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1. Wprowadzenie 
Najwyższa Izba Kontroli od 10 września 2008 r. do 29 grudnia 2008 r. na podstawie 

art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1, przeprowadziła 

kontrolę Nr P/08/087 „Działalność Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej”. Kontrola została 

przeprowadzona z inicjatywy własnej NIK. Wojskową Ochronę Przeciwpożarową (WOP) 

tworzą: Szef WOP z podległym Inspektoratem WOP, szefowie delegatur WOP z podległymi 

delegaturami oraz wojskowe straże pożarne. WOP stanowi część systemu ochrony 

przeciwpożarowej kraju i została powołana do wykonywania w resorcie obrony narodowej 

zadań Państwowej Straży Pożarnej (PSP), a w szczególności do organizacji i prowadzenia 

akcji ratowniczych w czasie pożarów oraz klęsk żywiołowych na terenach będących 

w użytkowaniu wojska, likwidacji zagrożeń i udzielania pomocy Państwowej Straży 

Pożarnej, rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych zagrożeń, szkolenia kadr dla potrzeb 

WOP oraz sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów w tym zakresie. 

Nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych może skutkować powszechnym 

zagrożeniem dla życia i zdrowia osób oraz środowiska naturalnego, zarówno na terenie 

jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej 

jak również w obszarze otaczającym te jednostki. 

Celem kontroli była ocena działalności Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, w tym 

w szczególności przygotowania wojskowych straży pożarnych w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa pożarowego i spełniania wymogów ochrony przeciwpożarowej 

w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego 

nadzorowanych oraz współdziałania WOP z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej. 

Dla osiągnięcia celu kontroli badaniami objęte zostały m.in. następujące zagadnienia: 

- rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz egzekwowanie 

ich usunięcia w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej 

lub przez niego nadzorowanych; nadzór nad przestrzeganiem przepisów i wymagań 

ochrony przeciwpożarowej; 

- podejmowanie działań organizacyjno-technicznych usprawniających system alarmowania 

i współdziałania Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej z jednostkami organizacyjnymi 

Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami i podmiotami ratowniczymi w ramach 

                                                 
1  Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
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krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego; 

- przygotowanie wojskowych straży pożarnych do prowadzenia akcji ratowniczych  

w czasie walki z pożarami i likwidacji innych miejscowych zagrożeń oraz wyposażenie 

w sprzęt i urządzenia służące celom ochrony przeciwpożarowej;    

- szkolenie kadry dla potrzeb Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej i ochrony 

przeciwpożarowej komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony 

Narodowej lub przez niego nadzorowanych;  

- stan zatrudnienia oraz spełnianie wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania stanowisk 

służbowych przez żołnierzy zawodowych i pracowników wojska w Wojskowej Ochronie 

Przeciwpożarowej. 

 Kontrola objęła lata 2007-2008 (III kwartały) i przeprowadzona została w 13 

jednostkach organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, których wykaz 

przedstawiono w załączniku nr 5.3. do niniejszej Informacji.   
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2. Podsumowanie wyników kontroli 
2.1.  Ogólna ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, działalność Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, w tym 

przygotowanie wojskowych straży pożarnych do prowadzenia akcji ratowniczo-

gaśniczych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony 

Narodowej lub przez niego nadzorowanych, a także współdziałanie z jednostkami 

Państwowej Straży Pożarnej. Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa realizowała 

czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach jednostek i instytucji wojskowych, 

a wojskowe straże pożarne uczestniczyły w zwalczaniu pożarów i innych zagrożeń. 

Delegatury WOP skutecznie egzekwowały usuwanie uchybień w zabezpieczeniu 

przeciwpożarowym obiektów, stwierdzonych w wyniku czynności kontrolno-

rozpoznawczych. Podejmowane były działania usprawniające system alarmowania 

i współdziałania z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz 

innymi służbami i podmiotami ratowniczymi, funkcjonującymi w ramach krajowego 

systemu ratowniczo-gaśniczego.  

Kontrola wykazała jednak m.in. następujące nieprawidłowości: 

- wojskowe straże pożarne realizowały zadania ratowniczo-gaśnicze tylko w części 

jednostek resortu obrony narodowej (50,3%); 

- Szef WOP oraz żołnierze i funkcjonariusze PSP z Inspektoratu WOP nie 

przeprowadzali czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej; 

- szefowie delegatur WOP nie ustalali z komendantami wojewódzkimi PSP ilości 

sił i środków kierowanych do akcji ratowniczych; 

- występowały istotne braki w wyposażeniu wojskowych straży pożarnych w sprzęt 

pożarniczy i specjalistyczny; 

- obsada stanowisk etatowych żołnierzy zawodowych i pracowników wojska była 

niepełna, a kwalifikacje pożarnicze wielu z nich nie spełniały ustalonych 

wymogów.  

2.2. Synteza wyników kontroli 
1. Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa, w okresie objętym kontrolą, realizowała 

ochronę przeciwpożarową obiektów jednostek i instytucji wojskowych, 

a delegatury WOP przeprowadzały czynności kontrolno-rozpoznawcze, mające na 

celu zapewnienie przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej. W przypadku 



Podsumowanie wyników kontroli 
 

 7 

gdy przeprowadzane czynności wykazały uchybienia, szefowie delegatur WOP 

wydawali zalecenia pokontrolne zobowiązujące kierowników jednostek do 

usunięcia nieprawidłowości oraz decyzje administracyjne nakazujące 

dostosowanie obiektów do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Jednakże w ocenie NIK, czynności kontrolno-rozpoznawcze prowadzone były 

przez niewystarczającą liczbę osób, w stosunku do liczby obiektów objętych 

nadzorem z zakresu ochrony przeciwpożarowej, co skutkowało niepełną realizacją 

ujętych w planach kontroli zadań. Szef WOP oraz żołnierze i funkcjonariusze PSP 

z Inspektoratu WOP nie prowadzili czynności kontrolno-rozpoznawczych 

z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w jednostkach organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych w latach 2007-

2008 (III kwartały), co stanowiło naruszenie § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia 

Ministra Obrony Narodowej2. Kontrola wykazała, że Szef WOP oraz szefowie 

delegatur WOP dokonywali analiz stanu ochrony przeciwpożarowej w komórkach 

i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra 

Obrony Narodowej, zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 pkt 8 ww. rozporządzenia. 

Sporządzane przez Szefa WOP, na podstawie tych analiz, okresowe informacje 

były przedstawiane Podsekretarzowi Stanu w MON, jak również dowódcom 

rodzajów Sił Zbrojnych [szerzej str. 19-21]. 

2. Wojskowe straże pożarne zapewniały tylko części obiektów ochronę 

przeciwpożarową w zakresie organizowania i prowadzenia akcji ratowniczych 

w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń. 

Stwierdzono, że 139 wojskowych straży pożarnych wykonywało zadania 

ratowniczo-gaśnicze na terenie 837 jednostek i instytucji wojskowych (50,3%), 

spośród 1.663 jednostek wymagających takiej ochrony. Tymczasem zgodnie 

z art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 

Pożarnej3 oraz z § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zasad i trybu 

wykonywania zadań przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową, WOP 

wykonuje w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi 

Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych zadania Państwowej Straży 

Pożarnej, a w szczególności prowadzi akcje ratownicze podczas gaszenia 

                                                 
2 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad i trybu 

wykonywania zadań przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową (Dz. U. Nr 66, poz. 334 ze zm.). 
3  Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zm. 



Podsumowanie wyników kontroli 
 

 8 

pożarów. Nieobjęcie tak dużej liczby jednostek i instytucji wojskowych ochroną 

ratowniczo-gaśniczą przez WOP było związane z niedostosowaniem możliwości 

(zbyt mała liczba jednostek) Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej do 

wyznaczonych jej zadań. W związku z powyższym w jednostkach tych działania 

ratowniczo-gaśnicze prowadziła Państwowa Straż Pożarna oraz ochotnicze straże 

pożarne. Kontrola wykazała ponadto, że harmonogram Ministra Obrony 

Narodowej dotyczący zmniejszenia do 2012 r. liczby jednostek wojskowych 

straży pożarnych do 99, nie został poprzedzony wspólną analizą szefów delegatur 

Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej oraz dowódców jednostek wojskowych 

pomimo, że wymagały tego postanowienia Decyzji Nr 230/MON Ministra 

Obrony Narodowej4 [szerzej str. 24-25]. 

3. W trakcie kontroli stwierdzono, że szefowie delegatur WOP w Gdyni i Poznaniu 

nie ustalili z komendantami wojewódzkimi PSP, w porozumieniu z dowódcami 

jednostek wojskowych, ilości i rodzaju sił i środków ratowniczych 

z wojewódzkich odwodów operacyjnych, kierowanych do akcji ratowniczych na 

terenie jednostek resortu obrony narodowej, jak również ilości i rodzajów sił 

i środków ratowniczych wojskowych straży pożarnych, kierowanych do akcji na 

obszarze województwa, co stanowiło naruszenie § 17 ust. 3 rozporządzenia 

w sprawie zasad i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Ochronę 

Przeciwpożarową.  

   Szefowie delegatur WOP i dowódcy jednostek wojskowych podejmowali 

działania mające na celu poprawę współdziałania z jednostkami organizacyjnymi 

Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami i podmiotami ratowniczymi, 

funkcjonującymi w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 

Z komendantami powiatowymi (miejskimi) PSP oraz dowódcami garnizonów 

(jednostek wojskowych) uzgadniane były rejony pomocy wzajemnej oraz ilości 

sił i środków przeznaczonych do działań ratowniczych, jak również ustalano 

procedury współdziałania. Przeprowadzane były wspólne ćwiczebne alarmy 

pożarowe, w których uczestniczyły wojskowe straże pożarne. 

