniu sformalizowali utworzenie grupy poszukiwawczo-ratowniczej; 

  OSP Jarogniewice posiada wyszkolonych trzech nawigatorów, 12 ratowników 
poszukiwań gruzowiskowych oraz przewodnika z psem, który posiada ważny 
certyfikat o specjalności terenowej i gruzowiskowej (31/IV/GO/2016) (…); 

  OSP dysponuje wyposażeniem w sprzęt ratowniczy: m.in. zestawem narzędzi 
hydraulicznych, pilarkami, agregatami, torbą medyczną z AED, nawigacją, 
przenośnym komputerem wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem 
mapowym dają gwarancję prowadzenia działań na wysokim poziomie; 

   jest to jedyna tego typu grupa na bazie OSP w województwie lubuskim. 
Najbliższe grupy poszukiwawczo-ratownicze z psami znajdują się w Poznaniu 
i Wrocławiu (…); 

  OSP posiada lekki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Ford Tranzit. 
Do czasu zakupu drugiego pojazdu - w przypadku konieczności 
zadysponowania większej liczby ratowników i psów - jest możliwość 
zadysponowania samochodu SLKw z KM PSP Zielona Góra lub z sąsiedniej 
OSP Racula, co miało miejsce podczas prowadzenia działań poszukiwawczych 
w okolicach miejscowości Kartno; 

  wyposażenie oraz wyszkolenie jednostki OSP Jarogniewice gwarantuje sprawne 
i skuteczne podejmowanie działań na poziomie specjalistycznym w zakresie 
działań poszukiwawczo-ratowniczych. 

(akta kontroli str.16-19) 

1.2. Poziom wyszkolenia ratowników OSP wg stanu na 30.06.2020 r. odpowiadał 
zadeklarowanemu w porozumieniu lub był wyższy7, tj.  po kursie: szeregowych (26); 
dowódców (siedmiu); naczelników (jeden8); operatorów sprzętu (dziewięciu); 
w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (ośmiu9); ratownictwa technicznego 

                                                      
6 Wniosek o sygnaturze: PR.0139.2.2016 z 9 września 2016 r. 
7 W przypadku czterech z 10 zadeklarowanych kursów. 
8 Łączny stan uprawnionych do kierowania działaniami ratowniczymi jest zgodny ze standardami, gdyż wynosi 
osiem osób (naczelnik i siedmiu dowódców) przy wymaganym minimum cztery osoby.  
9 W porozumieniu wskazano dziewięć osób, jednakże zgodnie z obowiązującym standardem wyszkolenia 
określonym w Analizie Potencjału Ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do ksrg, są to min. 
cztery osoby. Zgodnie z przyjętym standardem w zasadach organizacji ratownictwa medycznego w ksrg liczba 
przeszkolonych w jednostce powinna docelowo wynosić ośmiu ratowników i wymóg ten na dzień 30 czerwca 
2020 r. został spełniony. Różnica dotyczy jednej osoby, będącej ratownikiem medycznym, która zmarła  
w 2018 r. W obecnej chwili Prezes OSP wskazuje na potrzeby szkolenia w tym zakresie. 
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(dziewięciu); współdziałania z LPR (czterech); kierowania ruchem (trzech); 
nawigatorów GPS (dziewięciu); działań poszukiwawczo-ratowniczych (1110). 

Poza wskazanymi w porozumieniu kursami, dwóch strażaków posiadało szkolenie 
przewodników psów ratowniczych11; trzech posiadało bezterminowe świadectwo 
kwalifikacji operatora statku powietrznego używanego w celach innych niż 
rekreacyjne i sportowe (operatorzy drona); ośmiu odbyło szkolenie psychologiczne 
pn. „Profile osób zaginionych. Kontakt z rodziną osoby zaginionej”12; pięciu odbyło 
szkolenie z zakresu likwidacji gniazd owadów13.  

(akta kontroli str. 7-13, 20-24,175-181) 

Sprzęt, samochód oraz wyposażenie, którym dysponowała OSP było zgodne lub 
przewyższało wartości zadeklarowane w porozumieniu, wskazane w Karcie 
Jednostki OSP włączonej do ksrg, w której wyspecyfikowano siły i środki jednostki14. 
Zgodnie z ww. kartą, OSP posiadała wymagany sprzęt, wyposażenie oraz lekki 
samochód ratowniczo-gaśniczy GLBAM – 0,3/2/8 z 2009 roku15.  
Pomimo, iż Jednostka nie spełniała warunku posiadania średniego lub ciężkiego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego określonego w § 2 ust.1 pkt. 1a rozporządzenia 
w sprawie włączania jednostek do ksrg, to w myśl § 2 ust. 2 w/w rozporządzenia była 
wyposażona i jej ratownicy byli wyszkoleni na poziomie pozwalającym na realizację 
specjalistycznych czynności ratowniczych, o których mowa w rozporządzeniu 
wydanym na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej16 
i działalność Jednostki miała zastosowanie w warunkach przewidzianych w planie 
ratowniczym.  
OSP od lipca 2018 r. dysponuje drugim lekkim samochodem, który nie był 
zadeklarowany w porozumieniu. Pojazd kwatermistrzowski SLKw17 jest 
przeznaczony m.in. do przewozu psów ratowniczych.     

