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I. Dane identyfikacyjne 
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie  

Rzeszów 35-016, ul. M. Mochnackiego 4, zwana dalej „KW PSP” 

 

nadbryg. Andrzej Babiec, Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży 
Pożarnej, zajmujący stanowisko od 6 kwietnia 2016 r.  

(akta kontroli str. 5-6) 

 

- regulacje prawne i organizacje funkcjonowania ksrg na terenie województwa, 
- wymiana informacji i koordynacja działań jednostek ksrg prowadzących działania 

ratownicze, 
- wyposażenie jednostek oraz wyposażenie i wyszkolenie ratowników, 
- sprawowanie przez komendanta wojewódzkiego PSP nadzoru nad ksrg na 

terenie województwa. 
 

Od 1 stycznia 2019 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych, tj. do 11 września 
2020 r.  

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

 

Władysław Tabasz, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr LRZ/95/2020 z 30 
czerwca 2020 r. 
Alina Walenia, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/112/2020 z 31 lipca 2020 r. 

(akta kontroli str.1 - 4) 

 

                                                      
1Dz. U. z 2020 r., poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna kontrolowanej działalności2 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Podkarpackiego Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w zakresie zapewnienia prawidłowej 
organizacji i sprawnego funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 
(ksrg). 
 
Stosownie do art. 12 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej 
Straży Pożarnej3 Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP zorganizował siły 
i środki w ramach ksrg na obszarze województwa podkarpackiego. Kontrola 
wykazała, że opracowane zostały spójne regulacje organizacyjne i prawne 
dotyczące prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych przez jednostki ksrg. 
Działalność ksrg opierała się o obowiązujący i na bieżąco aktualizowany plan 
ratowniczy dla województwa podkarpackiego. 
Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP opracował i aktualizował analizę 
zabezpieczenia operacyjnego województwa podkarpackiego. W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa na terenie województwa podkarpackiego utworzył 
9 specjalistycznych grup ratowniczych i rzetelnie ustalił dla nich obszary chronione 
zgodnie z wymaganymi przepisami. 
Na terenie województwa zorganizowano odwód operacyjny, jako Podkarpacka 
Brygada Odwodowa obejmująca specjalistyczne siły i środki niezbędne do 
prowadzenia działań ratowniczych. 
Pozytywna ocena działań Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 
dotyczyła także zapewnienia prawidłowej organizacji i wyposażenia Stanowiska 
Kierowania Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Zgodnie 
z przepisami ustalone zostały zasady powiadamiania i współdziałania podmiotów na 
obszarze województwa biorących udział w działaniach ratowniczych. Zapewniony 
został sprawny system łączności i teleinformatyczny pomiędzy KW PSP 
a pozostałymi jednostkami ksrg. Prawidłowo, zgodnie z obowiązującym wzorem 
i zasadami ustalonymi przez Komendanta Głównego PSP sporządzana była 
i przechowywana dokumentacja dotycząca działań ratowniczych prowadzonych 
przez jednostki ksrg. 
Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP monitorował stan gotowości operacyjnej 
powołanych grup specjalistycznych. Prowadził analizę i identyfikował potrzeby 
w zakresie wyposażenia i szkolenia ratowników. Zapewnił adekwatną do potrzeb 
realizację zadań szkoleniowych poprzez odpowiednie wyposażenie Ośrodka 
Szkolenia KW PSP. Z przyczyn obiektywnych standard wyszkolenia jednostek OSP 
ksrg zatwierdzony przez KG PSP nie w pełni został zachowany. Liczba jednostek 
OSP, w których nie zapewniono standardu szkoleniowego nie przekraczała 5%, 
a zakres szkoleń niezbędnych do przeprowadzenia nie uniemożliwiał prowadzenia 
działań ratowniczo – gaśniczych przez te jednostki. 
NIK wskazuje na występujące w jednostkach PSP braki wyposażenia w pojazdy, 
w tym średnie samochody ratownictwa technicznego. Pomimo podejmowanych 
w tym zakresie działań przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, 
stan wyposażenia nie odpowiadał normatywom określonym w „Tabeli wyposażenia 
w sprzęt dla województwa podkarpackiego” zatwierdzonej przez Komendanta 
Głównego PSP. Prowadzono również działania celem zapewnienia wymaganego 
poziomu gotowości operacyjnej w zakresie ratownictwa medycznego, a także 
doposażenia technicznego jednostek OSP włączonych do ksrg. 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 
w formie opisowej. 
3 Dz.U z 2020 r., poz. 1123 ze zm.  

OCENA OGÓLNA 
 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 



 

4 

Pozytywnie należy ocenić sprawowany nadzór i kontrolę nad realizacją działań 
ratowniczych w województwie podkarpackim. Inspekcjami gotowości operacyjnej 
objęte zostały wszystkie jednostki ratowniczo – gaśnicze PSP oraz stanowiska 
kierowania komendantów miejskich i powiatowych PSP, a także wybrane jednostki 
OSP ksrg oraz pododdziały centralnego odwodu operacyjnego. Wnioski i zalecenia 
z przeprowadzonych inspekcji zostały zrealizowane i wykorzystane do poprawy 
funkcjonowania jednostek ksrg. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 
 

1. Regulacje prawne i organizacyjne funkcjonowania ksrg na 
terenie województwa 
 
1. Stan organizacyjny ksrg na terenie województwa podkarpackiego i potrzeby 

Według stanu na 30 czerwca 2020 r. ksrg na terenie województwa podkarpackiego 
tworzyły: 

- 4 komendy miejskie i 17 komend powiatowych PSP w strukturze, których 
funkcjonowało 27 jednostek ratowniczo – gaśniczych oraz 1 posterunek stały 
PSP w miejscowości Dynów – powiat rzeszowski (funkcjonujący w strukturze 
JRG Nr 2 w Rzeszowie), 

- 327 jednostek OSP włączonych do ksrg, z 1269 jednostek funkcjonujących na 
terenie województwa, 

- Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza Lotniska Rzeszów-Jasionka. 
Prowadzone na szczeblu powiatu działania ratownicze przez jednostki ksrg mogą 
być wspomagane przez siły i środki ksrg funkcjonujące, jako pododdziały w ramach 
Podkarpackiej Brygady Odwodowej.  
„Analiza zabezpieczenia operacyjnego województwa podkarpackiego” (wersja 
nieobowiązująca - zatwierdzona 14 maja 2018 r. i aktualizowana w dniach 4-8 
marca 2019 r. oraz obowiązująca - zatwierdzona 19 marca 2020 r.) określała zasięgi 
podmiotów ksrg w przedziałach czasowych odpowiednio do 8 minut i do 15 minut. 
„Analiza czasów dojazdu jednostek ratowniczo-gaśniczych komend miejskich 
i powiatowych PSP województwa podkarpackiego wykazuje, że w zasięgu działania 
JRG (wyłącznie PSP) w czasie do 15 minut od zgłoszenia zdarzenia znajduje się 
1 176 tys. mieszkańców, a więc nieco ponad 57% ogólnej ilości osób 
zamieszkujących województwo. Znaczna część powierzchni województwa, a tym 
samym spora ilość mieszkańców znajduje się poza przyjętym, 15–to minutowym 
zasięgiem JRG. Sytuacja ta dotyczy w głównej mierze: 

1) południowej części województwa, wzdłuż granicy ze Słowacją; 
2) Pogórza Dynowskiego – obszar na granicy powiatów przeworskiego, 

przemyskiego, rzeszowskiego, brzozowskiego oraz sanockiego i leskiego; 
3) północno – wschodniej części województwa – na granicy powiatów 

lubaczowskiego, jarosławskiego, przeworskiego i leżajskiego; 
4) środkowej części – granica powiatów rzeszowskiego, kolbuszowskiego, 

tarnobrzeskiego, niżańskiego i leżajskiego. 
W celu poprawy zabezpieczenia obszaru województwa, a tym samym zapewnienia 
dotarcia sił i środków ksrg w najkrótszym czasie stworzona została sieć jednostek 
OSP, które włączono do ksrg dla poprawy działań ratowniczo-gaśniczych. 
                                                      
4 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. 

OBSZAR 
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Analiza szczegółowa wyznaczonych zasięgów poszczególnych jednostek OSP 
włączonych do ksrg potwierdza, że występują obszary na terenie województwa 
pozostające poza zasięgiem tych jednostek w czasie do 15 minut. Sytuacja ta 
dotyczy w głównej mierze: 

1) południowej części województwa, wzdłuż granicy ze Słowacją – powiaty 
jasielski (gminy: Krempna i Osiek Jasielski), krośnieński (gminy: Dukla 
i Rymanów), sanocki (gminy: Bukowsko, Komańcza, Sanok i Zagórz), leski 
(gminy: Cisna i Solina) oraz bieszczadzki (gminy: Czarna i Lutowiska); 

2) Pogórza Dynowskiego – obszar na granicy powiatów przeworskiego (gmina 
Jawornik Polski), przemyskiego (gminy: Bircza, Dubiecko, Krasiczyn), 
rzeszowskiego i brzozowskiego (gminy: Dydnia i Nozdrzec);  

3) północno – wschodniej części województwa – na granicy powiatów 
lubaczowskiego (gminy: Narol, Cieszanów, Horyniec Zdrój, Oleszyce i Wielkie 
Oczy), jarosławskiego (gminy: Jarosław, Laszki, Radymno, Rokietnica 
i Wiązownica) i przeworskiego (gmina Adamówka); 

4) południowo- wschodniej części województwa – w powiatach: bieszczadzkim 
(gmina Ustrzyki Dolne) i przemyskim (gmina Fredropol). 

Występują także niewielkie obszary bez pokrycia zasięgiem przez jednostki ksrg na 
terenach zlokalizowanych w powiatach: dębickim, ropczycko-sędziszowskim, 
strzyżowskim, mieleckim, kolbuszowskim, tarnobrzeskim i stalowowolskim”. 
Z przeprowadzonej analizy przy użyciu programu ArcGIS wynika, że jednostki ochrony 
przeciwpożarowej włączone do systemu ksrg (PSP i OSP) w czasie do 15 minut 
docierają do 89% populacji ludności z terenu woj. podkarpackiego, tj. 1 607 272 osób. 
Na potrzeby wyliczenia ww. danych przyjęto następujące parametry w oparciu 
o „Zasady organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w ksrg”, tj.: 

- czas alarmowania jednostki JRG wynosi 3 min; 
- czas alarmowania jednostki OSP włączonej do ksrg wynosi 10 min; 
- prędkość, z jaką poruszały się pojazdy pożarnicze przyjęto: 

a) droga krajowa, droga wojewódzka – 60 km/h, 
b) droga powiatowa, droga gminna, droga inna – 40 km/h. 

KW PSP dysponowała w okresie objętym kontrolą „Planem sieci jednostek OSP 
przewidzianych do włączenia do ksrg w latach 2017-2020”, opracowanym w 2016 r. 
w oparciu o obowiązującą wówczas metodykę. 
W KW PSP został określony docelowy plan sieci jednostek ksrg, który uzgodniono 
w Komendzie Głównej PSP. Zgodnie z przedmiotowym planem założono, że do 
końca 2020 r. włączonych zostanie 25 jednostek OSP. Łącznie na terenie 11 gmin 
nie funkcjonowały, wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r., jednostki OSP w ramach 
ksrg, w tym w 2 gminach wiejskich (Rokietnica – powiat jarosławski i Jaśliska – 
powiat krośnieński) oraz w 9 gminach miejskich będących siedzibą powiatu (miasto 
Dębica, Jasło, Jarosław, Leżajsk, Lubaczów, Łańcut, Mielec, Przemyśl i Przeworsk). 
Natomiast 45 gmin posiada tylko po jednej jednostce OSP włączonej do systemu. 
W roku 2019 włączono 4 jednostki OSP, w tym jedną z zgodnie z planem oraz 
LSRG w Jasionce (poza planem). W roku 2020 włączono 4 jednostki do systemu, 
w tym 3 zgodnie z planem. W pozostałych planowanych przypadkach trwały 
uzgodnienia z samorządami i OSP. 
 
Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP wyjaśnił, że dwukrotnie w każdym roku 
plan sieci jednostek jest poddawany monitoringowi – wiosną i latem, w okresach 
kiedy składane są do Komendy Głównej PSP wnioski o włączenie do systemu. 
KW PSP nie dysponuje pisemną relacją z takich monitoringów. 
Analiza sieci jednostek ksrg na terenie województwa, w odniesieniu do opracowanej 
w roku 2016 i zatwierdzonej przez Komendanta Głównego PSP „Metodyki planu 
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budowy sieci jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przewidzianych do 
włączenia do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” wykazała, że: 

- 19 gmin z terenu województwa zakwalifikowanych zostało do obszarów o niskim 
poziomie zabezpieczenia operacyjnego; 

- z terenu gmin o niskim poziomie zabezpieczenia łącznie w ksrg działa 19 
jednostek OSP, z czego: w 13 gminach po jednej jednostce; w 3 gminach po 
dwie jednostki; w 3 gminach brak jest w ogóle jednostek OSP włączonych do 
ksrg i są to: Gmina Rokietnica (powiat jarosławski), Gmina Jaśliska (powiat 
krośnieński) oraz m. Przemyśl. 

W opracowanym przez KW PSP i zatwierdzonym przez Komendanta Głównego 
PSP „Zbiorczym planie sieci jednostek OSP przewidzianych do włączenia do ksrg 
w latach 2017 – 2020” przewidziano włączenie do systemu po jednej jednostce OSP 
z terenu tych gmin. 
W „Analizie zabezpieczenia operacyjnego województwa podkarpackiego” zawarte 
były mapy z naniesionymi jednostkami ksrg praz wyznaczone były zasięgi tych 
jednostek w czasie dotarcia do 15 minut od ich zaalarmowania. W wyznaczonych 
zasięgach w poszczególnych przedziałach czasowych uwzględniono także czas 
przyjęcia zgłoszenia oraz alarmowania jednostek, który ustalono dla jednostek OSP 
włączonych do ksrg na 10 minut. Z terenu ww. gmin przewidziano włączenie do ksrg 
po jednej jednostce OSP, i są to: z gminy Rokietnica – OSP w Rokietnicy, z gminy 
Jaśliska – OSP w Jaśliskach oraz z gminy Przemyśl – OSP w Pikulicach. Do chwili 
obecnej żadna tych jednostek nie została włączona w struktury ksrg. W ramach 
prowadzonego monitoringu stopnia realizacji planu sieci jednostek ksrg na terenie 
województwa uzyskano od właściwych terenowo komendantów PSP stosowne 
informacje dotyczące możliwości włączenia ww. jednostek do systemu, tj.: jednostka 
OSP w Rokietnicy – pismo KP PSP w Jarosławiu5, jednostka OSP w Jaśliskach – 
pismo KM PSP w Krośnie6, jednostka OSP w Pikulicach – pismo KM PSP 
w Przemyślu7. 
 
Wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. na terenie województwa nie zachodziła 
konieczność utworzenia wspólnych zespołów ratowniczych. 
Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP dysponował na bieżąco informacją 
o zdolności do podejmowania działań przez jednostki ksrg. Informacje te zawarte 
były w systemie SWD PSP, którego obsługę zapewniała służba dyżurna 
Wojewódzkiego Stanowiska Kierowania. 
Jednostki włączone do ksrg prowadziły (samodzielnie lub razem z JRG) działania 
ratownicze w następującej liczbie: w 2019 r. –13 117 interwencji, a w 2020 r. (stan 
na dzień 30 czerwca 2020 r.) – 8 525 interwencji. 
Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP wyjaśnił, że zawarte w systemie SWD PSP 
dane dotyczące gotowości operacyjnej jednostek OSP włączonych do ksrg są 
aktualizowane na bieżąco przez służby dyżurne stanowisk kierowania komendantów 
miejskich i powiatowych PSP, a po ich aktualizacji są dostępne (widoczne) w systemie 
SWD PSP w trybie online przez służbę dyżurną Stanowiska Kierowania Podkarpackiego 
Komendanta Wojewódzkiego PSP.  
Wg stanu na 30 czerwca 2020 r. wszystkie jednostki OSP włączone w województwie 
podkarpackim do systemu (ksrg) zadeklarowały w porozumieniu o włączeniu do ksrg 
pełną dobową gotowość. W zawieranych porozumieniach nie określano czasowej 
gotowości włączanych do systemu jednostek OSP (w odniesieniu np. do godzin 
popołudniowych czy nocnych).  

