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I. Dane identyfikacyjne 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lesku, 38-600 Lesko, ul. Jana 
Pawła II 2, zwana w dalszej treści „Komendą PSP”. 
 
st. bryg. Jacek Dydek, Komendant Powiatowy PSP (Komendant PSP) od dnia 
18 października 2018 r. 
 
1. Regulacje prawne i organizacja funkcjonowania ksrg na terenie powiatu leskiego 
(Powiat). 
2. Wymiana informacji i koordynacja działań jednostek ksrg, prowadzących działania 
ratownicze. 
3. Wyposażenie jednostek oraz wyposażenie i wyszkolenie ratowników. 
4. Sprawowanie przez Komendanta nadzoru nad ksrg na terenie Powiatu. 
 
Kontrola obejmuje okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia zakończenia czynności 
kontrolnych. 
 
Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

 

Mieczysław Fajger, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/96/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.  

 (akta kontroli str.1 - 2) 

 

                                                      
1 T.j. Dz. U. z 2020, poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
NIK pozytywnie ocenia działania Komendanta PSP w zakresie organizacji 
i funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego, zapewnienia odpowiedniego, 
adekwatnego do przepisów i potrzeb, wyposażenia podległej jednostki oraz 
zapewnienia właściwie wyszkolonych ratowników OSP.  
NIK pozytywnie ocenia również kierowanie akcjami ratowniczymi oraz nadzór 
Komendanta PSP nad efektywnym wykorzystaniem posiadanego potencjału ksrg, 
w tym w szczególności inspekcjonowanie jednostek OSP. 

 
Komendant PSP ustalił docelowy plan sieci jednostek ksrg na terenie Powiatu na 
podstawie obowiązującej metodyki oraz podejmował działania, mające na celu 
realizację tego planu. 
Realizacja przyjętego planu poddawana była stałemu monitoringowi w aspekcie 
wielkości obszarów chronionych i czasu dotarcia do miejsca zdarzenia, a Komendant 
PSP dysponował bieżącymi informacjami o zdolności do podejmowania działań 
ratowniczych przez jednostki ksrg na terenie Powiatu. 
Komendant PSP nie zawierał nowych porozumień, dotyczących włączenia do ksrg 
nowych jednostek, od czasu zatwierdzenia planu sieci jednostek ksrg na terenie 
Powiatu, jak również nie zawierał umów cywilnoprawnych z podmiotami, które 
dobrowolnie godzą się współdziałać w akcjach ratowniczych na terenie Powiatu.  
Komendant PSP opracował analizę zagrożeń i analizę zabezpieczenia operacyjnego 
Powiatu, których treść jest zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji 
ksrg3 (rozporządzenie o ksrg).  
Komendant PSP opracował Plan Ratowniczy Powiatu, zgodnie z obowiązującymi 
wymogami przepisów prawa i był on bieżąco monitorowany i aktualizowany. 
Komendant PSP ustalił zasady powiadamiania i współdziałania podmiotów na obszarze 
Powiatu podczas działań ratowniczych i wdrożył je rzetelnie do wszystkich jednostek. 
Komenda PSP prowadziła współpracę, z jednostkami organizacyjnymi innych służb 
i podmiotami ratowniczymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi, w zakresie organizacji 
i prowadzenia działań ratowniczych. 
Na terenie Powiatu funkcjonuje łączność na potrzeby ksrg oraz system selektywnego 
alarmowania, obejmujący wszystkie jednostki OSP, włączone do ksrg.  
System Wspomagania Decyzji (SWD) PSP posiada funkcjonalności, określone 
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie 
SWD PSP4.  
Komendant PSP dysponuje bieżącymi informacjami o zdolności do podejmowania 
działań ratowniczych przez jednostki ksrg na terenie Powiatu, ze szczególnym 
uwzględnieniem jednostek OSP, włączonych do ksrg. 
Działania ratownicze, prowadzone przez jednostki ksrg, są dokumentowane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zasadami.  
Komenda PSP sporządzała dokumenty z działań ratowniczych, zgodnie 
z rozporządzeniem o ksrg i były one sporządzane rzetelnie.  
Ewidencjonowane dane poddawane były rzetelnej kontroli i weryfikacji przez 
kierownictwo Komendy PSP. 
Komendant PSP wdrożył do stosowania system dysponowania sił i środków do działań 
ratowniczych, obejmujący wszystkie jednostki ksrg, we wszystkich dziedzinach działań 
ratowniczych. 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
3 Dz. U., poz.1319 ze zm. 
4 Dz. U., poz.1723. 
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Komendant PSP prawidłowo zorganizował i wyposażył Stanowisko Kierowania 
Komendy PSP (SKKP), którego obsada posiada wymagane przeszkolenie 
specjalistyczne. 
Komendant PSP ustalił tabele wyposażenia dla jednostek PSP i dysponuje informacjami 
o stanie wyposażenia pozostałych jednostek ochrony przeciwpożarowej, włączonych do 
ksrg. 
Jednostka ratowniczo-gaśnicza (JRG) PSP jest przygotowana do podejmowania działań 
ratowniczych.  
Komendant PSP, zgodnie z art. 13 ust. 6 pkt 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o PSP5, organizował szkolenie i doskonalenie pożarnicze, rzetelnie kierował podległych 
funkcjonariuszy na szkolenia i na bieżąco analizował ich stan przeszkolenia. 
Komendant PSP organizował szkolenie dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, 
posiadał wiedzę o wyszkoleniu strażaków jednostek ksrg i podejmował działania, celem 
uzupełnienia braków, w stosunku minimalnego standardu wyszkolenia, ustalonego 
przez Komendanta Głównego PSP oraz lokalnych potrzeb. 
Komendant PSP, wprawdzie nie dysponował adekwatną do potrzeb, bazą dydaktyczno-
szkoleniową, nie mniej jednak zapewniał warunki do prowadzenia szkoleń i ćwiczeń 
oraz kadrę wykładowców i instruktorów, posiadającą odpowiednie przygotowanie w tym 
zakresie. 
Komendant PSP organizował ćwiczenia ratownicze, analizował ich przebieg i wyniki 
oraz rzetelnie wdrażał wnioski, wynikające ze stwierdzonych niedociągnięć. 
Komendant PSP prowadził inspekcje gotowości operacyjnej jednostek OSP, włączonych 
do ksrg oraz analizował ich wyniki, jak również analizował działania ratownicze oraz 
wdrażał wnioski, wynikające z tych analiz. 
Komendant PSP poddawał szczegółowej analizie funkcjonowanie poszczególnych 
jednostek, wchodzących w skład ksrg, jak również zabezpieczenie operacyjne Powiatu, 
które oceniono ogólnie, jako dobre. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 
 

1. Regulacje prawne i organizacja funkcjonowania ksrg 
na terenie Powiatu 

 
1.1. Plan sieci jednostek ksrg na terenie Powiatu, obowiązujący obecnie, tworzono 
w oparciu o zatwierdzoną w październiku 2016 r. przez Komendanta Głównego 
PSP, Metodykę budowy planu sieci jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
(OSP), przewidzianych do włączenia do ksrg. 
Plan sieci jednostek OSP, przewidzianych do włączenia do ksrg w Powiecie na lata 
2017 – 2020, został zatwierdzony przez Komendanta Głównego PSP w listopadzie 
2016 r. 
Do konstrukcji planu sieci jednostek ksrg przyjęto następujące parametry: 

- ilość zdarzeń za lata 2011 – 2015 (waga - zdarzenia), 
- liczbę osób poszkodowanych – rannych, zabitych (waga - poszkodowani), 
- liczbę zastępów (pojazdów) zaangażowanych w działania ratowniczo-gaśnicze 

z JGR PSP i OSP (waga - pojazdy), 
- liczbę zdarzeń, objętych czasem dojazdu do 15 minut przez siły ksrg - JRG PSP 

i/lub OSP z ksrg (waga - do 15 minut), 
                                                      
5 Dz. U. z 2020 r., poz. 1123 ze zm. 
6 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 

Opis stanu 
faktycznego 
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- szacunkowy % populacji, objętej czasem dojazdu jednostek ksrg – JRG, PJRG 
i OSP w ksrg do 15 minut (waga - populacja). 

W planie sieci jednostek ksrg przyjęto, że w każdej gminie ksrg powinien być oparty, 
na co najmniej 2 jednostkach ochrony przeciwpożarowej. 
W drodze wyjątku dopuszczono, aby w gminie była włączona do systemu jedna 
jednostka ochrony przeciwpożarowej, funkcjonująca w ramach ksrg i docierająca 
w czasie do 15 minut. 
Plan sieci jednostek ksrg na terenie Powiatu był kompletny. 
Na terenie Powiatu nie wystąpiły przypadki niefunkcjonowania jednostek OSP, 
włączonych do ksrg. 
Liczba jednostek OSP, włączonych do ksrg, realizujących dodatkowo inne zadania, 
oprócz podstawowych ratowniczo-gaśniczych na terenie Powiatu, w oparciu 
o przeszkolenie w zakresie podstawowym do wykonywania czynności ratownictwa 
wysokościowego, chemiczno-ekologicznego, wodnego, poszukiwawczo-
ratowniczego i technicznego, przedstawiała się następująco: 

- ratownictwo techniczne – 3 jednostki OSP: Baligród, Polańczyk, Wetlina, 
- ratownictwo wysokościowe (współudział) – 1 OSP Cisna, 
- ratownictwo wodne – 1 OSP Polańczyk, 
- ratownictwo poszukiwawczo-ratownicze – 3 OSP: Baligród, Polańczyk, Wetlina, 
- ratownictwo chemiczno-ekologiczne (współudział) – 1 OSP Cisna. 

JRG Lesko realizuje wszystkie ww. rodzaje ratownictwa w zakresie podstawowym. 
Zakładana gotowość operacyjna jednostek jest całodobowa, zaś działania 
ratownicze podczas zdarzeń, prowadzone są w zakresie podstawowym. 
Stopień realizacji planu sieci jednostek ksrg na terenie Powiatu jest poddawany 
stałemu, bieżącemu monitoringowi. 
Poziom zabezpieczenia operacyjnego gmin na terenie Powiatu w okresie kontroli 
przedstawiał się następująco: 

- Gmina Baligród: OSP Baligród, 
- Gmina Cisna: OSP Cisna, OSP Wetlina, 
- Gmina Lesko: OSP Łukawica, OSP Jankowce, OSP Średnia Wieś, 
- Gmina Olszanica: OSP Olszanica, OSP Stefkowa, OSP Uherce Mineralne, 
- Gmina Solina: OSP Myczkowce, OSP Polańczyk. 