(akta kontroli str. 7-19, 31-62) 

1.3. Naczelnik OSP wskazał, iż jednostka w warunkach pandemii koronawirusa 
COVID-19 ze względu na posiadanego drona i operatorów, przy współpracy  
z Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze, prowadziła monitorowanie miejsc 
grupowania się ludzi w czasie stosowanych ograniczeń. COVID-19 nie wpłynął  
na działalność ratowniczą, ratownicy byli świadomi zachowania i postępowania 
w czasie działań z zachowaniem wszystkich możliwych środków  zabezpieczeń.  
W momencie ogłoszenia stanu pandemii, strażacy zostali wyposażeni w środki 
ochrony osobistej, tj. płyny dezynfekcyjne, kombinezony, maseczki, rękawice.  
W okresie do 30 czerwca 2020 r. jednostka podejmowała 22 działania związane  
z pandemią korona wirusa COVID-19, a mianowicie związane z zabezpieczeniem 
placów zabaw (trzy działania), monitorowanie dronem miejsc grupowania się ludzi 
(siedem), informowanie mieszkańców o zagrożeniu (osiem), rozdawanie maseczek 
(cztery). 

(akta kontroli str. 63-64) 

 
                                                      
10 W porozumieniu wskazano 9, jednakże osoba posiadająca szkolenie z zakresu działań poszukiwawczo- 
ratowniczych zginęła w wypadku w 2018 r. W obecnej chwili Prezes OSP wskazuje na potrzeby szkolenia w tym 
zakresie. 
11 Szkolenia odbyte w 2018 i 2019 roku. 
12 Szkolenia odbyte w 2018 r. 
13 Szkolenia odbyte w 2009 r. 
14 Stanowiącej załącznik do porozumienia. 
15 Na podwoziu Ford Transit. 
16 Dz.U. z 2019 r. poz. 1372, ze zm. 
17 Ford Transit, rok produkcji: 2017. Nr rejestracyjny: FZ9090K. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  
 
Porozumienie stanowiące podstawę włączenia jednostki do ksrg spełniało 
wymagania przepisów prawa. Stan kadrowy, wyszkolenie ratowników, wyposażenie 
jednostki określone w porozumieniu były zgodne ze stanem faktycznym lub 
przewyższające wartości zadeklarowane.  
 

2. Wyposażenie jednostki OSP oraz wyposażenie  
i wyszkolenie ratowników 

2.1. OSP jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym 
(dalej: KRS) pod nr 0000022410 i posiada statut, który został wpisany do KRS 
w dniu 25 czerwca 2001 r. wraz ze zmianą wprowadzoną do statutu (wpis 10 maja 
2012 rok18 i wpis 20 marca 2015 r.19) wpisaną do rejestru w dniu 15 maja 2015 r. 
Statut OSP został uzgodniony z KM PSP20.  

(akta kontroli str. 68-89 ) 

Stan liczebny członków OSP według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił  
27 osób21, w tym 20 członków OSP uprawnionych do bezpośredniego udziału  
w działaniach ratowniczych. W marcu 2020 r. jedna osoba złożyła rezygnację  
z członkostwa w OSP. W trakcie kontroli odbyło się zebranie Zarządu OSP  
i uchwałą nr 3/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. przyjęto dwóch nowych członków. Stan 
liczebny członków OSP na dzień 17 września 2020 r. wynosił 29 osób przy  
28 zadeklarowanych w porozumieniu.     

(akta kontroli str. 20-22, 90-91, 129-136) 

Jednostka została włączona do ksrg na podstawie porozumienia na pięć lat22. 
W zawartym porozumieniu w § 1 ust. 1 i 2 wskazano realizowane zadania, zgodne 
z założeniami zawartymi w „Analizie potencjału ratowniczego ochotniczych straży 
pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”23 (dalej: 
Analiza), które będą realizowane poprzez: analizowanie i rozpoznawanie zagrożeń, 
utrzymywanie gotowości do prowadzenia działań ratowniczych, podejmowanie 
działań zmierzających do ograniczenia i likwidacji: pożarów, awarii, wypadków, 
katastrof technicznych, chemicznych i komunikacyjnych, zdarzeń wymagających 
stosowania sprzętu specjalistycznego, udzielanie na miejscu zdarzenia 
kwalifikowanej pierwszej pomocy.  