                                                      
5 Znak: PRZ.0754.64/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. 
6Znak: MR.0754.87/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. 
7Znak: MRZ.0754.83/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. 
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W KW PSP nie określano procedur przekazywania informacji dotyczących aktualnej 
gotowości operacyjnej jednostek włączonych do ksrg, to określa § 5 ust. 5 
standardowego tekstu porozumienia o włączeniu do ksrg. 
Wg analizy dyspozycyjności jednostek OSP włączonych do ksrg, sporządzonej na dzień 
1 lipca 2020 r., 4 jednostki OSP wykazywały niski poziom dyspozycyjności (2 z powiatu 
mieleckiego i po 1 z powiatu rzeszowskiego i tarnobrzeskiego). Średni poziom 
dyspozycyjności wykazywało 23 jednostki (5 z powiatu mieleckiego, 4 z powiatu 
tarnobrzeskiego, po 2 z powiatów bieszczadzkiego, brzozowskiego, dębickiego, 
łańcuckiego, stalowowolskiego oraz po 1 z powiatu ropczycko-sędziszowskiego, 
jasielskiego, niżańskiego i rzeszowskiego). 
W roku 2019 wystąpiło łącznie 452 przypadków niepodjęcia działań ratowniczych przez 
175 jednostek OSP włączonych do ksrg. W I półroczu 2020 r. wystąpiło łącznie 126 
przypadków niepodjęcia działań ratowniczych przez 85 jednostek włączonych do ksrg. 
Najczęściej odnotowane przyczyny nie podjęcia działań to brak obsady i kierowcy 
pojazdów gaśniczych. 
Podczas zorganizowanej przez Komendę Główną PSP odprawy w sprawie ksrg, 
w dniach 4-5 grudnia 2019 r. w Tylnej Górze, została przedstawiona przez 
przedstawiciela Komendanta Głównego PSP analiza dyspozycyjności jednostek OSP 
w ksrg. Powyższy materiał został przesłany do komend wojewódzkich PSP celem 
służbowego wykorzystania. Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP polecił, aby 
podczas narady służbowej pionu operacyjnego z udziałem komendantów 
miejskich/powiatowych PSP lub ich zastępców nadzorujących sprawy operacyjne, 
przeprowadzonej w dniach 11-12 grudnia 2019 r. przesłana analiza została 
przedstawiona i omówiona. W ślad za przedstawioną analizą PSP Podkarpacki 
Komendant Wojewódzki polecił pismem z dnia 3 stycznia 2020 r. (znak: 
WR.0754.1.2020) przeprowadzenie analizy dyspozycyjności jednostek OSP włączonych 
do ksrg. 
Ponadto na polecenie Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP komendanci 
miejscy i powiatowi PSP zostali zobowiązani do zaprezentowania przesłanego materiału 
zarządom powiatowym i gminnym OSP, jednostkom OSP w ksrg, jak również wójtom 
i burmistrzom, ze szczególnym wskazaniem na brak dyspozycyjności jednostek OSP 
w ksrg. 
Jednocześnie komendanci miejscy i powiatowi PSP zostali zobowiązani przez 
Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, aby podczas zebrań 
sprawozdawczo-wyborczych zwrócić uwagę na ww. problem. 
Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego PSP komendanci miejscy i powiatowi 
PSP byli zobowiązani do wizytacji jednostek OSP w ksrg co najmniej raz na kwartał. 
Pismem CKR-II-0754/6-1/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r., Zastępca Komendanta 
Głównego PSP wydał polecenia przygotowania i przesłania zbiorczej informacji 
w przedmiocie czy oraz kiedy były realizowane ww. wizytacje. 
Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP pismem WR.0754.4.2018 z dnia 29 
stycznia 2018 r. przesłał zbiorczą informację dotyczącą przeprowadzonych 
w 2017 r. przez kadrę kierowniczą Państwowej Straży Pożarnej wizytacji jednostek 
ochotniczych straży pożarnych. 
Informacja sporządzona została w formie tabelarycznej i zawierała: nazwę 
wizytowanej jednostki i jej przynależność do ksrg; datę wizytacji, dane osoby 
wizytującej (stopień, stanowisko). 
Przeprowadzono łącznie 1 661 wizytacji, w których uczestniczyli oprócz kadry 
kierowniczej komend miejskich i powiatowych PSP również inni funkcjonariusze tych 
komend (np. dowódcy JRG, naczelnicy wydziałów, itp.). 
W roku 2018 wizytacje były kontynuowane. Pismem GK-I-0754/3-1/2019 z dnia 
17 stycznia 2019 r., Zastępca Komendanta Głównego PSP poprosił o podanie 
informacji dotyczącej liczby jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie 
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województwa, wizytowanych przez KM(P) PSP w 2018 r. wg wzoru do tabeli: liczba 
jednostek OSP, w tym KSRG, na terenie województwa (ogółem); liczba 
wizytowanych jednostek OSP, w tym KSRG, w 2018 r. (1 220/320 ksrg); główne 
powody, dlaczego wizytacja się nie odbyła. 
W żadnym z cytowanych pism z KG PSP nie określono formy ani na czym miałyby 
polegać te wizytacje. 
Wg stanu na 30 czerwca 2020 r. na terenie woj. podkarpackiego łączna liczba jednostek 
ochrony pożarowej w ramach ksrg (PSP, OSP i pozostałych jednostek w systemie ksrg) 
wynosiła 355 z ogólną liczba 9 441 ratowników. Potencjał ksrg województwa 
podkarpackiego w przeliczeniu na powierzchnię terenu i liczbę ludności kształtował się 
korzystniej jak dla Polski. Liczba jrg w przeliczeniu na 1 tys. km² w woj. podkarpackim 
wynosiła 19,9, a w Polsce – 16,2, natomiast liczba ratowników – 529, w Polsce – 426. 
Liczba jrgw przeliczeniu na 1 mln osób w woj. podkarpackim wynosiła 166,7 (w Polsce – 
131,7), a liczba ratowników – 4 344 (w Polsce – 3 469).  
W województwie podkarpackim w poszczególnych powiatach zróżnicowany był 
potencjał ksrg i wynosił od: 

- liczba jrg w przeliczeniu na 1 tys. km² była najniższa w powiatach: bieszczadzkim 
(5,3), lubaczowskim (7,6), przeworskim (10,7), jarosławskim (13,6), przemyskim 
(14,3). Najwyższy wskaźnik wystąpił w powiatach: tarnobrzeskim (44,1), 
brzozowskim (37,1), rzeszowskim (34,9), 

- liczba jrg w przeliczeniu na 1 mln osób była najniższa w powiatach: jarosławskim 
(116), dębickim (118), przeworskim (127). Najwyższy wskaźnik wystąpił w powiatach: 
leskim (451,8), tarnobrzeskim (432), brzozowskim (304), 

- liczba ratowników w przeliczeniu na 1 tys. km² była najniższa w powiatach: 
bieszczadzkim (98), lubaczowskim (193), a najwyższa w powiatach: rzeszowskim 
(979), łańcuckim (881), leżajskim (772), 

- liczba ratowników w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców była najniższa w powiatach: 
jarosławskim (2 949), dębickim (3 248), a najwyższa w: tarnobrzeskim (11 496), 
leskim (10 127), brzozowskim (6 970). 

W 2019 r. w województwie podkarpackim odnotowanych zostało 29 020 zdarzeń, 
a w 2020 r. – 18 551, z czego najwięcej odpowiednio w powiatach: krośnieńskim 
(2 543 i 1 467), dębickim (2 215 i 785), a najmniej: leskim (518 i 385), 
bieszczadzkim (445 i 285), przeworskim (732 i 527). Wśród odnotowanych zdarzeń 
ok. 70% związanych było z miejscowymi zagrożeniami, 26% stanowiły pożary, a 4% 
fałszywe alarmy. 
W 2019 r. na terenie województwa podkarpackiego jednostki ratowniczo – gaśnicze 
PSP prowadziły działania ratownicze przy 16 921 zdarzeniach, jednostki OSP 
włączone do ksrg prowadziły działania przy 13 117 zdarzeniach, a jednostki OSP 
spoza ksrg prowadziły działania przy 8 031 zdarzeniach. Łącznie wystąpiło 38 069 
działań. W 2020 r. – 23 839 działań, z czego 9 465 przez PSP, 8 525 przez OSP 
z ksrg i 5 849 przez jednostki OSP spoza ksrg. 

(akta kontroli str. 7-197, 215-216, 463-466) 

2.Sposób i zasady włączania jednostki ochrony przeciwpożarowej do ksrg 

a) Przy włączaniu jednostek OSP do ksrg stosowane były zasady i wymagania 
zawarte w „Procedurze P-23 Rozpatrywanie wniosku do Komendanta Głównego 
PSP w sprawie włączenia jednostki OSP do krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego”. Przedmiotowa procedura została przesłana do podległych jednostek 
(Komend Powiatowych) celem jej stosowania. Innych dodatkowych dokumentów 
w tej sprawie Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP nie przygotowywał. Ocenę 
spełniania wymagań przez jednostkę OSP proponowaną do ksrg dokonywano w KW 
PSP w oparciu o przedkładane przez właściwego terenowo komendanta miejskiego 
lub powiatowego PSP dokumenty w sprawie włączenia do systemu. 
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b) W roku 2019 do KW PSP wpłynęło łącznie 5 wniosków o pierwsze włączenie 
jednostek ochrony przeciwpożarowej do ksrg, w tym 2 wnioski o włączenie 
jednostek ujętych w planie sieci jednostek. W 2019 roku włączono do ksrg po raz 
pierwszy 4 jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym 1 ujętą w planie sieci 
jednostek. W roku bieżącym (2020) wpłynęły do KW PSP 4 wnioski o włączenie do 
systemu, w tym 3 o włączenie jednostek ujętych w zbiorczym planie sieci jednostek. 
Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone przez Komendanta Głównego pozytywnie 
i jednostki włączono do ksrg. Ponadto w roku 2019 do ksrg włączona została jedna 
jednostka - Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza Lotniska Rzeszów-Jasionka.  
W odniesieniu do jednostek włączonych czasowo do ksrg, w roku 2019 do KW PSP 
wpłynęło 8 wniosków o ponowne włączenie jednostek OSP do systemu. Wszystkie 
wnioski zostały rozpatrzone przez Komendanta Głównego PSP pozytywnie. 
c) Jednostki włączone do ksrg spełniały kryteria, poza jednym przypadkiem, gdzie 
z uwagi na budowę nowej remizy brak było selektywnego alarmowania.  
Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP wyjaśnił, że jednostka ta posiada system 
alarmowania poprzez aplikację „Alarmowanie.pl”. Ponadto, jednostki OSP nie były 
przewidziane do użycia w wojewódzkim planie ratowniczym, gdyż nie ma takiego 
wymogu formalnego. 
Spośród 3 jednostek OSP włączonych do ksrg w roku 2019, w opracowanym 
w 2016 r. i zatwierdzonym przez KG PSP „Planie sieci jednostek OSP 
przewidzianych do włączenia do KSRG w latach 2017-2020” figurowała jedna 
jednostka (OSP w Orłach – powiat przemyski). W odniesieniu do dwóch pozostałych 
(OSP w Kraczkowej – powiat łańcucki oraz OSP w Maliniu II – powiat mielecki) 
sporządzone zostały stosowne wnioski do Komendanta Głównego PSP dotyczące 
rozszerzenia planu sieci OSP przewidzianych do włączenia w struktury ksrg o te 
jednostki.  
Natomiast spośród 4 włączonych w roku 2020 jednostek OSP, 3 z nich figurowały 
w „Planie sieci jednostek OSP przewidzianych do włączenia do KSRG w latach 
2017-2020” i są to: OSP w Tylawie – powiat krośnieński oraz OSP w Wyżnem i Lubli 
– powiat strzyżowski. W odniesieniu do jednostki OSP w Jankowicach – powiat 
jarosławski - złożony został do Komendanta Głównego PSP wniosek uzasadniający 
jej włączenie do ksrg wraz z wyjaśnieniem przyczyny nie uwzględnienia 
przedmiotowej jednostki w „Planie sieci jednostek OSP przewidzianych do 
włączenia do KSRG w latach 2017-2020”. 
Treść zawieranych porozumień została przygotowana w KW PSP i obowiązywał 
jeden wzór porozumienia na terenie całego województwa, który był zgodny 
z obowiązującymi wymaganiami w tym zakresie. Stronami porozumienia były: OSP, 
Komendant Powiatowy PSP i Gmina (właściwa dla miejsca stacjonowania OSP). 
Zawarte w okresie objętym kontrolą „Umowy – Porozumienia” nie były 
kwestionowane przez Komendanta Głównego PSP.  
W latach 2019-2020 (I półrocze) nie wyłączano jednostek OSP z ksrg.  
Wg stanu na 30 czerwca 2020 r. spośród ogólnej liczby 327 jednostek OSP z terenu 
woj. podkarpackiego włączonych do ksrg, porozumienie o włączeniu na czas 
nieokreślony zawarto z 290 jednostkami. Sytuacja ta dotyczyła jednostek włączanych do 
systemu przed wejściem w życie 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 - 
gaśniczego8. 

(akta kontroli str.198-216) 
 
 

                                                      
8 Dz. U. poz. 1317 
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3. Zawieranie umów cywilnoprawnych z podmiotami, które dobrowolnie godzą 
się współdziałać w akcjach ratowniczych na terenie województwa 

a) w okresie objętym kontrolą Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP nie zawierał 
umów cywilnoprawnych o dobrowolnym wspomaganiu ksrg na terenie województwa, 
o których mowa w § 3 rozporządzenia MSWiA z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie 
szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego9. 
b) w okresie objętym kontrolą w KW PSP nie obowiązywały umowy cywilnoprawne 
z podmiotami niebędącymi podmiotami ratowniczymi lub ekspertami do spraw 
prognozowania zagrożeń.  
c) w okresie objętym kontrolą w KW PSP nie korzystano z umów cywilnoprawnych 
o dobrowolnym wspomaganiu ksrg na terenie województwa podkarpackiego.  
d) Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP dysponował w trakcie kontroli wiedzą, że 
nie zawierano umów cywilnoprawnych o dobrowolnym wspomaganiu ksrg na 
poziomie powiatowym, na terenie województwa podkarpackiego. 

(akta kontroli str. 215) 

4.Odwody operacyjne na obszarze województwa 

Rozkazem nr 118/2018 Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 
11 czerwca 2018 r. w sprawie organizacji odwodu operacyjnego krajowego systemu 
ratowniczo – gaśniczego na obszarze województwa podkarpackiego, utworzony 
został odwód operacyjny Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, 
w skład którego wchodzi wyznaczona część sił i środków ksrg.  
Odwód operacyjny Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej, w skład którego wchodzi wyznaczona część sił i środków 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego województwa podkarpackiego, 
zorganizowany jest jako Podkarpacka Brygada Odwodowa, zwana „Brygadą”. 
Wyznaczone pododdziały Centralnego Odwodu Operacyjnego utworzone są z sił 
i środków Państwowej Straży Pożarnej. 
Pododdziały Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego utworzone są z sił i środków 
Państwowej Straży Pożarnej oraz wyznaczonych sił i środków Ochotniczych Straży 
Pożarnych włączonych do ksrg.  
Pododdziały centralnego odwodu operacyjnego (COO) to: kompania gaśnicza 
„RESOVIA”, kompania specjalna „RZESZÓW”, kompania specjalna „RZESZÓW 1”, 
pluton logistyczny „RZESZÓW” oraz 10 specjalistycznych grup ratownictwa, w tym:  
a) specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego „RZESZÓW 4”  
b) specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego „SANOK”, 
c) specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego „SOLINA”, 
d) specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego „LEŻAJSK”, 
e) specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego „RZESZÓW 2”, 
f) specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego „RZESZÓW 1”, 
g) specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego „KROSNO”, 
h) specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego „RZESZÓW 3”, 
i) specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza „DĘBICA”, 
j) moduł ratowniczy pomp wysokiej wydajności do działań międzynarodowych  
(HCP Rzeszów).  
Pododdziały wojewódzkiego odwodu operacyjnego (WOO) to: 
a)  kompania gaśnicza „ NAFTA”,  
b)  kompania gaśnicza „SIARKA”, 

                                                      
9 Dz. U. poz. 1319. Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia o ksrg komendant wojewódzki PSP może zawrzeć umowę 
cywilnoprawną z podmiotami, które dobrowolnie godzą się współdziałać w akcjach ratowniczych, odpowiednio na 
obszarze powiatu, województwa. 
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c)  kompania gaśnicza „ZAMEK”,  
d)  kompania gaśnicza „BIESZCZADY”. 
Przyjęto, że zgodnie z zasadami tworzenia siły i środki wchodzące do COO nie 
mogą pokrywać się z siłami i środkami wchodzącymi w skład WOO. Pododdziały 
COO mogą być dysponowane do działań poza teren województwa przez 
Komendanta Głównego PSP i do działań na teren województwa przez Komendanta 
Wojewódzkiego PSP, natomiast pododdziały WOO mogą być dysponowane tylko na 
teren województwa przez Komendanta Wojewódzkiego PSP.  
Ustalając skład odwodu uwzględniono wymagania § 47 ust. 1 i 2 oraz § 50 ust. 1 i 3 
rozporządzenia o ksrg. Odwód operacyjny zorganizowany został jako Podkarpacka 
Brygada Odwodowa, w skład którego wchodzą następujące pododdziały: sztab 
Brygady oraz siły i środki odwodu centralnego, tj.: jedna kompania gaśnicza 
„Resovia”„ dwie kampanie specjalne:, „Rzeszów” i „Rzeszów 1”, pluton logistyczny 
„Rzeszów”, trzy specjalistyczne grupy ratownictwa wodno – nurkowego („Sanok”, 
„Rzeszów 4”, „Solina”), dwie specjalistyczne grupy ratownictwa chemicznego 
(„Leżajsk”, „Rzeszów 2”), dwie specjalistyczne grupy ratownictwa wysokościowego 
(„Rzeszów 1”, „Krosno”), jedna specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego 
„Rzeszów 3” oraz jedna specjalistyczna grupa poszukiwawczo – ratownicza 
„Dębica”, moduł ochrony ludności (HCP) pomp szlamowych wysokiej wydajności do 
prowadzenia działań poza granicami kraju, kompanie odwodu wojewódzkiego: 
cztery kampanie gaśnicze: „Nafta”, „Siarka”, „Zamek”, „Bieszczady”. Wymienione 
kompanie tworzą następujące jednostki:  
- Kompania „NAFTA” – KP PSP Dębica, KP PSP Ropczyce, KM PSP Rzeszów, 
OSP Boguchwała i Trzebownisko (powiat rzeszowski), OSP Pilzno i Nawsie 
Brzosteckie (powiat dębicki), OSP Ostrów i Krzywa (powiat ropczycko-
sędziszowski); 
- Kompania „SIARKA” – KM PSP Tarnobrzeg, KP PSP Mielec, KP PSP Stalowa 
Wola, KP PSP Nisko, OSP Pysznica i Zbydniów (powiat stalowowolski), OSP 
Tarnobrzeg-osiedle Sobów (powiat tarnobrzeski), OSP Padew Narodowa (powiat 
mielecki), OSP Rudnik n/Sanem (powiat niżański), OSP Raniżów (powiat 
kolbuszowski); 
- Kompania „ZAMEK” – KP PSP Lubaczów, KP PSP Łańcut, KP PSP Leżajsk, KP 
PSP Jarosław i KM PSP Przemyśl, OSP Wola Żarczycka i Grodzisko Dolne (powiat 
leżajski), OSP Pawłosiów (powiat jarosławski), OSP Markowa (powiat łańcucki), 
OSP Gać (powiat przeworski), OSP Bolestraszyce (powiat przemyski); 
- Kompania „BIESZCZCZADY” – KM PSP Krosno, KP PSP Sanok, KP PSP Lesko, 
KP PSP Brzozów, OSP Szczepańcowa i Odrzykoń (powiat krośnieński), OSP 
Kostarowce (powiat sanocki), OSP Łukawica (powiat leski), OSP Blizne, OSP 
Nozdrzec (powiat brzozowski).  
Struktura Podkarpackiej Brygady Odwodowej oraz jej skład zostały ustalone 
w oparciu o analizę zagrożeń występujących na terenie województwa. Ponadto 
utworzenie danego pododdziału determinowane było możliwością dedykowania do 
jego składu odpowiednich pojazdów i sprzętu ratowniczego o określonych przez KG 
PSP parametrach. Przy ustalaniu składu odwodu operacyjnego uwzględniono 
wszystkie wymagania wynikające z rozporządzenia o ksrg.  
Zgodnie z Rozkazem Nr 19 Komendanta Głównego PSP z dnia 29 maja 2018 r. 
w sprawie organizacji centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego, komendanci wojewódzcy PSP zostali zobligowani do 
sformowania z sił i środków ksrg z terenu własnego województwa ściśle określone 
oddziały i pododdziały (kompanie gaśnicze, specjalne oraz specjalistyczne grupy 
ratowniczo-gaśnicze) wchodzące w skład centralnego odwodu operacyjnego. 
Struktura Podkarpackiej Brygady Odwodowej oraz jej skład zostały ustalone zgodnie 
z ww. rozkazem. Skład odwodu operacyjnego uwzględnia rodzaj występujących na 
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terenie woj. podkarpackiego zagrożeń. Ponadto utworzenie danego pododdziału 
determinowane było możliwością dedykowania do jego składu odpowiednich 
pojazdów i sprzętu ratowniczego o parametrach określonych w „Wytycznych 
tworzenia oddziałów i pododdziałów centralnego odwodu operacyjnego krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego” stanowiących załącznik do zatwierdzonych przez 
Komendanta Głównego PSP „Zasad organizacji centralnego odwodu operacyjnego 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”. Przy ustalaniu składu odwodu 
operacyjnego uwzględniono wszystkie wymagania wynikające z rozporządzenia 
o ksrg.  
Dla pododdziałów centralnego odwodu operacyjnego wyznaczono rejony 
koncentracji oraz czas osiągania gotowości w tych rejonach (zawarte w kartach 
danych poszczególnych pododdziałów). Rozkaz określa, że dla pododdziałów 
odwodu wojewódzkiego rejony koncentracji są ustalano doraźnie, w zależności od 
miejsca, w które pododdział zostaje skierowany do działań lub ćwiczeń. 
Służba dyżurna Stanowiska Kierowania Podkarpackiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP posiadała na bieżąco informację o gotowości danego 
pododdziału poprzez system SWD PSP (aktualizowany na bieżąco). 
Zasady organizacji ratownictwa na terenie województwa podkarpackiego 
zamieszczone zostały w „Analizie gotowości operacyjnej podmiotów ksrg na terenie 
województwa podkarpackiego”10. Ze względu na różny zakres koniecznych do 
realizacji zadań ratowniczych, sprzęt niezbędny do wykonania tych zadań 
i związaną z tym potrzebę zaangażowania odpowiedniej ilości wyszkolonych 
zasobów kadrowych, ustalono dla poszczególnych poziomów ratownictwa 
specjalistycznego standardy ilościowe ratowników, odpowiednie czasy ich 
alarmowania i osiągania gotowości do podejmowania działań. Dla ww. grup 
ratowniczych określone zostały przez Komendanta Głównego PSP odpowiednie 
poziomy ich gotowości do podejmowania działań ratowniczych. 
Dokumentacja wojewódzkiego odwodu operacyjnego, tj. Podkarpackiej Brygady 
Odwodowej, zawierała zagadnienia wskazane w § 44 ust. 6 rozporządzenia o ksrg. 
Graficzne dane o poszczególnych pododdziałach były dostępne na planszach 
w Wojewódzkim Stanowisku Kierowania.  
W dokumentacji odwodu operacyjnego przyjęto, że zabezpieczenie logistyczne na 
potrzeby prowadzenia działań ratowniczych przez odwód operacyjny zapewnia 
pluton logistyczny będący w składzie Podkarpackiej Brygady Odwodowej (pluton 
logistyczny „Rzeszów” COO). Zgodnie z „Wytycznymi do zabezpieczenia 
logistycznego działań prowadzonych przez pododdziały COO z terenu woj. 
podkarpackiego” przedmiotowe zabezpieczenie będzie realizowane w miarę potrzeb 
wg następujących zasad: 