 Kontrola wykazała jednak, że szefowie delegatur WOP w Warszawie i Poznaniu 

nie ustalili w porozumieniu z dowódcami jednostek wojskowych oraz 

                                                 
4 Decyzja Nr 230/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie funkcjonowania 

wojskowych straży pożarnych (Dz. Urz. MON Nr 11, poz. 125).  
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komendantami powiatowymi (miejskimi) PSP granic rejonów pomocy wzajemnej 

dla 3 wojskowych straży pożarnych, co było działaniem nierzetelnym 

i niezgodnym z § 15 ust. 2 ww. rozporządzenia. Brak powyższych ustaleń, 

w ocenie NIK, mógł negatywnie wpływać na prowadzenie działań ratowniczych 

[szerzej str. 21-24].  

4. Wyposażenie wojskowych straży pożarnych w sprzęt pożarniczy i specjalistyczny 

nie spełniało norm ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej. Brak było 

m.in.: lotniskowych samochodów ratowniczo-gaśniczych, przenośnych działek 

wodno-pianowych, agregatów prądotwórczych, sprzętu do ochrony dróg 

oddechowych, radiotelefonów bazowych, wyposażenia ochronnego strażaków, 

sprzętu oświetleniowego oraz proszku gaśniczego. Tylko 66% wojskowych straży 

pożarnych posiadało sprzęt do łączności bezprzewodowej z jednostkami PSP. 

Niedobory sprzętu dotyczyły od 20% do nawet 100% należności [szerzej  

str. 25-26]. 

5. Stwierdzono występowanie istotnych braków w obsadach etatowych WOP. 

Według stanu na dzień 30 września 2008 r. w WOP zatrudnionych było 1.736 

osób (64% przyznanych etatów, tj. 2.710), w tym 1.655 w wojskowych strażach 

pożarnych. Głównymi przyczynami braków w obsadach etatowych były 

relatywnie niskie płace oraz brak kandydatów spełniających wymagane 

kwalifikacje. W wojskowych strażach pożarnych wakaty dotyczyły głównie 

stanowisk ratowników i kierowców. W ocenie NIK, niedobory kadrowe 

w wojskowych strażach pożarnych mogły powodować utrudnienia 

w wykonywaniu zadań ratowniczo-gaśniczych [szerzej str. 28-29].  

6. Żołnierze zawodowi i pracownicy wojska zatrudnieni w wojskowych strażach 

pożarnych nie spełniali wymogów kwalifikacyjnych na zajmowanych 

stanowiskach służbowych. W 40 wojskowych strażach pożarnych, dla których 

zgodnie z zatwierdzonym przez Ministra Obrony Narodowej „Planie rozwoju 

systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego Sił Zbrojnych RP w latach 2007-

2012” ustalono nowe struktury stanowiskowe5, wymagań w zakresie 

wykształcenia ogólnego nie spełniało 15,5% żołnierzy zawodowych 

i pracowników wojska, a w zakresie kwalifikacji zawodowych (pożarniczych) aż 

                                                 
5 Decyzją Nr 230/MON wprowadzono od dnia 3 lipca 2007 r. nowe wymagania dla osób 

wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz. Urz. MON Nr 11, poz. 125).   
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67,2% zatrudnionych. Wymagania kwalifikacyjne żołnierzy zawodowych 

i pracowników wojska w pozostałych 99 wojskowych strażach pożarnych będą 

podlegały zmianom dopiero z chwilą przeformowania tych jednostek. [szerzej str. 

29-30]. 

7. Utworzony na potrzeby WOP system szkolenia w zawodzie strażaka dla żołnierzy 

zawodowych i pracowników wojska, nie umożliwiał przeszkolenia niezbędnej 

liczby osób. Ustalone przez delegatury WOP potrzeby, wynikające 

z zatwierdzonych struktur stanowiskowych w wojskowych strażach pożarnych, 

według stanu na dzień 30 września 2008 r., wynosiły 1.476 osób. Tymczasem 

w latach 2007-2008 (III kwartały) przeszkolono w celu zdobycia wymaganych 

kwalifikacji zawodowych tylko 635 osób (43%). Ponadto ustalono, że szkolenia te 

były realizowane na podstawie programów dla strażaków PSP, które nie 

uwzględniały specyfiki zagrożeń występujących w jednostkach wojskowych, co 

było działaniem niecelowym [szerzej str. 27-28]. 

8. W 3 jednostkach wojskowych (spośród 8 objętych kontrolą), zatwierdzone przez 

dowódców tych jednostek „Plany ochrony przeciwpożarowej i działań 

ratowniczych” były sporządzone nierzetelnie. Plany te zawierały nieprawdziwe 

dane o siłach i środkach jednostek ochrony przeciwpożarowej, liczbie 

i przeznaczeniu obiektów oraz nie zawierały zestawienia sił i środków 

wojskowych straży pożarnych i innych pododdziałów wojskowych [szerzej 

str. 23-24].  

2.3. Uwagi końcowe i wnioski  

Minister Obrony Narodowej podejmował od 2006 r. działania zmierzające do 

nowelizacji ustaw z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej6 i z dnia 

24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej7, mające na celu uregulowanie 

ustawowe organizacji, zadań i uprawnień Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 

oraz służby strażaków PSP w WOP – stosownie do przepisów Konstytucji RP oraz 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad 

techniki prawodawczej”8. Konieczność przeprowadzenia nowelizacji tych ustaw była 

podnoszona kilkakrotnie w pismach kierowanych do Ministra Spraw Wewnętrznych 

                                                 
6  Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zm. 
7  Patrz przypis Nr 3. 
8 Dz. Urz. Nr 100, poz. 908. 
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i Administracji, właściwego w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Podobną opinię 

w tym zakresie wydało w listopadzie 2004 r. również Rządowe Centrum Legislacji. 

Do dnia zakończenia kontroli nie nastąpiła zmiana stanu prawnego. 

Stwierdzono, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nałożył 

obowiązek szkolenia osób zatrudnionych w komórkach i jednostkach 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego 

nadzorowanych, według programów ustalonych przez Komendanta Głównego PSP. 

NIK zwraca jednak uwagę, że spośród jednostek ochrony przeciwpożarowej, dla 

których Komendant Główny PSP ustala programy i zasady szkolenia pożarniczego, 

art. 10 ust. pkt 8 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej wyłączył jednostki 

organizacyjne WOP. 

Zrealizowanie przedstawionego w zatwierdzonym przez Ministra Obrony 

Narodowej „Planie rozwoju systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego Sił 

Zbrojnych RP w latach 2007-2012”, zamiaru zmniejszenia do 99 liczby wojskowych 

straży pożarnych, spowoduje dalsze zwiększenie liczby jednostek (instytucji) 

wojskowych nie objętych działaniami ratowniczo-gaśniczymi tych straży. 

W uzasadnieniu do tego dokumentu Minister Obrony Narodowej stwierdził m.in., że 

wojskowe straże pożarne utrzymane zostaną jedynie w jednostkach wojskowych, 

w których występuje konieczność zabezpieczania procesów technologicznych 

o dużym ryzyku pożarowym i wybuchowym.  

W wojskowych strażach pożarnych służbę pełniło 666 żołnierzy zasadniczej 

służby wojskowej. Profesjonalizacja Sił Zbrojnych, polegająca m.in. na likwidacji tej 

służby spowoduje dalsze pogłębienie problemów kadrowych w WOP. NIK zwraca 

ponadto uwagę, że osoby zatrudnione na zajmowanych stanowiskach zachowują 

prawo wykonywania zawodu, do czasu uzupełnienia wykształcenia ogólnego oraz 

odbycia odpowiedniego szkolenia pożarniczego, jednak nie dłużej niż do 23 czerwca 

2010 r.9 

 

 

                                                 
9  Przepisy § 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 

2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony 
przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 
Nr 215, poz. 1823). 



Podsumowanie wyników kontroli 
 

 12 

Na podstawie ustaleń kontroli, w tym stwierdzonych nieprawidłowości, 

Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje do: 

 Ministra Obrony Narodowej o: 

- zintensyfikowanie dotychczas podejmowanych działań w celu 

jednoznacznego i zgodnego z obecnie obowiązującym prawodawstwem 

uregulowania w ustawach o ochronie przeciwpożarowej i o Państwowej 

Straży Pożarnej zadań i kompetencji Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 

oraz służby strażaków PSP w WOP; 

- doprowadzenie do zgodności stanu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników 

WOP, z ustalonymi wymogami; 

- poprawę wyposażenia jednostek WOP w sprzęt pożarniczy i specjalistyczny. 
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3. Ważniejsze wyniki kontroli 
3.1.  Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań 
organizacyjnych  

3.1.1. Charakterystyka stanu prawnego 
Nadzór nad ochroną przeciwpożarową w resorcie obrony narodowej sprawuje 

Minister Obrony Narodowej10. W strukturach organizacyjnych resortu obrony 

narodowej ustawodawca przewidział Wojskową Ochronę Przeciwpożarową, która 

realizuje ten nadzór w imieniu Ministra Obrony Narodowej. 

Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy 

o Państwowej Straży Pożarnej11, wykonuje zadania Państwowej Straży Pożarnej, 

w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony 

Narodowej albo przez niego nadzorowanych, w trybie i na zasadach określonych 

w drodze rozporządzenia przez Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.  

Minister Obrony Narodowej w rozporządzeniu z dnia 24 sierpnia 1992 r. w sprawie 

zasad i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową12 

postanowił, że WOP przy realizacji zadań PSP w komórkach i jednostkach 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego 

nadzorowanych, wykonuje zwłaszcza czynności kontrolno-rozpoznawcze oraz 

organizuje i prowadzi akcje ratownicze (§ 1 ust. 2 rozporządzenia). Do zadań WOP 

wyszczególnionych w § 1 rozporządzenia należy m.in.: organizowanie i prowadzenie 

akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacja innych miejscowych 

zagrożeń, rozpoznawanie zagrożeń pożarowych, szkolenie kadry dla potrzeb WOP 

i ochrony przeciwpożarowej, sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów 

o ochronie przeciwpożarowej, udzielanie pomocy Państwowej Straży Pożarnej 

w prowadzeniu akcji ratowniczych, a także wykonywanie pomocniczych czynności 

ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń na rzecz 

innych służb ratowniczych, poza komórkami i jednostkami organizacyjnymi podległymi 

Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanymi.  