Ponadto w Analizie wskazano24, iż w ramach procesu rozszerzania zadań dla OSP 
w ramach deklarowanej gotowości operacyjnej w ksrg przewiduje się ich udział  
w grupach poszukiwawczo-ratowniczych, w szczególności w zakresie wykorzystania 
psów oraz w ratownictwie wodnym.  

                                                      
18 Uchwała nr 2 z dnia 26 lutego 2012 r. uchwalono tekst jednolity statutu OSP. 
19 Zmiana § 1 pkt.1 dotycząca włączenia wsi Jarogniewice do miasta Zielona Góra. 
20 W dniu 9 kwietnia 2020 r. 
21 Przy zadeklarowanych w porozumieniu 28 członków czynnych. Jeden członek OSP złożył rezygnację w dniu 
01.03.2020 r. Zarząd OSP na posiedzeniu w dniu 4 marca 2020 r. przyjął rezygnację z funkcji członka OSP. 
Rezygnacja została przekazana do KM PSP w dniu 20 lipca br.  
22 Porozumienie obowiązuje od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Natomiast zgodnie z decyzją 
o włączeniu do ksrg OSP włączono od 1 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2021 r.  
23 Dokument zatwierdzony przez KG PSP w listopadzie 2019 r. (punkt 3). 
24 Punkt 3 Zadania realizowane przez jednostki OSP włączone do ksrg podczas działań ratowniczych (str.10). 
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Według stanu na 30 czerwca 2020 r. OSP dysponowała dwoma psami 
ratowniczymi25 o specjalności terenowej, dwoma ratownikami - przewodnikami psów 
ratowniczych i 11 ratownikami po kursie z działań poszukiwawczo-ratowniczych.      

(akta kontroli str. 7-15, 22, 92-100, 129-136, 182) 

Zgodnie z porozumieniem zawartym w 2016 roku, OSP zostało włączone do ksrg 
wraz ze wszystkimi siłami i środkami będącymi na wyposażeniu i w pełnym zakresie 
może być wykorzystana do działań ratowniczo - gaśniczych. Zgodnie z § 2 ust. 2 
porozumienia, w razie pozyskania dalszych sił i środków przez Jednostkę OSP 
zastaną one włączone do ksrg bez zawierania dodatkowych porozumień. Siły 
 i środki OSP zostały określone w porozumieniu, a według stanu na 30 czerwca 
2020 r. odpowiadały lub były wyższe niż wartości zadeklarowane (opis w pkt 2.4 
wystąpienia pokontrolnego).  

(akta kontroli str. 7-13, 20-24, 31-62,129-136) 

2.2. OSP nie zostało włączone do wojewódzkiego odwodu operacyjnego.  

(akta kontroli str. 101, 169) 

2.3. Budynek remizy obejmuje świetlicę z aneksem kuchennym; szatnię czystą; 
pomieszczenie sanitarne wraz z toaletą i prysznicem; szatnię brudną; korytarz 
łączący pomieszczenia z garażem i garaż. Każde z tych pomieszczeń jest 
ogrzewane. Zgodnie z założeniami zawartymi w Analizie remiza posiada stosowne 
zaplecze socjalne dla co najmniej 12 ratowników. 

Zgodnie z postanowieniami porozumienia remiza jest wyposażona w syrenę 
alarmową na budynku OSP, a łączność alarmowania zorganizowana jest przez 
powiadamianie z poziomu SK26 poprzez wysyłanie priorytetowych SMSów  
na telefony komórkowe wszystkich uprawnionych ratowników OSP oraz karty 
wyjazdowe.  