- zakwaterowanie ratowników będzie realizowane w oparciu o namioty wraz 
z osprzętem (łóżka, śpiwory, nagrzewnice), stanowiące wyposażenie kontenera 
kwatermistrzowskiego, 

- środki finansowe na zakup paliwa zabezpieczone zostają w postaci karty FLOTA 
(bez limitu kwotowego) obsługiwanej przez stacje paliw ORLEN oraz BLISKA na 
terenie całego kraju. Karta znajduje się w posiadaniu Dowódcy Plutonu 
Logistycznego „RZESZÓW” COO, 

- wyżywienie dla ratowników zapewnione będzie w postaci całodobowych racji 
żywnościowych (pakiety żywnościowe), 

- po zadysponowaniu pododdziału COO poza teren województwa dowódca 
plutonu pobiera z kasy KW PSP zaliczkę przeznaczoną na usuwanie 
ewentualnych awarii i usterek pojazdów i sprzętu ratowniczego. 

                                                      
10 Analiza sporządzona w lutym 2014 r. i aktualizowana odpowiednio w: lipcu 2016 r., grudniu 2018 r. i styczniu 
2020 r. oraz aktualna wersja Analizy zatwierdzona w dniu 18 lutego 2020 r. 
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W roku 2019 do działań ratowniczych pododdziały odwodu operacyjnego 
dysponowane były łącznie do 79 zdarzeń. Kompania działająca w ramach 
centralnego odwodu operacyjnego dysponowana była jeden raz na teren powiatu 
mieleckiego, kompanie odwodu wojewódzkiego cztery razy również na teren 
powiatu mieleckiego, natomiast specjalistyczne grupy ratownicze interweniowały 
podczas 74 zdarzeń, z czego: na terenie powiatu rzeszowskiego 17 razy, 
tarnobrzeskiego 12 razy; w powiatach leskim, przemyskim i jarosławskim po 8 razy; 
na terenie powiatu leżajskiego cztery razy; w powiatach stalowowolskim, 
przeworskim, niżańskim i łańcuckim po dwa razy; natomiast w pozostałych 
powiatach (za wyjątkiem strzyżowskiego) po jednej interwencji.  
W I połowie 2020 roku pododdziały odwodu operacyjnego dysponowane były 
łącznie do 41 zdarzeń, w tym dwie kompanie odwodu centralnego do prowadzenia 
działań na terenie powiatu rzeszowskiego, natomiast specjalistyczne grupy 
ratownicze uczestniczyły w likwidacji 39 zdarzeń, w tym: na terenie powiatu 
rzeszowskiego 10 razy; w powiatach leżajskim i krośnieńskim po pięć razy; na 
terenie powiatów tarnobrzeskiego, ropczycko-sędziszowskiego, przemyskiego 
i mieleckiego – po dwa razy oraz w powiatach: sanockim, przeworskim, niżańskim, 
łańcuckim i brzozowskim – po jednej interwencji.  
Dziedziny ratownictwa, w jakich może podjąć działania ratownicze wojewódzki odwód 
operacyjny zostały wskazane bezpośrednio w nazwach poszczególnych kompani i grup 
ratownictwa, tj.: działania gaśnicze, ratownictwo wodno – nurkowe, ratownictwo 
chemiczne, ratownictwo wysokościowe, ratownictwo techniczne, działania 
poszukiwawczo – ratownicze, ochrona ludności także poza granicami kraju (moduł 
ochrony ludności (HCP) pomp szlamowych wysokiej wydajności do prowadzenia 
działań poza granicami kraju). 

(akta kontroli str. 215-288, 438-454) 

 

5.Specjalistyczne grupy ratownicze 

Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonują następujące specjalistyczne 
grupy ratownicze, tj.: 
� specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego „RZESZÓW 4” 

(dysponuje 3 samochodami w wieku od 5 do 12 lat/normatyw 3 – wg Tabeli 
wyposażenia przyjętej w KW PSP); 

� specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego „SANOK” (dysponuje 3 
samochodami w wieku od 5 do 16 lat, tj. 2 /normatyw 1 - samochód do transportu 
zespołu, brak 1 samochodu ratownictwa wodnego);  

� specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego „SOLINA” (dysponuje 3 
samochodami w wieku od 5 do 16 lat / normatyw 3); 

� specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego „LEŻAJSK” 
(dysponuje 4 samochodami w wieku od 5 do 10 lat/ normatyw 4; 

� specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego „RZESZÓW 2” 
(dysponuje 4 samochodami w wieku od 5 do 10 lat/ normatyw 4,; 

� specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego „RZESZÓW 1” 
(dysponuje 1 samochodem w wieku 8 lat / normatyw 1;  

� specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego „KROSNO” (dysponuje 1 
samochodem w wieku 5 lat / normatyw 1;  

� specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego „RZESZÓW 3” (dysponuje 3 
samochodami w wieku od 2 do 21 lat / normatyw 3); 

� specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza „DĘBICA” (dysponuje 1 
samochodem w wieku 2 lat/ normatyw 1. 

Różnice w wyposażeniu specjalistycznych grup wynikające z norm wprowadzonych 
załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 
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listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek 
organizacyjnych PSP11, a Tabelą wyposażenia przyjętą w KW PSP w Rzeszowie 
wyjaśnił Komendant Wojewódzki PSP wskazując, że aktualnie na wyposażeniu 
jednostek PSP województwa podkarpackiego znajdują się trzy specjalistyczne 
samochody ratownictwa wodnego (jeden średni – w KM PSP w Przemyślu oraz dwa 
lekkie – w KM PSP w Tarnobrzegu i KP PSP w Sanoku). Przedmiotowe pojazdy 
stanowią wyposażenie funkcjonujących na terenie województwa trzech 
specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowego („RZESZÓW 4”, „SANOK” 
oraz „SOLINA”). Taki stan wyposażenia w tego typu pojazdy jest zgodny 
z uzgodnioną w roku 2015 przez Komendanta Głównego PSP „Tabelą wyposażenia 
w sprzęt dla województwa podkarpackiego”. Tak więc na chwilę obecną nie 
występują braki w wyposażeniu przedmiotowych grup w odpowiednie samochody 
ratownicze.  

Obszary chronione dla poszczególnych grup ratowniczych zostały ustalone 
w Komendzie Głównej PSP na podstawie § 5 Rozkazu Nr 19 Komendanta 
Głównego PSP z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie organizacji COO ksrg (pismo KG 
PSP z dnia 15 marca 2019 r., znak: CKR-IV-0754/1-21/19) w sprawie obszarów 
chronionych specjalistycznych grup ratowniczych. 
Wyznaczone obszary chronione były dostępne w wersji graficznej - kolorowych map 
zaprezentowanych w pomieszczeniu Stanowiska Kierowania Podkarpackiego 
Komendanta Wojewódzkiego PSP. 

(akta kontroli str. 260-278, 468-469, 715-717) 
 

6.Analiza zagrożeń i analiza zabezpieczenia operacyjnego województwa  

KW PSP dysponowała w trakcie kontroli „Analizą zagrożeń na obszarze 
województwa podkarpackiego”, zatwierdzoną w lutym 2020 r. Poprzednia analiza 
tego typu obowiązywała od lutego 2019 r.  
W okresie objętym kontrolą KW PSP dysponowała dwoma kolejnymi wersjami 
„Analizy zabezpieczenia operacyjnego województwa podkarpackiego”, tj. Analizą 
zatwierdzoną w dniu 14 maja 2018 r. oraz Analizą zatwierdzoną w dniu 19 marca 
2020 r. W obydwóch cytowanych dokumentach uwzględniono zagadnienia 
wymienione w § 8 ust. 2 i 3 rozporządzenia o ksrg. 
W kolejnych wersjach cytowanych wyżej analiz zabezpieczenia operacyjnego 
województwa uwzględniono zagadnienia wymienione w § 8 ust. 4 i 5 oraz § 10 
rozporządzenia o ksrg. 
„Analiza zabezpieczenia operacyjnego województwa podkarpackiego” z maja 
2018 r. była aktualizowana w dniach 4-8 marca 2019 r. (§ 12 rozporządzenia 
o ksrg). 
Zakres aktualizacji obejmował w szczególności: dane dotyczące rodzaju i skali 
zagrożeń występujących na terenie województwa, stopni zagrożeń poszczególnych 
powiatów, organizacji sieci jednostek ksrg, w tym wyznaczenia zasięgów jednostek 
systemu, gotowości operacyjnej podmiotów systemu. 
W wyniku dokonanej analizy zabezpieczenia operacyjnego województwa 
podkarpackiego KW PSP skierował do Wojewody Podkarpackiego, w dniu 21 
czerwca 2020 r., wnioski wynikające z przedmiotowej analizy. 
Część wniosków obejmowała zagadnienia dotyczące ksrg, w tym konieczność 
włączania do systemu kolejnych jednostek OSP z obszarów województwa 
pozostających poza zasięgiem jednostek ksrg w czasie do 15 minut. Kolejnym 
wnioskiem była m.in. konieczność zapewnienia odpowiedniego przygotowania OSP 

                                                      
11 Dz. U. poz. 1793 
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będących w systemie, w tym w zakresie szkolenia ratowników i doposażenia 
jednostek w sprzęt ratowniczy. 
Komendant Wojewódzki PSP wyjaśnił, w związku z realizacją ww. wniosków, że: 
- w sierpniu 2019 r. na polecenie KG PSP dotyczące sporządzenia analizy 
przyznania dodatkowych etatów dla Państwowej Straży Pożarnej pod kątem m.in. 
utrzymania lub likwidacji istniejących posterunków PSP bądź utworzenia w ich 
miejsce nowych JRG, opracowano stosowny materiał w przedmiotowej sprawie 
odnoszący się do nowo tworzonej JRG Nr 3 w Rzeszowie oraz funkcjonującego 
w Dynowie Posterunku PSP. W przedmiotowym opracowaniu w zakresie 
zasadności utrzymania tegoż posterunku przedłożono wniosek dotyczący 
utworzenia w Dubiecku (powiat przemyski) drugiej w strukturze KM PSP 
w Przemyślu jednostki ratowniczo-gaśniczej, która w celu zapewnienia 
odpowiedniego zabezpieczenia operacyjnego tej części województwa swym 
zasięgiem objęłaby m.in. obszar chroniony przez Posterunek w Dynowie. (pismo 
WR.0754.69.2019 z dnia 14.08.2019 r.). 
- potencjał ratowniczy ksrg na terenie województwa jest systematycznie poszerzany 
poprzez włączanie w jego struktury kolejnych jednostek OSP. W pierwszej 
kolejności włączane są jednostki ujęte w „Planie sieci jednostek OSP 
przewidzianych do włączenia do ksrg w latach 2017-2020”. Plan ten obejmuje 
włączenie do ksrg jednostek z terenu gmin zaliczonych do obszarów o niskim lub 
średnim poziomie zabezpieczenia operacyjnego. Tak więc w przedmiotowym planie 
znajdują się jednostki OSP z obszarów aktualnie pozostających poza zasięgiem 
jednostek ksrg w czasie do 15 minut od chwili zgłoszenia zdarzenia; 
- w celu doposażenia jednostek organizacyjnych PSP woj. podkarpackiego, 
w ramach własnego budżetu (ok. 500 tys. zł rocznie na zakupy inwestycyjne) przy 
dofinansowaniu zewnętrznymi środkami finansowymi pochodzącymi 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie i Marszalka Województwa Podkarpackiego, na wyposażenie jednostek 
organizacyjnych PSP woj. podkarpackiego trafia zakupiony sprzęt specjalistyczny. 
Równocześnie Komenda Główna PSP realizuje projekty współfinansowane ze 
środków UE, z których każdego roku trafiają do jednostek organizacyjnych PSP 
województwa podkarpackiego pojazdy i sprzęt specjalistyczny; 
- w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie 
kontynuowany jest proces doposażenia jednostek OSP z woj. podkarpackiego 
włączonych do ksrg w zestawy hydraulicznych narządzi ratowniczych. W ramach 
dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadania pn. „Zapewnienie gotowości 
bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego” Komenda Wojewódzka PSP każdego roku przeznacza 
kwotę na zakupy inwestycyjne, w tym na zakup hydraulicznych narzędzi 
ratowniczych; 
- z uwagi na występujące w ostatnim okresie czasu braki w wyszkoleniu, zwłaszcza 
w zakresie nabycia uprawnień nurka kierującego pracami podwodnymi występował 
problem z zapewnieniem SGRWN o poziomie gotowości B funkcjonującej na bazie 
jednej JRG. Realizowane w ostatnich latach przez KG PSP szkolenia pozwoliły 
jedynie podnieść i uzupełnić posiadane kwalifikacje nurków. W dalszym ciągu 
występują potrzeby przeszkolenia odpowiedniej liczby ratowników na młodszego 
nurka oraz nurka kierującego pracami podwodnymi. Biorąc pod uwagę aktualny stan 
wyposażenia specjalistycznego JRG w Przemyślu (stanowiącej niejako trzon 
SGRWN „RZESZÓW 4”) do działań w zakresie ratownictwa wodno-nurkowego oraz 
ilość i poziom wyszkolenia ratowników w tym zakresie istnieje możliwość podjęcia 
stosownych działań i wystąpienia do KG PSP o zgodę na utworzenie na bazie JRG 
w Przemyślu SGRWN o poziomie gotowości B; 
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- w obu funkcjonujących na terenie województwa specjalistycznych grupach 
ratownictwa wysokościowego („RZESZÓW 1” oraz „KROSNO”) od wielu lat 
występują potrzeby szkoleniowe – zwłaszcza w zakresie szkoleń ratownika oraz 
starszego ratownika wysokościowego. Potrzeby w tym zakresie są systematycznie 
zgłaszane do Komendy Głównej PSP jako organizatora przedmiotowych szkoleń. 
Niestety z uwagi na brak organizacji tego rodzaju szkoleń, niemożliwym jest ich 
uzupełnienie, co powoduje problemy z zapewnieniem wymaganego dla tych grup 
poziomu gotowości B.  