 

                                                 
10 Zgodnie z § 2 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego   

zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 94, poz. 426). 
11  Patrz przypis Nr 3. 
12  Patrz przypis Nr 2. 
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Zgodnie z § 2 rozporządzenia, w sprawach nieuregulowanych 

w rozporządzeniu, do wykonywania zadań przez WOP stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz aktów wykonawczych wydanych 

na jej podstawie, dotyczące Państwowej Straży Pożarnej, a także przepisy dotyczące 

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego13.  

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej14 (ustawa 

o ochronie przeciwpożarowej) wraz z aktami wykonawczymi15 określa m.in. 

organizację ochrony przeciwpożarowej, w tym zasady organizacji krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego oraz działania ratownicze jednostek ochrony 

przeciwpożarowej. Zgodnie z art. 15 pkt 1a ustawy o ochronie przeciwpożarowej, 

jednostkami ochrony przeciwpożarowej są m.in. jednostki organizacyjne Wojskowej 

Ochrony Przeciwpożarowej. 

Wojskową Ochronę Przeciwpożarową tworzą: Szef WOP z podległym 

Inspektoratem WOP, szefowie delegatur WOP z podległymi im delegaturami oraz 

wojskowe straże pożarne (§ 3 ust. 1 rozporządzenia). W załączniku Nr 4 do ww. 

rozporządzenia Minister Obrony Narodowej określił siedziby i właściwość 

terytorialną Szefa WOP i szefów delegatur. 

Do zakresu działania Szefa WOP należy m.in.: organizowanie systemu 

ratowniczo-gaśniczego, nadzorowanie rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych 

miejscowych zagrożeń oraz egzekwowanie ich usunięcia, określanie norm liczebności 

i wyposażenia wojskowych straży pożarnych oraz organizowanie kształcenia 

                                                 
13 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie 

szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 111, poz. 
1311 ze zm.). 

14 Patrz przypis Nr 6. 
15 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie 

szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących 
udział w działaniu ratowniczym (Dz. U. Nr 82, poz. 895); rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563); rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139); 
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie 
szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego; rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 1998 r. w sprawie zakresu, 
szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 121, poz. 798); rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie terenu działania jednostek ochrony 
przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych 
poza terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu 
poniesionych przez nie kosztów (Dz. U. Nr 94, poz. 598 ze zm.).  
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zawodowego dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej w komórkach i jednostkach 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego 

nadzorowanych (§ 4 ust. 1 rozporządzenia). Do zakresu działania szefów delegatur 

WOP należy m.in.: organizowanie systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym 

przygotowanie analiz zabezpieczenia operacyjnego oraz planów ratowniczych, 

dowodzenie akcjami ratowniczymi podczas pożarów i innych miejscowych zagrożeń, 

prowadzenie rozpoznania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz 

nadzorowanie przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej w komórkach 

i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez 

niego nadzorowanych oraz egzekwowanie usunięcia stwierdzonych zagrożeń (§ 4 

ust. 2 rozporządzenia). 

Wojskowe straże pożarne mogą być tworzone w jednostkach (instytucjach) 

wojskowych spośród żołnierzy, strażaków Państwowej Straży Pożarnej 

i pracowników tych jednostek (instytucji). Podlegają dowódcom właściwych 

jednostek (instytucji) wojskowych, którzy je wyposażają w porozumieniu 

z właściwym terytorialnie szefem delegatury WOP, na zasadach określonych decyzją 

Ministra Obrony Narodowej16 (§ 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia).  

         Wojskowe straże pożarne działają w rejonach własnych na terenach jednostek 

(instytucji) wojskowych, w których są utworzone oraz w rejonach pomocy wzajemnej 

poza terenami jednostek (instytucji) wojskowych. Granice rejonu pomocy wzajemnej 

ustalają właściwi miejscowo szefowie delegatur WOP w porozumieniu z dowódcami 

jednostek (instytucji) wojskowych, w których są utworzone wojskowe straże pożarne 

oraz z komendantami powiatowymi (miejskimi) PSP.  

 Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia właściwy miejscowo szef delegatury 

WOP wspólnie z komendantem powiatowym (miejskim) PSP określają liczbę i rodzaj 

jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej 

lub podmiotów ratowniczych, w przypadku prowadzenia wspólnych akcji 

ratowniczych w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi 

Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych. Natomiast liczbę i rodzaj 

wojskowych straży pożarnych oraz siły i środki kierowane do akcji ratowniczej na 

wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia poza tereny jednostek 

(instytucji) wojskowych określają właściwy miejscowo komendant powiatowy 

                                                 
16 Patrz przypis Nr 2. 
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(miejski) PSP wspólnie z szefem delegatury WOP w porozumieniu  

z dowódcami właściwych jednostek (instytucji) wojskowych (§ 17 ust. 2 

rozporządzenia). Wyżej wymienione dane są określane według wzoru stanowiącego, 

odpowiednio załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

 Właściwy miejscowo komendant wojewódzki PSP wspólnie z szefem 

delegatury WOP i w porozumieniu z dowódcami właściwych jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego 

nadzorowanych, określa: ilość i rodzaj sił i środków ratowniczych z wojewódzkich 

odwodów operacyjnych kierowanych do wspólnych akcji ratowniczych w tych 

jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej lub ilość i rodzaj sił i środków 

ratowniczych wojskowych straży pożarnych oraz sił i środków ratowniczych wojska 

kierowanych do akcji ratowniczych na obszarze województwa, zwłaszcza podczas 

katastrof i klęsk żywiołowych (§ 17 ust. 3). 

  Decyzją Nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 1997 r. 

została wprowadzona do użytku w resorcie obrony narodowej „Instrukcja o ochronie 

przeciwpożarowej w wojsku”17. Instrukcja określa m.in. organizację ochrony 

przeciwpożarowej w jednostkach (instytucjach) wojskowych i garnizonach 

wojskowych oraz zasady zapobiegania pożarom. 

 Decyzją Nr 65/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2008 r. 

w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych18, Inspektorat 

Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej (Inspektorat WOP) został bezpośrednio 

podporządkowany Podsekretarzowi Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji 

w Ministerstwie Obrony Narodowej19. 

 Minister Obrony Narodowej w decyzji Nr 323/MON z dnia 1 grudnia 2003 r. 

w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu ratowniczego w resorcie obrony 

narodowej20, ustalił trójpoziomową organizację systemu ratowniczo-gaśniczego 

w resorcie obrony narodowej. Zadania systemu ratowniczo-gaśniczego na poziomie 

                                                 
17 Sygn. Kwat. Bud. 117/97. 
18 Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 23; wcześniej decyzja Nr 104/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 

7 marca 2007 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MON Nr 6, 
poz. 76 ze zm.). 

19 Decyzja uchylona została z dniem 18 maja 2009 r. i zastąpiona decyzją Nr 133/MON z dnia 
21 kwietnia 2009 r. (Dz. Urz. MON z 2009 r. Nr 8, poz. 98). 

20 Dz. Urz. MON Nr 19, poz. 202. 
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jednostki wojskowej (garnizonu) i terenie działania delegatury są realizowane 

w oparciu o: delegaturę WOP, wojskowe straże pożarne i inne pododdziały wojska, 

żołnierzy lub pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe w zakresie 

ratownictwa, jednostki ochrony przeciwpożarowej mające siedzibę na terenie lub 

w sąsiedztwie garnizonu (pkt. 6 decyzji Nr 323/MON). Natomiast na poziomie 

krajowym zadania systemu są realizowane w oparciu o Inspektorat WOP, 

specjalistyczne pododdziały wojska, Szkołę Specjalistów Pożarnictwa oraz 

wydzielone na terenie województw pododdziały wojska, przeznaczone do udzielania 

wsparcia krajowemu systemowi ratowniczo-gaśniczemu (pkt. 7 decyzji 323/MON). 

Minister Obrony Narodowej w pkt 8 ww. decyzji określił, że siły i środki takie jak: 

wojskowe straże pożarne i inne pododdziały wojska, żołnierze lub pracownicy 

posiadający kwalifikacje zawodowe w zakresie ratownictwa, jednostki ochrony 

przeciwpożarowej, mające siedzibę na terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie 

garnizonu, są uruchamiane do działań na wezwanie kierującego działaniem 

ratowniczym, poprzez system służb dyżurnych oraz stanowisk kierowania, zgodnie ze 

sporządzonymi zestawieniami, stanowiącymi załączniki do „Planów ochrony 

przeciwpożarowej i działań ratowniczych”.  

Minister Obrony Narodowej decyzją Nr 230/MON z dnia 25 maja 2007 r. 

w sprawie funkcjonowania wojskowych straży pożarnych, ustanowił z dniem 3 lipca 

2007 r. trzy kategorie wojskowych straży pożarnych, w miejsce dotychczasowych 

pięciu21. Załącznik Nr 1 do decyzji Nr 230/MON zawiera wykaz stanowisk 

służbowych zaszeregowanych do odpowiednich stopni służbowych występujących 

w wojskowej straży pożarnej w zależności od kategorii. Natomiast w załączniku Nr 2 

do decyzji określono normy wyposażenia wojskowej straży pożarnej w sprzęt 

pożarniczy i specjalistyczny.  

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w rozporządzeniu z dnia 

25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla 

strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności 

z zakresu ochrony przeciwpożarowej22 określił, że szkolenie podstawowe 

i uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz szkolenie 

                                                 
21 Decyzja Nr 320/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie tworzenia 

i wyposażenia wojskowych straży pożarnych (Dz. Urz. MON Nr 18, poz. 197 ze zm.) utraciła moc 
z dniem 3 lipca 2007 r. Decyzja Nr 320/MON została uchylona decyzją Nr 230/MON (pkt 20 
decyzji). Patrz przypis Nr 4. 