W oparciu o Metodykę budowy planu sieci jednostek OSP, przewidzianych do 
włączenia do ksrg oraz monitoring, Komendant PSP ustalił, że dwie gminy na 
terenie Powiatu posiadają średni, akceptowalny poziom zabezpieczenia 
operacyjnego, tj. Gmina Baligród i Gmina Solina. 
W celu zapewnienia wysokiego poziomu zabezpieczenia tych gmin, Komendant 
PSP planował w przyszłości włączenie do ksrg w Gminie Baligród - OSP Mchawa, 
natomiast w Gminie Solina - OSP Górzanka. 
W piśmie skierowanym w dniu 21 listopada 2016 r. do Podkarpackiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie, Komendant PSP stwierdził, że w związku 
z niskim poziomem przygotowania operacyjnego, wskazanych do włączenia do ksrg 
jednostek OSP w Mchawie oraz OSP w Górzance, nie można zaplanować ich do 
włączenia do ksrg w latach 2017 – 2020. 
Sytuacja w ww. zakresie nie uległa zmianie do dnia zakończenia niniejszej kontroli. 
Jacek Dydek – Komendant PSP wyjaśnił, że na podstawie przeprowadzonej 
w 2016 r. analizy, w oparciu o Metodykę budowy planu sieci jednostek OSP, 
przewidzianych do włączenia do ksrg, stwierdzono, że na terenie Gmin Lesko, 
Olszanica oraz Cisna poziom zabezpieczenia operacyjnego jest na wysokim 
poziomie, natomiast na terenie Gmin Solina oraz Baligród poziom zabezpieczenia 
operacyjnego jest średni, akceptowalny, jednakże w związku z niskim poziomem 
przygotowania operacyjnego jednostek OSP Mchawa oraz OSP Górzanka w latach 
2016 – 2020, nie planuje się włączenia do ksrg kolejnych jednostek OSP. 
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Obecnie na terenie powiatu leskiego nie ma konieczności pilnego włączania 
kolejnych jednostek OSP do ksrg. 
Odnośnie podjętych przez Komendę PSP działań, zmierzających do podniesienia 
przygotowania operacyjnego jednostek ochrony przeciwpożarowej i włączenia do 
ksrg, Jacek Dydek wyjaśnił, że co roku Komendant Powiatowy PSP wyznacza 
jednostki OSP do dofinansowania w ramach środków, pochodzących z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
W ramach dotacji na zadanie publiczne pod nazwą „Przygotowanie jednostek 
ochrony przeciwpożarowej do działań ratowniczo-gaśniczych”, OSP Mchawa 
w 2017 r. otrzymała dofinansowanie w wysokości 6,6 tys. zł na inwestycje 
budowlane.  
Łączny koszt zadania wyniósł 9,6 tys. zł.  
Ponadto jednostka otrzymała dofinansowanie w kwocie 1,38 tys. zł na sprzęt 
łączności, a łączny koszt zadania wyniósł 2,2 tys. zł.  
OSP otrzymała także dofinansowanie w kwocie 3,5 tys. zł na zakup pilarki do 
drewna. 
W 2017 r. OSP Górzanka otrzymała dofinansowanie do zakupu nowego, lekkiego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego, ze zbiornikiem na wodę, marki Renault 
w wysokości 94 tys. zł.  
Łączny koszt zadania wyniósł 230 tys. zł.  
Ponadto jednostka otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 tys. zł na sprzęt uzbrojenia 
i techniki specjalnej (węże tłoczne).  
Łączny koszt zadania wyniósł 4,56 tys. zł.  
Ponadto OSP otrzymała dofinansowanie w kwocie 3,12 tys. zł na zakup obuwia 
strażackiego.  
Łączny koszt zadania wyniósł 6,02 tys. zł. 
W ramach dotacji na zadanie publiczne pod nazwą „Przygotowanie jednostek 
ochrony przeciwpożarowej do działań ratowniczo-gaśniczych” w 2018 r. OSP 
Górzanka otrzymała dofinansowanie w wysokości 11,5 tys. zł na remont strażnicy. 
Łączny koszt zadania wyniósł 17,84 tys. zł. 
W 2019 r. w ramach dofinansowania jednostek OSP ze środków Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji OSP Mchawa otrzymała 5 tys. zł dofinansowania na 
organizowanie przedsięwzięć, służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej.  
OSP Górzanka otrzymała dofinansowanie w kwocie 5 tys. zł na organizowanie 
przedsięwzięć, służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej oraz organizowanie 
przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych. 
Komenda Powiatowa PSP w Lesku sukcesywnie realizuje różnego typu szkolenia 
dla członków OSP.  
Szkolenia realizowane są przez Komendę PSP w ramach zgłaszanych potrzeb, 
w danych jednostkach OSP. 
W latach 2016 - 2019 w jednostce OSP Górzanka przeszkolonych zostało 
3 strażaków w zakresie kierujących działaniem ratowniczym, 2 strażaków w zakresie 
podstawowym, 2 strażaków w zakresie ratownictwa technicznego oraz 2 strażaków 
w zakresie kierowców konserwatorów. 
Sieć jednostek ksrg była poddawana bieżącym analizom, w tym także pod 
względem rozmieszczenia jednostek ksrg w aspekcie wielkości obszarów 
chronionych i czasu dotarcia do miejsca zdarzenia. 
Uzupełnieniem planu sieci jednostek ksrg jest funkcjonowanie 20 jednostek poza 
systemowych, w ramach operacyjnego zabezpieczenia gmin i Powiatu, 
niewłączonych w struktury ksrg. 
Na terenie Powiatu nie zostały utworzone wspólne zespoły ratownicze przez 
podmioty, wchodzące w skład ksrg. 
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W ramach struktury Komendy PSP funkcjonuje SKKP, pełniące swoją służbę 
całodobowo. 
Dyżurny stanowiska kierowania, poprzez dostępne narzędzia teleinformatyczne, na 
bieżąco, całodobowo monitoruje gotowość jednostek ksrg do podejmowania działań 
ratowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek OSP, włączonych do ksrg, 
w tym odnośnie: 
- czasowego obniżenia gotowości operacyjnej, 
- liczby członków OSP, mogących podejmować bezpośrednie działania ratownicze, 
- sprawności technicznej samochodów pożarniczych i pozostałego sprzętu. 
Odnośnie deklarowanej przez jednostki OSP gotowości do działań ratowniczych, 
Jacek Dydek wyjaśnił, „że w okresie zawieranych porozumień o włączeniu jednostki 
OSP do ksrg, nie deklarowano dobowej gotowości operacyjnej, gdyż nie wymagały 
tego obowiązujące wówczas przepisy. 
W 2016 r. na podstawie „Metodyki budowy planu sieci jednostek OSP, 
przewidzianych do włączenia do ksrg”, która uwzględnia przyjęty przez Radę 
Ministrów Program Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014 - 2020, 
stwierdzono w 3 gminach wysoki oraz średni, akceptowalny w przypadku 2 gmin, 
poziom zabezpieczenia operacyjnego powiatu leskiego.  
Poziom średni, akceptowalny dotyczył Gminy Baligród, dla której, jako druga 
jednostka ksrg planowana jest OSP Mchawa (zgodnie z wytycznymi wskazane jest, 
by w gminie były dwie jednostki ksrg) oraz Gminy Solina, w której, jako trzecia 
jednostka ksrg, planowana jest OSP Górzanka, która w momencie włączenia do 
ksrg, pokryłaby teren obecnie niechroniony 15 minutowym dojazdem jednostek ksrg, 
a zamieszały przez kilkuset mieszkańców.  
Metodyka zakłada, że plan budowy sieci jednostek OSP w ksrg, opracowywany 
będzie cyklicznie raz na 4 lata.” 
W okresie 2019 r. i I półrocza 2020 r. wystąpiło 6 zdarzeń, w których jednostki OSP 
z ksrg nie wyjechały do działań ratowniczych, a to: 

- OSP Baligród - do zdarzenia zerwanego kabla energetycznego, zwisającego nad 
drogą, z powodu braku odpowiedniej liczby ratowników, 

- OSP Cisna - do palącej się instalacji elektrycznej na strychu domu, z powodu 
braku kierowcy, 

- OSP Cisna - do powalonego drzewa, blokującego drogę gminną, z powodu 
awarii akumulatora samochodowego, 

- OSP Średnia Wieś - do rozbitego na drodze samochodu o barierkę, z powodu 
awarii układu hamulcowego, 

- OSP Olszanica - do samochodu osobowego, spod którego maski wydobywał się 
dym, z powodu braku kierowcy, 

- OSP Olszanica - do wypadku zderzenia się samochodu osobowego 
z motocyklem, z powodu braku druhów na miejscu. 

Odnośnie działań podejmowanych celem eliminacji ww. problemów, Jacek Dydek 
wyjaśnił, że brak wyjazdu danej jednostki OSP do zdarzenia analizowany był na 
bieżąco.  
W przypadku zaistniałych 6 zdarzeń prowadzone były rozmowy z przedstawicielami 
jednostek OSP.  
Kwestie dyspozycyjności jednostek poruszane są na corocznych zebraniach 
sprawozdawczych jednostek OSP.  
Należy jednak stwierdzić, że dyspozycyjność poszczególnych jednostek, 
uzależniona jest w dużej mierze od pory dnia, z uwagi na pracę oraz zajęcia 
zarobkowe, wykonywane przez strażaków poszczególnych jednostek.  
Należy również podkreślić, że są to sytuacje jednostkowe i nie miały wpływu na 
prowadzone działania ratowniczo-gaśnicze na terenie powiatu leskiego. 
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Liczba zdarzeń i działań ratowniczych w 2019 i w I połowie 2020 r. przedstawiały się 
następująco: 

1) pożary: 2019 r. – 137, 2020 I półrocze – 57, razem – 194, 
2) miejscowe zagrożenia: 2019 r. – 355, 2020 I półrocze – 320, razem – 675, 
3) alarmy fałszywe: 2019 r. – 26, 2020 I półrocze – 8, razem – 34. 

Działania ratownicze Komendy PSP, w kontrolowanym okresie, przedstawiały się 
następująco: 

1) pożary: 2019 r. – 116, 2020 I półrocze – 52, razem – 168, 
2) miejscowe zagrożenia: 2019 r. – 222, 2020 I półrocze – 131, razem – 353, 
3) alarmy fałszywe: 2019 r. – 17, 2020 I półrocze – 4, razem – 21. 

Działania ratownicze OSP, w ramach ksrg, w kontrolowanym okresie, przedstawiały 
się następująco: 

1) pożary: 2019 r. – 121, 2020 I półrocze – 47, razem – 168, 
2) miejscowe zagrożenia: 2019 r. – 122, 2020 I półrocze – 145, razem – 267, 
3) alarmy fałszywe: 2019 r. – 9, 2020 I półrocze – 3, razem – 12. 