(akta kontroli str. 35-48, 173-174, 204) 

Garaż o szerokości 5,70 m i długości 10,6 m, w którym stacjonują wykorzystywane 
przez OSP dwa pojazdy strażackie (lekkie), wyposażony jest w bramę segmentową 
o wysokości 3,28 m i szerokości 3,35 m sterowaną automatycznie, z możliwością 
sterowania ręcznego. Garaż jest ogrzewany, nie jest podzielony na boksy garażowe. 
Według Ramowych Wytycznych Projektowania Strażnic Ochotniczych Straży 
Pożarnych27 wymagana szerokość hali pojazdów na dwa miejsca postojowe 
wynosi 10 m.    
Prezes OSP wyjaśnił, iż początkowo tj. w 2009 roku, kiedy budynek po byłej 
hydroforni był rozbudowywany pod remizę dla jednostki typu S1, nie zakładano, że 
jednostka będzie się rozwijała. W 2018 r. zakupiono drugi dla jednostki, samochód 
do przewozu ratowników i psów ratowniczych, a od początku 2020 r., były 
prowadzone rozmowy o rozbudowie remizy o dodatkowy boks garażowy.  
Ponadto wskazał, iż zgodnie z „Informacją z realizacji zadań na rzecz OSP miasta 
Zielona Góra w roku 2019” przedstawioną przez Departament Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zielona Góra28, w zadaniach w 2020 
roku założone zostało przygotowanie dokumentacji projektu rozbudowy remizy. 
                                                      
25 Zaświadczenie PSP nr EZPR/54/2019/II/T1/35 i nr EZPR/54/2019/IT/18  o ważności specjalności ratowniczej 
terenowej klasy I do kwietnia 2020 r. – na podstawie § 5 ust.5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  
w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych, termin przedłużony do najbliższego terminu 
egzaminu (wrzesień 2020 r.).  
26 Stanowiska kierowania. 
27 Stanowiących załącznik do Uchwały nr 283/34/2012 Prezydium Zarządu Głównego związku OSP RP z dnia 
19 kwietnia 2012 r. w sprawie ramowych wytycznych projektowania strażnic ochotniczych straży pożarnych. 
28 Prezentacja z lutego 2020 r. 
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(akta kontroli str. 35-48, 102-107) 

2.4. Wyposażenie jednostki OSP w sprzęt, urządzenia pożarnicze i sprzęt 
łączności29 był zgodny lub przewyższający wartości przewidziane w porozumieniu  
o włączeniu do ksrg.  Jedynie w przypadku wymaganego zestawu ratownictwa 
medycznego R1, spośród 10 skontrolowanych pozycji zestawu, w jednym przypadku 
wyposażenie zawierało dwie sztuki jednorazowych wskaźników dwutlenku węgla  
w powietrzu wydychanym, przy wymaganych30 trzech sztukach. 
Prezes OSP wyjaśnił, iż powyższy brak wynika z wycofania medykamentu  
ze względu na kończący się termin ważności. W czasie kontroli złożono zamówienie 
na zakup brakującego wskaźnika. 

                                                (akta kontroli str. 7-13, 31-62,102-110) 

Ponadto, w przypadku trzech elementów uzbrojenia osobistego, ilości nie były 
zgodne z minimum wskazanym w Standardzie wyposażenia wg KG PSP31, 
a mianowicie w przypadku zatrzaśników stan wymagany 12 szt. - OSP posiadało 
cztery szt.; toporki stan wymagany 12 szt. - OSP posiadało 10 szt., podpinki stan 
wymagany 12 szt. – OSP posiadało dwie szt. 

Prezes OSP wyjaśnił, iż mniejsza ilość posiadanych środków ochrony indywidualnej, 
mimo wymaganych standardów KG PSP nie wpływa na zapewnienie gotowości 
bojowej jednostki, tj.: zatrzaśniki (cztery  szt.) - są na wyposażeniu samochodu 
wyjazdowego dla składu pięcioosobowego podejmującego działania  
(są wystarczającym uzupełnieniem) – nie podejmowano wcześniej starań  
o zwiększenie ilościowe; toporki (10 szt.) - z racji małej konstrukcji technicznej, nigdy  
nie były wykorzystywane w działaniach ratowniczych. Na wyposażeniu jednostki  
są narzędzia, które w sposób znaczący zastępują posiadane toporki. Posiadane 
toporki służą do celów reprezentacyjnych; linki – podpinki (dwie szt.) - w czasie 
kontroli uzupełniono o brakujące ilości (10 szt.). 

                                                (akta kontroli str. 33-48,102-110) 

Pozostałe wyposażenie środków ochrony indywidualnej (tj. ubranie specjalne, 
obuwie strażackie, rękawice specjalne, hełm, kominiarka) oraz urządzenia  
(tj. aparaty oddechowe32, agregaty prądotwórcze, radiotelefon nasobny), 
przewyższało wymagane minimum wykazane w Standardzie wyposażenia wg KG 
PSP. 