22 Patrz przypis Nr 9. 
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inspektorów ochrony przeciwpożarowej na potrzeby WOP prowadzi Inspektorat 

Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej (§ 6 rozporządzenia). Minister Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w rozporządzeniu określił wymagania kwalifikacyjne 

dla pracowników jednostek ochrony przeciwpożarowej obejmujące: wykształcenie 

ogólne, kwalifikacje zawodowe, staż pracy w ochronie przeciwpożarowej.  

W dniu 27 kwietnia 2007 r. Minister Obrony Narodowej zatwierdził „Plan 

rozwoju systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego Sił Zbrojnych RP w latach 

2007-2012”23. Zasadniczym celem tego opracowania było stworzenie podstaw 

organizacyjnych i ekonomiczno-finansowych dla niezbędnych przekształceń 

w obszarze funkcjonalnym ochrony przeciwpożarowej. Przedstawiono propozycję 

szczegółowego harmonogramu związanego z przeformowaniem wojskowych straży 

pożarnych w nową strukturę wraz ze skutkami osobowymi i ekonomicznymi oraz 

terminem jego realizacji. 

3.1.2. Charakterystyka uwarunkowań organizacyjnych 
W skład Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej wchodzi Inspektorat WOP, 

10 delegatur WOP oraz 139 wojskowych straży pożarnych. Do 2012 r. w wyniku 

przeformowania wojskowych straży pożarnych, zgodnego z przyjętym kierunkiem 

profesjonalizacji armii planowane jest zmniejszenie ich liczby do 99. Przeformowanie 

tych pododdziałów na nową strukturę organizacyjną wiązać się będzie z likwidacją 

stanowisk przewidzianych dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej.   

Nadzorem WOP objęto 1.663 jednostki (instytucje) resortu obrony narodowej. 

Priorytetem w planowanych zmianach w ochronie przeciwpożarowej będzie 

wyposażenie w specjalistyczny sprzęt pożarniczy wojskowych straży pożarnych, 

szczególnie na lotniskach i lądowiskach śmigłowców, sukcesywne wycofywanie 

przestarzałego i wyeksploatowanego sprzętu oraz szkolenie osób wykonujących 

zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej – pełniących służbę (zatrudnionych) 

w wojskowych strażach pożarnych.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
23 Niepublikowany. 
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3.2.  Istotne ustalenia kontroli 
3.2.1. Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych 

miejscowych zagrożeń   
W latach 2007-2008 na terenach będących w trwałym zarządzie MON powstało 

265 pożarów, w tym 55 w nieruchomościach wojskowych, 192 w lasach oraz 18 

sprzętu wojskowego. Pożary spowodowały straty w wysokości 944,2 tys. zł. 

Wojskowe straże pożarne interweniowały ogółem 61.685 razy (96% na terenie 

jednostek wojskowych). Działania obejmowały głównie zabezpieczenie procesów 

technologicznych i prac niebezpiecznych pod względem pożarowym oraz szkolenia 

(ćwiczenia) na poligonach, lotniskach i w portach. W zakresie udzielania pomocy 

w prowadzeniu akcji ratowniczych jednostkom PSP oraz innym służbom 

ratowniczym wojskowe straże pożarne uczestniczyły m.in. w gaszeniu pożarów, 

dostarczaniu wody, prowadzeniu ewakuacji ludzi i mienia, usuwaniu wiatrołomów 

oraz ratowaniu ludzi i usuwaniu skutków wypadków drogowych. 

Zgodnie z § 7 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 

24 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania zadań przez Wojskową 

Ochronę Przeciwpożarową24, czynności kontrolno-rozpoznawcze wykonywane przez 

WOP w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony 

Narodowej lub przez niego nadzorowanych obejmują w szczególności kontrolowanie 

przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz rozpoznawanie zagrożeń 

pożarowych i innych miejscowych zagrożeń.  

Do zakresu działania Szefa WOP należało m.in. nadzorowanie rozpoznawania 

ww. zagrożeń. Czynności kontrolno-rozpoznawcze realizowane były przez delegatury 

WOP, na podstawie rocznych planów, zatwierdzanych przez Szefa WOP, któremu 

przekazywano protokóły z czynności kontrolno-rozpoznawczych, meldunki 

o powstałych zagrożeniach oraz półroczne i roczne informacje o stanie ochrony 

przeciwpożarowej.  

Ustalono, że Szef WOP oraz upoważnieni żołnierze i funkcjonariusze PSP 

z Inspektoratu WOP nie przeprowadzali czynności kontrolno-rozpoznawczych 

z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w jednostkach organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych w latach 2007-2008 

                                                 
24 Patrz przypis Nr 2. 
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(III kwartały). Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia, Szef WOP 

i upoważnieni żołnierze i funkcjonariusze PSP z Inspektoratu WOP byli zobowiązani 

do przeprowadzania takich czynności. Jako przyczynę niewywiązania się 

z powyższego obowiązku, Szef WOP podał nadmierne obciążenie oficerów 

Inspektoratu WOP innymi zadaniami służbowymi. Zaniechanie wykonania czynności 

kontrolno-rozpoznawczych, w ocenie NIK, skutkowało osłabieniem nadzoru nad 

delegaturami WOP. 

           Kontrola wykazała, że Szef WOP oraz szefowie delegatur WOP dokonywali, 

na podstawie dokumentacji z czynności kontrolno-rozpoznawczych delegatur WOP, 

analiz stanu ochrony przeciwpożarowej w komórkach i jednostkach organizacyjnych 

podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, zgodnie z § 4 ust. 

1 i 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1992 r. 

Sporządzane przez Szefa WOP, na podstawie tych analiz, okresowe informacje były 

przedstawiane Podsekretarzowi Stanu ds. uzbrojenia i modernizacji w MON, jak 

również dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych. Ponadto szefowie delegatur WOP 

składali Szefowi WOP roczne i półroczne meldunki dotyczące m.in. 

nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowym obiektów, szkolenia 

strażaków wojskowych straży pożarnych i inspektorów ochrony przeciwpożarowej 

oraz żołnierzy i pracowników wojska, wyposażenia wojskowych straży pożarnych 

oraz ocenę ich gotowości alarmowej. Meldunki te zawierały również uwagi i wnioski.  

 NIK pozytywnie ocenia stopień realizacji rocznych planów czynności 

kontrolno-rozpoznawczych przez delegatury WOP oraz przygotowanie zawodowe 

osób realizujących te czynności. Jednakże w ocenie NIK, czynności kontrolno-

rozpoznawcze prowadzone były przez niewystarczającą liczbę osób w stosunku do 

liczby obiektów objętych nadzorem z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

Na przykład, w delegaturze WOP we Wrocławiu czynności w tym zakresie 

realizowało 3 pracowników w stosunku do 127 obiektów, a w delegaturze WOP 

w Gdyni 3 pracowników przeprowadziło czynności kontrolno-rozpoznawcze w 159 

jednostkach i instytucjach wojskowych. 

 Ustalono, że delegatura WOP w Gdyni w 2007 r. przeprowadziła 29 

czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz do 30 września 2008 r. - 32, co stanowiło 

odpowiednio: 97% i 89% czynności planowanych. Wydanych zostało odpowiednio: 

172 i 330 zaleceń pokontrolnych. Delegatura WOP we Wrocławiu w 2007 r. 

zaplanowała 32 czynności kontrolno-rozpoznawcze, a zrealizowała 22 (69%), 
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natomiast do 30 września 2008 r., zaplanowała 31 a przeprowadziła 21 (77%). 

W wyniku przeprowadzonych czynności w 2007 r. wydano 222 zalecenia 

pokontrolne, a do 30 września 2008 r. – 142. Delegatura WOP w Poznaniu w 2007 r. 

zaplanowała 23 czynności kontrolno-rozpoznawcze, a zrealizowała - 20 (87%), 

natomiast do 30 września 2008 r. zaplanowała 18 a zrealizowała 11 czynności (61%).  

Ogółem wynikiem przeprowadzonych przez delegatury WOP czynności 

kontrolno-rozpoznawczych w 2007 r. było wykrycie 1.902 nieprawidłowości, 

natomiast w I półroczu 2008 r. – 867. Stwierdzone zagrożenia, wpływające na 

poziom bezpieczeństwa ludzi oraz mienia, spowodowane były przede wszystkim 

brakiem odpowiednich warunków ewakuacji ludzi z budynków oraz niezgodnym 

z wymaganiami eksploatowaniem urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, 

gazowych, wentylacyjnych i odgromowych. Stwierdzono również nieaktualne lub 

niekompletne plany ochrony przeciwpożarowej i instrukcje bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego oraz niewykonanie lub wykonanie z opóźnieniem zaleceń 

pokontrolnych dotyczących m.in. przebudowy, modernizacji lub dostosowania 

budynków, urządzeń i instalacji do obowiązujących warunków technicznych.  

Ponadto w ramach sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów 

przeciwpożarowych, pracownicy WOP uzgadniali, pod względem wymagań 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej, dokumentacje techniczno-projektowe 

obiektów oraz dokonywali odbiorów technicznych obiektów i instalacji użytkowych. 

W 2007 r. uzgodniono 423 dokumentacje techniczno-projektowe, a w 2008 r. (III 

kwartały) – 201. W 2007 r. dokonano 169 odbiorów technicznych inwestycji 

budowlanych, a w 2008 r. (III kwartały) – 31. 

3.2.2. Działania usprawniające system alarmowania 
i współdziałania 

 Szefowie delegatur WOP i dowódcy jednostek wojskowych podejmowali 

działania mające na celu usprawnienie systemu alarmowania i współdziałania 

z jednostkami organizacyjnymi PSP oraz innymi służbami i podmiotami 

ratowniczymi, funkcjonującymi w ramach krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego.  