Działania ratownicze innych jednostek, niewłączonych do ksrg, w kontrolowanym 
okresie, przedstawiały się następująco: 

1) pożary: 2019 r. – 19, 2020 I półrocze – 5, razem – 24, 
2) miejscowe zagrożenia: 2019 r. – 67, 2020 I półrocze – 51, razem – 118, 
3) alarmy fałszywe: 2019 r. – 0, 2020 I półrocze – 1, razem – 1. 

W 2019 r. na terenie Powiatu wystąpiło łącznie 518 zdarzeń, zaś w I półroczu 
2020 r. wystąpiło 385 zdarzeń. 
Jednostki włączone do ksrg przeprowadziły w 2019 r. łącznie 407 działań 
ratowniczych, natomiast w I półroczu 2020 r. przeprowadziły 282 działania 
ratownicze. 

(akta kontroli str. 3 - 61) 
 

1.2. Wszystkie 11 jednostek ochrony przeciwpożarowej OSP, wchodzących w skład 
ksrg na terenie Powiatu, włączono do systemu przed obowiązywaniem 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 
2014 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek 
ochrony przeciwpożarowej do ksrg7 (dalej: rozporządzenie w sprawie włączania 
jednostek do ksrg) oraz Metodyki budowy planu sieci jednostek OSP, 
przewidzianych do włączenia do ksrg. 
Komendant PSP nie zawierał nowych porozumień, dotyczących włączenia jednostki 
OSP do ksrg. 
Terminy włączania poszczególnych jednostek OSP do ksrg przedstawiały się 
następująco: 

1) Gmina Baligród: 
- OSP Baligród – 14 kwietnia 1995 r. 

2) Gmina Cisna: 
- OSP Cisna – 16 maja 2003 r., OSP Wetlina – 14 kwietnia 1995 r. 

3) Gmina Lesko: 
- OSP Jankowce – 16 maja 2002 r., OSP Łukawica 10 kwietnia 1997 r., OSP 

Średnia Wieś – 19 stycznia 2000 r. 
4) Gmina Olszanica: 

- OSP Uherce Mineralne – 14 grudnia 2009 r., OSP Olszanica – 14 kwietnia 
1995 r., 

- OSP Stefkowa – 10 kwietnia 1997 r. 
5) Gmina Solina: 

- OSP Myczkowce – 23 kwietnia 2002 r., OSP Polańczyk – 21 września 2005 r. 

                                                      
7 Dz. U., poz. 1317. 
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Wszystkie ww. jednostki OSP spełniały kryteria włączenia do ksrg, wynikające 
z przepisów i wymogów wewnętrznych PSP, obowiązujących w czasie ich 
włączania. 
Treść zawartych porozumień również była zgodna z obowiązującymi wówczas 
wymaganiami w zakresie kryteriów i sposobu włączania jednostek ochrony 
przeciwpożarowej do ksrg. 
Na polecenie Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie, Komenda PSP 
opracowała dla wszystkich jednostek OSP, włączonych do ksrg, jednolity formularz 
nowych porozumień, wypełniła je uzgodnionymi w marcu 2005 r. zapisami i w dniu 
11 października 2005 r. przekazała do Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie, celem 
akceptacji oraz przesłania do Komendy Głównej PSP w Warszawie. 
Komenda PSP do chwili obecnej nie została poinformowana o sposobie załatwienia 
sprawy ani o przyczynach niepodjęcia dalszych działań w tej sprawie. 
W Komendzie PSP nie wystąpiły przypadki wezwania jednostki, włączonej do ksrg, 
do przywrócenia, w wyznaczonym terminie, stanu określonego w porozumieniu 
o włączeniu do ksrg. 

(akta kontroli str. 62 i str. 266 - 327) 
 

1.3. Komendant PSP nie zawierał umów cywilnoprawnych z żadnymi podmiotami 
z terenu Powiatu, niebędącymi podmiotami ratowniczymi i ekspertami do spraw 
prognozowania zagrożeń, tj. nie korzystał z uprawnień, zawartych w treści § 3 ust. 
1 i 2 rozporządzenia o ksrg. 

(akta kontroli str. 37 - 49) 
 
1.4. Komenda PSP opracowała w styczniu 2016 r. „Analizę zagrożeń na obszarze 
Powiatu”, którą zaktualizowano pod względem danych statystycznych, bez istotnych 
zmian w dokumencie, w styczniu 2019 r. i ponownie w 2020 r., zgodnie z wymogami 
§ 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia o ksrg. 
Jacek Dydek wyjaśnił, że w oparciu o posiadane dane przez Komendę PSP nie 
zachodziła konieczność zmiany treści dokumentu Analiza zagrożeń powiatu 
leskiego, zarówno w styczniu 2019 r., jak również w styczniu 2020 r., dlatego 
ograniczono się do jego analizy, porównania z aktualnym stanem faktycznym 
i uaktualnienia danych w tym zakresie.” 
W Analizie zagrożeń ujęto, m.in. zagadnienia gęstości zaludnienia, położenia 
geograficznego, dominujących warunków atmosferycznych, przyrodniczych 
i turystycznych, infrastruktury i jej stanu technicznego, zagrożeń z obszarów 
sąsiednich, liczby i skali zdarzeń, sposobu oceny zagrożeń, tj. ujęto wszystkie 
zagadnienia, wymienione w § 8 ust. 2 i 3 rozporządzenia o ksrg. 
W podsumowaniu i wnioskach z Analizy zagrożeń, Komenda PSP stwierdziła, że 
w gminach: Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica występuje II stopień zagrożenia, zaś 
w jednej – Solina, występuje III stopień zagrożenia, co w sumie wskazuje na II 
stopień zagrożenia dla Powiatu. 
Stan ten wynika, m.in. z faktu, iż 67% powiatu zajmują lasy, zaliczane do III kategorii 
zagrożenia pożarowego. 
Na terenie Powiatu znajdują się nieliczne zakłady produkcyjne, produkujące 
elementy, niestanowiące dużego zagrożenia pożarowego. 
Największe zagrożenie wynika z ruchu turystycznego, zwłaszcza w okresie letnim, 
co powoduje zwiększenie interwencji z zakresu ratownictwa technicznego. 
Akweny wodne (Zalew Soliński, Zalew Myczkowiecki) są miejscami, wokół których 
koncentruje się działalność hotelarska, a ta z kolei powoduje częste interwencje 
z zakresu ratownictwa wodnego. 
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Zasięg zagrożenia powodziowego, wywołany ewentualnym uszkodzeniem zapory 
jest teoretycznie obliczalny, ale praktyczne skutki uderzenia fali, zawierającej około 
0,5 mld m3 wody, są w rzeczywistości nieprzewidywalne. 
W oparciu o Analizę zagrożeń na terenie powiatu, sporządzono Analizę 
zabezpieczenia operacyjnego powiatu, którą zaktualizowano w marcu 2019 r. 
i ponownie w marcu 2020 r., zgodnie z wymogami, zawartymi w treści § 8 ust. 
4 i 5 oraz § 9 rozporządzenia o ksrg. 
Jacek Dydek wyjaśnił, że aktualizacji Analizy zabezpieczenia operacyjnego Powiatu 
dokonano w 2019 r. i w 2020 r. tylko w zakresie punktu 4.2. - Zaistniałe zdarzenia, 
ponieważ w oparciu o posiadane dane, nie zachodziła konieczność zmiany treści 
ww. dokumentu. 
W Analizie zabezpieczenia operacyjnego stwierdzono, m.in.: 
1) W zakresie gotowości operacyjnej - niepokojący trend obniżania dyspozycyjności 
OSP w ksrg, zauważony na podstawie prowadzonych inspekcji gotowości 
operacyjnej jednostek oraz aktualizacji członków OSP w SWD PSP. 
Obniżenie dyspozycyjności ratowników związane jest z wyludnianiem się wsi oraz 
emigracją z kraju, w celu poszukiwania pracy. 
Dobowe obniżenie gotowości operacyjnej jest zauważalne w godzinach od 800 do 
1600 i jest spowodowane brakiem pozwolenia pracodawcy na opuszczenie miejsca 
pracy w tych godzinach, w przypadku konieczności wzięcia udziału w działaniach 
ratowniczo-gaśniczych.  
Całodobowe dysponowanie, skutkujące każdorazowym wyjazdem do działań 
ratowniczo-gaśniczych, jest możliwe wyłącznie w przypadku JRG w Lesku.  
Mniejszą, ale dobrą skuteczność wyjazdu, w przypadku alarmowania, posiadają 
jednostki OSP, włączone do ksrg. 
Dysponowanie pozostałych jednostek OSP z terenu Powiatu do zdarzeń 
specjalistycznych na poziomie podstawowym jest możliwe jedynie do pomocy JRG 
Komendy PSP.  
Ratownictwo specjalistyczne na poziomie ponadpodstawowym na terenie Powiatu 
jest realizowane na bazie specjalistycznych grup, wchodzących w skład odwodu 
operacyjnego ksrg, na obszarze województwa podkarpackiego. 
Wyszkolenie członków OSP, w poszczególnych jednostkach, jest bardzo 
zróżnicowane.  
Aby poprawić sytuację związaną z wyszkoleniem druhów OSP, urzędy gmin wraz 
z prezesami poszczególnych OSP powinny wysyłać większą liczbę osób do 
przeszkolenia, pomimo spadku zainteresowania społeczeństwa działalnością OSP 
oraz chęci charytatywnego działania w tych strukturach. 
Największy wpływ na możliwość skutecznego zadysponowania do działań ma ilość 
kierowców w jednostkach OSP, gdzie w większości jednostek, uprawnionych 
strażaków do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, jest jeden lub dwóch 
kierowców, a optymalnie byłoby, gdyby liczba kierowców wynosiła, co najmniej 
dwóch lub więcej. 
Powiat ze względy na rozciągłą powierzchnię, ukształtowanie terenu oraz trudne 
warunki drogowe w okresie zimowym jest Powiatem, w którym bardzo trudno 
dotrzeć do jego punktów skrajnych w czasie, umożliwiającym skuteczne podjęcie 
działań ratowniczo-gaśniczych, dlatego istnienie jednostek OSP w ksrg, jak Cisna, 
Wetlina, czy Baligród jest niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu 
zabezpieczenia operacyjnego Powiatu. 
Zauważalny trend obniżania gotowości operacyjnej jednostek OSP, mogący 
prowadzić w konsekwencji do likwidacji tych jednostek, może spowodować 
konieczność stworzenia posterunków PSP, a co za tym idzie, zwiększenie liczby 
strażaków w JRG Komendy PSP.  
Obecnie zmiana służbowa liczy 7 strażaków, którzy obsadzają dwa zastępy.  
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W przypadku wystawiania posterunku PSP w Wetlinie czy Cisnej, liczba strażaków 
na zmianie powinna zostać zwiększona, o co najmniej 3, aby zapewnić minimalną 
obsadę zastępu na posterunku PSP. 
Ukształtowanie terenu Powiatu powoduje problemy z łącznością w trakcie 
prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych i aby poprawić łączność 
zamontowano radioprzemiennik, co częściowo poprawiło łączność. 
W dalszym ciągu na terenie Powiatu znajdują się miejsca, z których prowadzenie 
korespondencji pomiędzy dowodzącym, a SKKP w Lesku jest utrudnione. 
Powiat mieści się w południowo-wschodniej części kraju, a specjalistyczne grupy 
ratownicze zlokalizowane są w znacznej odległości, i nie jest możliwe uzyskanie, 
satysfakcjonujących czasów ich przybycia.  
Największy problem jest dostrzegalny w przypadku prowadzenia specjalistycznych 
czynności ratownictwa wodnego na Jeziorze Solińskim.  
Najbliższa Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego (SGRWN) 
znajduje się w Sanoku, w odległości 40 km od jeziora, a czas dojazdu przekracza 
1 godzinę, dlatego też utworzono na bazie szkolących się w Ośrodku Szkoleniowym 
w Polańczyku, SGRWN „SOLINA”, która w okresie letnim zabezpiecza jezioro pod 
kątem ratownictwa wodnego. 
2) Czas alarmowania jednostek OSP, włączonych do ksrg, przyjęty przy określaniu 
obszarów przybycia jednostek ratowniczych w analizie zabezpieczenia 
operacyjnego Powiatu wynosi 5 minut.  
Pod względem prawdopodobnego czasu przybycia do zdarzenia pierwszych 
i kolejnych sił i środków podmiotów ratowniczych stwierdzono, że najlepiej 
chronionymi obszarami Powiatu są Gminy Lesko i Olszanica. 
Na terenie Gminy Lesko znajduje się JRG Komendy PSP oraz trzy jednostki OSP 
w ksrg w Łukawicy, Jankowcach i Średniej Wsi i zapewniony jest dojazd pierwszych 
i kolejnych sił i środków podmiotów ratowniczych w czasie do 15 minut.  
Drugą bardzo dobrze zabezpieczoną pod względem czasu dotarcia pierwszych 
i kolejnych sił i środków podmiotów ratowniczych jest Gmina Olszanica, gdzie 
znajdują się trzy jednostki OSP w Uhercach Mineralnych, Olszanicy i Stefkowej, 
włączone do ksrg.  
Nieco słabiej pod względem czasu dojazdu na miejsce zdarzenia pierwszych 
i kolejnych sił i środków wypadają Gminy Solina i Baligród, gdyż Gmina Solina 
posiada 2 jednostki OSP i Komenda PSP aplikuje o trzecią jednostkę OSP 
w Górzance, natomiast Gmina Baligród posiada 1 OSP w ksrg na swoim terenie 
i aplikuje o drugą jednostkę OSP w Mchawie.  
W przypadku Gminy Baligród, czas dotarcie do 15 minut został tylko przekroczony 
w przypadku miejscowości Żernica Wyżna oraz częściowo w miejscowościach 
Żerdenka, Kiełczawa, Roztoki Dolne.  
W Gminie Solina czas dojazdu pierwszych sił i środków poniżej 15 minut nie został 
całkowicie spełniony w przypadku miejscowości takich jak: Bereźnica Wyżna, 
Werlas, Zawóz, Sakowczyk, Rajskie, Terka, natomiast w czasie poniżej 15 minut siły 
i środki z ksrg nie są w stanie dotrzeć do najdalej oddalonych części takich 
miejscowości, jak Bukowiec i Górzanka tejże Gminy.  
Poniżej 15 minut udaje się dotrzeć siłom i środkom ksrg do wszystkich miejscowości 
w Gminie Cisna, oprócz wsi Roztoki Dolne i wsi Solinka, zamieszkałych przez 
kilkunastu mieszkańców.  
Znaczny teren Powiatu stanowi Ciśniańsko - Wetliński Park Krajobrazowy 
i Bieszczadzki Park Narodowy, do których czas dojazdu sił i środków ksrg znacznie 
przekracza 15 minut. 
3) Odnośnie prawdopodobnego czas przybycia pierwszych i kolejnych 
specjalistycznych grup ratowniczych stwierdzono, że czasy dojazdu poszczególnych 
specjalistycznych grup ratowniczych na terenie Powiatu są bardzo długie.  