(akta kontroli str. 18-154, 289-326, 715-721) 
 

7. Wojewódzki plan ratowniczy 

Plan Ratowniczy Województwa Podkarpackiego opracowany został w maju 2018 
roku na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego12. 
W Wojewódzkim Planie Ratowniczym uwzględniono zagadnienia wymienione w § 7 
ust. 2 rozporządzenia o ksrg. W graficznym przedstawieniu obszarów chronionych 
określone zostały obszary, dla których prawdopodobny czas przybycia do zdarzenia 
pierwszych i kolejnych sił i środków podmiotów ksrg wynosił odpowiednio do 8 minut 
i do 15 minut.  
Wojewoda Podkarpacki zatwierdził przedłożony Plan bez uwag. 
Komendant Główny PSP zaopiniował Plan pozytywnie wskazując, w piśmie z dnia 
20 lipca 2018 r., na dwa aspekty, tj.: uszczegółowienie zadań z zakresu ratownictwa 
wysokościowego realizowanego na poziomie podstawowym oraz uzupełnienie 
danych teleadresowych o numery telefonów kontaktowych i numery budynków 
strażnic. 
Zgodnie z treścią § 12 ust. 1 rozporządzenia MSWiA z dnia 3 lipca 2017r. plan 
ratowniczy aktualizowany był, co najmniej raz w roku. Dokonane zmiany w Planie 
dokumentowano w Arkuszu aktualizacji planu.  
Zakres zmian aktualizacyjnych w 2019 roku obejmował: 
− „Zbiór zalecanych zasad i procedur ratowniczych wynikających z zadań 
realizowanych przez podmioty ksrg”, 
− „Dane teleadresowe podmiotów krajowego systemu-ratowniczego z terenu 
województwa podkarpackiego”, 
− „Dane teleadresowe jednostek ochrony przeciwpożarowej niewłączonych do ksrg 
oraz innych podmiotów mogących wspomagać organizację działań ratowniczych”, 
− „Wykaz sił i środków będących na wyposażeniu jednostek PSP oraz jednostek 
OSP województwa podkarpackiego włączonych do krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego oraz OSP spoza ksrg”, 
− „Lokalizacja jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP na terenie województwa oraz 
posterunku JRG PSP Nr 2 w Rzeszowie z zaznaczonymi obszarami działania”, 
− „Sieć jednostek OSP z terenu województwa podkarpackiego włączonych do 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”, 
− „Lokalizacja działających na terenie województwa podkarpackiego 
specjalistycznych grup ratowniczych”. 
Zakres zmian aktualizacyjnych w 2020 roku obejmował: 
− „Dane teleadresowe podmiotów krajowego systemu-ratowniczego z terenu 
województwa podkarpackiego”. 
Wojewódzki plan ratowniczy jest przechowywany w pomieszczeniu Wojewódzkiego 

                                                      
12 Dz. U. poz. 1319 ze zm. 
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Stanowisku Kierowania i jest w praktyce wykorzystywany przez dyżurnych na tym 
stanowisku. 

(akta kontroli str. 327-342, 484-487)  
 
8.Współpraca w warunkach pandemii koronawirusa 

Podkarpackiego Komendant Wojewódzki PSP przekazał komendantom powiatowym 
(miejskim), w dniach 10 i 23 marca 2020 r., dyspozycję dotyczącą przygotowania 
jednostek PSP do działań związanych z wystąpieniem koronawirusa COVID-19. 
Korespondencja zawierała także m.in. dyspozycję Komendanta Głównego PSP w tej 
sprawie przekazaną do KW PSP pismem z dnia 9 marca 2020 r. oraz dyspozycję KW 
PSP z dnia 17 marca 2020 r. o przestrzeganiu reżimu sanitarnego. 
Komendant Wojewódzki PSP określił, pismem z dnia 16 marca 2020 r., zasady 
postępowania jednostek OSP włączonych do ksrg w przypadku działań realizowanych 
przy zagrożeniu koronawirusem. 
Zakres współpracy podmiotów ksrg na terenie województwa z innymi podmiotami 
i organami w warunkach pandemii koronawirusa COVID-19 określał takie działania jak: 
� obsługa Punktów Pomiaru Temperatury zlokalizowanych na przejściach 
granicznych – ścisła współpraca ze Strażą Graniczną, 
� rozstawianie oraz obsługa polowych izb przyjęć przy szpitalach w oparciu 
o sprzęt i urządzenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej – współpraca 
z poszczególnymi szpitalami, 
� pomoc osobom przebywającym w kwarantannie (np. dostarczanie żywności, 
leków) – współpraca z samorządem lokalnym ewentualnie z Policją, 
� ostrzeganie i informowanie ludności o zagrożeniu oraz sposobach postępowania 
– współpraca z samorządem lokalnym, 
� dezynfekcja obiektów użyteczności publicznej – współpraca z samorządem 
lokalnym. 
Zagrożenie związane z pandemią koronawirusa nie miało wpływu na gotowość 
operacyjną jednostek ksrg na obszarze województwa podkarpackiego. Pożądanym 
rozwiązaniem było wprowadzenie w JRG czterozmianowego systemu pełnienia 
służby w stałych zmianach służbowych (24/24), co pozwoliło na utrzymanie 
gotowości operacyjnej jednostek w sytuacji stwierdzenia przypadków zarażenia 
wirusem SARS-CoV-2. 
Z powodu pandemii wystąpiły przypadki absencji ratowników (choroba, kwarantanna, 
opieka, itp.), w tym w okresie 9 marca do 30 czerwca 2020 r. – 305 ratowników PSP 
i 269 strażaków ratowników OSP objętych było kwarantanną domową, 2 ratowników 
z OSP objętych było kwarantanną w miejscu wyznaczonym (7 czerwca 2020 r.)  
 
Działania podjęte celem zabezpieczenia strażaków ksrg w czasie prowadzenia 
działań ratowniczych w warunkach pandemii koronawirusa COVID-19 polegały na: 
� wprowadzeniu do stosowania opracowanych na poziomie wojewódzkim (KW 
PSP) oraz krajowym (KG PSP) zasad prowadzenia działań ratowniczych 
w przypadku występowania zagrożenia, 
� zapewnieniu strażakom PSP dodatkowych środków ochrony indywidualnej oraz 
środków do dezynfekcji zgodnie z wymaganiami zawartymi w stosownych 
wytycznych,  
� przeszkoleniu członków wytypowanych jednostek OSP z w zakresie 
przewidywanych do realizacji zadań oraz sposobu ich wykonania, przy zachowaniu 
obowiązujących zasad, zgodnie z przesłanymi wytycznymi dla jednostek OSP 
włączonych do ksrg. 
W roku 2020 (w okresie od 1 stycznia do 13 lipca) jednostki ksrg województwa 
podkarpackiego podjęły 2 421 interwencji związanych z zagrożeniem 
koronawirusem. 
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Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP wyjaśnił, że z powodu epidemii wystąpiły 
przypadki absencji ratowników (choroba, kwarantanna, opieka, itp.), ale mimo tego nie 
było braków kadrowych w jednostkach i nie było zagrożone wykonywanie ustawowych 
działań ratowniczych.  

(dowód: akta kontroli str. 343-389, 519) 
 

9. Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP wyjaśnił, że występują jeszcze pewne 
trudności w przygotowaniu do działań części jednostek OSP włączonych do ksrg. 
Dotyczą one dwóch głównych obszarów działalności tych jednostek – ograniczenia 
natury osobowej oraz sprzętowej. 
Do najczęściej występujących problemów natury osobowej należy zaliczyć: 
- niedostateczna ilość strażaków posiadających badania lekarskie uprawniające do 
bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych, 
- niedostateczna ilość kierowców posiadających wymagane uprawnienia oraz 
zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych w ruchu, 
- braki w wyszkoleniu, głównie w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej 
pomocy, 
- podejmowanie przez członków jednostek OSP zatrudnienia w zakładach pracy 
zlokalizowanych poza miejscem zamieszkania, a nawet poza obszarem gminy. 
Problem ten jest dodatkowo potęgowany licznymi przypadkami emigracji 
zarobkowej, zwłaszcza ludzi młodych. 
Wszystkie działające w ramach ksrg jednostki OSP na podstawie podpisanych 
stosownych umów-porozumień w zakresie ich funkcjonowania w ramach tego 
systemu, powinny pozostawać w pełnej, całodobowej gotowości przez cały rok. 
Jednak sporządzane analizy dyspozycyjności jednostek OSP z ksrg oraz 
prowadzone inspekcje gotowości operacyjnej wykazały przypadki braku pełnej ich 
gotowości do podejmowania działań ratowniczych spowodowane przedstawionymi 
wyżej czynnikami. Sytuacja ta dotyczy w szczególności dni roboczych w godzinach 
pomiędzy 6.00 a 17.00. 
Natomiast w obszarze wyposażenia do głównych problemów w zakresie 
przygotowania jednostek ksrg do działań należy zaliczyć: 
- pomimo systematycznego doposażania jednostek ksrg w nowe samochody 
ratowniczo-gaśnicze nadal znaczny odsetek średnich i ciężkich samochodów 
użytkowanych przez te jednostki posiada ponad 30 letni okres eksploatacji, 
- w dalszym ciągu 50 jednostek OSP w ksrg nie posiada na swym wyposażeniu 
zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych niezbędnych do podejmowania 
działań podczas wypadków i kolizji w komunikacji drogowej i kolejowej. Powoduje to 
ograniczenia w zapewnieniu jak najkrótszego czasu podjęcia skutecznych działań 
ratowniczych głównie podczas zdarzeń w komunikacji drogowej. Ponadto kolejne 75 
jednostek OSP z ksrg posiada niekompletne zestawy narzędzi hydraulicznych (np. 
pompa i rozpieracz, pompa i nożyco-rozpieracz), co w znacznym stopniu ogranicza 
możliwości prowadzenia przez te jednostki skutecznych działań ratowniczych 
podczas wypadków i kolizji w komunikacji, 
- wyposażenie części jednostek w niedostateczną ilość ubrań oraz obuwia 
specjalnego. 

(akta kontroli str. 414, 504-506)  
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

Komendant Wojewódzki PSP prawidłowo zorganizował siły i środki w ramach ksrg 

Ustalone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 



 

19 

na obszarze województwa podkarpackiego. Opracowane zostały spójne regulacje 
organizacyjne i prawne dotyczące prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych 
przez jednostki ksrg. Opracowana została i bieżąco aktualizowana analiza 
zabezpieczenia operacyjnego województwa podkarpackiego. Działalność ksrg 
opierała się o obowiązujący i na bieżąco aktualizowany plan ratowniczy dla 
województwa podkarpackiego. 
 
2. Wymiana informacji i koordynacja działań jednostek ksrg 
prowadzących działania ratownicze  
 
1. Zasady powiadamiania i współdziałania 

Stosownie do § 4 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia o ksrg zostały opracowane i zatwierdzone 
przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP „Zasady powiadamiania 
służb i podmiotów ratowniczych” (z 2014 r.), które stanowią integralną część „Planu 
ratowniczego województwa podkarpackiego” (zatwierdzonego 20 sierpnia 2020 r.) 
i obejmują zbiór najważniejszych zasad w procesie powiadamiania oraz 
współdziałania - dotyczący wszystkich działań ratowniczych. W dokumencie tym 
zostały wykazane podmioty mogące wspomagać działania jednostek ksrg.  
W Planie uwzględniono zasady współpracy z: Policją, Wydziałem Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego, Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Wojewódzkim 
Inspektorem Ochrony Środowiska, Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii, 
Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, Wojewódzką Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym, Bieszczadzkim Oddziałem 
Straży Granicznej, PGE Dystrybucja S.A. Karpacką Spółką Gazownictwa, GDKIA 
Oddział w Rzeszowie, Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich, Wodnym 
Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, 
Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, PKP Linie Kolejowe S.A., 
Stowarzyszeniem Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT, Samodzielnym 
Publicznym ZOZ w Leżajsku. Ustalone zasady uzgodniono ze współdziałającymi 
podmiotami, co potwierdziły pisemnie w „Arkuszu uzgodnień treści Planu ratowniczego”. 

(akta kontroli str. 331-340, 402-408) 
 

2. Współpraca z jednostkami innych służb 

W przyjętych porozumieniach o współdziałaniu z jednostkami organizacyjnymi innych 
służb i podmiotami ratowniczymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie 
organizacji i prowadzenia działań ratowniczych określono, że współpraca ta 
realizowana będzie na bieżąco w miarę potrzeb. Odbywała się ona także w ramach 
funkcjonowania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w czasie 
wspólnie organizowanych ćwiczeń praktycznych i aplikacyjnych. Krajowy system 
ratowniczo-gaśniczy dodatkowo wspierało 11 niżej wymienionych podmiotów 
z terenu województwa podkarpackiego, które na podstawie podpisanych 
porozumień zadeklarowały współpracę oraz realizację określonych zadań: 
1) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie – w zakresie 
rozpoznawania, zapobiegania oraz przeciwdziałania powstawaniu 
i rozprzestrzenianiu zagrożeń poważnymi awariami; 
2) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – w zakresie współdziałania w trakcie 
prowadzonych działań na obszarach wodnych; 
3) Bieszczadzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - w zakresie 
współdziałania w trakcie prowadzonych działań na obszarach wodnych; 
4) Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu - w zakresie ostrzegania 
i przekazywania informacji oraz przeciwdziałania zagrożeniom w obszarach 
przygranicznych; 

OBSZAR  

 OBSZAR 
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5) Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie – w zakresie ostrzegania 
i przekazywania informacji; 
6) Grupa Bieszczadzka Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego –
w zakresie współdziałania w trakcie prowadzonych działań na obszarach górskich 
i szlakach turystycznych; 
7) Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie – w zakresie zapobiegania 
występowania oraz usuwania skutków zdarzeń powodujących zagrożenie życia, 
zdrowia i bezpieczeństwa ludzi; 
8) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe Region Południe, Filia w Sanoku – w zakresie zapobiegania i likwidacji 
zagrożeń z użyciem śmigłowca LPR; 
9) Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT 
w Rzeszowie – w zakresie działań ratowniczych z użyciem psów ratowniczych; 
10) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie – 
w zakresie współdziałania w trakcie prowadzonych działań na obszarach autostrady 
i dróg ekspresowych; 
11)  25 Brygada Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim – w zakresie 
ratownictwa wysokościowego z użyciem śmigłowców, ratownictwa w transporcie 
lotniczym, ratownictwa wodnego, technicznego i medycznego. 

(akta kontroli str. 391-401) 
 

3. Łączność na potrzeby działań ratowniczych  

Działania ratownicze jednostek ochrony przeciwpożarowej w województwie 
podkarpackim, w tym dla jednostek ksrg zostały zorganizowane w oparciu 
o łączność radiową, przy użyciu sieci radiowych konwencjonalnych (analogowych), 
nieszyfrowanych z wykorzystaniem częstotliwości radiowych przyznanych MSWiA. 
Kanały radiowe przyporządkowano do sieci: wojewódzkiej, krajowej, powiatowych, 
alarmowej, dowodzenia i współdziałania, radiowej sieci retransmisyjnej, sieci 
ratowniczo-gaśniczych, sieci współdziałania jednostek MSWiA, sieci współdziałania 
ze statkami powietrznymi. 
Kierujący działaniami ratowniczymi ma możliwość nawiązania łączności z innymi 
podmiotami biorącymi udział w działaniach przy użyciu sieci współdziałania 
jednostek MSWiA na kanale B112 oraz ze statkami powietrznymi MSWiA 
i śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Lotniczego HEMS na kanale sieci KSWL U02. 
Kanały sieci współdziałania zaprogramowane są w radiotelefonach jednostek ksrg 
według wytycznych Biura Informatyki i Łączności Komendy Głównej PSP.  
Szczegółowe zasady organizacji łączności radiowej zawarte zostały w „Instrukcji 
w sprawie organizacji łączności radiowej”, która określa zasady stosowania środków 
łączności radiowej, organizację łączności radiowej, prowadzenia dokumentacji, 
realizacji szkoleń oraz sposób prowadzenia korespondencji radiowej w jednostkach 
ochrony przeciwpożarowej w tym w jednostkach ksrg. Instrukcja określa również 
zasady nawiązywania łączności radiowej z innymi podmiotami biorącymi udział 
w działaniach ratowniczych (kanał B112 i U02). 
Wojewódzkie Dane Radiowe (WDR) opracowuje, wydaje oraz prowadzi ewidencję 
i rozdział dla podległych jednostek organizacyjnych komórka KW PSP właściwa ds. 
łączności (Wydział Łączności).  
Wyciąg z Danych Radiowych (DRW) – stanowi zbiór informacji niezbędny do 
prowadzenia korespondencji radiowej, przygotowywany na podstawie WDR przez 
komórki organizacyjne ds. łączności na potrzeby abonentów radiowych. 

(akta kontroli str. 409-410) 
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4. System alarmowania jednostek OSP z ksrg 

Niemal wszystkie jednostki OSP na obszarze województwa podkarpackiego 
włączone do ksrg, alarmowane były przy wykorzystaniu systemu selektywnego 
włączania syreny alarmowej, uruchamianego przez dyżurnego stanowiska 
kierowania szczebla powiatowego. Na ogólną liczbę 327 jednostek w ksrg system 
selektywnego alarmowania posiadają 324 jednostki. Dwie OSP (Kraczkowa, powiat 
łańcucki i Komańcza, powiat sanocki) alarmowane były przy wykorzystaniu systemu 
e-Remiza, który również pozwalał służbie dyżurnej stanowiska kierowania PSP 
w sposób zdalny zadysponować daną jednostkę do zdarzenia. Natomiast 
alarmowanie jednostki OSP Tylawa-powiat krośnieński realizowane było w oparciu 
o usługę telefonicznego alarmowania w systemie „Alarmowanie.pl”. 
System alarmowania jednostek włączonych do ksrg zorganizowano bazując na 
sieciach alarmowych z wykorzystaniem systemów selektywnego alarmowania 
działających na obszarze poszczególnych powiatów. System wykorzystuje sygnały 
sterujące wysyłane przez stacje bazowe w lokalizacjach komend PSP szczebla 
powiatowego do zdalnego uruchomienia syren w jednostkach OSP. System 
umożliwiał uzyskanie informacji zwrotnej, czy uruchomienie syreny powiodło się. 
Sieci alarmowe służyły wyłącznie do uruchamiania systemów selektywnego 
alarmowania. 
Sieć alarmowa pracuje w systemie duosimpleksowym na dwóch kanałach radiowych 
specjalnie do tego przeznaczonych bez blokady tonowej CTCSS13. 
 
5. Systemy teleinformatyczne 

Na potrzeby funkcjonowania ksrg na terenie województwa podkarpackiego 
wykorzystywane były w okresie objętym kontrolą następujące systemy 
teleinformatyczne: 
− System Wspomagania Decyzji - służy do ewidencjonowania sił i środków 
ratowniczych oraz ewidencjonowania zdarzeń ratowniczych. 
Parametry funkcjonalne, sposób funkcjonowania w sytuacjach awaryjnych oraz 
sposób utrzymania Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej 
określa (SWD PSP) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 
grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży 
Pożarnej14. 