Działania te polegały m.in. na uaktualnianiu zasięgu rejonów pomocy 

wzajemnej, ilości sił i środków przeznaczonych do działań ratowniczo-gaśniczych 

oraz ustaleniu procedur współdziałania. W okresie objętym kontrolą szefowie 

delegatur WOP uzgodnili z 94 dowódcami garnizonów (jednostek wojskowych) 
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i właściwymi miejscowo komendantami powiatowymi (miejskimi) PSP siły i środki 

wojskowych straży pożarnych i innych pododdziałów jednostek wojskowych. W 217 

przypadkach dokonano uzgodnień ilości sił i środków PSP przewidzianych do 

wsparcia akcji ratowniczych w jednostkach wojskowych oraz ustalono 51 granic 

rejonów pomocy wzajemnej dla wojskowych straży pożarnych. Podejmowane 

działania usprawniające polegały również na przeprowadzaniu ćwiczebnych alarmów 

pożarowych (przeprowadzono ogółem 154 alarmy), w których uczestniczyły 

wojskowe straże pożarne, współdziałające z innymi podmiotami ochrony 

przeciwpożarowej, w tym m.in. jednostkami organizacyjnymi PSP (93 alarmy), 

ochotniczymi strażami pożarnymi (47), lotniskowymi strażami pożarnymi (2), strażą 

leśną (6), zakładowymi strażami pożarnymi (1). Jednostki ochrony przeciwpożarowej 

były zapoznawane z zagrożeniami występującymi w obiektach wojskowych.  

 Kontrola wykazała jednak, że Szef Inspektoratu WOP nie uzgodnił 

z Komendantem Głównym PSP zasad przekazywania informacji, dotyczących 

zdarzeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń pomiędzy Krajowym Centrum 

Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (KCKRiOL) a Inspektoratem WOP 

oraz pomiędzy stanowiskami kierowania komend PSP i delegaturami WOP, jak 

również zasad pełnienia służby przez oficerów Inspektoratu WOP w KCKRiOL, co 

stanowiło naruszenie pkt 19 ppkt 1 lit. a, tiret pierwszy i drugi decyzji Nr 323/MON 

Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji 

i funkcjonowania systemu ratowniczego w resorcie obrony narodowej25. Należy przy 

tym podkreślić, że pomimo braku ww. zasad informacje o zdarzeniach były 

przekazywane pomiędzy WOP i PSP.  

 Kontrola wykazała, że szefowie delegatur WOP w Warszawie, Wrocławiu 

i Poznaniu, zgodnie z § 17 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej 

z dnia 24 sierpnia 1992 r., określili z komendantami powiatowymi (miejskimi) PSP 

oraz dowódcami jednostek wojskowych liczbę i rodzaj jednostek ratowniczo-

gaśniczych PSP, kierowanych do akcji ratowniczych w komórkach i jednostkach 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, a także liczbę 

wojskowych straży pożarnych oraz innych wojskowych sił i środków, kierowanych 

do akcji ratowniczych poza teren jednostek wojskowych. Wykazy sił i środków 

ujmowano w planach ratowniczych delegatur WOP, stosownie do postanowień § 17 

                                                 
25 Patrz przypis Nr 20.  
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ust. 4 ww. rozporządzenia.  

 Stwierdzono jednak, że szefowie delegatur WOP w Poznaniu i Warszawie nie 

ustalili, w porozumieniu z dowódcami jednostek (instytucji) wojskowych oraz 

komendantami powiatowymi (miejskimi) PSP, granic rejonów pomocy wzajemnej 

dla trzech wojskowych straży pożarnych, co było niezgodne z § 15 ust. 2 

rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1992 r. w sprawie 

zasad i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową.  

 Kontrola wykazała także, że szefowie delegatur WOP w Gdyni i Poznaniu nie 

ustalili z komendantami wojewódzkimi PSP, w porozumieniu z dowódcami jednostek 

wojskowych, ilości i rodzaju sił i środków z wojewódzkich odwodów operacyjnych, 

kierowanych do akcji ratowniczych na terenie jednostek resortu obrony narodowej 

jak również sił i środków ratowniczych wojskowych straży pożarnych kierowanych 

do akcji na obszarze województwa, co stanowiło naruszenie § 17 ust. 3 ww. 

rozporządzenia. Ze złożonych wyjaśnień przez ww. szefów delegatur WOP wynikało, 

że przyczynami nie określenia z komendantami wojewódzkimi PSP sił i środków 

ratowniczych, była posiadana przez nich wiedza na temat ilości i rodzaju tych sił oraz 

obowiązująca procedura ich uruchamiania wyłącznie przez PSP. Wyjaśnienia te nie 

zmieniają faktu, że opisana praktyka stanowiła naruszenie ww. przepisu. Należy przy 

tym podkreślić, że podczas kontroli podjęte zostały działania w ww. zakresie przez 

szefów delegatur WOP. 

 Stwierdzono ponadto, że we wszystkich 8 skontrolowanych jednostkach 

wojskowych zasady ochrony przeciwpożarowej określone zostały w „Planach 

ochrony przeciwpożarowej i działań ratowniczych”. W 5 jednostkach plany te 

spełniały wymagania § 17 rozporządzenia w sprawie zasad i trybu wykonywania 

zadań przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową oraz Rozdziału IV „Instrukcji 

o ochronie przeciwpożarowej w wojsku”. Nierzetelnie natomiast został sporządzony 

„Plan ochrony przeciwpożarowej i działań ratowniczych” 33 Bazy Lotniczej 

w Powidzu, ponieważ zawierał nieprawdziwe dane, dotyczące środków PSP 

i ochotniczych straży pożarnych oraz sił i środków Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Poznaniu, przewidzianych jako wsparcie pododdziałów wojskowych 

w akcjach ratowniczych. Także plan 33 Składnicy Materiałów Pędnych i Smarów 

Marynarki Wojennej w Dębogórzu zawierał nieprawdziwą liczbę i przeznaczenie 

obiektów tej Składnicy. Ponadto spośród 4 cząstkowych planów opracowanych 

w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, 2 nie zawierały zestawienia sił 
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i środków wojskowych straży pożarnych i innych pododdziałów jednostek 

wojskowych, przewidzianych do działań ratowniczych. W ocenie NIK, nierzetelnie 

opracowane plany mogą negatywnie wpływać na prowadzenie działań ratowniczo-

gaśniczych. Odpowiedzialność za ww. nieprawidłowości ponoszą dowódcy jednostek 

wojskowych oraz komendanci wojskowych straży pożarnych w tych jednostkach. 

Należy podkreślić, że w ramach działań usprawniających system alarmowania 

i współdziałania, w okresie objętym kontrolą wojskowe straże pożarne zostały 

wyposażone w środki łączności bezprzewodowej, umożliwiające łączność 

z jednostkami PSP i administracją Lasów Państwowych. I tak 18 wojskowych straży 

pożarnych wyposażono w 62 radiotelefony (przenośne i stacjonarne) i 3 telefony 

komórkowe, a w 6 powiatowych (miejskich) stanowiskach kierowania PSP 

zainstalowane zostały wojskowe stacje telefoniczne. Ogółem na wyposażeniu 139 

wojskowych straży pożarnych znajdowały się 474 radiotelefony przenośne (53% 

normatywu) oraz 78 radiotelefonów stacjonarnych (56%).  

3.2.3. Przygotowanie wojskowych straży pożarnych do 
prowadzenia akcji ratowniczych 

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 

24 sierpnia 1992 r. do zakresu działania Szefa WOP należy organizowanie systemu 

ratowniczo-gaśniczego w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych i kierowanie tym 

systemem. Ustalono, że 139 wojskowych straży pożarnych wykonywało zadania 

ratowniczo-gaśnicze na terenie 837 jednostek i instytucji wojskowych, tj. tylko 

w 50,3% jednostek resortu26. Zatem WOP nie w pełni realizowała zadania określone 

w art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej27 

oraz w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 

1994 r. Zgodnie z ww. przepisami, WOP wykonuje w komórkach i jednostkach 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego 

nadzorowanych, zadania PSP, a wśród nich organizuje i prowadzi akcje ratownicze 

w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwiduje miejscowe zagrożenia. W ocenie 

NIK, nieobjęcie blisko połowy jednostek i instytucji wojskowych ochroną 

ratowniczo-gaśniczą WOP, było związane z niedostosowaniem możliwości (zbyt 

                                                 
26 Według stanu na dzień 30 września 2008 r. w MON funkcjonowały 1.663 jednostki i instytucje 

wojskowe. 
27 Patrz przypis Nr 3.  



Ważniejsze wyniki kontroli 

 25 

mała liczba jednostek) działania Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej do 

wyznaczonych jej zadań. W związku z powyższym w pozostałych jednostkach 

wojskowych, nieobjętych ochroną WOP, ochronę przeciwpożarową realizowała PSP 

i inne podmioty ratownicze, w tym szczególnie ochotnicze straże pożarne w ramach 

uzgodnień o pomocy wzajemnej.  

W Inspektoracie WOP został opracowany „Plan rozwoju systemu 

zabezpieczenia przeciwpożarowego Sił Zbrojnych RP w latach 2007-2012”, który 

Minister Obrony Narodowej zatwierdził w dniu 27 kwietnia 2007 r. Plan zawierał 

m.in. harmonogram przeformowania i rozformowania wojskowych straży pożarnych 

oraz szczegółowe zamierzenia rozwoju systemu ochrony przeciwpożarowej 

i przewidywał zmniejszenie do 99 liczby wojskowych straży pożarnych. 

W uzasadnieniu do tego dokumentu, Minister Obrony Narodowej stwierdził m.in., że 

wojskowe straże pożarne utrzymane zostaną jedynie w jednostkach wojskowych, 

w których występuje konieczność zabezpieczania procesów technologicznych 

o dużym ryzyku pożarowym i wybuchowym. Kontrola wykazała, że decyzje 

o zmniejszeniu liczby wojskowych straży pożarnych nie zostały poprzedzone 

wspólną analizą szefów delegatur Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej oraz 

dowódców jednostek wojskowych, co stanowiło naruszenie pkt. 13 Decyzji 

Nr 230/MON28. Realizacja planu spowoduje dalsze zwiększenie liczby jednostek 

resortu nie objętych działaniami ratowniczo-gaśniczymi wojskowych straży 

pożarnych.  