 

12 

Najdłuższe wahają się w granicach 2 godzin, zaś w najkrótszym czasie może 
dojechać SGRWN w Sanoku, ze względu na najbliższe położenie geograficzne.  
W początkowej fazie specjalistycznych działań ratowniczo-gaśniczych, podmioty 
ksrg Powiatu będą zdane wyłącznie na siebie.  
Braki związane z niedostępnością sprzętu specjalnego oraz specjalistów w danej 
dziedzinie ratownictwa, muszą zostać zrekompensowane sprzętem lokalnych 
przedsiębiorców lub osób fizycznych, który mógłby być użyty do likwidacji 
zagrożenia lub ograniczenia jego skutków.  
4) Zdarzenia, występujące na terenie Powiatu, związane są przede wszystkim 
głównie z występującymi warunkami atmosferycznymi, skutkującymi powalonymi 
drzewami lub połamanymi konarami drzew, które stwarzają zagrożenie dla pieszych 
czy pojazdów na drogach, podtopieniami, czy lokalnymi powodziami.  
Zdarzenia w infrastrukturze drogowej, jak kolizje i wypadki zdarzają się często, 
szczególnie w okresie ferii zimowych i wakacji, gdzie zwiększa się natężeniu ruchu 
pojazdów na drogach, związane z turystyką. 
W związku z faktem, iż lasy występujące na terenie Powiatu, to lasy mieszane, 
z duża ilością drzew liściastych, zakwalifikowane zostały do III kategorii zagrożenia 
pożarowego, a zagrożenie wystąpienia wielkopowierzchniowego pożaru lasu 
w Powiecie jest niewielkie. 
Teren Powiatu to teren głównie turystyczny, który nie obfituje w zakłady 
przemysłowe, stwarzające zagrożenie, związane z funkcjonowaniem tego typu 
obiektów. 
5) Znaczna większość utrudnień i przeszkód w prowadzeniu działań ratowniczo-
gaśniczych w obiektach, znajdujących się na terenie Powiatu, wiąże się 
z problemami ewakuacji znacznej liczby osób lub z ograniczonym sposobem 
poruszania się tych osób, a także z niedostatecznym zabezpieczeniem 
przeciwpożarowym tych obiektów.  
Na terenie Powiatu znajdują się dwa obiekty zaliczane do infrastruktury krytycznej, 
tj. obiekty hydrotechniczne Zespołu Elektrowni Wodnych Solina – Myczkowce, 
których zniszczenie lub uszkodzenie niosłoby za sobą nieoszacowane straty 
i  nieprzewidywalne skutki.  
Specyficznym obiektem, w którym prowadzone ewentualne działania ratowniczo- 
gaśnicze przysporzyłyby wielu problemów, jest Zakład Karny w Uhercach 
Mineralnych. 
Największym problemem podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych na 
terenie Powiatu są braki przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego dla całych 
miejscowości, jak i poszczególnych obiektów użyteczności publicznej, czy 
zamieszkania zbiorowego.  
W Powiecie tylko w kilku miejscach występuje przeciwpożarowa sieć hydrantowa, 
a pobór wody z punktów czerpania wody, czy innych miejsc, jest utrudniony.  
Urzędy gmin powinny prowadzić działania, zmierzające do jak najszybszej poprawy 
sytuacji w tej kwestii.  
6) W Analizie zabezpieczenia operacyjnego stwierdzono, że rozmieszczenie sił 
i środków podmiotów ratowniczych na terenie Powiatu jest w obecnym stanie 
optymalne, mimo że nie chroni ono w 100% obszaru Powiatu pod względem 
operacyjnym.  
Aby poprawić sytuację w Gminach Solina i Baligród, z analizy zagrożeń oraz analizy 
zabezpieczenia operacyjnego Powiatu sporządzone zostały wnioski, dotyczące 
włączenia dodatkowych jednostek OSP Mchawa i Górzanka do ksrg.  
Jacek Dydek wyjaśnił, że wnioski dotyczyły włączenia dodatkowych jednostek OSP 
do ksrg w gminach Solina i Baligród. O wnioskach tych, na zebraniach 
sprawozdawczych jednostek OSP, zebraniach zarządów gminnych Związku OSP 
RP oraz zebraniach zarządów powiatowych Związku OSP RP informowani byli 
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zaproszeni goście, w tym wójtowie gmin oraz pisemnie Starosta Powiatu Leskiego. 
Komendant Powiatowy PSP w Lesku, zgodnie z wymogami wynikającymi z § 11 ust. 
1 i 2 rozporządzenia o KSRG, przekazał wnioski do wiadomości wójtów 
wymienionych wyżej gmin oraz do Starosty Powiatu Leskiego, w celu podjęcia 
działań zmierzających do poprawy funkcjonowania ksrg. Do czasu kontroli nie 
osiągnięto zakładanych efektów.   

(akta kontroli str. 63 – 93 i str. 37 - 49) 
 
1.5. Komenda PSP posiada Plan Ratowniczy Powiatu, opracowany na podstawie 
§ 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia o ksrg i zawiera on w szczególności: 

1) wykaz zadań, realizowanych przez podmioty ratownicze oraz inne podmioty, 
mogące wspomagać organizację działań ratowniczych; 

2) wykaz zadań, realizowanych przez specjalistyczne grupy ratownicze; 
3) zbiór zalecanych zasad i procedur ratowniczych, wynikających z zadań, 

realizowanych przez podmioty ksrg; 
4) dane teleadresowe podmiotów ksrg i jednostek ochrony przeciwpożarowej, 

niewłączonych do ksrg oraz innych podmiotów, mogących wspomagać 
organizację działań ratowniczych; 

5) wykaz sił i środków podmiotów ksrg i jednostek ochrony przeciwpożarowej, 
niewłączonych do ksrg; 

6) graficzne przedstawienie obszarów chronionych; 
7) arkusze uzgodnień i aktualizacji Planu Ratowniczego Powiatu. 