Poza przewidzianymi wartościami w porozumieniu, OSP na dzień 30 czerwca 
2020 r. posiadało dodatkowo następujący sprzęt i urządzenia: dron33; kamera 
termowizyjna Scott X380; drabina DW10; drabina nasadkowa 3-częsciowa;  łódź 
wiosłowa; detektor prądu; najaśnica akumulatorowa (dwie szt.); lornetka; pompa 
elektryczna szlamowa; zestaw poduszek pneumatycznych; wykrywacz wielogazowy; 
agregat prądotwórczy 2,4 kVA; radiostacja nasobna Motorola (dwie szt.). 

                                                      
29 Oględziny przeprowadzono 1 sierpnia 2020 r.  
30 Na podstawie załącznika nr 3 ustalającego minimalny standard wyposażenia zestawu ratownictwa 
medycznego R1 do zasad organizacji ratownictwa medycznego w ksrg przyjętych w lipcu 2013 r. przez KG. 
31„Analiza potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego”, Komenda Główna PSP, Warszawa, listopad 2019, str. 81. 
32 OSP posiada pięć aparatów oddechowych wraz z czujnikami bezruchu. W dniu oględzin 1 sierpnia 2020 r. na 
stanie były 2 szt., natomiast 3 szt. wysłano do serwisu (potwierdzenie na karcie pracy aparatu oddechowego 
przez serwisanta KM PSP w Zielonej Górze sprzętu ODO).  
33 Bezzałogowy statek powietrzny (dron DJI Matrice M210 z tabletem CrystalSky) wraz z wyposażeniem  
w specjalistyczną kamerę termowizyjną Zenmuse XT i kamerę światła dziennego Zenmuse X4S. 
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Dodatkowo, OSP w dniu 27 lipca 2020 r. podpisała umowę licencji w zakresie 
informatycznego systemu wspierającego poszukiwanie osób zaginionych  
w terenach otwartych z zastosowaniem bezzałogowych statków powietrznych. 

(akta kontroli str. 33 -62, 111-117) 

Dwa lekkie pojazdy pożarnicze34, którymi dysponowała OSP w badanym okresie 
posiadały wymagane przeglądy techniczne oraz wymagane dokumenty kierowców 
pojazdów. Ponadto, pojazdy były wyposażone w sprzęt łączności35 oraz posiadały 
oznakowania operacyjne36. 

(akta kontroli str. 31-32, 35-57, 66) 

Zgodnie z Wykazem Świadectw Dopuszczenia Centrum Naukowo Badawczego 
Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego (wyroby 
spełniające wymagania techniczno-użytkowe określone w załączniku  
do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 
2010 r.37), OSP posiadała następujące dopuszczenia wyrobów ujętych  
w porozumieniu, tj. hydrauliczne narzędzia ratownicze Holmatro, wysokociśnieniowy 
agregat wodno-pianowy, drabina przenośna, przenośna motopompa pożarnicza 
Tohatsu, motopompa pływająca Niagara 1, aparat powietrzny butlowy MSA, 
przenośna motopompa do wody zanieczyszczonej WT-30X, przenośna motopompa 
do wody zanieczyszczonej WT-20X); lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Ford 
Transit 4x2); wyposażenia ratowników (kominiarka, hełm strażacki, buty strażackie, 
rękawice specjalne), linka strażacka, a także sorbent sypki – Sintac. Ponadto 
następujący sprzęt ratowniczy poddawany był okresowym badaniom serwisowym 
przez autoryzowany personel, tj. pompa hydrauliczna; przewody hydrauliczne; 
nożyco-rozpieracz, aparaty oddechowe.  

(akta kontroli str. 60-62,118-120,126-128) 

Stan wyposażenia jednostki OSP był wyższy niż zadeklarowany w porozumieniu 
o włączeniu do ksrg i wobec tego umożliwiał sprawną realizację zadań 
zadeklarowanych w przedmiotowym porozumieniu. 

                                                               (akta kontroli str. 7-13, 31-62, 111-117)  

2.5. Zgodnie z § 3 porozumienia, stan liczebny członków czynnych wynosił  
28 osób38, co zostało szczegółowo opisane w punkcie 2.1 wystąpienia 
pokontrolnego.  

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. wykazano 20 strażaków uprawnionych 
do udziału w działaniach ratowniczych. Szczegółowe badanie losowo wybranej 
dokumentacji 10 akcji ratowniczych39, w tym: sześciu z 2019 r. i czterech z 2020 
roku wykazało, iż wszyscy uczestniczący w akcjach ratownicy spełniali wymagania 
określone w art.19 ust. 1b ustawy o ochronie przeciwpożarowej, tj. kryterium wieku,  
posiadali wymagane wyszkolenie co najmniej na poziomie podstawowym oraz 
ubezpieczenie i ważne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach 
ratowniczych. 