W trakcie kontroli NIK używany w KW PSP system (SWD PSP) posiadał funkcjonalności 
określone w ww. rozporządzeniu. 
W odniesieniu do danych osobowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KW 
PSP oraz danych o sprzęcie będącym na wyposażeniu KW PSP, dane były 
wprowadzane i aktualizowane w SWD PSP zgodnie z określonymi zasadami przez 
merytorycznych pracowników z właściwych wydziałów KW PSP. 
Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP wyjaśnił, że przedmiotową kwestię regulują 
opracowane we wrześniu 2011 r. w Komendzie Głównej PSP i zatwierdzone przez 
Zastępcę Komendanta Głównego PSP „Zasady wprowadzania danych w Katalogu 
Sił i Środków (KSIS) Systemu Wspomagania Decyzji - Systemy Teleinformatyczne 
(SWD-ST)". Pkt 1 ww. zasad pt. „Zakres wprowadzanych danych oraz osoby 
odpowiedzialne za wprowadzanie i poprawność danych" stanowi, że wprowadzanie 
danych i ich aktualizacja winny być prowadzone przez osoby z komórek 
odpowiedzialnych za te dane, tj.: a) wprowadzanie i modyfikacja danych do KSIS 
dotyczących sprzętu powinna odbywać się przez komórki pionu 

                                                      
13 Termin używany w radiokomunikacji oznaczający system wyłączania blokady szumów odbiornika ciągłym, 
niesłyszalnym tonem. 
14Dz. U. poz. 1723. 
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logistycznego/kwatermistrzowskiego, b) wprowadzanie i modyfikacja danych do 
KSIS dotyczących osób powinna odbywać się przez komórki pionu kadrowego. 
Natomiast aktualizacja danych dotyczących sprzętu powinna odbywać się na 
bieżąco od momentu przyjęcia na stan ewidencyjny. 

KW PSP dysponowała „Zasadami wprowadzania danych w Katalogu Sił i Środków 
(KSIS) SWD – Systemy Teleinformatyczne) zatwierdzonymi przez Komendanta 
Głównego PSP we wrześniu 2011 r. Dokument określał m.in. osoby uprawnione oraz 
częstotliwość (na bieżąco) aktualizacji danych w SWD. 
- System Lokalizacji Pojazdów i Transmisji Danych „SMOK” autorstwa firmy Elte 
GPS - służy do lokalizowania na mapie położenia zastępów ratowniczych 
i rejestrowania parametrów przemieszczania się tych pojazdów w czasie 
wykonywania działań ratowniczych. W system SMOK wyposażona jest jedynie 
część pojazdów ratowniczych PSP. W system wyposażane były pojazdy 
„pierwszego” i „drugiego” wyjazdu, oraz pojazdy znajdujące się w Centralnym 
Odwodzie Operacyjnym (COO), na podstawie pisma Komendanta Głównego PSP 
znak BIŁ-I-0462/1-46/10 z dnia 1 czerwca 2010 r. Wg stanu na dzień 30 września 
2020 r. w system łączności wyposażonych zostało 149 pojazdów. 
 
Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP wyjaśnił, że w celu ujednolicenia typów 
i wyposażenia pojazdów pożarniczych używanych przez JRG PSP do prowadzenia 
działań ratowniczo-gaśniczych w dniu 14 kwietnia 2011 r. Komendant Główny PSP 
wprowadził do stosowania standaryzację wyposażenia pojazdów pożarniczych 
i innych środków transportu15. Z przedmiotowych standardów wyposażenia wynika, 
że odbiornik pozycjonowania satelitarnego (GPS) z zestawem map drogowych 
Polski zwany też terminalem AVL (auto vehiclelocation) stanowi obowiązkowe 
wyposażenie tylko w stosunku do samochodów ratowniczo-gaśniczych 
dysponowanych do zdarzeń w pierwszej kolejności w ramach I rzutu (dot. tylko 
jednego samochodu w JRG) i samochodów lekkich rozpoznawczo-ratowniczych. Na 
terenie województwa podkarpackiego wymaganie w stosunku do wyposażenia 
pojazdów w system lokalizacji położenia jest spełnione. 
Obecnie Komenda Główna PSP prowadzi prace związane z wdrożeniem nowego 
systemu wspomagania decyzji dla jednostek PSP na terenie całego kraju. 
Z przekazanych informacji wynika, że nowobudowany system będzie posiadał 
funkcjonalność lokalizacji pojazdów pożarniczych, dlatego system SMOK nie jest już 
rozwijany. 

(akta kontroli str. 409-414,455-457,505-506) 

 
6. Dokumentowanie w KW PSP działań ratowniczych 

Dokumentowanie działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksrg, w tym 
także przez OSP odbywało się zgodnie z § 32 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ksrg 
oraz wg „Zasad ewidencjonowania zdarzeń w systemie wspomagania decyzji PSP” 
zatwierdzonych przez Komendanta Głównego PSP w dniu 30 sierpnia 2019 r. 
Dokumentacja działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksrg obejmowała 
w szczególności: kartę zdarzenia, informację ze zdarzenia, kartę udzielonej 
kwalifikowanej pierwszej pomocy. 
Karta zdarzenia sporządzana była przez dyżurnego stanowiska kierowania KM/KP 
PSP w systemie informatycznym wspomagania decyzji (SWD-PSP). Natomiast 
pozostałe dwa dokumenty sporządzał kierujący działaniem ratowniczym (KDR), 
z czego informacja ze zdarzenia sporządzana i ewidencjonowana była w ww. 

                                                      
15 Wytyczne KG PSP z 14 kwietnia 2011 r., Wytyczne KG PSP z 30 marca 2015 r. i Wytyczne KG PSP z 14 
lipca 2020 r. 
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systemie. W przypadku, gdy w działaniach ratowniczych brały udział jedynie 
jednostki OSP ksrg, informacja ze zdarzenia sporządzana była przez dyżurnego 
właściwego stanowiska kierowania KM/KP PSP na podstawie informacji 
przekazanych przez kierującego działaniem ratowniczym z jednostki OSP. 
Każdorazowo gdy prowadzone były działania z zakresu udzielania kwalifikowanej 
pierwszej pomocy KDR sporządzał kartę udzielonej kwalifikowanej pierwszej 
pomocy w formie wypełnienia druku wg określonego przez rozporządzenie wzoru. 
Karta udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy wraz z kartą zdarzenia 
i informacją ze zdarzenia przechowywana była również w formie papierowej. 
Powyższe zasady dokumentowania działań ratowniczych obejmowały wszystkie 
zdarzenia bez względu na miejsce ich wystąpienia. 
Na poziomie KW PSP dokumentacja działań ratowniczych obejmowała dokumenty 
wymienione w § 34 ust. 2 i 3 rozporządzenia o ksrg, w tym: zestawienia dobowe 
ilości zdarzeń, informację ze zdarzenia, meldunek o wypadku lekkim ratownika, 
meldunek o wypadkach śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych ratowników, 
w rozumieniu ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym 
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych16, meldunek o wypadku lub 
kolizji pojazdu podmiotu ksrg.  
Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP wydał w dniu 30 października 2012 r. 
Zarządzenie (nr 49/12) w sprawie zmiany zasad funkcjonowania Stanowiska 
Kierowania Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, w którym 
zobowiązał i upoważnił osoby funkcyjne do bieżącej kontroli oraz weryfikacji 
ewidencjonowanych przez Służbę Dyżurną SK PKW PSP danych w SWD PSP. 

(akta kontroli str. 414-437, 504-518) 

 
7. Stanowisko Kierowania Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 
zostało zorganizowane i wyposażone zgodnie z zatwierdzonymi przez 
Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP „Zasadami organizacji 
i funkcjonowania Stanowiska Kierowania Podkarpackiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP” (z dnia 30 października 2012 r.). Zawarte w przedmiotowych 
zasadach wytyczne zapewniały prawidłowe funkcjonowanie stanowiska, 
a stanowisko to spełniało wymagania § 54 ust. 2 rozporządzenia o ksrg 
Obsada stanowiska kierowania, wg stanu na dzień 13 sierpnia 2020 r., składała się 
z 9 oficerów PSP ze stażem służby od 13 do 29 lat (od stopnia mł. kpt do stopnia 
bryg.). Obsada posiadała wymagane kwalifikacje zawodowe oraz dodatkowe 
przeszkolenie do zajmowania stanowisk służbowych. KW PSP dysponowała 
dokumentacją poświadczającą odbycie wymaganych szkoleń, przewidzianych 
w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 
2016 r.17 w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych 
Państwowej Straży Pożarnej oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie stanowisk służbowych 
w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej18. Obsada stanowiska 
kierowania posiadała ukończone szkolenie specjalistyczne, przewidziane 
Programem Szkolenia Obsad Stanowisk Kierowania Państwowej Straży Pożarnej, 
zatwierdzonego w czerwcu 2011 r. przez Komendanta Głównego PSP.  

(akta kontroli str. 421-428, 488-496, 762-777) 

 

                                                      
16 Dz. U. z 2019 r. poz. 1205 ze zm. 
17 Dz. U. poz. 724. 
18 Dz. U. poz. 280. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie 
Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP zapewnił prawidłową organizację 
i wyposażenie Stanowiska Kierowania. Zgodnie z przepisami ustalone zostały 
zasady powiadamiania i współdziałania podmiotów na obszarze województwa 
biorących udział w działaniach ratowniczych. Zapewniony został sprawny system 
łączności i teleinformatyczny pomiędzy KW PSP, a pozostałymi jednostkami ksrg. 
Prawidłowo, zgodnie z obowiązującym wzorem i zasadami ustalonymi przez 
Komendanta Głównego PSP sporządzana była i przechowywana dokumentacja 
dotycząca działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksrg. Na bieżąco 
monitorowany był stan gotowości operacyjnej jednostek ksrg, a także grup 
specjalistycznych. 
 
3. Wyposażenie jednostek oraz wyposażenie i wyszkolenie 
ratowników 
 

1. Stan wyposażenia jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do ksrg 
na obszarze województwa 

W czerwcu 2015 roku Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP przedłożył do 
uzgodnienia przez Komendanta Głównego PSP projekt „Tabeli wyposażenia 
w sprzęt dla województwa podkarpackiego”. Tabelę opracowano w oparciu 
o przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 
2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych 
Państwowej Straży Pożarnej19 (zwane dalej rozporządzeniem w sprawie 
wyposażenia jednostek PSP). W dniu 29 stycznia 2015 roku Podkarpacki 
Komendant Wojewódzki PSP rozkazem nr 55/2015 powołał zespół ds. ustalenia 
tabel wyposażenia, którego zadaniem było ocena i uzgodnienie projektów tabel 
wyposażenia opracowanych przez Komendantów Powiatowych/Miejskich PSP 
województwa podkarpackiego, opracowanie tabeli wyposażenia dla KW PSP 
w Rzeszowie (wraz z Ośrodkiem Szkolenia PSP w Nisku) oraz opracowanie 
projektu tabeli wyposażenia w sprzęt dla województwa podkarpackiego. 
W dniu 19 czerwca 2015 r. Komendant Główny PSP uzgodnił przedmiotową tabelę 
wyposażenia w sprzęt dla województwa podkarpackiego. 
Tabela wyposażenia w sprzęt dla województwa podkarpackiego do dnia 8 lipca 
2020 r. nie była uzgadniana ani aktualizowana, choć KW PSP kompletowała dane 
z poszczególnych komend powiatowych/miejskich. Zaktualizowane tabele 
wyposażenia w sprzęt dla województwa podkarpackiego zostały wysłane do 
Komendy Głównej PSP w dniu 8 października 2020 r., celem uzgodnienia.  
Komenda Główna PSP pismami BT-I-0754/88-1/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. oraz 
BT-I-0754/10-3/20 z dnia 23 kwietnia 2020 r. poinformowała, iż w roku 2020 
planowana jest aktualizacja tabel wyposażenia w sprzęt dla poszczególnych 
województw i szkół PSP. 
W jednostkach organizacyjnych PSP województwa podkarpackiego, wg stanu na 
dzień 30 czerwca 2020 r. eksploatowanych było 528 pojazdów, z czego: 

− 84 szt. – średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych (GBA, GCBA), 

                                                      
19 Dz. U. 2014 poz. 1793. 
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− 48 szt. – średnich i ciężkich samochodów specjalnych (ratownictwa 
wysokościowego (SD, SH), ratownictwa technicznego (SRt, SCRt), ratownictwa 
chemiczno-ekologicznego (SRch-eko), 

− 74 szt. – samochodów operacyjnych (SOp), 
− 27 szt. – samochodów do przewozu osób (SBUS), 
− 30 szt. – samochodów i przyczep do przewozu kontenerów i kontenerów 

specjalnych, 
− 265 szt. – innych pojazdów specjalnych i pomocniczych w tym przyczep. 

 
Dla zapewnienia wyposażenia w sprzęt jednostek organizacyjnych PSP 
województwa podkarpackiego wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. zachodzi 
potrzeba uzupełnienia w następujący sprzęt: 

− Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy – 1 szt. 
− Samochód ratowniczo-gaśniczy terenowy do gaszenia pożarów lasów – 2 szt. 
− Lekki samochód zaopatrzeniowy – 2 szt. 
− Samochód specjalny do przewozu węży tłocznych – 2 szt. 
− Samochód specjalny autocysterna o pojemności środka gaśniczego min. 9 000 

dm3 - 1 szt. 
−  Samochód specjalny ratownictwa medycznego – 5 szt. 
− Kontener specjalny z zapasem pomp do wody zanieczyszczonej – 1 szt. 
− Przyczepa specjalna – 4 szt. 
− Motopompa pożarnicza o wydajności min. 4000 dm3/min.- 1 szt. 
− Pompa do wody zanieczyszczonej o wydajności 6000 dm3/min.- 1 szt. 
− Sprężarka do ładowania butli sprężonym powietrzem – 1 szt. 
− Agregat proszkowy o pojemności środka gaśniczego 50 kg˂mp˂kg 

 
Jednostki OSP w ksrg (327 jednostek) wyposażone zostały w 193 lekkie pojazdy 
ratowniczo – gaśnicze (ok. 20% w wieku do 5 lat), 351 średnich pojazdów 
ratowniczo – gaśniczych (20% do 5 lat), 94 ciężkich pojazdów ratowniczo – 
gaśniczych (11% do 5 lat), 8 drabin i podnośników (wszystkie powyżej 25 lat). 
Nie został zachowany standard minimalnego wyposażenia dla specjalistycznych grup 
ratowniczych20 wskazany w załączniku nr 4 cytowanego wyżej rozporządzenia 
w sprawie wyposażenia jednostek PSP. 
Na dzień 30 czerwca 2020 r. dla zapewnienia normatywnego wyposażenia 
jednostek organizacyjnych PSP województwa podkarpackiego występował brak 3 
szt. pojazdów ratowniczo-gaśniczych (w pojazdach ratownictwa technicznego nie 
występowały braki). 
Jednostki organizacyjne PSP województwa podkarpackiego były corocznie 
doposażone w ramach własnego budżetu - około 500 tys. zł rocznie na zakupy 
inwestycyjne, przy dofinansowaniu zewnętrznymi środkami finansowymi 
pochodzącymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie i Marszałka Województwa Podkarpackiego. 
Komendant Wojewódzki PSP dysponuje zapewnieniem, że Komenda Główna PSP 
realizuje projekty współfinansowane ze środków UE, z których każdego roku trafiają 
do jednostek organizacyjnych PSP województwa podkarpackiego pojazdy i sprzęt 
specjalistyczny. 
Standard minimalnego wyposażenia KW PSP określony w załączniku nr 3 
rozporządzenia w sprawie wyposażenia jednostek PSP został zachowany. Wg 
stanu na 30 czerwca 2020 r. KW PSP posiadała 11 samochodów operacyjnych (wg 
standardu – 6), 2 mikrobusy do przewozu do 9 osób (wg standardu – 1), 1 lekki 

                                                      
20 Opisanych w cz. I pkt 5 niniejszego Wystąpienia pokontrolnego. 
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samochód rozpoznawczo – ratowniczy, po 1 średnim i ciężkim samochodzie 
ratowniczo – gaśniczym oraz 2 lekkie samochody zaopatrzeniowe (zgodnie ze 
standardem). 
Nie został zachowany standard minimalnego wyposażenia w jednostkach OSP 
włączonych do ksrg (wg stanu na 30 czerwca 2020 r.), w tym: w 7 jednostkach brak 
było odpowiedniej ilości ubrań specjalnych; w dwóch brak było odpowiedniej liczby 
aparatów oddechowych; w 125 brak odpowiedniej liczby hydraulicznych narzędzi 
rozpierających; w 1 brak agregatu prądotwórczego; w 5 brak pompy do wody 
zanieczyszczonej; w 1 brak odpowiedniej ilości radiotelefonów nasobnych; w 3 brak 
selektywnego alarmowania; w 32 boksy garażowe nie spełniały standardów; w 3 
jednostkach brak było ogrzewania garażu. 
Komendant Wojewódzki PSP wskazał w wyjaśnieniu na podejmowane działania 
w zakresie braku zachowania standardu minimalnego wyposażenia w jednostkach 
OSP włączonych do ksrg, podając że: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży 
Pożarnej w Rzeszowie, dążąc do optymalnego wyposażenia jednostek OSP 
województwa podkarpackiego włączonych do ksrg w pojazdy, sprzęt i wyposażenie, 
każdego roku podejmuje działania celem pozyskania środków finansowych na 
zakup przedmiotowych pojazdów, sprzętu i wyposażenia. W ostatnich latach (2016-
2019) dla jednostek OSP z terenu województwa podkarpackiego w ramach 
doposażania tych jednostek w pojazdy i sprzęt przeznaczono następujące środki 
finansowe pochodzące z: 1) dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań 
publicznych obejmujących m.in. przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych oraz na zapewnienie gotowości 
bojowej tych jednostek; 2) przekazywane Komendantowi Głównemu PSP przez 
zakłady ubezpieczeń – na podstawie przepisów ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej; 3) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie przeznaczone m.in. na dofinansowanie zakupu samochodów 
pożarniczych; 4) budżetów samorządów lokalnych i budżetów własnych jednostek 
OSP.W ramach tych środków w latach 2016 – 2019 zakupiono i wprowadzono do 
użytkowania przez te jednostki łącznie 114 szt. różnych pojazdów ratowniczych 
i ratowniczo- gaśniczych, w tym 85 szt. dla jednostek włączonych do ksrg i 28 szt. 
dla jednostek spoza systemu. W roku 2020 planowanych jest do zakupu kolejnych 
58 szt. pojazdów ratowniczych i ratowniczo-gaśniczych z przeznaczeniem dla 
jednostek OSP z terenu województwa podkarpackiego. 