Według stanu na dzień 30 września 2008 r. wyposażenie wojskowych straży 

pożarnych w sprzęt pożarniczy i specjalistyczny, odbiegało od ilości ustalonych 

w decyzji Nr 230/MON Ministra Obrony Narodowej. I tak stwierdzono, że nadwyżki 

dotyczyły m.in.: 14 samochodów ratowniczo-gaśniczych typu średniego, 

12 samochodów ratowniczo-gaśniczych typu ciężkiego, 47 przyczep gaśniczych, 

76 aparatów powietrznych nadciśnieniowych oraz 29.560 litrów środka 

pianotwórczego. Niedobory natomiast dotyczyły m.in.: 4 lotniskowych samochodów 

ratowniczo-gaśniczych typu ciężkiego, 81 przenośnych działek wodno-pianowych, 

415 kpl. radiotelefonów przenośnych, 61 kpl. radiotelefonów bazowych oraz 10.895 

kg proszku gaśniczego. W ocenie NIK, niepełne wyposażenie w sprzęt pożarniczy 

                                                 
28 W kontrolowanych jednostkach przedkładano protokóły analiz, sporządzane na podstawie nie 

obowiązującej od 25 maja 2007 r. decyzji Nr 320/MON Ministra Obrony Narodowej z 28 listopada 
2003 r. w sprawie tworzenia i wyposażenia wojskowych straży pożarnych. 
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i specjalistyczny wojskowych straży pożarnych może negatywnie wpływać na 

prowadzenie akcji ratowniczych. NIK zwraca ponadto uwagę, że tylko 92 wojskowe 

straże pożarne (66%) wyposażone były w sprzęt do łączności bezprzewodowej 

z jednostkami PSP. Szczegółowy wykaz wyposażenia WOP w sprzęt i pojazdy, 

stanowi załącznik nr 5.1. do niniejszej Informacji.  

Kontrola wykazała w Komendzie Portu Wojennego w Gdyni niedobory sprzętu 

i środków gaśniczych w 5 na 19 pozycji należności (niedobory od 70% do 100%), 

sprzętu oświetleniowego, sygnalizacyjnego i łączności radiowej w 12 na 17 pozycji 

należności (niedobory od 20% do 100%) oraz ubrań i wyposażenia ochronnego w 6 

na 8 pozycji należności. Ogółem niedobory dotyczyły 47 (33%) na 142 pozycje 

należności. 

W Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu stwierdzono niedobór 

m.in. 4 radiotelefonów oraz 4 kpl. ubrań gazoszczelnych i chemioodpornych.  

W Składzie Duninów 5 Rejonowej Bazy Materiałowej (5 RBM) 

w Nowogrodzie Bobrzańskim brakowało natomiast 20 rodzajów sprzętu 

pożarniczego i specjalistycznego spośród 79 rodzajów sprzętu podstawowego, 

a niedobory w wyposażeniu dodatkowym sięgały dalszych 47 rodzajów sprzętu. 

Brakowało m.in. butli zapasowych do aparatów ochrony dróg oddechowych, gaśnic 

proszkowych oraz agregatu oddymiającego.  

W 35 Składnicy Materiałów Pędnych i Smarów w Dębogórzu brak było 

samochodu ratowniczo-gaśniczego klasy średniej, natomiast wojskowa straż pożarna 

posiadała samochód ratowniczo-gaśniczy klasy ciężkiej, który nie był w pełni 

wyposażony w wymagany sprzęt pożarniczy. 

Stwierdzono także nieprawidłowości dotyczące gotowości alarmowej 

wojskowych straży pożarnych. I tak, w delegaturze WOP we Wrocławiu stwierdzono, 

że spośród 11 wojskowych straży pożarnych, 4 nie miały pomieszczeń spełniających 

podstawowe warunki zakwaterowania żołnierzy i pracowników wojska, a w Składzie 

Duninów 5 RBM w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz w Składzie 6 Rejonowej Bazy 

Materiałowej we Wrocławiu Kowalach parkowano samochody ratowniczo-gaśnicze 

wojskowych straży pożarnych w odległości od 120 do 250 metrów od strażnicy. 

Bramy garażowe tych strażnic miały wymiary uniemożliwiające wjazd ww. 

samochodom. Pokonywanie przez strażaków podczas alarmu tych odległości 

stanowiło utrudnienie w sprawnym podejmowaniu przez nich działań 

interwencyjnych. Ponadto w 5 RBM stwierdzono niesprawny maszt oświetleniowy 



Ważniejsze wyniki kontroli 

 27 

w samochodzie ratowniczo-gaśniczym, brak wody w 4 zbiornikach 

przeciwpożarowych spośród 9 znajdujących się na terenie jednostki oraz brak 

wentylacji wyciągowej w pomieszczeniu stolarni.  

Należy dodać, że w celu osiągnięcia interoperacyjności WOP z Siłami 

Zbrojnymi NATO w zakresie stosowanych procedur operacyjnych oraz wyposażenia 

pożarniczego, opracowane zostały dokumenty standaryzacyjne, tzw. STANAG-

i z dziedziny ratownictwa i walki z pożarami oraz ochrony przeciwpożarowej29. Do 

dnia 30 września 2008 r. ratyfikowano 5 STANAG-ów (w tym jeden bez 

implementacji). Pozostałe 4 zostaną wdrożone w Siłach Zbrojnych RP, zgodnie 

z założeniami w latach 2009-2011. 

3.2.4. Szkolenie kadry dla potrzeb Wojskowej Ochrony 
Przeciwpożarowej 

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 

24 sierpnia 1992 r., do zakresu działania Szefa WOP należy m.in. organizowanie 

kształcenia zawodowego dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej w komórkach 

i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez 

niego nadzorowanych. Ustalono, że szkolenie żołnierzy zawodowych i pracowników 

wojska realizowane było na podstawie, opracowanych przez Szefa WOP 

i zatwierdzonych przez Ministra Obrony Narodowej programów, tj. „Programu 

kształcenia w zawodzie strażaka. Kurs nauczania kwalifikacyjnego szeregowych 

Państwowej Straży Pożarnej” oraz „Programu kształcenia w zawodzie strażaka. 

Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej”. Wyżej 

wymienione programy nie uwzględniały specyfiki zagrożeń występujących 

w jednostkach resortu obrony narodowej, ponieważ pod względem treści były 

jednakowe z programami dla strażaków PSP. NIK zwraca również uwagę, że 

w ustawie o ochronie przeciwpożarowej Komendant Główny PSP pozbawiony został 

legitymacji prawnej do określania programów i zasad szkolenia dla jednostek 

organizacyjnych WOP30. Pomimo to na Inspektorat WOP, rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r.31, został 

                                                 

    29 Porozumienia STANAG uważa się za wdrożone w momencie, gdy państwo członkowskie wyda 
niezbędne polecenia/instrukcje dla sił/służb/rodzajów sił zbrojnych, przewidzianych do 
wprowadzenia w życie postanowień wyszczególnionych w porozumieniach. 

30  Art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. 
31  Patrz przypis Nr 9. 
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nałożony obowiązek szkolenia osób zatrudnionych w komórkach i jednostkach 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego 

nadzorowanych - według programów ustalonych przez Komendanta Głównego PSP. 

Stwierdzono, że w latach 2007-2008 (III kwartały) przeszkolono ogółem 1.094 

osoby, w tym 635 osób dla potrzeb wojskowych straży pożarnych. Szkolenie 

przeprowadzono na kursach: kwalifikacyjnym w zawodzie strażaka – 351 osób; 

uzupełniającym strażaka – 33; ratowników – 38; młodszych ratowników – 159; 

kierowców z zakresu obsługi urządzeń samochodów pożarniczych – 128, inspektorów 

ochrony przeciwpożarowej – 331 oraz na szkoleniu uzupełniającym żołnierzy 

uczestniczących w misjach pokojowych – 54 osoby. Ponadto w latach 2007-2008 

(III kwartały) w szkołach i ośrodkach szkolenia PSP przeszkolonych zostało ogółem 

141 osób, pomimo że Szef WOP zgłaszał Komendzie Głównej PSP potrzebę 

przeszkolenia ok. 750 osób rocznie. Z uzyskanej odpowiedzi wynikało, że możliwości 

PSP pozwalają na przeszkolenie rocznie 200 osób na kursach kwalifikacyjnych 

i uzupełniających.   

 Kontrola wykazała, że według stanu na dzień 30 września 2008 r. potrzeby 

ustalone przez delegatury WOP w zakresie przeszkolenia pracowników wojskowych 

straży pożarnych wynosiły 1.476 osób, z czego w zakresie pozyskania kwalifikacji 

w zawodzie strażaka – 1.018 osób oraz uzupełnienia kwalifikacji w tym zawodzie – 

458 osób. W latach 2007-2008 (III kwartały) przeszkolono w zawodzie strażaka 635 

osób, co stanowiło 43% potrzeb.  

3.2.5. Stan zatrudnienia oraz wymagania kwalifikacyjne do 
zajmowania stanowisk przez żołnierzy zawodowych 
i pracowników wojska 

Ustalono, że na 2.710 stanowiskach etatowych Wojskowej Ochrony 

Pożarowej zatrudnionych było, według stanu na dzień 30 września 2008 r., 1.736 

osób (64%), w tym 1.655 w wojskowych strażach pożarnych. W wojskowych 

strażach pożarnych służbę pełniło także 666 żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. 

NIK zwraca uwagę, że likwidacja tej służby spowoduje dalsze pogłębienie 

problemów kadrowych WOP. 