 (akta kontroli str. 20-21, 90-91, 129-138) 

                                                      
34 tj. GLBAM – 03/2/8 z 2009 r. (zadeklarowany w porozumieniu) oraz SLKw z 2017 r. (niezadeklarowany). 
35 Radiostacja samochodowa GM360 i GM4600. 
36 Oznakowanie 349F31 i 349F32. 
37 Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 ze zm.  
38 27 osób w okresie od 1 marca 2020 r. do 5 sierpnia 2020 r. 
39 Akcje dotyczyły miejscowych zagrożeń: poszukiwania osoby zaginionej-6; usuwanie plamy oleju-1; usuwane 
drzewa na drodze – 1;  zabezpieczenie biegu niepodległości – 1; zadymienie z komina w budynku – 1. 
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Wyszkolenie ratowników w jednostce OSP szczegółowo opisano w punkcie 1.2 
wystąpienia pokontrolnego. Ponadto, Jednostka w badanym okresie dysponowała 
dwoma certyfikowanymi psami ratowniczymi o specjalności terenowej.  

OSP zachowała standard wyszkolenia określony przez KG PSP, a część strażaków 
dysponowała wyszkoleniem ponadstandardowym, niemniej jednak Prezes wskazał 
na potrzeby szkoleń, a mianowicie: w zakresie podstawowym i bhp – jedna osoba; 
kierowcy-konserwatora sprzętu – dwie; ratownictwa technicznego – sześć; 
kwalifikowania pierwszej pomocy – siedem; zabezpieczenia lądowania/współpracy  
z LPR – cztery; dowódcy – cztery; naczelnika – jedna. Ponadto, poza szkoleniami 
ujętymi w przedmiotowych standardach Prezes OSP wskazuje na potrzeby 
szkoleniowe z zakresu GPS i podstaw topografii – siedem osób; szkolenie z zakresu 
działań poszukiwawczo-ratowniczych – osiem; szkolenie przewodnika psa 
ratowniczego – dwie.  
Potrzeby w zakresie szkoleń zostały ujęte w Planach działalności OSP na 2019 rok  
i 2020 rok. Nie były zgłaszane do KM PSP, ani do KW PSP.   

                                                                           (akta kontroli str. 20-30,175-181) 

2.6. W okresie objętym kontrolą strażacy biorący bezpośredni udział w działaniach 
ratowniczych uczestniczyli w następujących formach doskonalenia umiejętności: 
zajęcia praktyczne (poligonowe) - trzy szkolenia w 2019 r.40 na poligonie Pstrąże,  
w którym wzięło udział ogółem 12 członków OSP; samokształcenie kierowane – 
jedno szkolenie wewnętrzne41 dotyczące ćwiczeń grupy poszukiwawczo-ratowniczej 
wraz z Policją, w którym wzięło udział sześciu członków OSP; ćwiczenia  
w macierzystych jednostkach OSP – treningi psów (miejsce ćwiczeń teren OSP oraz 
teren rozszerzony) obejmujące m.in. strażaka - przewodnika dwóch psów 
certyfikowanych, a także innych psów jeszcze bez certyfikacji wraz z opiekunami, 
i tak w 2019 r. odbyło się 40 grupowych treningów psów, dwa wyjazdy szkoleniowe 
(Nowy Sącz i Pstrąże) i dwa weekendy treningowe z instruktorem, trenerem psów 
ratowniczych współpracującym z PSP42, natomiast w I półroczu 2020 r. odbyły się 
32 grupowe treningi psów i jeden dzień z instruktorem, trenerem psów ratowniczych 
współpracującym z PSP.  

Ponadto, pięciu członków OSP jednorazowo43 wzięło udział w szkoleniu dotyczącym 
gaszenia autobusów elektrycznych; dziewięciu jednorazowo44 zgodnie z dyspozycją 
Komendanta Wojewódzkiego PSP wzięło udział w ćwiczeniach w Kościelcu 
pn. Ćwiczenia Ognista Puszcza 2019; czterech jednorazowo45 zgodnie z rozkazem 
KM PSP w Zielonej Górze wzięło udział w ćwiczeniach szkoleniowych  
na gruzowisku w Zielonej Górze; czterech jednorazowo46 wzięło udział  
w ćwiczeniach dotyczących wykorzystania dronów w ratownictwie 
przeprowadzonych na terenie województwa dolnośląskiego w Złotoryi; dwóch 
jednorazowo47 wzięło udział w warsztatach szkoleniowych w Nowej Soli z zakresu 
wykorzystani dronów ratowniczych.   