(akta kontroli str. 467-468, 483, 497-498, 715-721) 

 

2. Krajowa baza sprzętu specjalistycznego i środków gaśniczych 

Krajowa baza sprzętu specjalistycznego i środków gaśniczych utworzona została 
w województwie podkarpackim na potrzeby działań ratowniczych i jest integralną 
częścią „Tabeli wyposażenia w sprzęt dla województwa podkarpackiego”. 
W skład krajowej bazy sprzętu specjalistycznego i środków gaśniczych wchodzą 
pojazdy ratowniczo-gaśnicze i specjalne oraz sprzęt i środki techniczne z terenu 
województwa podkarpackiego, stanowiące wyposażenie Komend 
Powiatowych/Miejskich PSP i KW PSP, które mogą być dysponowane do działań 
przez stanowiska kierowania komendantów powiatowych/miejskich PSP, 
Stanowisko Kierowania Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, jak 
również przez Stanowisko Kierowania Komendanta Głównego PSP. 
Wyposażenie krajowej bazy sprzętu specjalistycznego i środków gaśniczych nie 
było w pełni zgodne z normą minimalnego wyposażenia bazy. Normę minimalnego 
wyposażenia bazy określa załącznik nr 6 do rozporządzenia w sprawie wyposażenia 
jednostek PSP. 
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Liczba faktycznie posiadanego w bazie sprzętu była mniejsza od liczby z Tabeli 
wyposażenia w następujących przypadkach: brak 2 samochodów dowodzenia 
i łączności (3 wymagane /1 w posiadaniu), brak 1 autocysterny lub przyczepy do 
transportu środka pianotwórczego (3 /2), brak 1 autocysterny lub kontenera ze 
zbiornikiem na wodę (4/3), brak 1 pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności 
min. 6 000 dm3/min (6/5), brak mobilnego zapasu pomp do wody zanieczyszczonej 
(1/0), brak 1 motopompy pożarniczej o wydajności min. 4 000 dm3/min (4/3). 
Aktualizacja wyposażenia krajowej bazy sprzętu specjalistycznego i środków 
gaśniczych następuje nie rzadziej niż raz na pięć lat tak jak „Tabela wyposażenia 
w sprzęt dla województwa podkarpackiego”. 
Krajową bazą sprzętu specjalistycznego i środków gaśniczych zarządzają 
odpowiednio Komendanci Komend, a monitoring i dysponowanie do działań odbywa 
się poprzez stanowiska kierowania komendantów powiatowych/miejskich PSP, 
stanowiska kierowania Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, jak 
również przez stanowisko kierowania Komendanta Głównego PSP. 
W wyjaśnieniu Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP wskazał, że wyposażenie 
krajowej bazy sprzętu specjalistycznego i środków gaśniczych wykorzystywane jest 
w miarę potrzeb w zakresie sił i środków niezbędnych do prowadzenia działań 
ratowniczych i dysponowane jest przez stanowiska kierowania (komendantów 
powiatowych/miejskich PSP, Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, 
Komendanta Głównego PSP). 

W zakresie zapewnienia zgodności wyposażenia krajowej bazy sprzętu 
specjalistycznego i środków gaśniczych - w związku z tym, że przedmiotowa baza 
utworzona została w każdym województwie na potrzeby prowadzenia działań 
ratowniczych, jej wyposażenie stanowi integralną część „Tabeli wyposażenia 
w sprzęt dla województwa podkarpackiego”. Komenda Wojewódzka Państwowej 
Straży Pożarnej w Rzeszowie, dążąc do optymalnego wyposażenia jednostek 
organizacyjnych PSP woj. podkarpackiego w pojazdy, sprzęt i wyposażenie, 
każdego roku podejmuje działania celem pozyskania środków finansowych na 
zakup przedmiotowych pojazdów, sprzętu i wyposażenia. Występujące braki do 
normatywnego wyposażenia bazy to pojazdy wysoce specjalistyczne, których koszt 
zakupu przekracza możliwości finansowe KW PSP.  

(akta kontroli str. 470 -472,497, 715-721) 

3. Przygotowanie strażaków PSP do realizacji czynności ratowniczych we 
wszystkich dziedzinach ratownictwa wymienionych w rozporządzeniu o ksrg 
oraz potrzeby w tym zakresie  

Wg stanu na 30 czerwca 2020 r. liczba przeszkolonych strażaków PSP w obszarze 
szkoleń podstawowych i specjalistycznych oraz potrzeby w tym zakresie 
przedstawiały się następująco: 

- szkolenie podstawowe w zawodzie strażak 649/potrzeby szkoleniowe 11, 
- ratownictwa chemicznego i ekologicznego 334/32, 
- ratownictwa na obszarach wodnych realizowane przez ksrg w zakresie 

podstawowym 126/63, 
- ratownictwa lądowego 167/25, 
- obsady stanowisk kierowania PSP 159/22, 
- szkolenie doskonalące dla strażaków ksrg z zakresu współdziałania z SP ZOZ 

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 1 357/104,  
- kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków PSP 1 241/17, 
- egzamin recertyfikacyjny w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy 1 602/95, 
- inne specjalistyczne szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych 41/48, 
- szkolenia z zakresu metodyki nauczania ratownictwa medycznego w ksrg 5/10. 
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Na terenie województwa podkarpackiego jest 27 jednostek ratowniczo-gaśniczych, 
w każdej z jednostek są trzy zmiany służbowe, na których powinno być, co najmniej 
2 instruktorów doskonalenia zawodowego (zgodnie z „Zasadami organizacji 
doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej” zatwierdzonymi przez 
Komendanta Głównego PSP w dniu 1 grudnia 2016 roku), co daje w sumie 
minimum 162 instruktorów z każdej z ww. dziedzin ratowniczych. 
Stan wyszkolenia instruktorów doskonalenia zawodowego na dzień 30 czerwca 
2020 r. w poszczególnych dziedzinach przedstawiał się następująco: 

- Gaszenie pożarów wewnętrznych 36 / potrzeby szkoleniowe 126; 
- Ratownictwo techniczne 165/0; 
- Ratownictwo chemiczne i ekologiczne 162/0; 
- Ratownictwo wysokościowe 160/2; 
- Ratownictwo na obszarach wodnych 98/64; 
- Ratownictwo lodowe 150/12; 
- Działania poszukiwawczo-ratownicze 165/0. 

 
W kontrolowanym okresie Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP przeprowadzał 
analizę stanu wyszkolenia strażaków PSPW oraz identyfikował potrzeby w tym 
zakresie. Zadania w zakresie uzupełnienia braków w przeszkoleniu strażaków 
realizował Ośrodek Szkolenia w Nisku, którego podstawowym kierunkiem działania 
było szkolenie instruktorów doskonalenia zawodowego z Komend Miejskich 
i Powiatowych PSP. Według obowiązujących „Zasad organizacji doskonalenia 
zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej” każda zmiana służbowa w jednostce 
ratowniczo-gaśniczej powinna mieć przeszkolonych co najmniej po dwóch 
instruktorów doskonalenia zawodowego z cytowanych wyżej dziedzin ratownictwa. 
Na podstawie potrzeb szkoleniowych zgłaszanych przez Komendy Miejskie 
i Powiatowe PSP z woj. podkarpackiego tworzony jest w terminie do 15 grudnia 
„Plan pracy dydaktycznej i ramowy plan doskonalenia zawodowego w Ośrodku 
Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie” na następny rok. Ponadto 
stan wyszkolenia strażaków PSP jest poddawany ciągłej analizie i Ośrodek 
Szkolenia w Nisku w razie uzasadnionych potrzeb realizuje na bieżąco szkolenia 
niezaplanowane w rocznym „Planie pracy dydaktycznej i ramowym planie 
doskonalenia zawodowego …”. 
Ośrodek Szkolenia KW PSP w Rzeszowie w kontrolowanym okresie realizował 
szkolenia specjalistyczne na potrzeby grup specjalistycznych działających na terenie 
województwa w zakresie: 
- ratownictwa chemicznego i ekologicznego (Ośrodek Szkolenia po akredytacji i za 
zgodą KG PSP, zrealizował 1 szkolenie dla 20 strażaków z SGChem-Eko, pod 
nadzorem Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie), 
- ratownictwa wysokościowego, ośrodek zrealizował 1 szkolenie dla 12 ratowników 
wysokościowych z SGRW z użyciem śmigłowca Straży Granicznej RP 
w Huwnikach, pod nadzorem Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. 
 
Potrzeby szkoleniowe grup specjalistycznych określane są na postawie minimalnych 
stanów wyszkolenia wymaganej liczby ratowników, wyznaczonej poziomem 
gotowości określonej w zasadach organizacji poszczególnych dziedzin 
ratowniczych. Na szkolenia specjalistyczne, które nie są realizowane w Ośrodku 
Szkolenia w Nisku, funkcjonariusze specjalistycznych grup kierowani są do Szkół 
PSP i Ośrodków Szkolenia wiodących w danej dziedzinie ratowniczej zgodnie 
z „Zasadami organizacji doskonalenia zawodowego ….”. 
W okresie objętym kontrolą Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP nie 
opracowywał programów szkolenia i doskonalenia zawodowego, natomiast 
organizował doskonalenia i podpisywał każdorazowo rozkaz dotyczący organizacji 
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danej formy doskonalenia zawodowego, obejmujący zatwierdzony „Ramowy plan 
doskonalenia zawodowego”. 
Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP wyjaśnił, że zgodnie z „Zasadami 
organizacji doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej” corocznie 
w terminie do 15 grudnia Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP zatwierdza 
roczne plany doskonalenia specjalistycznych grup ratowniczych PSP 
funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego. 
 
W okresie objętym kontrolą w KW PSP zorganizowane zostało 27 form 
doskonalenia zawodowego z udziałem 563 strażaków, w tym: 
- Doskonalenie zawodowe dla strażaków – nurków z SGRW-N „Rzeszów-4” 
i „Sanok” – zimowe 7 szkoleń / 117 uczestników; 
- Doskonalenie zawodowe dla strażaków – nurków z SGRW-N „Rzeszów-4” 
i „Sanok” – letnie 4/67; 
- Szkolenie przygotowujące do kursu młodszego nurka 1/5; 
- Szkolenie przygotowujące do kursu nurka 2/17; 
- Doskonalenie zawodowe grup specjalistycznych „SGRChem-EkoLeżajsk”, 
„SGRChem-Eko Rzeszów 2” oraz „SGRT Rzeszów 3” 3/81; 
- Doskonalenie zawodowe Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego 
w Nowej Dębie Warsztaty Ratownictwo Drogowe Nowa Dęba 2019 (Komenda 
Miejska PSP w Rzeszowie, Komendy Powiatowe PSP w Mielcu, Stalowej Woli 
i Kolbuszowej) 1/89; 
- Doskonalenie zawodowe dla strażaków – nurków z SGRW-N „Rzeszów-4” 
i „Sanok” – zimowe 7/117; 
- Doskonalenie zawodowe dla strażaków – nurków z SGRW-N „Rzeszów-4” 
i „Sanok” – letnie 4/67; 
- Szkolenie przygotowujące do kursu młodszego nurka 1/5; 
- Szkolenie przygotowujące do kursu nurka 2/17; 
- Doskonalenie zawodowe grup specjalistycznych „SGRChem-EkoLeżajsk”, 
„SGRChem-Eko Rzeszów 2” oraz „SGRT Rzeszów 3” 3/81; 
- Doskonalenie zawodowe Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego 
w Nowej Dębie Warsztaty Ratownictwo drogowe Nowa Dęba 2019 (Komenda 
Miejska PSP w Rzeszowie, Komendy Powiatowe PSP w Mielcu, Stalowej Woli 
i Kolbuszowej) 1/89; 
- Doskonalenie zawodowe stermotorzystów dla pracowników KW PSP 
w Rzeszowie 1/7; 
- Doskonalenie zawodowe nurków instruktorów oraz nurków kierujących pracami 
podwodnymi nt. „Działania ratownicze I poszukiwawcze realizowane na terenie woj. 
podkarpackiego w ostatnich 2 latach – analiza przypadku” 1/19; 
- Doskonalenie zawodowe w zakresie ratownictwa medycznego dla 
funkcjonariuszy KW PSP Rzeszów 4/51; 
- Warsztaty z zakresu „Postępowania z poszkodowanym po urazie” dla 
ratowników medycznych z Komend Miejskich I Powiatowych PSP województwa 
podkarpackiego 1/21; 
- Szkolenie doskonalące dla funkcjonariuszy PSP z zakresu „Przygotowanie 
scenariusza/konspektu do zajęć ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych 
elementów i ich zawartości” 1/59; 
- Warsztaty pn. „Prowadzenie kontroli w oparciu o ustawę z dnia 15 lipca 2011 
roku o kontroli w administracji rządowej” 1/30. 

(akta kontroli str. 478 -481, 499-500, 519, 698) 
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4. Przygotowanie strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do 
ksrg na terenie województwa do realizacji czynności ratowniczych 

Rodzaj szkolenia, liczba przeszkolonych strażaków OSP w ksrg wg stanu na dzień 
30 czerwca 2020 r. oraz potrzeby szkoleniowe strażaków OSP w ksrg wymagane do 
osiągnięcia minimalnego standard wyszkolenia, były następujące: 
- Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP – dla 9178 osób 
zrealizowano / dla 2 zgłoszone potrzeby; 
- Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu OSP ratowniczego – 1966/32; 
- Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym OSP (Dowódców OSP) – 2532/3; 
- Szkolenie Naczelników OSP – 1172/24; 
- Szkolenie Komendantów Gminnych ZOSP RP – 349/8; 
- Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP – 
5023/0; 
- Szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych 
oraz ratownictwa na wodach – 2087/0; 
- Szkolenie doskonalące dla strażaków ksrg z zakresu współdziałania z SP ZOZ 
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (pełne - teoria + praktyka) – 1896/41; 
- Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – 2467/59. 
Na 327 jednostek OSP włączonych do ksrg, wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r., 
minimalny standard wyszkolenia członków OSP spełniony był w 277 jednostkach 
OSP, co stanowiło 85% wszystkich jednostek w ksrg z terenu woj. podkarpackiego. 
Minimalny standard wyszkolenia członków jednostek OSP włączonych do ksrg 
określony została w dokumencie pt. „Analiza potencjału Ratowniczo – Gaśniczego” 
zatwierdzonym do realizacji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w marcu 2011 roku. 
Wg stanu na 30 czerwca 2020 r. standard wyszkolenia jednostek OSP ksrg wg KG 
PSP nie w pełni został zachowany. Liczba jednostek OSP, w którym nie zapewniono 
standardu szkoleniowego wynosiła od 0,1% do 7% i dotyczyła szkoleń w zakresie: 
- podstawowym - 2 jednostki, a w 325 standard zachowany, 
- bhp – odpowiednio -18/309, 
- kierowcy konserwatora sprzętu -18/309, 
- dowódcy – 3/324, 
- naczelnika – 20/307, 
- kwalifikowanej pierwszej pomocy – 25/302, 
- zabezpieczenia lądowania/współpracy z LPR – 23/311. 
Analizy stopnia wyszkolenia strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej 
włączonych do ksrg były przedmiotem inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów 
ksrg, prowadzonej przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. 
Komendant Wojewódzki PSP przyjął jako normę następującą liczbę inspekcji 
gotowości operacyjnej jednostek z ksrg: na Stanowisku Kierowania KP/KM – 1 
inspekcja na rok; w jrg – 1 inspekcja na rok; w OSP z ksrg – 1 jednostka z powiatu 
na rok; w pododdziałach Centralnego Odwodu Operacyjnego – 50% stanu Odwodu 
na rok. W trakcie prowadzonych inspekcji kontrolowano stan osobowy kontrolowanej 
jednostki, w tym: dokumentację potwierdzającą posiadanie aktualnych badań 
lekarskich; dokumentację potwierdzającą wyszkolenie członków OSP; aktualne 
zaświadczenia o ukończeniu kursu KPP. 
W roku 2019 przeprowadzono 21 inspekcji jednostek włączonych do ksrg – 
realizując założony plan, a w roku 2020 nie powoływano zespołu inspekcyjnego 
w związku z wstrzymaniem realizacji inspekcji ze względu na pandemię – pismo 
Komendanta Głównego PSP z dnia 9 marca 2020 r. 
W sprawozdaniu z inspekcji nie formułowano uwag w zakresie wyszkolenia 
strażaków. 
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„Plany pracy dydaktycznej i ramowe plany doskonalenia zawodowego w Ośrodku 
Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie” przygotowywane przez 
Ośrodek Szkolenia w Nisku na lata 2019-2020 zawierały analizę stopnia 
wyszkolenia strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do ksrg 
i m.in. na tej podstawie przygotowywano plan pracy Ośrodka uwzględniający 
zapotrzebowanie na dany rodzaj szkolenia. 
Komendant Wojewódzki PSP wyjaśnił, że celem uzupełniania braków w wyszkoleniu 
Komendy Miejskie i Powiatowe PSP województwa podkarpackiego prowadzą 
bieżącą analizę wyszkolenia i potrzeb szkoleniowych strażaków ratowników OSP 
i na tej podstawie realizują niezbędne szkolenia będące w ich kompetencji zgodnie 
z „Zasadami organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych 
biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonymi w dniu 17 
listopada 2015 roku przez Komendanta Głównego PSP. Szkolenia strażaków 
ratowników OSP zaplanowane, jak również będące w trakcie realizacji, a wynikające 
z potrzeb spełnienia minimalnego standardu wyszkolenia zostały zawieszone do 
odwołania ze względu na panującą pandemię wirusa COVID-19. 