Stwierdzono m.in., że na 30 etatów przyznanych 35 Składnicy Materiałów 

Pędnych i Smarów w Dębogórzu zatrudnionych było tylko 17 pracowników, a w 33 

Bazie Lotniczej w Powidzu nie było obsadzonych 14 stanowisk na 40 przyznanych 

etatów. Wakaty dotyczyły głównie stanowisk ratowników i kierowców. Z wyjaśnień 
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dowódców kontrolowanych jednostek wojskowych wynikało, że głównymi 

przyczynami niepełnej obsady stanowisk etatowych były relatywnie niskie płace oraz 

brak kandydatów spełniających wymagane kwalifikacje. 

           W ocenie NIK, niedobory kadrowe w wojskowych strażach pożarnych 

wynikające z liczby wakatów, zwiększone absencją strażaków, m.in. z powodu 

szkolenia, urlopu wypoczynkowego lub zwolnienia lekarskiego, mogą skutkować 

istotnymi utrudnieniami w wykonywaniu zdań ratowniczo-gaśniczych. Stwierdzono 

m.in., że skład pogotowia przeciwpożarowego wojskowych straży pożarnych 

w Składzie Duninów 5 Rejonowej Bazy Materiałowej w Nowogrodzie Bobrzańskim 

i w Składzie 6 Rejonowej Bazy Materiałowej we Wrocławiu Kowalach wynosił od 

4 do 6 osób, co było niezgodne z postanowieniami decyzji nr 230/MON, która 

ustalała pogotowie przeciwpożarowe w liczbie 7 osób. Ponadto z powodu wakatów 

służbę pełnił jeden kierowca, pomimo że na wyposażeniu wojskowych straży 

pożarnych znajdowały się po 2 samochody ratowniczo-gaśnicze.  

Kontrola wykazała, że żołnierze zawodowi i pracownicy wojska, zatrudnieni 

w 40 wojskowych strażach pożarnych, podlegających przeformowaniu, nie spełniali 

wymogów kwalifikacyjnych, określonych przepisami rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań 

kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej 

i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej32, jak również 

decyzji Nr 230/MON Ministra Obrony Narodowej33. Wymagań w zakresie 

wykształcenia ogólnego nie spełniało 139 żołnierzy zawodowych i pracowników 

wojska (15,5%), a w zakresie kwalifikacji zawodowych (pożarniczych) – 602 

(67,2%). Wymagania kwalifikacyjne żołnierzy zawodowych i pracowników wojska 

w pozostałych 99 wojskowych strażach pożarnych będą podlegały zmianom dopiero 

z chwilą przeformowania tych jednostek. Należy przy tym dodać, że wykonujący 

zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej zachowują prawo wykonywania 

zawodu, do czasu uzupełnienia wykształcenia ogólnego oraz odbycia odpowiedniego 

szkolenia pożarniczego, jednak nie dłużej niż do 23 czerwca 2010 r. 34.  

                                                 
32 Patrz przypis Nr 9. 
33 Patrz przypis Nr 4. 
34 Przepis § 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października   

2005 r. stanowi, że dokumenty stwierdzające ukończenie szkolenia dla wykonujących czynności 
z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wydane przed wejściem w życie rozporządzenia, zachowują 
ważność do dnia 23 czerwca 2010 r. 
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         Kontrola wykazała, że w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu na 

17 zatrudnionych w wojskowej straży pożarnej, 2 osoby nie spełniały wymagań 

w zakresie wykształcenia ogólnego, a 15 osób nie posiadało wymaganych 

kwalifikacji zawodowych. Natomiast w Składzie 6 Rejonowej Bazie Materiałowej we 

Wrocławiu Kowalach z 27 zatrudnionych pracowników wojska, 17 nie posiadało 

wymaganych kwalifikacji zawodowych, a 4 wykształcenia ogólnego.  

Kontrola we wszystkich skontrolowanych jednostkach wykazała ponadto, że 

w kartach opisu stanowisk służbowych żołnierzy zawodowych35 wojskowych straży 

pożarnych, wpisywano kwalifikacje pożarnicze inne od określonych w załączniku nr 

1 ww. decyzji Nr 230/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2007 r. lub 

karty te nie były w ogóle opracowane. Przykładowo, w kartach opisu stanowisk 

komendantów wojskowych straży pożarnych wpisywano wymaganie ukończenia 

kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

zamiast wymaganego tytułu technika pożarnictwa.   

3.2.6. Podejmowanie działań w celu uregulowania 
funkcjonowania Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 

Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej, zgodnie z  art. 3 ust. 1 ustawy 

o Państwowej Straży Pożarnej powierzone zostało wykonywanie zadań Państwowej 

Straży Pożarnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi 

Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych. Zgodnie z opinią Rządowego 

Centrum Legislacji z listopada 2004 r. rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej 

z dnia 24 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania zadań przez 

Wojskową Ochronę Przeciwpożarową zostało wydane w oparciu o delegację 

ustawową nie spełniającą wymagań stawianych przez Konstytucję RP36 oraz 

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad 

techniki prawodawczej”37. Minister Obrony Narodowej podejmował od listopada 

2006 r. działania zmierzające do nowelizacji ustaw z dnia 24 sierpnia 1991 r. 

o ochronie przeciwpożarowej oraz o Państwowej Straży Pożarnej. Przygotowany 

                                                 
35 Art. 35 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie zawodowej żołnierzy zawodowych stanowi, że 
żołnierza zawodowego wyznacza się na stanowisko służbowe, w drodze decyzji, stosownie do 
potrzeb Sił Zbrojnych, w zależności od wymaganych kwalifikacji zawodowych określonych 
w karcie opisu stanowiska służbowego oraz posiadanej opinii służbowej, a żołnierza pełniącego 
zawodową służbę wojskową na podstawie kontraktu na pełnienie służby stałej w zależności od 
ustalonej dla niego indywidualnej prognozy przebiegu służby (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892 
ze zm.).  

36 Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483. 
37 Patrz przypis Nr 8. 
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został projekt nowelizacji ustawy o PSP. Celem działań podjętych przez Ministra 

Obrony Narodowej było wprowadzenie przepisów określających organizację, zadania 

i uprawnienia organów WOP oraz regulujących służbę strażaków PSP w jednostkach 

organizacyjnych WOP, w tym organów właściwych do wymierzania im kar 

dyscyplinarnych. W czerwcu 2008 r. Sejmowa Komisja Obrony Narodowej podzieliła 

pogląd o konieczności znowelizowania ww. ustaw i pozostawiła Radzie Ministrów 

podjęcie prac legislacyjnych.  

Minister Obrony Narodowej zgłosił we wrześniu 2008 r. Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, właściwemu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

konieczność nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej i ustawy o Państwowej 

Straży Pożarnej „ (...) w celu dostosowania istniejących regulacji prawnych 

dotyczących funkcjonowania Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej do przepisów 

Konstytucji RP oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 

2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej”. Do czasu zakończenia kontroli ww. 

ustawy w postulowanym zakresie nie zostały znowelizowane. 
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4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej 
kontroli 
4.1.   Przygotowanie kontroli 
 W ramach przygotowania do przeprowadzenia kontroli, Departament Obrony 

Narodowej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK, w czerwcu 2008 r., przeprowadził 

kontrolę doraźną rozpoznawczą Nr R/08/003 w Pułku Ochrony w Warszawie oraz 

w Składzie w Pomiechówku 9 Rejonowej Bazy Materiałowej w Warszawie. Z ustaleń 

kontroli wynikało m.in., że działalność służbowa związana z ochroną 

przeciwpożarową określana była przede wszystkim w planach zasadniczych 

przedsięwzięć jednostki, rozkazach dowódcy w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

oraz w planach ochrony przeciwpożarowej i działań ratowniczych.   

 Na podstawie wyników kontroli doraźnej oraz informacji uzyskanych 

z Inspektoratu Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej opracowano program kontroli. 

 Doboru celowego jednostek wojskowych do kontroli dokonano, 

uwzględniając „Harmonogram przeformowania i rozformowania wojskowych straży 

pożarnych w latach 2007-2012”, stanowiący załącznik do Planu rozwoju systemu 

zabezpieczenia przeciwpożarowego Sił Zbrojnych RP w latach 2007-2012.  

4.2.   Postępowanie kontrolne i działania podjęte po 
zakończeniu kontroli  
W wyniku postępowania kontrolnego sporządzono 13 protokołów, które 

zostały podpisane bez zastrzeżeń.  

Ustalenia kontroli stanowiły podstawę do sformułowania, w wystąpieniach 

pokontrolnych skierowanych do kierowników kontrolowanych jednostek, ocen, uwag 

i wniosków. Wyniki kontroli zostały omówione na naradach pokontrolnych, a także 

przedstawione w 13 wystąpieniach pokontrolnych wraz z uwagami, ocenami 

i wnioskami adresowanymi do kierowników kontrolowanych jednostek. Ogółem 

sformułowanych zostało 59 wniosków pokontrolnych. Dotyczyły one głównie 

podjęcia działań w celu zapewnienia pełnej obsady kadrowej w wojskowych strażach 

pożarnych, wymogów kwalifikacyjnych przewidzianych dla zajmowanych stanowisk, 

normatywnego wyposażenia wojskowych straży pożarnych w sprzęt pożarniczy 

i specjalistyczny oraz uzupełnienia i aktualizacji planów ochrony przeciwpożarowej 

i działań ratowniczych jednostek wojskowych.  

Kontrolowani kierownicy jednostek organizacyjnych nie złożyli zastrzeżeń do 

wniosków i ocen zawartych w wystąpieniach pokontrolnych. W odpowiedzi na 
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wystąpienia szefowie delegatur WOP oraz dowódcy jednostek wojskowych 

poinformowali m.in. że podjęte zostały starania w celu zwiększenia obsad kadrowych 

delegatur i wojskowych straży pożarnych oraz zabezpieczenia pełnego wyposażenia 

wojskowych straży pożarnych w sprzęt pożarniczy. Sprawny technicznie sprzęt 

z rozformowanych wojskowych straży pożarnych przekazywany jest do jednostek 

posiadających braki w wyposażeniu. Przeprowadzane są ponowne analizy zagrożeń 

występujących w garnizonach wojskowych, celem aktualizacji planów ochrony 

przeciwpożarowej i działań ratowniczych jednostek wojskowych. Podjęte zostały 

również działania zmierzające do uzupełnienia wykształcenia ogólnego i kwalifikacji 

zawodowych przez żołnierzy i pracowników wojska.   