                                                      
40 W dniu 13, 14 i 16 maja 2019 r. na zaproszenie KM PSP w Łodzi (ćwiczenia dla zespołów poszukiwawczych 
ksrg). 
41 W dniu 24 sierpnia 2019 r.  
42 Paweł Zieliński krajowy specjalista d/s szkolenia psów Państwowej Straży Pożarnej,  egzaminator pracy psów 
ratowniczych KG PSP, instruktor szkolenia psów przewodników i instruktor Nose Work (certyfikat NWCP) – 
informacje na stronie www.pawelzielinski.pl. 
43 W dniu 16 marca 2019 r. (MZK Zielona Góra). 
44 W dniu 3 kwietnia 2019 r. 
45 W dniu 23 marca 2019 r. 
46 W dniu 5 października 2019 r. na zaproszenie OSP Brochocin i PSP Złotoryja. 
47 W dniu 3 lipca 2019 r. na zaproszenie Komendy Powiatowej PSP w Nowej Soli. 
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Prezes OSP wskazał, iż planu i dokumentacji z doskonalenia umiejętności 
strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach jednostka OSP nie prowadzi. 
Jedynym dokumentem, który rejestruje zapiski z przeprowadzonych ćwiczeń, 
szkoleń oraz  indywidualnych i grupowych spotkań wewnętrznych jednostki  
na obiektach i w terenie jest „książka działań”, w której odnotowywane  
są następujące informacje: data i miejsce doskonalenia, czas oraz liczba 
uczestników. W doskonaleniu swoich umiejętności udział biorą ratownicy, którzy 
wyrażają taką wolę. Uczestnicy ze spotkań doszkalających nie otrzymują 
zaświadczeń. 

(akta kontroli str. 102-105, 129-136, 139-162) 

2.7. W myśl § 5 pkt 10 porozumienia, Jednostka ma obowiązek bieżącego 
informowania właściwego terenowo Miejskiego Stanowiska Kierowania i Straży 
Pożarnej o stanie gotowości bojowej wg zasad obowiązujących w danym powiecie. 
Jednocześnie w § 4 pkt. 1 porozumienia wskazano, że Jednostka posiada 
całodobową łączność telefoniczną alarmowania. 

Prezes OSP w odniesieniu do deklarowanej gotowości operacyjnej wskazał, że OSP 
jest stowarzyszeniem, a działania podejmowane są tylko wtedy, gdy czas pozwala, 
bez względu na porę dnia i nocy, co jest udokumentowane w karcie ewidencyjnej 
z działań.  

Ponadto Prezes OSP wyjaśnił, iż w okresie 2019 i I półrocza 2020, nie było 
obniżenia gotowości operacyjnej jednostki, członkowie deklarujący chęć udziału  
w działaniach, w zachowanych terminach poddawani są badaniom lekarskim, 
posiadane pojazdy są w pełni sprawne, a pozostały sprzęt regularnie jest     
przeglądany. 

(akta kontroli str. 7-13, 102-105, 173-174) 

 
Zgodnie z książką działań ratowniczo-gaśniczych, OSP w 2019 roku wyjechała  
do zdarzeń w 15 przypadkach48, natomiast dysponowana była 22 razy (w siedmiu 
przypadkach brak wyjazdów). W I półroczu 2020 r. OSP brała udział w 29 
zdarzeniach49, natomiast dysponowana była 30 razy (jeden brak wyjazdu).  
Prezes OSP wyjaśnił, iż jedyną przyczyną braku wyjazdów do zdarzeń w 2019 r.  
i w I półroczu 2020 r. był brak składu wyjazdowego do działań, spowodowany 
nieobecnością ratowników w miejscu zamieszkania w chwili dysponowania  
do działań (praca, szkoła, uczelnia, itp.). 

 (akta kontroli str.102-105, 163-165) 

W okresie objętym kontrolą została przeprowadzona jedna inspekcja gotowości 
operacyjnej OSP przez KM PSP w Zielonej Górze50. Inspekcji podlegało:  
alarmowanie OSP; gotowość operacyjna druhów OSP (w tym: uprawnienia  
w zakresie kwalifikacji ratowniczych, uprawnienia do obsługi sprzętu ratowniczego,  
a także aktualność badań lekarskich oraz wyposażenie w odzież specjalną, środki 
ochrony indywidualnej i ekwipunek osobisty); gotowość do natychmiastowego 
użycia pojazdów, sprzętu ratowniczego, sprzętu łączności (w tym: pojazdy, sprzęt 
ratowniczy, sprzęt łączności); dokumentacja; ćwiczenie; stan techniczny 
                                                      