(dowód: akta kontroli str. 478 -482, 501-502, 519, 520-540, 698, 723-724) 
 

5. Organizowane w KW PSP szkolenie strażaków jednostek ochrony 
przeciwpożarowej włączonych do ksrg w okresie objętym kontrolą 

W okresie objętym kontrolą szkolenia strażaków jednostek ochrony 
przeciwpożarowej włączonych do ksrg realizowane były przede wszystkim na 
obiektach i sprzęcie Komend Miejskich i Powiatowych PSP z terenu województwa 
oraz na obiekcie i sprzęcie Ośrodka Szkolenia w Nisku. 
Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP dysponował adekwatną do potrzeb 
szkoleniowych bazą kwaterunkową, dydaktyczną, szkoleniową i sportową 
zlokalizowaną w Ośrodku Szkoleniowym w Nisku i na Poligonie Szkoleń Wodnych 
w Polańczyku (podległym Ośrodkowi w Nisku, bez stałej kadry na Poligonie). Baza 
kwaterunkowa stanowiła łącznie 40 miejsc, 9 sal sypialnych w Ośrodku 
Szkoleniowym. Baza dydaktyczna obejmowała 80 miejsc wykładowych 
zlokalizowanych w 2 salach powyżej 25 osób. Biblioteki w 27 jednostkach 
ratowniczo – gaśniczych komend miejskich i powiatowych PSP oraz w KW PSP 
oraz e- biblioteka w Ośrodku Szkoleniowym i baza materiałów ze szkoleń na 
serwerze FTP KW PSP. Bazę szkoleniową stanowiło: 
- 15 stanowisk (obiektów) do zajęć symulacyjnych w Ośrodku Szkoleniowym 
w pomieszczeniach zamkniętych i w terenie otwartym; 
- 2 poligony strażackie (Ośrodek Nisko, Polańczyk). 
Bazę sportową stanowiły: siłownie (1 w Ośrodku i 27 w innych jednostkach 
powiatowych), boisko do piłki siatkowej (1 2 Ośrodku i 12 w jednostkach), do piłki 
nożnej (2 w Ośrodku i 6 w jednostkach).  
Bazę szkoleniową Ośrodka Szkoleniowego w Nisku stanowiły: 
- poligon strażacki wyposażony m.in. w 15 stanowisk (obiektów) do zajęć 
symulacyjnych, w pomieszczeniach zamkniętych i w terenie otwartym, w tym: 
symulator do nauki i doskonalenia gaszenia pożarów wewnętrznych (1), komora 
dymowa ze ścieżką treningową (1), wspinalnia (3), stanowisko do nauki przecinania 
metalu i drewna (3), plac manewrowy do ratownictwa technicznego i drogowego (2), 
stanowisko samochód ciężarowy cysterna (2) oraz pojazdy osobowe i dostawcze do 
ćwiczeń (75), samoloty do ćwiczeń m.in. ewakuacji (2), budynek ćwiczebny - 
katastrofy budowlane (z tunelem i gruzowiskiem), stanowisko – platforma nad 
studnią do ćwiczeń z użyciem trójnogu, stanowisko do uszczelniania wycieków 
substancji niebezpiecznych, stanowisko – autobus do ratownictwa podczas zdarzeń 
masowych,  
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- sala edukacyjna dla dzieci „Ognik” (w jednej z sal wykładowych) z zapleczem - 2 
pomieszczenia z wyposażeniem (kuchnia, kominek elektryczny, radio, monitor, 
wytwornica dymu, akwarium z czujką dymu) do szkolenia i ćwiczeń prewencyjnych 
oraz ewakuacyjnych dla dzieci. 
Baza sportowa stanowiła: siłownia (1 w Ośrodku Szkolenia w Nisku), 1 boisko do 
piłki siatkowej, 2 boiska do piłki nożnej.  
Ośrodek Szkolenia w Nisku wyposażony był w niezbędny sprzęt naukowo – 
dydaktyczny wykorzystywany do szkolenia strażaków, tj. m.in.: komputery w salach 
wykładowych (2), projektory wizyjne (2), telewizory (2), urządzenia nagłaśniające 
(2), oraz zestaw hydrauliczny (2 kpl.), zestaw podpór do stabilizacji samochodów 
STAB-FAST (2 szt.), zestaw zabezpieczający poduszki Air-Bag (1 kpl.), akwarium 
Gielssonado symulacji zapłonu gazów (1 szt.), trenażer ogniowy Egeria TG-6 
(1 kpl.), myjka ultradźwiękowa (2 szt.), eksplozymetr (1 szt.), pirometr (1 szt.), 
kamizelka ratunkowa (11 szt.), kamizelka ratunkowa STRAŻ (12 szt.), przyczepka 
do przewozu łodzi desantowej (1 szt.), przyczepka do przewozu pontonów (1 szt.), 
przyczepka towarowa STIM (2 szt.), przyczepa laweta do przewozu samochodów 
(1 szt.), radiostacja nasobna GP 360 (14 szt.), defibrylator terapeutyczny (1 szt.), 
defibrylatory szkoleniowe (3 szt.), fantomy (15 szt.), torby z szynami Kramera 
(4 kpl.), deski ortopedyczne (2 szt.), zestaw Triage (1 kpl.), kamizelki ratownicze 
KED (2 szt.), torby medyczne PSP R 1 (3 szt.), piły spalinowe (15 szt.), motopompy 
i pompy (7 szt.), agregaty prądotwórcze (6 szt.), młot udarowy elektryczny (1 szt.), 
agregat oddymiający (2 szt.), sprzęt pneumatyczny niskiego i wysokiego 
podnoszenia (po 1 kpl.), zestaw do uszczelniania wycieków (1 kpl.), ponton (2 szt.), 
silniki zaburtowe (2 szt. - JOHNSON 30, MERCURY 25), sanie lodowe (1 kpl.), 
kamery termowizyjne (2 szt.), piła ratownicza (szablasta) Milwaukee (1 szt.), ubrania 
gazoszczelne (4 szt.), namiot techniczny NS-64 (1 kpl.), namiot 3x6 + obciążniki 
(4 kpl.), namiot 6x12 (1 kpl.), namiot parasol (2 szt.), łódź ratownicza wiosłowa BL-2 
i BL-3 (2 szt.), łódź płaskodenna z silnikiem zaburtowym EVINRUDE z przyczepką. 
Na wyposażeniu technicznym Ośrodka było ponadto: 3 samochody ratowniczo-
gaśnicze, 6 samochodów operacyjnych, mikrociągnik rolniczy (quad), autobus do 
przewozu słuchaczy, ciągnik ze skrzynią balastową i osprzętem widłowym do 
transportowania elementów ciężkich oraz pługiem do śniegu. 

(akta kontroli str. 473-477, 484-487, 699-714) 
 
Wszyscy wykładowcy i instruktorzy z Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej 
PSP (w liczbie 10 osób), którzy realizowali zajęcia dydaktyczne na szkoleniach 
OSP, posiadali wymagane przepisami przygotowanie pedagogiczne. W przypadku 
niektórych szkoleń (np. szkolenia doskonalącego dla strażaków ksrg z zakresu 
współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, zajęcia z wydawania 
sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na 
drodze w ramach szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP, 
angażowano również zewnętrznych wykładowców – ratowników medycznych LPR 
i funkcjonariuszy Policji). 
Przeprowadzone w latach 2019 – 2020 szkolenia członków OSP z terenu 
województwa podkarpackiego zorganizowane były zgodnie z „Zasadami organizacji 
szkoleń członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział 
w działaniach ratowniczych” zatwierdzonymi w 2015 r. przez Komendanta Głównego 
PSP.  
W okresie od stycznia 2017 r. szkolenia podstawowe ratowników OSP realizowane 
były w części teoretycznej z wykorzystaniem platformy e-learningowej, stworzonej 
i administrowanej przez Ośrodek Szkolenia w Nisku. W okresie od 1 stycznia 
2019 roku do 30 czerwca 2020 roku zrealizowano z wykorzystaniem platformy 
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e-learningowej 49 szkoleń podstawowych strażaków ratowników OSP, w trakcie 
realizacji pozostaje 27 szkoleń. 
Szkolenia podstawowe strażaków ratowników OSP, szkolenia kierowców 
konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP oraz za zgodą komendanta 
wojewódzkiego szkolenia dowódcze OSP realizowane były na podstawie potrzeb 
w powiatach przez Komendy Miejskie i Powiatowe PSP (bez angażowania Ośrodka 
w Nisku).  
W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku Komendy Miejskie 
i Powiatowe PSP województwa podkarpackiego zrealizowały 124 szkolenia dla 
2 959 strażaków ratowników OSP, w tym 1 201 ratowników z jednostek włączonych 
do ksrg, wg następującego zakresu: 
- Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP – 49 szkoleń / 1 492 
uczestników z OSP ogółem / 527 uczestników z OSP z ksrg; 
- Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu OSP ratowniczego – 11/322/155; 
- Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym OSP (Dowódców OSP) – 
41/686/323; 
- Szkolenie Naczelników OSP – 7/122/61; 
- Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP – 
13/299/97; 
- Szkolenie doskonalące dla strażaków ksrg z zakresu współdziałania z SP ZOZ 
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (pełne - teoria + praktyka) – 3/38/38. 
W roku bieżącym (2020) w trakcie realizacji było 27 szkoleń podstawowych 
strażaków ratowników OSP, które zostały zawieszone ze względu na panującą 
pandemię wirusa COVID-19. 
Szkolenia dla ratowników OSP Ośrodek Szkolenia realizował zgodnie z potrzebami 
oraz w celu otrzymania standardu wyszkolenia - 4 ratowników w jednostce OSP 
w ksrg - szkolenia specjalistyczne z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze 
Pogotowie Ratunkowe z realizacją ćwiczeń w bazie HEMS w Sanoku. 
Ośrodek Szkolenia przede wszystkim realizował szkolenia dla strażaków PSP 
i w latach 2017-2019 realizował na polecenie KG PSP m.in. szkolenia dla 563 
instruktorów doskonalenia zawodowego z poszczególnych dziedzin ratownictwa do 
standardu 2 instruktorów z każdej dziedziny na każdej zmianie służbowej JRG.  
W kwestii szkoleń dla ratownictwa wodnego Komendant Wojewódzki PSP wyjaśnił, 
że szkolenia te mogą być organizowane i realizowane przez szkoły Państwowej 
Straży Pożarnej oraz ośrodki szkolenia w komendach wojewódzkich Państwowej 
Straży Pożarnej. Minimalny, wymagany „Zasadami organizacji doskonalenia 
zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej" poziom wyszkolenia to dwóch 
instruktorów doskonalenia zawodowego na każdej zmianie służbowej. 
W województwie podkarpackim w 27 JRG potrzeba w sumie co najmniej 162 
instruktorów. Działalność Ośrodka Szkolenia w Nisku skoncentrowana była na 
szkoleniu instruktorów doskonalenia zawodowego ze wszystkich dziedzin 
ratowniczych w celu osiągnięcia minimalnego poziomu wyszkolenia na każdej 
zmianie służbowej. W zakresie ratownictwa na obszarach wodnych w zakresie 
podstawowym przeszkolono dotychczas 98 funkcjonariuszy PSP, więc do 
przeszkolenia w tym zakresie pozostało co najmniej 64 funkcjonariuszy. Na bieżący 
rok zaplanowano w okresie od kwietnia do lipca 7 szkoleń z ratownictwa na 
obszarach wodnych w zakresie podstawowym, natomiast w związku z epidemią 
koronawirusa realizacja wszystkich szkoleń została zawieszona. Po zrealizowaniu 
potrzeb szkoleniowych w zakresie podstawowym we wszystkich dziedzinach 
ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej, realizowane będą w tym zakresie 
potrzeby jednostek OSP zgłaszane przez poszczególne komendy miejskie 
i powiatowe PSP z terenu województwa. 

(akta kontroli str. 486, 473 –477,503) 



 

34 

 
W zakresie ewentualnych - innych niż PSP organizatorów szkolenia strażaków OSP, 
Komendant Wojewódzki wyjaśnił, że dokumentem regulującym zasady prowadzenia 
szkoleń strażaków OSP są zatwierdzone w 2015 r. przez Komendanta Głównego 
PSP „Zasady organizacji szkoleń członków ochotniczych straży pożarnych 
biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”. Rozdział III zasad pn. 
„Podmioty uprawnione do nadzoru i realizacji szkoleń”, stanowi, że: organizatorem 
szkoleń realizowanych na poziomie podstawowym strażaków ratowników OSP są 
komendy powiatowe/miejskie PSP; dopuszcza się organizowanie szkoleń poziomu 
podstawowego strażaków ratowników OSP przez szkoły i komendy wojewódzkie 
PSP; szkolenia realizowane na poziomie specjalistycznym w zakresie podstawowym 
strażaków ratowników OSP organizowane są w oparciu o programy zatwierdzone 
przez Komendanta Głównego PSP prowadzone są przez szkoły i komendy 
wojewódzkie PSP. (…) Z powyższych regulacji wynika, że w zakresie przygotowania 
do realizacji zadań strażaka-ratownika organizatorem szkoleń nie może być urząd 
gminy lecz komenda wojewódzka PSP lub szkoły PSP oraz właściwa terytorialnie 
komenda powiatowa/miejska PSP. Pozostałe kwalifikacje i uprawnienia przydatne 
strażakowi OSP mogą być nabywane w drodze szkoleń cywilnych, realizowanych 
przez podmioty zewnętrzne wg odrębnych przepisów. 

(akta kontroli str. 715-721) 
6. Wojewódzkie ćwiczenia ratownicze 

W kontrolowanym okresie zorganizowano i przeprowadzono na terenie 
województwa podkarpackiego jedno ćwiczenie krajowe oraz pięć wojewódzkich 
ćwiczeń ratowniczych z udziałem wytypowanych sił i środków jednostek ochrony 
przeciwpożarowej, organów administracji samorządowej (struktury zarządzania 
kryzysowego), służb inspekcji i straży współdziałających w czasie działań 
ratowniczych (jednostki PRM, Policja, PCK, Lasy Państwowe, Centrum Informacji 
Kryzysowej w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, PKP, Straż 
Ochrony Kolei, Straż Graniczna). 
Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP wyjaśnił, że z uwagi na występowanie 
zagrożenia epidemiologicznego ze strony COVID-19, zaplanowane na I półrocze br. 
ćwiczenie wojewódzkie nie odbyło się ze względu na wprowadzone przez 
Komendanta Głównego obostrzenia w zakresie funkcjonowania jednostek PSP. 
Zorganizowane ćwiczenia miały następujące kryptonimy i założenia: 
- ćwiczenia krajowe „PODKARPACIE 2019” (na terenie powiatu leżajskiego), 
w ćwiczeniu uczestniczyły: 
1) siły i środki Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji; 
2) Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji z Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Rzeszowie; 
3) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie; 
4) Główny Inspektorat Ochrony Środowiska - Centralne Laboratorium Badawcze 
Oddział w Rzeszowie; 
5) Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża; 
6) Zespoły Państwowego Ratownictwa Medycznego. 
Celem głównym ćwiczeń było ustalenie stopnia przygotowania sił i środków 
centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do 
zwalczania skutków zdarzeń długotrwałych i o dużych rozmiarach powstałych 
w wyniku wystąpienia zagrożenia terrorystycznego, wymagających udziału 
specjalistycznych grup ratowniczych (ratownictwa wodno-nurkowego, chemiczno-
ekologicznego, technicznego i wysokościowego). 
- ćwiczenia „MIELEC 2019” (na terenie powiatu mieleckiego - m. Otałęż, rozkaz nr 
100/2019 KW PSP z dnia 6 maja 2019 r.), moduł pomp wysokiej wydajności „HCP 
Rzeszów”. Scenariusz ćwiczenia zakładał: likwidację zagrożeń powstałych w wyniku 
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powodzi w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej. 
- ćwiczenia „NISKO 2019” (na terenie powiatu niżańskiego, rozkaz nr 98/2019 KW 
PSP z dnia 6 maja 2019 r.). W założeniu: pożar lasu, ratownictwo wodne, 
ratownictwo techniczne. 
- ćwiczenia „ROPCZYCE 2019” (na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego, 
rozkaz nr 114/2019 KW PSP z dnia 28 maja 2019 r.). W założeniu: ratownictwo 
wodne i powodziowe, pożar budynków gospodarczo-hodowlanych, ratownictwo 
medyczne. 
- ćwiczenia „LUBACZÓW 2019” (na terenie powiatu lubaczowskiego, rozkaz nr 
158/2019 KW PSP z dnia 20 sierpnia 2019 r.). W założeniu: pożar składu siarki, 
katastrofa w transporcie kolejowym. 
- ćwiczenia „LESKO 2019” (na terenie Zalewu Solina, rozkaz nr 180/2019 KW PSP 
z dnia 16 września 2019 r.). W założeniu: pożar na statku pasażerskim Białej Floty, 
pożar transformatora blokowego na terenie Zespołu Elektrowni. W obu przypadkach 
założeniem była budowa układów pompowo-wężowych zaopatrzenia wodnego 
w oparciu o możliwości taktyczno-techniczne plutonu wsparcia kompanii gaśniczej 
COO „RESOVIA”. 
W każdym przypadku organizowanych ćwiczeń prowadzona była dokumentacja, 
w tym: ogólne założenia ćwiczeń, temat ćwiczeń, cele ćwiczeń, metoda realizacji 
ćwiczeń, termin, organizatorzy, harmonogram przebiegu ćwiczeń, kierownik 
ćwiczeń. Dokumentacja była zatwierdzana przez Komendanta Wojewódzkiego PSP. 
We wszystkich 5 przypadkach ćwiczeń sporządzone zostały przez kierowników 
ćwiczeń sprawozdania ćwiczeń, przekazane Komendantowi Wojewódzkiemu PSP.  
W ramach sprawozdania z ćwiczeń z udziałem pododdziałów centralnego odwodu 
operacyjnego sporządzane były wnioski z realizowanych ćwiczeń, które następnie 
przesyłane zostały do Komendy Głównej PSP oraz omówione na naradzie 
służbowej w Polańczyku, w dniach 11-12 grudnia 2019 r.  
Treść wniosków to:  
- niewłaściwa organizacja działań ratowniczych: brak podziału terenu akcji na 
odcinki bojowe, brak zorganizowania punku przyjęcia sił i środków, brak 
wykorzystania samochodów SLRr jako samochodu dowodzenia i łączności na 
potrzeby kierującego działaniem ratowniczym; 