Najwyższa Izba Kontroli w skierowanym w dniu 27 lutego 2009 r. do Szefa 

Inspektoratu WOP wystąpieniu pokontrolnym wnioskowała m.in. o: 

- przeprowadzenie analizy faktycznych możliwości wykonywania przez WOP 

działań w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi 

Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, w zakresie określonym 

w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz § 1 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia w sprawie zasad i trybu wykonywania zadań przez Wojskową 

Ochronę Przeciwpożarową; 

-  uzgodnienie z Komendą Główną PSP zasad przekazywania informacji, 

dotyczących zdarzeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz zasad 

pełnienia służby przez oficerów Inspektoratu WOP, zgodnie z pkt 19 ppkt 1 lit. a 

tiret pierwszy i drugi decyzji Nr 323/MON w sprawie organizacji 

i funkcjonowania systemu ratowniczego w resorcie obrony narodowej; 

-  wykonywanie przez Inspektorat WOP czynności kontrolno-rozpoznawczych 

w komórkach i jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej, zgodnie 

z § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia; 

- stworzenie osobom pełniącym służbę w wojskowych strażach pożarnych 

możliwości zdobycia wymaganych kwalifikacji zawodowych. 

 
 W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne NIK Szef Inspektoratu WOP 

poinformował m.in., że podjął działania w zakresie przeprowadzenia nowelizacji 

ustaw o ochronie przeciwpożarowej i o Państwowej Straży Pożarnej. Stwierdził 

również, że liczba jednostek (instytucji) wojskowych oraz nierozerwalnie z tym 
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związane limity etatowe dla żołnierzy i pracowników wojska wynikają z określonej 

innymi przepisami strategii obronnej państwa. Szef WOP zobowiązał się do 

podejmowania działań zmierzających do zwiększenia liczby kontroli, w których 

uczestniczyć będą oficerowie Inspektoratu WOP. Celem poprawy możliwości 

zdobycia wymaganych kwalifikacji zawodowych przez osoby pełniące służbę 

w wojskowych strażach pożarnych, Dowódca Wojsk Lądowych zwiększył etat stanu 

osobowego oraz sprzętu pożarniczego w Szkole Specjalistów Pożarnictwa.
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5. Załączniki 

5. 1. Zestawienie wyposażenia Wojskowej Ochrony 
Przeciwpożarowej w sprzęt pożarniczy i pojazdy (według stanu na 
dzień 30 września 2008 r.) 

Lp. 
 

Nazwa sprzętu 
i wyposażenia 

Normatyw Stan 
Różnica (kol. 4 – 

kol. 3 

1 2 3 4 5 

1. Samochód  ratowniczo-gaśniczy średni 143 szt. 157 + 14 

2. Samochód ratowniczo-gaśniczy ciężki 80 szt. 92 + 12 

3. Samochód ratowniczo-gaśniczy ciężki lotniskowy 11 szt. 7 - 4 

4. Przyczepa gaśnicza  109 szt. 156 + 47 

5. Pompa dużej wydajności 4 szt. 1 - 3 

6. Aparat powietrzny nadciśnieniowy 611 szt. 687 szt.  + 76 

7. Działko wodno-pianowe przenośne 139 szt. 58 - 81 

8. Gaśnica proszkowa GP-12 ABC 343 szt. 158 - 185 

9. Gaśnica płynowa GWP-9 278 szt. 46 szt. - 232 

10. Gaśnica proszkowa GP - 4 278 szt. 114 szt.  - 164 

11. Wąż tłoczny W-75-5-ŁA  234 odc. 107 odc. - 127 

12. Wytwornica pianowa WP 4 - 75 2.344 szt. 147 szt. - 2.197 

13. Środek pianotwórczy 73.760 l 103.320 l + 29.560 

14. Proszek gaśniczy 13.900 kg 3.005 kg - 10.895 

15. 
Pneumatyczne urządzenie ratownicze AIRGAN 
FIRE DRIL 17 kpl. 2 kpl. - 15 

16. 
Zestaw do udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej PSP-R 1 234 kpl. 111 kpl. - 123 

17. Zestaw ochrony ortopedycznej 234 kpl. 98 kpl. - 136 

18. Agregat prądotwórczy przenośny 234 szt. 97 szt.  - 137 

19. Radiotelefon stacjonarny (bazowy) 139 kpl. 78 kpl.  - 61 

20. Radiotelefon przenośny 889 kpl. 474 kpl. - 415 

21. Zestaw do usuwania rozlewisk olejowych 282 kpl. 166 kpl. - 116 
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5.2.   Wykaz aktów prawnych 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, 
poz. 68 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 
poz. 1229 ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 141, poz. 892 ze zm.).   

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426). 

5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad 
techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908). 

6. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad 
i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową (Dz. U. Nr 66, 
poz. 334 ze zm.).  

7. Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 29 lipca 
1992 r. w sprawie strażaków Państwowej Straży Pożarnej wyznaczonych do służby 
w Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 58, poz. 289 ze zm.). 

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 
2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek 
ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 215, poz. 1823). 

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. 
w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony 
przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym (Dz. U. Nr 82, poz. 895). 

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563). 

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. 
w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 
(Dz. U. Nr 111, poz. 1311 ze zm.). 

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 1998 r. 
w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony 
przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 121, 
poz. 798). 

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1998 r. 
w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności 
i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego 
działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie 
kosztów (Dz. U. Nr 94, poz. 598 ze zm.). 

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi 
przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich 
usytuowanie (Dz. U.  Nr 243, poz. 2063 ze zm.). 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. N r. 75, 
poz. 690 ze zm.).   

16. Decyzja Nr 104/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie 
bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi 
Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 76 ze zm.).  

17. Decyzja Nr 65/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie 
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bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi 
Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 23).  

18. Decyzja Nr 133/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie 
bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi 
Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MON Nr 8, poz. 98). 

19. Decyzja Nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej wprowadzająca do użytku w resorcie 
obrony narodowej „Instrukcję o ochronie przeciwpożarowej w wojsku” (Sygn. Kwat. 
Bud. 117/97).   

20. Decyzja Nr 323/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie 
organizacji i funkcjonowania systemu ratowniczego w resorcie obrony narodowej 
(Dz. Urz. MON Nr 19, poz. 202).  

21. Decyzja Nr 320/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie 
tworzenia i wyposażenia wojskowych straży pożarnych (Dz. Urz. MON Nr 18, poz. 197 
ze zm.).  

22. Decyzja Nr 230/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie 
funkcjonowania wojskowych straży pożarnych (Dz. Urz. MON Nr 11, poz. 125). 
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5.3.   Wykaz jednostek objętych kontrolą  

 

Lp. 
Jednostka realizująca  

kontrolę 
Jednostka kontrolowana 

1. 
Departament Obrony  
Narodowej i Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego 

- Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie 

- Komenda Portu Wojennego w Gdyni 

2. 
Delegatura NIK  

w Warszawie 

- Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie 

- 10 Warszawski Pułk Samochodowy  

- Skład w Puszczy Mariańskiej 9 Rejonowej Bazy Materiałowej 

  w Warszawie 

3. 
Delegatura NIK  

w Gdańsku 

- Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Gdyni 

- 35 Składnica Materiałów Pędnych i Smarów w Dębogórzu 

4. 
Delegatura NIK  

w Poznaniu 

- Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Poznaniu 

- 33 Baza Lotnicza w Powidzu 

- Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu 

5. 
Delegatura NIK  

we Wrocławiu 

- Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu 

- Skład w Duninowie 5 Rejonowej Bazy Materiałowej w Nowogrodzie  

Bobrzańskim 

- Skład 6 Rejonowej Bazy Materiałowej we Wrocławiu Kowalach 
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5.4. Wykaz skontrolowanych podmiotów oraz lista osób 
zajmujących kierownicze stanowiska, odpowiedzialnych za 
kontrolowaną działalność 
 

Lp. Stanowisko Imię i nazwisko 

1. Szef Inspektoratu Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Andrzej Derewońko 

2. Komendant Portu Wojennego w Gdyni Mirosław Sołtysiak 

3. Szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej  
w Warszawie 

Zbigniew Abramowicz 

4. Dowódca 10 Warszawskiego Pułku Samochodowego Piotr Chudzik 

5. Skład w Puszczy Mariańskiej 9 Rejonowej Bazy Materiałowej  
w Warszawie 

Wiesław Białkowski 

6. Szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej  
w Gdyni 

Tadeusz Ciepliński 

7.  35 Składnica Materiałów Pędnych i Smarów w Dębogórzu Jacek Wensławowski 

8. Szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej  
w Poznaniu 

Zbigniew Gacek 

9. Dowódca 33 Bazy Lotniczej w Powidzu Lesław Dubaj 

10. Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu Zbigniew Grzesiczak 

11. Szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej  
we Wrocławiu 

Wiesław Cieśla 

12. Dowódca 5 Rejonowej Bazy Materiałowej w Nowogrodzie 
Bobrzańskim  

Krzysztof Bień 

13. Dowódca 6 Rejonowej Bazy Materiałowej we Wrocławiu  Sławomir Łach 
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5.5. Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach 
kontroli 

  

 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

 2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

 3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

 4. Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 

 5. Minister Obrony Narodowej 

 6. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

7. Minister Sprawiedliwości 

8. Sejmowa Komisja Obrony Narodowej 

9. Senacka Komisja Obrony Narodowej 

10. Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych 

11. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego 

12. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

13. Szef Sztabu Generalnego WP 

14. Szef Inspektoratu Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 