48 W tym: 11 zdarzeń dotyczących poszukiwań osoby zaginionej (tj. 73% akcji); 1 – zabezpieczenie imprezy 
masowej; 1 – usuwanie plamy oleju; 1 – usuwanie drzewa z drogi; 1 – zabezpieczenie biegu niepodległości.     
49 W tym: 10 zdarzeń dotyczących poszukiwań osoby zaginionej; 9 zdarzeń dotyczących użycia dronu w celu 
pomocy innym służbom (weterynarz (2) – przeszukiwanie lasu w celu znalezienia zwierzyny; policja (7) - 
monitorowanie dronem miejsc grupowania się ludzi podczas kwarantanny); 5 - informowanie mieszkańców  
o zagrożeniu związanym z koronawirusem; 2 - rozdawanie maseczek w związku z wirusem; 1 - usuwanie 
drzewa z drogi; 1 - zadymienie z komina w domu; 1- zabezpieczenie imprezy masowej.    
50 W dniu 14 grudnia 2019 r.  w godz. 12:00 – 13:45. 
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infrastruktury strażnicy, mający wpływ na obniżenie gotowości operacyjnej OSP.          
W żadnym z powyższych zakresów nie stwierdzono uwag ani nieprawidłowości, 
wobec czego nie sformułowano wniosków.  

Na mocy § 16 ust. 2 zarządzenia nr 10 KG PSP z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 
sposobu przeprowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów ksrg, nie 
przeprowadzono sprawdzianu pisemnego wiadomości ratowników.  

Ogólna ocena inspekcji przez KM PSP, określona zgodnie z metodyką oceny 
gotowości operacyjnej, wyniosła cztery51.  

(akta kontroli str. 166-172) 

2.8. Zgodnie z § 33 rozporządzenia o ksrg, OSP posiadała Książkę działań 
ratowniczo-gaśniczych za rok 2019 i 2020 r., w której m.in. dokumentowano 
działania ratowniczo-gaśnicze. Ponadto, Jednostka dysponowała wykazem osób 
posiadających kursy i szkolenia52 wraz z indywidualną teczką osobową członka 
OSP, w której znajdowały się m.in. zaświadczenia potwierdzające wyszkolenie. 
Jednostka dysponowała również wykazem osób posiadających badania lekarskie 
wraz z kserokopiami wszystkich zaświadczeń lekarskich. Przedłożono również 
wykaz ubezpieczonych strażaków za lata 2019-2020. Procedura przyjęcia 
śmigłowca LPR i wyciąg z danych radiowych znajdowały się na wyposażeniu 
samochodu zadeklarowanego w porozumieniu.  

(akta kontroli str. 66, 173-203) 

2.9. Naczelnik OSP poinformował, iż w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 
2020 r., członkowie jednostki nie spotkali się z ograniczeniami związanymi  
z podstawową działalnością statutową OSP, swoją społeczną działalność wykonują 
w wolnym czasie od pracy (uczestniczą w działaniach ratowniczych), jeśli zajdzie 
konieczność prowadzenia działań „planowanych” (tak jest w przypadku poszukiwań 
osób zaginionych), ratownicy mogą liczyć na wyrozumiałość pracodawcy. (…)  
Na wyposażeniu jednostki znajduje się sprzęt wysokiej jakości, nie ma braków 
sprzętowych. Szkolenie członków jednostki odbywa się na bieżąco, nie ma braków 
kadrowych.  

Naczelnik OSP wskazał również, iż według stanu na 30 czerwca 2020 r. w OSP było 
ośmiu kierowców, co było wystarczające. Natomiast współpraca z KM PSP  
w Zielonej Górze, obejmująca alarmowanie, szkolenia, pomoc w pozyskaniu 
środków zewnętrznych, wspólne ćwiczenia jest na najwyższym poziomie. 

(akta kontroli str. 63-66) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  
 
Stan wyposażenia jednostki był zgodny z zawartym porozumieniem, a nawet 
przewyższał wartości zadeklarowane. Jednostka posiadała sprawne urządzenia 
alarmowania oraz łączności w sieci radiowej systemu na potrzeby działań 
ratowniczych, które prawidłowo dokumentowano. Do działań ratowniczych 
dysponowani byli strażacy spełniający wymagania określone przepisami prawa,   
a ich umiejętności doskonalono.      

  

                                                      
51 W skali od 1 do 6.  
52 Wykaz z dnia 6 marca 2019 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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IV. Uwagi i wnioski 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, 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, 21 września 2020 r.  

 
 
 
 

Kontroler 
Dorota Rudnicka-Kawa 
Starszy inspektor k.p. 
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Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 

p.o. Dyrektora 
Włodzimierz Stobrawa  
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