Komendant nie zawierał umów z ekspertami do spraw prognozowania zagrożeń 
oraz specjalistami do spraw ratownictwa, stąd też brak jest wykazu ekspertów 
i specjalistów. 
Jacek Dydek wyjaśnił, że Plan Ratowniczy Powiatu nie zawiera wykazu danych 
osobowych ekspertów oraz specjalistów ze względu na fakt, że na terenie Powiatu 
nie ma ekspertów do spraw prognozowania zagrożeń oraz specjalistów do spraw 
ratownictwa. 
Plan Ratowniczy Powiatu został zatwierdzony przez Starostę Powiatu Leskiego  
w czerwcu 2018 r. 
Powiatowy Plan Ratowniczy zawiera arkusze aktualizacji planu, jednakże nie 
zawierają one zapisów, dotyczących jego aktualizacji. 
Jacek Dydek wyjaśnił, że Plan Ratowniczy Powiatu był aktualizowany w marcu 
2019 r. oraz w marcu 2020 r., bez zmiany istotnej treści dokumentu, ponieważ nie 
zachodziła taka konieczność.  
Plan sieci jednostek ksrg na terenie Powiatu nie był zmieniany, gdyż na terenach 
gmin nie wystąpiły nowe, istotne czynniki, wpływające na poziom zagrożeń. 
Wszystkie dane w Planie Ratowniczym Powiatu zachowały aktualność. 

(akta kontroli str. 94 – 127 i str. 37 - 49) 
 
1.6. Podmioty ksrg na terenie Powiatu prowadziły współpracę z innymi podmiotami 
w warunkach pandemii koronawirusa COVD-19. 
Jacek Dydek wyjaśnił, że działania jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu 
powiatu leskiego polegały głównie na dostarczaniu żywności osobom, 
przebywającym w kwarantannie, rozgłaszaniu komunikatów ostrzegawczych oraz 
sprawieniu i sprawdzaniu stanu technicznego namiotu pneumatycznego na potrzeby 
Szpitala Powiatowego w Lesku. 
Zagrożenie ze strony COVID-19 nie miało wpływu na gotowość operacyjną 
jednostek oraz ich organizację.  
Zmianie uległo wyłącznie prowadzenie działań ratowniczych, które musiały być 
prowadzone, z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz przy zastosowaniu 
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specjalistycznego zabezpieczenia ratowników, prowadzących działania, związane 
z COVID-19. 
Celem zabezpieczenia strażaków ksrg w czasie prowadzenia działań ratowniczych, 
w warunkach pandemii koronawirusa COVID-19, opracowane zostały dla nich 
„Wytyczne dla jednostek OSP, włączonych do ksrg”, określające sposób 
zabezpieczenia oraz zakres prowadzonych działań przez te jednostki, które zostały 
przekazane tym jednostkom.  
Ponadto Komenda PSP przeprowadziła szkolenie dla druhów OSP, wyjaśniające 
zasady działania w warunkach pandemii koronawirusa COVID-19.  
Jednostki ksrg z terenu powiatu leskiego 20 krotnie prowadziły działania ratownicze, 
związane z pandemią koronawirusa COVID -19. 

(akta kontroli str. 50 – 54 i str. 37 - 49) 
 

1.7. W Powiecie występują problemy, trudności i ograniczenia w realizacji zadań, 
związanych z zapewnieniem przygotowania jednostek ksrg, do prowadzenia działań 
ratowniczych. 
Odnośnie występujących trudności oraz ograniczeniach w realizacji zadań, związanych 
z zapewnieniem przygotowania jednostek ksrg do prowadzenia działań ratowniczych, 
Jacek Dydek wyjaśnił, że na terenie powiatu leskiego jednostki OSP były włączane 
do ksrg na przestrzeni lat 1995 – 2009. 
W tym też okresie zmieniały się wymagania, co do przygotowania danej jednostki 
OSP (samochody pożarnicze, wyszkolenie strażaków, sprzęt pożarniczy 
i ratowniczy), by mogła aspirować do włączenia do systemu. 
W praktyce często jednostki OSP przez długi czas, po otrzymaniu decyzji 
o włączeniu do systemu ksrg, dochodziły do właściwego przygotowania. 
Na przestrzeni tego okresu (2006 – 2015 r.) zmieniały się zasady szkolenia druhów 
OSP i wynikało to z ciągle, pojawiających się nowych zagrożeń i potrzeb 
ratowniczych. 
Szkolenia te są niewątpliwie potrzebne. 
Całość finansowania OSP w ksrg pochodzi przede wszystkim z budżetów gmin, 
a dofinansowanie ksrg przez Komendanta Głównego PSP jest, ale niewystarczające 
i nie pozwala na poprawę wyposażenia w samochody pożarnicze. 
Budżety leskich samorządów gminnych nie pozwalają na zakup średnich/ciężkich 
samochodów ratowniczo-gaśniczych. 
Obecnie w jednostkach OSP w ksrg podstawą transportu i działań są samochody 
ponad 30 letnie. 
Strażacy spotykają się przy różnego rodzaju działaniach w skali województwa i mają 
wtedy porównanie, tj. widzą dysproporcje pomiędzy samochodami, będącymi na 
wyposażeniu ich OSP. 
Obecnie jedna z jednostek (OSP Olszanica) nie posiada na wyposażeniu 
samochodu gaśniczego minimum średniego (poprzedni uległ wypadkowi, a kolejny 
dużej awarii). 
Pomimo starań w tym zakresie Komendant Powiatowy PSP nie ma narzędzi, by ten 
stan faktyczny zmienić. 
Głównym problemem na terenie powiatu leskiego jest ciągle malejąca ilość 
strażaków czynnych, mogących brać udział w działaniach ratowniczych. 
Wynika to z emigracji zarobkowej, jak również braku systemowego wsparcia 
państwa w zakresie zachęcania do wstępowania w szeregi OSP (zniżki, obniżenia 
podatków, dodatki emerytalne, brak zrozumienia pracodawców). 
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza KP PSP Lesko jest oddalona od jednostki OSP 
Wetlina (w ksrg) o 56 km, a od OSP Cisna (w ksrg) o 38 km. 
Obydwie te jednostki położone są w Gminie Cisna, która graniczy z Gminą 
Komańcza (powiat sanocki) i Gminą Lutowiska (powiat bieszczadzki). 
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Utworzenie posterunku JRG w miejscowości Cisna, pozwoliłoby skutecznie skrócić 
czas dojazdu strażaków do osób poszkodowanych w powiecie leskim oraz 
w południowych częściach powiatu sanockiego i bieszczadzkiego.  
Wniosek ten zawarto w analizie zabezpieczenia operacyjnego Powiatu i przekazany 
został Staroście Powiatu Leskiego i Komendantowi Wojewódzkiemu PSP.  

(akta kontroli str. 37 – 49) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Komendant PSP ustalił docelowy plan sieci jednostek ksrg na terenie Powiatu na 
podstawie obowiązującej metodyki oraz podejmował działania celem realizacji tego 
planu. 
Realizacja przyjętego planu poddawana była stałemu monitoringowi w aspekcie 
wielkości obszarów chronionych i czasu dotarcia do miejsca zdarzenia, a Komendant 
PSP dysponował bieżącymi informacjami o zdolności do podejmowania działań 
ratowniczych przez jednostki ksrg na terenie Powiatu. 
Komendant PSP nie zawierał porozumień, dotyczących włączenia do ksrg nowych 
jednostek, od czasu zatwierdzenia planu sieci. 
Komendant PSP opracował analizę zagrożeń i analizę zabezpieczenia operacyjnego 
Powiatu, których treść jest zgodna z przepisami rozporządzenia o ksrg.  
Treść tych analiz poddawana była rzetelnej aktualizacji i na ich podstawie opracowano 
Plan Ratowniczy Powiatu, zgodnie z obowiązującymi wymogami przepisów prawa, który 
był monitorowany i aktualizowany. 
Ewidencjonowane dane poddawano rzetelnej kontroli i weryfikacji przez kierownictwo 
Komendy PSP. 
 

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

 
2.1. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia o ksrg, Komendant PSP wdrożył do 
wszystkich jednostek „Zasady organizacji łączności alarmowania, powiadamiania, 
dysponowania oraz współdziałania na potrzeby działań ratowniczych”, z kwietnia 
2016 r., opracowane przez Biuro Informatyki i Łączności Komedy Głównej PSP. 
Zasady powyższe stanowią załącznik do Planu Ratowniczego Powiatu. 
Przedmiotowy dokument stanowi rozwinięcie zapisów Instrukcji w sprawie 
organizacji łączności radiowej, stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta 
Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. 
Zasady organizacji alarmowania, powiadamiania, dysponowania oraz 
współdziałania uzgodniono z wszystkimi podmiotami ratowniczymi oraz innymi 
podmiotami, mogącymi wspomagać organizację działań ratowniczych i razem 
z arkuszami uzgodnień zawarte są w Planie Ratowniczym Powiatu. 

(akta kontroli str. 50 - 54) 
 
2.2. Komenda PSP prowadziła współpracę z jednostkami organizacyjnymi innych 
służb i podmiotami ratowniczymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie 
organizacji i prowadzenia działań ratowniczych. 
Lista podmiotów, z którymi JRG Komendy PSP może współpracować w zakresie 
organizacji i prowadzenia działań ratowniczych, jest zawarta w Planie Ratowniczym 
Powiatu i zawiera łącznie 33 podmioty. 
Przedmiotowa współpraca realizowana jest na postawie obustronnych uzgodnień 
z tymi podmiotami. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Każdy arkusz uzgodnień zawiera enumeratywnie wyliczony, w zależności od 
specyfiki organu wspomagającego, wykaz zadań podmiotu, mogącego wspomagać 
organizację działań ratowniczych na terenie Powiatu. 
Arkusze uzgodnień, podpisane przez przedstawicieli obu stron (np. Komendy PSP 
z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratowniczym – Bieszczadzka Grupa GOPR 
w Sanoku), stanowią integralną część Planu Ratowniczego Powiatu. 

(akta kontroli str. 50 – 54 i str. 94 - 127) 
 

2.3. Łączność Komendy PSP na terenie Powiatu jest organizowana na podstawie 
wytycznych, zawartych w Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, 
stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 
5 kwietnia 2019 r. 
Łączność Komendy PSP na terenie Powiatu oparta jest na pięciu sieciach: 
powiatowej i radioprzemiennika, wojewódzkiej, krajowej, alarmowania.  
Na terenie budynku Komendy PSP jest zlokalizowany maszt antenowy, 
posadowiony na wysokości około 330 m n.p.m.  
Zainstalowane anteny obsługują kanał ogólnopolski KSW B028 i kanał sieci 
wojewódzkiej B102.  
Na terenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Lesku zlokalizowany jest 
masz antenowy posadowiony na wysokości około 420 m n.p.m.  
Znajdują się na nim anteny, obsługujące przemiennik sieci wojewódzkiej na kanale 
B052W.  
Do obsługi kanału powiatowego B012T wykorzystywana jest stacja wyniesiona DZS, 
sterowana linią dzierżawioną ze SKKP w Lesku, a do prowadzenia korespondencji 
radiowej ze Stanowiskiem Kierowania Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego 
wykorzystywany jest kanał wojewódzki B052W.  
Komenda PSP prowadzi również nasłuch w Krajowej Sieci Współdziałania na 
kanale B028.  
Do organizowania łączności z terenu działań ratowniczych do SKKP w Lesku używa 
się kanału powiatowego B012T.  
Podczas działań ratowniczo-gaśniczych na terenach objętych cieniami radiowymi, 
łączność w relacji SKKP w Lesku KDR jest realizowana środkami zastępczymi: 
- drogą telefoniczną z miejsca akcji (nie zawsze jest zasięg telefonii komórkowej), 
- za pośrednictwem samochodu operacyjnego, dysponowanego w miejsca, 
umożliwiające pośredniczenie w korespondencji radiowej. 

