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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 

 OSP - ważny element systemu ratowniczo-gaśniczego. 
 Znaczne kwoty środków publicznych przekazywane OSP. 
 Sygnały o nieprawidłowościach przy ich wydatkowaniu.  

Jednostki ochrony przeciwpożarowej  
(wg stanu na 31 grudnia 2017 r.) 

Źródło: Opracowanie własne NIK  
na podstawie wyników kontroli. 



Czy środki publiczne przeznaczone na działalność jednostek OSP 
wykorzystane  zostały  efektywnie i zgodnie z prawem? 

 

W szczególności: 

 rzetelność rozpoznania potrzeb sprzętowych i szkoleniowych jednostek 
OSP, 

 efekty jakie jednostki OSP osiągnęły dzięki wykorzystaniu środków 
publicznych,  

 zgodność z prawem wykorzystania środków publicznych. 

Co kontrolowaliśmy? 02 



 
 

Kogo kontrolowaliśmy? 03 

Źródło: Opracowanie własne NIK. 



Stwierdzony stan – liczba jednostek OSP funkcjonujących  
na terenie skontrolowanych gmin i ich aktywność  
w działaniach ratowniczych  

04 

 W 12 kontrolowanych 
gminach funkcjonowało 
111 jednostek OSP 
(średnio dwie jednostki 
OSP w KSRG i dziewięć 
poza systemem). 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



 
 
 
  
 

Stwierdzony stan – finansowanie OSP w gminach  05 

Gminy finansowały zarówno jednostki OSP, które uczestniczyły w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych, jak i te które nie wypełniały podstawowego 
zadania statutowego. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Pozostałe OSP były finansowane doraźnie niewielkimi kwotami  

(30% środków gminnych). 

 

 OSP w KSRG wymagały znacznie większych nakładów  
(70% środków gminnych). 



 
 
 
 

Stwierdzony stan – nieprawidłowości w gminach  06 

 W zakresie finansowania OSP, w tym: 

– udzielania dotacji, 

– wypłaty ekwiwalentu, 

– gospodarowania mieniem komunalnym i paliwami, 

– zachowania zasad konkurencyjności. 
 
 W zakresie funkcjonowania OSP, w tym: 

– braku informacji o zasobach ratowniczych i sprzętowych, 

– kierowania na badania lekarskie. 



 
 Osiągnięcie i utrzymywanie właściwego stanu osobowego oraz 

poziomu wyszkolenia i wyposażenia ratowników – członków OSP. 

 Regularne weryfikowanie poziomu gotowości operacyjnej jednostek 
OSP w KSRG przez PSP – aktualne informacje o tych jednostkach. 

 Brak środków finansowych na przygotowanie i wyposażenie tych 
jednostek do podejmowania działań w zakresie ratownictwa 
specjalistycznego na poziomie podstawowym.   

Stwierdzony stan – efektywność finansowania w OSP 07 

OSP w KSRG 



 Brak środków finansowych na osiągnięcie należytego poziomu 
wyszkolenia ratowników – członków OSP, wyposażenia ich w środki 
ochrony indywidualnej i utrzymanie odpowiedniego stanu 
technicznego sprzętu. 

  Niewysyłanie lub sporadyczne wysyłanie dużej części tych OSP do 
działań ratowniczych przez PSP. 

  Uczestnictwo w akcjach ratowniczo-gaśniczych mimo niespełnienia 
wymogów w zakresie przygotowania, przeszkolenia i wyposażenia 
uczestników takich akcji. 

 Brak systematycznej weryfikacji gotowości operacyjnej tych jednostek 
– brak pełnych i aktualnych informacji o tych jednostkach. 