- niewłaściwe sprawianie linii wężowych (węże nie w pełni rozwinięte 
i pozaginane) co powodowało znaczne straty w wydajności, głównie na liniach 
zasilających; 
- nie przestrzeganie zasad BHP podczas prowadzenia działań - praca 
prądowników bez kominiarek oraz rękawic (dot. głównie strażaków OSP), praca 
ratowników na linii brzegowej (podczas budowy punktów czerpania wody) bez 
odpowiedniego zabezpieczenia (brak kamizelek ratunkowych, podawanie prądów 
gaśniczych tylko przez jednego prądownika (bez asekuracji); 
- niezachowana odpowiednia przejezdność dróg dojazdowych do miejsca 
prowadzonych działań, co utrudniało lub uniemożliwiało manewrowanie 
samochodami ratowniczo-gaśniczymi; 
- brak odpowiednich umiejętności podczas przepompowywania wody na duże 
odległości przez kierowców-operatorów (zwłaszcza z jednostek OSP), co 
powodowało zakłócenia w nieprzerwanym podawaniu wody; 
- niewłaściwy dobór pojazdów do budowy linii zasilającej przy zastosowaniu 
metody przepompowywania oraz brak odpowiedniej koordynacji pomiędzy 
poszczególnymi pojazdami podczas przepompowywania wody (wykorzystywanie 
samochodów o niskich parametrach autopomp), co powodowało utrudnienia 
w zapewnieniu ciągłości podawania środka gaśniczego na duże odległości. 
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Sformułowano także generalny wniosek, iż przeprowadzone ćwiczenia wykazały 
potrzebę doposażenia jednostek ratowniczo-gaśniczych w mostki przejazdowe na 
węże W-110 oraz zasadność wyposażenia JRG w przyczepki wężowe z wężami 
tłocznymi W-75 lub W-110. 
Komendant Wojewódzki PSP przekazał, w dniu 3 stycznia 2020 r., do Dyrektora 
Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP, 
sprawozdanie z realizacji rocznego planu ćwiczeń pododdziałów COO realizowanych 
przez KW PSP w Rzeszowie zawierające wnioski: a) doposażyć wiertnicę stanowiącą 
wyposażenie grupy w brakujące elementy, b) nawiązać trwały kontakt szkoleniowy ze 
służbami ratowniczymi sił zbrojnych RP w szczególności z zakresu ratownictwa 
medycznego i współdziałania ze statkami powietrznymi, c) zwiększyć zapas paliwa do 
sprzętu silnikowego wchodzącego w skład pododdziału (na 36 godzin pracy). 
Sporządzone zostało także sprawozdanie z pełnej realizacji ww wniosków. 
Wojewódzkie ćwiczenia ratownicze organizowane były w oparciu o roczne plany 
ćwiczeń sporządzane przez Wydział Operacyjny Komendy Wojewódzkiej PSP. 
W trakcie organizowanych corocznie narad służbowych pionu operacyjnego z terenu 
województwa dokonywane było podsumowanie zrealizowanych w danym roku 
ćwiczeń, z uwzględnieniem najczęściej stwierdzanych błędów w czasie 
poszczególnych ćwiczeń. Podsumowanie ćwiczeń za rok 2019, wraz 
z formułowaniem wniosków, odbyło się na omawianej wyżej naradzie służbowej 
w Polańczyku. 
Komendant Wojewódzki prowadził udokumentowany „Monitoring procesu 
analitycznego”, zgodnie z „Zasadami analizowania zdarzeń dla jednostek 
organizacyjnych PSP” zatwierdzonymi przez Komendanta Głównego PSP w roku 2013. 
Jednocześnie egzekwował realizację przez podległe jednostki wniosków 
sformułowanych w wyniku analizy działań ratowniczych.  
Podczas narady pionu operacyjnego, która odbyła się w dniach 11-12 grudnia 
2019 r. Komendant Wojewódzki zobligował komendantów miejskich i powiatowych 
PSP z terenu województwa do realizacji na bieżąco wniosków wynikających ze 
sporządzonych analiz między innymi poprzez proces doskonalenia zawodowego 
i ćwiczenia praktyczne. Zgodnie z „Zasadami analizowania zdarzeń ….” wnioski 
dotyczyły: przedsięwzięć podnoszących skuteczność działań; propozycji 
ewentualnych zmian zasad i procedur; propozycji ewentualnych zmian przepisów – 
do realizacji i monitorowania w pracy bieżącej. 

(akta kontroli str. 541-654, 726-746) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 
Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP podejmował działania z uwzględnieniem 
potrzeb, w zakresie zadań szkoleniowych dotyczących ratownictwa, przeznaczając 
odpowiednie środki na infrastrukturę i wyposażenie Ośrodka Szkoleniowego KW 
PSP. Zapewnił standard wyszkolenia jednostek OSP ksrg zatwierdzony przez KG 
PSP, umożliwiający sprawne prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych. 

 
4. Sprawowanie przez komendanta wojewódzkiego PSP nadzoru 
nad ksrg na terenie województwa  
 
1. W 2019 r. Zespół inspekcyjny Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 
(powołany upoważnieniem nr 2/2019Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego 
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PSP z dnia 15 stycznia 2019 r.21) przeprowadził inspekcje gotowości operacyjnej 29 
jednostek ratowniczo gaśniczych PSP (100% ogółem) oraz 22 stanowisk kierowania 
komendantów miejskich i powiatowych PSP (100% ogółem), 5 pododdziałów 
centralnego odwodu operacyjnego PSP oraz 21 jednostek OSP włączonych do ksrg. 
Zakres inspekcji obejmował tematykę prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych, 
weryfikowaną podczas sprawdzenia wiedzy teoretycznej (JRG i stanowiskach 
kierowania) i praktycznej (stanowiska kierowania, JRG i OSP). 
Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP wskazał, że nie zostały opracowane 
wytyczne dotyczące zasad przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej. 
Wyjaśnił, że inspekcje te prowadzone są w oparciu o wytyczne Komendanta 
Głównego PSP. 
W KW PSP prowadzone były ewidencje planowanych (harmonogramy) i dokonanych 
inspekcji gotowości operacyjnej.  
W okresie objętym kontrolą nie organizowano doskonalenia zawodowego dla członków 
zespołów inspekcyjnych. 
Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP wyjaśnił, że każdy z członków zespołu 
inspekcyjnego prowadził proces samodoskonalenia w oparciu o „Metodykę Oceny 
Gotowości Operacyjnej”, która jest załącznikiem Nr 4 do zarządzenia nr 10 
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 28 grudnia 2017 r.  
Pytania sprawdzające i założenia taktyczne wykorzystywane w inspekcjach były 
aktualizowane. Ostatnia zmiana pytań w testach wiedzy teoretycznej dla JRG miała 
miejsce w roku 2019 (obowiązywały od 1 stycznia). Testy te tworzone były w oparciu 
o sporządzoną przez KG PSP bazę pytań z podziałem na: dowódców PSP, 
kierowców PSP, ratowników PSP, służby dyżurnej stanowiska kierowania oraz 
kierowców OSP, ratowników OSP i dowódców OSP.  
Brak było opracowanych, gotowych założeń do ćwiczeń praktycznych realizowanych 
w ramach inspekcji gotowości operacyjnej.  
Brak było opracowanych, gotowych zestawów realizowanych w ramach inspekcji 
ćwiczeń aplikacyjnych dla służb dyżurnych SK KM/KP PSP. 
Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP wyjaśnił, że każdorazowo założenie do 
ćwiczeń jest dostosowywane do wielkości zmiany służbowej danej jednostki, stanu 
jej wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz możliwości realizacji danego 
założenia w oparciu o infrastrukturę inspekcjonowanej jednostki. 
W odniesieniu do inspekcji stanowisk kierowania PSP testy wiedzy teoretycznej 
również tworzone są w oparciu o bazę KG PSP. Modyfikacja testów 
przeprowadzona była w roku 2019. 

(akta kontroli str. 519, 520-540, 655-664, 723-725) 
 
W przypadku stwierdzenia w czasie inspekcji poważnych uchybień kierowane były - 
do właściwego terenowo organu samorządowego, właściwego terenowo 
komendanta miejskiego/powiatowego PSP oraz inspekcjonowanej jednostki - 
wnioski i zalecenia wraz ze wskazaniem terminu ich realizacji. Natomiast w sytuacji 
wystąpienia drobnych nieprawidłowości zalecenie ich usunięcia zawierano 
w protokole z inspekcji. 
Przeprowadzone inspekcje w 29 jednostkach ratowniczo – gaśniczych komend 
miejskich i powiatowych PSP wykazały, że jednostki te były w stanie samodzielnie 
realizować ustawowe zadania należące do jednostek krajowego systemu ratowniczo 
– gaśniczego. Wnioski dotyczące usunięcia uchybień zostały przekazane w formie 
zaleceń pokontrolnych, a o sposobie ich realizacji komendanci miejscy i powiatowi 
PSP poinformowali Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. 

                                                      
21 W roku 2020 nie powoływano zespołu inspekcyjnego w związku z wstrzymaniem realizacji inspekcji ze 
względu na pandemię – pismo Komendanta Głównego PSP z dnia 9 marca 2020 r. 
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Stwierdzone nieprawidłowości w toku inspekcji jednostek PSP ksrg dotyczyły 
w szczególności: zwłoki w zakładaniu ubrań specjalnych (wyjazdy alarmowe 
w ubraniu koszarowym), nie włączenia świateł drogowych i sygnałów alarmowych, 
braku spełnienia wymaganego stanu minimalnego zmiany służbowej, uszkodzonych 
ubrań specjalnych ratowników, braków w dokumentacji kierowców potwierdzającej 
wymagane kwalifikacje do obsługi sprzętu specjalistycznego, udzielania 
kwalifikowanej pierwszej pomocy niezgodnie z procedurami, w tym nieprawidłowe 
wypełnienie „Karty udzielonej … pomocy”, braków bieżących wpisów w książce 
podziału bojowego. 
Przeprowadzone inspekcje w 21 jednostkach OSP włączonych do ksrg wykazały, że 
jednostki te były w stanie samodzielnie realizować ustawowe zadania w zakresie 
ratownictwa. Najczęściej spotykane nieprawidłowości dotyczyły: wyjazdu poza 
bramę garażu w niekompletnym umundurowaniu specjalnym, braku włączonych 
świateł i sygnałów alarmowych, braku minimalnej obsady samochodu (brak 
ratownika / brak dowódcy), braku przeglądów agregatów prądotwórczych i aparatów 
ODO, utrzymania na stanie przeterminowanych środków opatrunkowych oraz 
hydrożelowych, brak przenośnych drabin pożarniczych, braku lub niewłaściwego 
zamontowania sprzętu na dachu samochodu, niewłaściwego wykonana ćwiczeń 
(brak zabezpieczenia ratownika na drabinie, brak zabezpieczenia linii gaśniczej 
podporą, brak zastosowania rozdzielacza), braków w dokumentacji operacyjnej 
(karty udzielanej pomocy, meldunku o wypadku lekkim ratownika, wyciągu z danych 
radiowych), braku wymaganej ilości pasów strażackich lub przekroczone 
czasookresy użytkowania pasów, uszkodzenia elementów ubrań specjalnych. 
Przeprowadzone 4 inspekcje pododdziałów Centralnego Odwodu Operacyjnego 
wykazały, że zachowano samowystarczalność grup specjalistycznych (zaliczka, 
pakiety żywnościowe) oraz zabezpieczono odpowiedni zapas paliwa do sprzętu 
silnikowego. Ewentualnych błędów inspekcja nie odnotowała.  
W związku z przeprowadzonymi inspekcjami w 2019 r. skierowane zostały wnioski 
dotyczące usunięcia nieprawidłowości i wykonania zaleceń pokontrolnych do 21 
jednostek OSP ksrg. Wnioski te zostały także skierowane do wójtów i burmistrzów, 
właściwych terenowo powiatowych komendantów PSP, którzy zostali zobowiązani 
do nawiązania współpracy oraz niezwłocznego podjęcia działań mających na celu 
wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości mających wpływ na gotowość 
operacyjną jednostek. Informacje zwrotne dotyczące sposobu usunięcia 
nieprawidłowości zostały przekazane do KW PSP. 
Zespół inspekcyjny sporządzał 4 rodzaje ustandaryzowanych protokołów 
z inspekcji, stosownie do rodzaju kontrolowanej jednostki, w tym: a) protokół 
z inspekcji gotowości operacyjnej w stanowisku kierowania odpowiednio KW, KM, 
KP (podstawa prawna inspekcji, stan obsady osobowej, stan przygotowania 
zawodowego, test wiedzy, stan wybranych środków technicznych i łączności, 
aktualność i prawidłowość dokumentacji, ćwiczenia aplikacyjne, ogólna ocena 
inspekcji, uwagi i wnioski); b) protokół z inspekcji jednostki ratowniczo-gaśniczej 
w KP/KM (podstawa prawna, alarmowanie, gotowość ratowników, gotowość 
pojazdów i sprzętu, dokumentacja jednostki, przygotowanie zawodowe ratowników, 
ćwiczenie, ogólna ocena inspekcji, doraźne działania podjęte podczas inspekcji, 
uwagi i wnioski); c) protokół z inspekcji gotowości oddziału centralnego odwodu 
operacyjnego (podstawa prawna inspekcji, czas dojazdu sił i środków pododdziału 
do rejonu koncentracji, gotowość ratowników, dokumentacja operacyjna 
pododdziału, stan samochodów i sprzętu, praktyczna umiejętność rozwinięcia sił – 
ćwiczenia, zgłoszenie do stanowiska kierowania gotowości pododdziału, sposób 
zabezpieczenia opuszczonych rejonów, uwagi - wnioski i zastrzeżenia); d) protokół 
z inspekcji gotowości operacyjnej OSP z ksrg (podstawa prawna, alarmowanie, 
gotowość operacyjna, gotowość do natychmiastowego użycia pojazdów i sprzętu, 
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dokumentacja jednostki, wiedza teoretyczna ratowników OSP, ćwiczenie 
praktyczne, stan techniczny infrastruktury strażnicy, ogólna ocena inspekcji, 
doraźne działania zespołu inspekcyjnego, uwagi i wnioski). 
Ustalono, że wyniki inspekcji prezentowane były w sporządzanej analizie, która 
przedstawiana była na corocznej naradzie służbowej funkcjonariuszy pionu 
operacyjnego z terenu województwa. Ponadto na poziomie Komendy Głównej PSP 
szczegółowej analizie poddawane były wyniki przeprowadzonych w skali kraju 
inspekcji i na ich podstawie formułowane były wnioski szczegółowe, które były 
przekazywane do podległych jednostek celem ich realizacji. 

(akta kontroli str. 519-540, 665-698) 
 

2. W KW PSP analizowano działania ratownicze na terenie województwa 
i dokumentację z ich przebiegu. 
W okresie objętym kontrolą Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP zlecił 
sporządzenie analizy z prowadzonych działań ratowniczych właściwym ze względu 
na miejsce prowadzonych działań Komendantom Miejskim i Powiatowym PSP. 
Sporządzonych zostało 15 analiz działań ratowniczych, w tym w roku 2019 – z 8 
zdarzeń, a w I półroczu br. z 7 zdarzeń. Ponadto w Wydziale Operacyjnym KW PSP 
w Rzeszowie dokonano weryfikacji sporządzonych przez KM/KP PSP 112 analiz 
działań ratowniczych, w tym: pożary – 70 interwencji, miejscowe zagrożenia - 42 
interwencje. 
Analizy pełne sporządzone przez komendy miejskie i powiatowe PSP 
(przekazywane do KW PSP) były zgodne z załącznikiem nr 13 rozporządzenia o ksrg, 
których sporządzenie wynikało z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego zawierały elementy oceny działań oraz wnioski.  
Komendant Wojewódzki PSP wyjaśnił, że ze strony Komendy Wojewódzkiej nie 
podejmowano działań w wyniku analiz, gdyż wnioski dotyczyły działań 
prowadzonych przez Komendy Miejskie i Powiatowe PSP i głównie odnosiły się do 
poprawy działań ratowniczo-gaśniczych.  

3. W okresie objętym kontrolą, do Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego 
PSP, nie wpłynęła żadna skarga ani wniosek dotyczący funkcjonowania ksrg. 

 (akta kontroli str. 519, 721)  

4. W KW PSP poddawano okresowej analizie funkcjonowanie ksrg oraz jego potencjału 
ratowniczego, dokumentując wyniki analizy m.in. w dokumencie pn. Sprawozdanie 
z realizacji zadań Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP za 2019 rok22. 
W analizie uwzględniono przygotowanie podmiotów ksrg do podejmowania działań 
ratowniczych we wszystkich dziedzinach ratownictwa wymienionych w rozporządzeniu 
o ksrg. Organizowane corocznie narady podsumowujące funkcjonowanie ochrony 
przeciwpożarowej na terenie województwa obejmowały swym zakresem również 
analizę oraz ocenę funkcjonowania ksrg. Ponadto w sporządzanym corocznie 
sprawozdaniu z realizacji zadań przez Podkarpackiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP za dany rok zawarta była obszerna informacja dotycząca 
organizacji i funkcjonowania systemu.  
Komendant Wojewódzki PSP wyjaśnił, że ze strony KW PSP nie podejmowano działań 
w wyniku analiz zdarzeń, gdyż wnioski dotyczyły działań prowadzonych przez komendy 
miejskie i powiatowe PSP i głównie odnosiły się do poprawy działań ratowniczo-
gaśniczych. 
Gotowość operacyjna specjalistycznych grup ratowniczych funkcjonujących na terenie 

                                                      
22 Dokument datowany Rzeszów, luty 2020 r. przekazano do KG PSP. 
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województwa jest każdego dnia w godzinach porannych analizowana przez służbę 
dyżurną Stanowiska Kierowania Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, 
która zbiera dane w tym zakresie z jednostek podległych oraz odnosi je do 
określonego dla danej grupy przez Komendanta Głównego PSP wymaganego 
poziomu gotowości operacyjnej. Dane w tym zakresie są każdorazowo (codziennie 
do godziny 10.00) przesyłane do Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa 
i Ochrony Ludności KG PSP. 

(akta kontroli str. 519, 722, 726-761) 
 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP prawidłowo sprawował nadzór i kontrolę 
nad realizacją działań ratowniczych w województwie podkarpackim. Weryfikował 
realizację wniosków i zaleceń z przeprowadzonych inspekcji i wykorzystywał je do 
poprawy funkcjonowania jednostek ksrg. 
 
 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag i 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 Rzeszowie.  

  

Ustalone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Uwagi i wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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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. 

 

Rzeszów,    29  października 2020 r.  

 

 
 
 
 

Kontrolerzy 

Władysław Tabasz  

Doradca prawny  

 
/-/  

Alina Walenia  

Główny specjalista kontroli 
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/-/  
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 Wiesław Motyka 
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