(akta kontroli str. 128 - 134) 
 
2.4. Na terenie Powiatu funkcjonuje system selektywnego alarmowania, 
uruchamiany bezpośrednio ze SKKP, obejmujący wszystkie 11 jednostek OSP, 
włączonych do ksrg. 
Tym samym zrealizowano priorytet skrócenia czasu osiągnięcia przez jednostki 
ratownictwa gotowości bojowej, zawarty w „Analizie potencjału ratowniczego 
ochotniczych straży pożarnych, włączonych do ksrg”, zatwierdzonej przez Komendanta 
Głównego PSP (punkt 7.3. Analizy). 

(akta kontroli str.50 – 54 i str. 37 - 49) 
 

2.5. Jednym z podstawowych systemów teleinformatycznych, wykorzystywanych na 
potrzeby funkcjonowania ksrg na terenie Powiatu, jest SWD PSP ST, funkcjonujący 
24h/dobę cały rok, serwisowany i aktualizowany przez firmę ABAKUS. System 
spełnia wszystkie wymogi i funkcjonalności, określone w rozporządzeniu w sprawie 
SWD PSP, w tym także w zakresie aktualizacji danych w SWD oraz jej 
częstotliwość. 
Komendant PSP dysponuje bieżącymi informacjami o zdolności do podejmowania 
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działań ratowniczych przez jednostki ksrg na terenie Powiatu, ze szczególnym 
uwzględnieniem jednostek OSP, włączonych do ksrg.  
Ponadto Komenda PSP może korzystać z innych, dodatkowych programów, takich 
jak „Model Pożaru Lasu”, „ALOHA”, „Substancje Niebezpieczne”, „Hydromonitor 
IMGW.” 

(akta kontroli str. 37 - 54) 
 
2.6. Działania ratownicze, prowadzone przez jednostki ksrg na terenie Powiatu, są 
dokumentowane według wymogów, zawartych w rozdziale 7 rozporządzenia 
w sprawie ksrg, tj. zgodnie ze wzorem i zasadami, ustalonymi przez Komendanta 
Głównego PSP. 
Dokumentacja działań ratowniczych jednostek ksrg obejmowała wszystkie dokumenty 
wymienione w § 34 ust. 2 i 3 rozporządzenia o ksrg i była prowadzona w sposób 
rzetelny. 
Komendant PSP lub jego Zastępca dokonywali kontroli i weryfikacji, 
ewidencjonowanych danych, odnośnie działań ratowniczych, prowadzonych przez 
jednostki ksrg. 
Zgodnie z treścią § 34 ust. 1 rozporządzenia o ksrg, Komendant PSP przechowuje 
w Komendzie PSP dokumentację działań ratowniczych, wymienionych w § 34 ust. 2 i 3 
rozporządzenia o ksrg, z prowadzonych działań ratowniczych. 

(akta kontroli str. 50 - 54) 
 

2.7. Komendant PSP, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia o ksrg, wdrożył do 
stosowania na terenie Powiatu system dysponowania sił i środków do działań 
ratowniczych, obejmujący wszystkie jednostki ksrg, we wszystkich dziedzinach 
działań ratowniczych. 
Fizycznego wdrożenia dokonał poprzez przekazanie powyższego dokumentu 
służbie dyżurnej SKKP w Lesku. 
Dyżurni SKKP w Lesku potwierdzili zapoznanie się z dokumentem własnoręcznym 
podpisem. 

(akta kontroli str. 37 - 49) 
 

2.8. Komendant PSP zorganizował i wyposażył SKKP, zgodnie z wymogami 
zawartymi w § 54 ust. 2 rozporządzenia o ksrg oraz z „Zasadami organizacji 
i funkcjonowania SKKP w Lesku” z dnia 1 kwietnia 2018 r. 
Zgodnie z § 54 ust. 1 rozporządzenia o ksrg, na SKKP pełnią służbę dyspozytorzy, 
dyżurni operacyjni oraz wyznaczeni funkcjonariusze PSP, spełniający wymagania 
kwalifikacyjne dla dyspozytora lub dyżurnego operacyjnego PSP.  
Obsada stanowiska kierowania posiada ukończone szkolenie specjalistyczne, 
przeprowadzone na bazie „Programu Szkolenia Obsad Stanowisk Kierowania 
Państwowej Straży Pożarnej”, zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP 
w czerwcu 2011 r. 
Zgodnie z § 54 ust. 2 rozporządzenia o ksrg, na potrzeby SKKP zapewniono 
pomieszczenia, spełniające wymagania w zakresie bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy oraz wyposażono je w urządzenia techniczne oraz systemy 
teleinformatyczne, zapewniające pełną realizację zadań, wynikających z treści 
§ 53 rozporządzenia o ksrg. 

(akta kontroli str. 135 – 143 i str. 128 - 130) 
 

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

Stwierdzone 
nieprawidłowości 



 

18 

Komendant PSP ustalił zasady powiadamiania i współdziałania podmiotów na obszarze 
Powiatu podczas działań ratowniczych i wdrożył je rzetelnie do wszystkich jednostek. 
Prowadzono współpracę z jednostkami organizacyjnymi innych służb i podmiotami 
ratowniczymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie organizacji i prowadzenia 
działań ratowniczych. 
Na terenie Powiatu funkcjonuje łączność na potrzeby ksrg oraz system selektywnego 
alarmowania, obejmujący wszystkie jednostki OSP, włączone do ksrg.  
SWD PSP posiada funkcjonalności, określone w rozporządzeniu w sprawie SWD PSP 
oraz ustalono zasady aktualizacji danych w SWD, w tym jej częstotliwość.  
Komendant PSP dysponuje bieżącymi informacjami o zdolności do podejmowania 
działań ratowniczych przez jednostki ksrg na terenie Powiatu, ze szczególnym 
uwzględnieniem jednostek OSP, włączonych do ksrg. 
Działania ratownicze, prowadzone przez jednostki ksrg, są dokumentowane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zasadami.  
Komenda sporządzała dokumenty z działań ratowniczych, zgodnie z rozporządzeniem 
o ksrg i były one sporządzane rzetelnie.  
Ewidencjonowane dane poddawane były rzetelnej kontroli i weryfikacji ze strony 
kierownictwa Komendy PSP. 
Komendant PSP wdrożył do stosowania system dysponowania sił i środków do działań 
ratowniczych i obejmuje on wszystkie jednostki ksrg, we wszystkich dziedzinach działań 
ratowniczych oraz został on rzetelnie wdrożony do stosowania. 
Komendant PSP prawidłowo zorganizował i wyposażył SKKP, którego obsada posiadała 
wymagane przeszkolenie specjalistyczne. 
 

3. Wyposażenie jednostek oraz wyposażenie i wyszkolenie 
ratowników 
 
3.1. Dla obszaru Powiatu opracowano zestawienia normatywu pojazdów ratowniczo-
gaśniczych i specjalnych oraz sprzętu i środków technicznych, wraz z ich 
rozmieszczeniem (tabele wyposażenia). 
Tabele wyposażenia były ustalane przez Komendanta PSP nie rzadziej niż raz na 5 lat, 
po dokonaniu oceny zagrożenia na obszarze Powiatu, tj. zgodnie z przepisami, 
wydanymi na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej8. 
Oględziny wyposażenia strażaków Komendy PSP w indywidualne środki ochrony 
osobistej, wyposażenia pojazdu ratowniczo-gaśniczego typu SCANIA GBA–Rt 
2.5/16, dysponowanego do zdarzeń w I rzucie oraz losowo wybranego wyposażenia 
i elementów zestawu ratownictwa medycznego R1 wskazują, że w Komendzie PSP 
został zachowany standard minimalnego wyposażenia, przewidziany dla komendy 
powiatowej PSP, w tym dla jednostek ratowniczo-gaśniczych, wskazany w załącznikach 
Nr 1 i Nr 2 do rozporządzenia MSWiA z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie 
szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych PSP9 (rozporządzenie 
w sprawie zasad wyposażenia jednostek).  
Na 11 jednostek ochrony przeciwpożarowej OSP, wchodzących w skład ksrg na 
terenie Powiatu, w 4 jednostkach OSP niezachowany został minimalny standard 
wyposażenia jednostek ochrony przeciwpożarowej OSP, włączonych do ksrg, określony 
w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie włączania jednostek do ksrg, a to: 

- w 2 jednostkach OSP (Średnia Wieś, Uherce Mineralne) zestawów hydraulicznych 
narzędzi ratowniczych (rozpieracz, nożyce, pompa),  

- w 1 jednostce OSP (Łukawica) pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności 

                                                      
8 Dz. U. z 2020 r., poz. 961 ze zm. 
9 Dz. U., poz. 1793. 
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minimum 1000 l/min, 
- w 1 jednostce (Jankowce) zarówno zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych, 

jak również pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności minimum 1000 l/min. 
Nadmienić jednakże należy, że OSP Jankowce posiada pompę o wydajności 930 l/min. 
oraz pompę o wydajności 600 l/min., natomiast OSP Łukawica posiada pompę 
o wydajności 900 l/min. i pompę o wydajności 700 l/min. 
Dochowano również standardów wyposażenia dla pojazdów ratowniczo-gaśniczych 
OSP i specjalnych, określonych przez Komendanta Głównego PSP, z wyjątkiem 
OSP Olszanica, która nie posiada obecnie na wyposażeniu samochodu gaśniczego 
- minimum średniego. 
Poprzedni, posiadany przez OSP Olszanica samochód, uległ wypadkowi, a kolejny, 
będący na stanie jednostki, uległ dużej awarii. 
Obecnie OSP Olszanica posiada na stanie lekki samochód pożarniczy marki 
Renault Master GLM-Rt 8, bez zbiornika na wodę.  
Deklarowana gotowość operacyjna, w tym siły i środki jednostki, przewidziane do 
wykorzystania w systemie, określone zostały w porozumieniach o włączeniu danej 
jednostki ochrony przeciwpożarowej do ksrg (§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie 
włączania jednostek do ksrg). 
Liczba stanowisk garażowych odpowiada liczbie posiadanych samochodów, jednakże 
dla OSP Cisna niezbędne będzie zapewnienie przez Gminę Cisna ogrzewanego garażu 
na przechowywanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. 
Odnośnie działań, podejmowanych celem uzupełnienia braków w wyposażeniu 
jednostek ochrony przeciwpożarowej (OSP, JRG), włączonych do ksrg, Jacek Dydek 
wyjaśnił, „że obecnie Komenda PSP w Lesku posiada dwa wysłużone samochody, które 
wymagają wymiany na nowe, a jest to samochód operacyjny marki Nissan Terrano II, 
który został wyprodukowany w 2000 r. oraz samochód kwatermistrzowski marki 
Volkswagen Transporter, rok produkcji 1993. 
Na stanie JRG znajduje się transporter amfibijny – pojazd gąsienicowy, który jest 
uszkodzony i wycofany z podziału bojowego od 7 grudnia 2017 r.  
Odnośnie ww. pojazdu toczy się postępowanie sądowe z producentem pojazdu. 
W celu zastąpienia wycofanego pojazdu zasadne wydaje się doposażenie JRG 
w pojazd specjalny typu Quad. 
W celu spełnienia standardów wyposażenia jednostek OSP, włączonych do ksrg, 
doposażenia wymaga: 

- OSP Olszanica w średni lub ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, ponieważ 
obecnie jednostka posiada lekki samochód pożarniczy Renault Master, 
oznaczony GLM-Rt 8, bez zbiornika na wodę. 