Stwierdzony stan – efektywność finansowania w OSP  08 

OSP poza KSRG 



Stwierdzony stan – udział pojazdów OSP w zdarzeniach  
w latach 2014–2017 na przykładzie skontrolowanych gmin  
województwa wielkopolskiego 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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10 Stwierdzony stan – udział pojazdów OSP w miejscowych 
zdarzeniach 

Źródło: Opracowanie własne NIK  
na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – struktura wiekowa pojazdów  
ratowniczo-gaśniczych (lekkich/średnich/ciężkich) w posiadaniu 
JOP na terenie czterech skontrolowanych województw  
(stan na 31 grudnia 2017 r.) 

11 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



 Środki publiczne wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. 

 Stwierdzono nieprawidłowości związane z realizacją i rozliczeniem 
udzielonych dotacji oraz przypadki nieefektywnego ich rozdzielenia.  

 Brak właściwej współpracy różnych podmiotów finansujących OSP 
skutkowało m.in: 

– niedofinansowaniem sprzętu ratownictwa specjalistycznego  
dla OSP, mimo istotnych braków w tym zakresie, 

– dofinansowaniem lekkich samochodów dla OSP w KSRG, mimo 
negatywnej opinii komendanta wojewódzkiego PSP. 

Stwierdzony stan – pozostałe podmioty finansujące OSP  12 



Ocena ogólna 13 

 

Środki publiczne przeznaczone na finansowanie jednostek OSP 
włączonych do KSRG wykorzystane zostały efektywnie. 

 

Wydatkowanie środków publicznych na funkcjonowanie jednostek 
OSP spoza KSRG (stanowiących 70% wszystkich OSP),  
nie doprowadziło do znaczącego zwiększenia ich zdolności  
do podejmowania działań ratowniczych.  

 



Ocena ogólna 14 

Zmiana systemu finansowania  OSP w latach 2016–2017 
spowodowała: 
 skupienie rozdziału środków z budżetu państwa oraz z zakładów 

ubezpieczeń w rękach jednego podmiotu – KG PSP, 
 wyeliminowała praktykę uzależniania dofinansowania jednostek 

OSP od zakupów w punktach handlowych ZOSP, 
 przeznaczanie dotacji MSWiA na dofinansowanie zakupów 

niezbędnych do działań ratowniczo-gaśniczych. 
 
Brak jest jednolitych zasad określających kolejność zaspokajania 
potrzeb sprzętowo-szkoleniowych, w oparciu o które mogłyby być 
racjonalnie rozdysponowane  – pochodzące z licznych źródeł – środki 
publiczne na działalność OSP.  



Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
 Rozważenie wprowadzenia uregulowań zapewniających ścisłe 

powiązanie zakresu finansowania i szkolenia jednostek OSP  
z ustalonymi dla nich kategoriami, zależnymi od potencjału tych 
jednostek i potrzeb systemu ochrony przeciwpożarowej.  

Podmioty finansujące OSP 
 Podjęcie działań zmierzających do optymalizacji finansowania 

poszczególnych OSP poprzez uwzględnianie ich aktualnej roli  
i potencjału w systemie ochrony przeciwpożarowej oraz realnych 
możliwości jego poprawy. 

 Podjęcie działań zmierzających do monitorowania efektywności  
i prawidłowości wykorzystywania środków przeznaczanych  
na działalność ratowniczą poszczególnych OSP i zapewnienia wymiany 
informacji w tym zakresie, umożliwiającej racjonalizację 
dofinansowywania OSP. 

15 Wnioski 



 Z informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków 
pokontrolnych wynika, że zrealizowano 66 wniosków (80,5%) oraz 
podjęto działania w celu realizacji kolejnych 16 wniosków (19,5%).  

 

 Zawiadomienia dotyczące trzech naruszeń dyscypliny finansów 
publicznych zostały skierowane do rzecznika dyscypliny finansów 
publicznych, a zawiadomienie dotyczące czwartego jest w trakcie 
opracowania. 

 

16 Działania po kontroli 



Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Zdjęcie ze slajdu tytułowego  
w wersji czarno-białej 

Źródło: Materiały z kontroli NIK. Ochotnicza Straż Pożarna w Drawsku. 
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