- OSP Jankowce, OSP Średnia Wieś, OSP Uherce Mineralne w zestawy 
ratownictwa technicznego, których obecnie nie posiadają. 

Braki, które dotyczą wyposażenia jednostek OSP, wymagają bardzo dużych nakładów 
finansowych. 
Komenda PSP w Lesku przekazywała informację do gmin o możliwości dofinasowania 
zakupów sprzętu oraz pojazdów ratowniczych, przy założeniu zapewnienia wkładu 
własnego. 
W bieżącym roku deklarację wkładu własnego do zakupu samochodu pożarniczego 
złożyły dwie gminy – Gmina Olszanica dla OSP Olszanica oraz Gmina Solina dla OSP 
Myczkowce. 
Nie uzyskaliśmy deklaracji, dotyczącej zakupu zestawów ratownictwa technicznego.” 

(akta kontroli str. 144 – 188 i str. 257 - 260) 
 

3.2. Celem ustalenia przygotowania JRG PSP do działań, dokonano oględzin jednostki. 
Warunki lokalowe jednostki, w tym garażowanie pojazdów, obiekty kwaterunkowe 
(pomieszczenia sypialne, sanitarne, wypoczynkowe stołówka), pomieszczenia 
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i obiekty dydaktyczne i oświatowe (sale wykładowe), obiekty sportowe (siłownia, 
boisko), zaplecze techniczne (garaże, warsztaty) nie budzą żadnych zastrzeżeń. 
Wszystkie pomieszczenia i obiekty znajdują się w dobrym stanie technicznym, 
sanitarno-higienicznym i utrzymywane są w należytym ładzie, porządku i czystości. 
Stan osobowy zmiany w dniu oględzin, w tym liczba strażaków, pełniących służbę 
na poszczególnych stanowiskach, spełniał wymagany stan minimalny, a rzeczywisty 
stan osobowy zmiany był zgodny z SWD PSP. 
Rodzaj pojazdów, dysponowanych do zdarzeń w pierwszym rzucie oraz 
kompletność obsady rzutu nie budziła zastrzeżeń i była zgodna z SWD PSP. 
Wyposażenie ratowników, tj. wyposażenie w indywidualne środki ochrony osobistej 
(ubrania i rękawice specjalne, kominiarki, hełmy, buty strażackie) oraz wyposażenie 
(maski do aparatów oddechowych, sygnalizatory bezruchu, pasy strażackie / szelki 
bezpieczeństwa, zatrzaśniki, podpinki) są właściwie konserwowane, 
przechowywane i utrzymywane w należytym porządku i czystości. 
Ratownicy - kierowcy i operatorzy sprzętu specjalnego posiadają stosowne 
dokumenty, tj. prawo jazdy odpowiedniej kategorii (może dotyczyć także przyczep), 
zaświadczenia, potwierdzającego kwalifikacje do prowadzenia pojazdów 
uprzywilejowanych w ruchu i obsługi sprzętu ratowniczego. 
Stwierdzono zgodność wyposażenia JRG PSP w pojazdy i sprzęt, zgodnie z tabelą 
wyposażenia, ustaloną przez Komendanta PSP oraz kompletność wyposażenia 
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, dysponowanego przez Komendę 
PSP do zdarzeń w I rzucie typu SCANIA GBA–Rt 2.5/16 (grupa: pompy pożarnicze, 
armatura i osprzęt pożarniczy, narzędzia ratownicze i sprzęt ratownictwa 
medycznego (sprawdzonej na podstawie losowo wybranych 24 pozycji 
wyposażenia). 
Na stanie JRG PSP znajduje się, wycofany z użytkowania, transporter amfibijny – 
pojazd gąsienicowy.  
Pojazd jest uszkodzony i wycofany z podziału bojowego od 7 grudnia 2017 r.  
Na podstawie losowo wybranych 15 pozycji zestawu ratownictwa medycznego R1 
stwierdzono jego kompletność i jego zgodność z ze standardem wyposażenia dla 
danego typu samochodu, zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP10. 
Komenda PSP posiada aktualne dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego, atesty 
serwisów producentów, odnośnie stosownych badań sprzętu. 
Dowody rejestracyjne pojazdów zawierają aktualne wpisy badań technicznych. 
Stan faktyczny środków gaśniczych, neutralizatorów i sorbentów, znajdujących się 
na stanie JRG, jest zgodny ze stanem przewidzianym w Bazie Sił i Środków. 
Komenda PSP nie dysponuje grupą ratownictwa specjalistycznego w JRG, stąd też 
nie posiada na stanie wyposażenia według norm, wskazanych w załączniku Nr 
4 rozporządzenia w sprawie wyposażenia jednostek PSP oraz tabelą wyposażenia. 

(akta kontroli str. 170 – 193, str. 37 – 49 i str. 261 - 265) 
 

3.3. Liczba przeszkolonych strażaków Komendy PSP, według obowiązujących 
programów oraz rodzaje odbytych szkoleń, na dzień 30 czerwca br. 
przedstawiały się następująco: 

a) liczba strażaków - 47 (nie występowały zidentyfikowane potrzeby szkoleniowe), 
b) liczba strażaków, posiadających przeszkolenie podstawowe w zawodzie strażak 

– 27 oraz 2 strażaków w trakcie odbywania szkolenia, 
c) liczba strażaków, posiadających przeszkolenie podstawowe w ramach 

kształcenia w Szkole Głównej Straży Pożarnej lub Centrum Szkolenia PSP – 18, 
d) liczba strażaków, posiadających szkolenie specjalistyczne w zakresie: 

- młodszego nurka – 1, 

                                                      
10 https://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/standaryzacja_wyposazenia_pojazdow_psp. 
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- ratownictwa chemicznego i ekologicznego – 8, 
- przeciwdziałanie zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, 

nuklearnym i wybuchowym – 1, 
- ratownictwa na obszarach wodnych, realizowanego przez ksrg w zakresie 

podstawowym – 5, 
- ratownictwa lodowego – 6, 
- obsady stanowisk kierowania PSP – 9, 
- doskonalące dla strażaków ksrg z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze 

Pogotowie Ratunkowe – 39, 
- kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków PSP – 1, 
- egzamin recertyfikacyjny w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy – 47, 
- segregacji w zdarzeniach mnogich i masowych – 5, 
- doskonalące dla strażaków ksrg z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze 

Pogotowie Ratunkowe  - 39, 
- instruktorów PSP z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie 

Ratunkowe – 1. 
Stan wyszkolenia strażaków PSP na terenie Powiatu był poddawany przez 
Komendanta PSP bieżącej analizie i nie stwierdzono obecnie potrzeb i konieczności 
uruchamiania nowych szkoleń. 
Odnośnie potrzeb szkoleniowych strażaków, Jacek Dydek wyjaśnił, że stan 
wyszkolenia strażaków PSP analizowany jest na bieżąco. Braki w wyszkoleniu 
uzupełniane są według potrzeb i obecnie nie ma braków w wyszkoleniu strażaków 
Komendy PSP. Dwóch strażaków, którzy zostali przyjęci do służby w 2020 r., obecnie 
odbywa szkolenie podstawowe. 

  (akta kontroli str.190 – 191 i str. 37 - 49) 
 

3.4. Liczba przeszkolonych strażaków OSP z jednostek włączonych do ksrg, zgodnie 
z obowiązującymi programami, według stanu na dzień 30 czerwca br., wynosiła 233, 
w tym przeszkolonych w zakresie: 

- podstawowym – 233, 
- bhp – 233, 
- kierowcy – konserwatora sprzętu - 49, 
- dowódcy – 69, 
- naczelnika – 15 (potrzeba przeszkolenia 6 strażaków), 
- ratownictwa technicznego – 123, 
- kwalifikowanej pierwszej pomocy – 61, 
- zabezpieczenia lądowania/współpracy z LPR – 47. 

Jednostki OSP, włączone do ksrg, spełniły minimalny standard wyszkolenia członków 
jednostek OSP, włączonych do ksrg, określony w „Analizie potencjału ratowniczego 
OSP, włączonych do ksrg”, zatwierdzonej przez Komendanta Głównego PSP, za 
wyjątkiem braku przeszkolonych 6 strażaków w zakresie funkcji naczelnika, 
występującego w pięciu jednostkach OSP. 
Komenda nie sformułowała innych potrzeb szkoleniowych strażaków OSP, poza ww. 
Komenda nie posiada jednostek, włączonych do ksrg, spoza OSP ani strażaków 
z takich jednostek. 
W badanym okresie odbyły się szkolenia dla strażaków jednostek OSP, włączonych do 
ksrg, a to: 

- w dniach od 26 stycznia do 13 kwietnia 2019 r. odbyło się szkolenie podstawowe 
strażaków - ratowników OSP, w którym udział brało 20 strażaków i z wynikiem 
pozytywnym szkolenie ukończyło 20 strażaków, 

- w dniach od 6 do 15 grudnia 2019 r. odbyło się szkolenie, kierujących działaniem 
ratowniczym, dla członków OSP, w którym udział brało 13 strażaków i wszyscy 
ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym.  
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W dniu 21 stycznia 2020 r. rozpoczęto szkolenie podstawowe strażaków - 
ratowników OSP, jednakże szkolenie zawieszono ze względu na pandemię wirusa 
COVID-19. 
Komendant PSP sprawował nadzór nad doskonaleniem umiejętności członków OSP, 
biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, analizował stopień 
wyszkolenia strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej, włączonych do ksrg 
i stwierdził konieczność przeszkolenia 6 strażaków w charakterze naczelnika. 
Odnośnie szkoleń strażaków jednostek OSP, włączonych do ksrg, Jacek Dydek 
wyjaśnił, „że proces szkolenia strażaków OSP jest złożony i jest rozłożony na etapy: 
szkolenie podstawowe, szkolenie w zakresie ratownictwa technicznego (według 
programu szkolenia z 2006 r.), szkolenie kierujących działaniem ratowniczym, szkolenie 
naczelników. 
Aby odbyć szkolenie naczelników należy wcześniej nabyć uprawnienia, kierujących 
działaniem ratowniczym. 
Odbycie szkolenia naczelników jest ostatnim etapem procesu szkolenia strażaków OSP 
i wymaga nabycia odpowiedniego doświadczenia.  
Komenda PSP w Lesku prowadzi systematycznie szkolenia podstawowe, kierujących 
działaniem ratowniczym. 
Szkolenie dla naczelników planowane jest na 2021 r. i w ramach tego szkolenia zostaną 
uzupełnione braki w przeszkoleniu strażaków OSP.” 

(akta kontroli str. 191, str. 37 – 54) 
 

3.5. Komenda PSP nie posiada własnej, kompleksowej bazy dydaktyczno-
szkoleniowej do realizacji szkoleń. 
W zakresie bazy sportowej posiada siłownię 7 stanowiskową oraz boisko do piłki 
siatkowej. 
Komenda PSP w sposób doraźny korzysta nieodpłatnie z sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Lesku, boiska do piłki nożnej oraz z basenu „Aquarius” 
w Lesku. 
Do celów szkoleniowych Komenda PSP dysponuje 4 komputerami, 2 projektorami 
wizyjnymi, 1 telewizorem, 1 urządzeniem nagłaśniającym, 1 tablicą magnetyczną, 
2 megafonami z portem USB. 
Liczba wykładowców oraz instruktorów podczas realizacji szkoleń wynikała 
z programu szkoleń, określonych w „Zasadach organizacji szkoleń członków 
ochotniczych straży pożarnych, biorących bezpośredni udział w działaniach 
ratowniczych”, zatwierdzonych przez Komendanta Głównego PSP w 2015 r. 
i wynosiła 10 wykładowców/instruktorów kursu podstawowego oraz 
7 wykładowców/instruktorów kurs dowódców. 
Liczba strażaków OSP włączonych do ksrg, skierowanych na testy w komorze 
dymowej, w okresie objętym kontrolą wynosiła: 

- 20 strażaków w ramach tematyki „Sprzęt ochrony dróg oddechowych”, w ramach 
szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP  

- 14 strażaków według zasad i częstotliwości kierowania na testy w komorze 
dymowej, zgodnie z zasadami wyposażania i wykorzystania komór dymowych 
w PSP”, obowiązujące od 2013 r. 

Obecnie Komenda PSP nie ma potrzeb szkoleniowych w ww. zakresie. 
Jacek Dydek wyjaśnił, iż w zależności od zakresu, szkolenia strażaków jednostki 
ochrony przeciwpożarowej, włączonych do ksrg, odbywały się zarówno na obiektach 
Komendy PSP, jak również poza nimi, np. akweny wodne, autozłomy. Do szkoleń 
podstawowych strażaków - ratowników OSP w części teoretycznej od 2018 r. 
wykorzystywana jest Platforma e-learningowa. Funkcjonariusze wyznaczani do 
prowadzenia zajęć dydaktycznych posiadali kwalifikacje do wykonywania zawodu, 
co najmniej technik pożarnictwa oraz co najmniej 5 letni staż służby. 
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Wykorzystywano również specjalistów o odpowiednim przygotowaniu kierunkowym, 
posiadających wyższe wykształcenie /np. pierwsza pomoc przedmedyczna/. 
Ponadto do szkoleń wykorzystywano pomoc zewnętrzną, np. funkcjonariuszy 
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lesku w zakresie 
tematu, dotyczącego wydawania sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym 
osobom, znajdującym się na drodze.” 

 (akta kontroli str. 194 – 207 i str. 37 - 49) 
 

3.6. Komenda PSP organizowała ćwiczenia ratownicze, w których udział brały 
jednostki OSP, zgodnie z obowiązkami, wynikającymi z zapisu art. 13 ust. 6 pkt 
15 ustawy o PSP i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 
Ćwiczenia odbywały się według „Zasad organizacji szkoleń członków ochotniczych 
straży pożarnych, biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”, 
zatwierdzonych przez Komendanta Głównego PSP w 2015 r.  
W 2019 r. przeprowadzono 11 ćwiczeń na różnego rodzaju obiektach, w których 
uczestniczyły jednostki OSP, w tym niektóre wielokrotnie. 
W 2019 r. przeprowadzone zostały ćwiczenia z udziałem jednostek OSP na 
następujących obiektach: 

- Hotel Skalny w Polańczyku – w ćwiczeniach uczestniczyły OSP Polańczyk oraz 
JRG Lesko, 

- ćwiczenia z zakresu gaszenia pożaru lasu, w których uczestniczyło 5 zastępów 
z JRG Lesko, 8 zastępów OSP z powiatu leskiego oraz po jednym zastępie 
z powiatu bieszczadzkiego i sanockiego, 

- Caritas Rajskie – w ćwiczeniach uczestniczyły OSP Polańczyk, OSP Bukowiec, 
JRG Lesko, 

- Kościół Rzymsko Katolicki Manasterzec – w ćwiczeniach uczestniczyły OSP 
Jankowce, OSP Średnia Wieś, OSP Łukawica, JRG Lesko, 

- Wyspa Energetyk Centrum Wypoczynkowe PGE – w ćwiczeniach uczestniczyły 
OSP Polańczyk, OSP Myczków, OSP Myczkowce, OSP Górzanka, OSP 
Bukowiec, JRG Lesko, 

- Kościół Parafialny w Średniej Wsi – w ćwiczeniach uczestniczyły OSP Średnia 
Wieś, OSP Myczków, JRG Lesko, 

- Szkolne Schronisko Bieszczadnik w Lesku - w ćwiczeniach uczestniczyło JRG 
Lesko. 

- Szkoła Podstawowa w Średniej Wsi – w ćwiczeniach uczestniczyły OSP Średnia 
Wieś, JRG Lesko, 

- Szkoła Podstawowa Hoczew – w ćwiczeniach uczestniczyły OSP Średnia Wieś, 
OSP Hoczew, JRG Lesko, 

- Szkoła Podstawowa Bóbrka – w ćwiczeniach uczestniczyło JRG Lesko. 
- ćwiczenia „Lesko 2019” - w ćwiczeniach brały udział jednostki Państwowej Straży 

Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz podmioty współdziałające. 
Ponadto pod nadzorem Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie w dniu 
10 kwietnia 2019 r. przeprowadzono ćwiczenia z zakresu gaszenia pożaru lasu, 
w których uczestniczyło 5 zastępów z JRG Lesko, 8 zastępów OSP z powiatu 
leskiego i po jednym zastępie z powiatu bieszczadzkiego i sanockiego. 
W miesiącu wrześniu 2019 r., na podstawie rozkazu Podkarpackiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie, na terenie powiatu leskiego zorganizowano 
dwudniowe ćwiczenia pt. „LESKO 2019”. 
Odnośnie organizacji ćwiczeń, w których udział brały jednostki OSP, Jacek Dydek 
wyjaśnił, „że ćwiczenia zostały przeprowadzone w dwóch etapach, tj. ćwiczenie 
aplikacyjne i ćwiczenie praktyczne, jako doskonalenie współdziałania sił i środków 
jednostek ochrony przeciwpożarowej z innymi służbami, podmiotami, organizacjami 
i instytucjami podczas zdarzeń. 
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W ćwiczeniach brały udział jednostki PSP, OSP oraz podmioty współdziałające. 
W ramach realizowanych ćwiczeń, doskonalone są umiejętności strażaków 
w zakresie podejmowanych działań ratowniczych.  
Sprawdzane jest również przygotowanie strażaków do realizacji działań ratowniczo-
gaśniczych.” 
Zgodnie z wymogami § 42 pkt 3 rozporządzenia o ksrg, Komenda PSP sporządzała 
dokumenty analizy ćwiczeń, które wchodzą w skład dokumentacji funkcjonowania 
ksrg. 
Badanie dokumentacji analizy 5 losowo wybranych ćwiczeń, wchodzącej w skład 
dokumentacji funkcjonowania ksrg, przeprowadzonych w okresie objętym kontrolą, 
wykazała, że Komenda dochowała wymogów, zawartych w § 44 ust. 
2 rozporządzenia o ksrg, odnośnie treści analizy ćwiczeń, zaś wniosków i zaleceń 
nie formułowano. 

(akta kontroli str. 208 - 222) 
 

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

Komendant PSP ustalił tabele wyposażenia dla jednostek PSP oraz posiada informacje 
o stanie wyposażenia pozostałych jednostek ochrony przeciwpożarowej, włączonych do 
ksrg. 
W Komendzie PSP został zachowany standard minimalnego wyposażenia, 
przewidziany dla komendy powiatowej PSP. 
JRG PSP jest przygotowana do podejmowania działań ratowniczych. 
Komendant PSP, zgodnie z art. 13 ust. 6 pkt 14 ustawy o PSP, organizował szkolenie 
i doskonalenie pożarnicze, rzetelnie kierował podległych funkcjonariuszy na szkolenia 
i na bieżąco analizował stan ich przeszkolenia. 
Komendant PSP organizował szkolenie dla jednostek ochrony przeciwpożarowej 
i  posiadał wiedzę o wyszkoleniu strażaków jednostek ksrg.  
Podejmował również działania celem uzupełnienia braków w stosunku minimalnego 
standardu wyszkolenia, ustalonego przez Komendanta Głównego PSP oraz lokalnych 
potrzeb. 
Komendant PSP wprawdzie nie dysponuje adekwatną do potrzeb bazą dydaktyczno-
szkoleniową, nie mniej jednak zapewnia warunki do prowadzenia szkoleń i ćwiczeń oraz 
kadrę wykładowców i instruktorów, posiadającą odpowiednie przygotowanie w tym 
zakresie. 
Komendant PSP, zgodnie z wymogami, organizował ćwiczenia ratownicze, w których 
udział brały jednostki OSP, analizował ich przebieg oraz wyniki i były one pozytywne. 
 

4. Sprawowanie przez komendanta powiatowego PSP 
nadzoru nad ksrg na terenie Powiatu 
 
4.1. Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 13 ust. 7 pkt 2 ustawy o PSP, w dniu 
28 stycznia 2019 r. Komendant PSP wydał zarządzenie11 w sprawie 
przeprowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów ksrg, znajdujących się 
na terenie Powiatu, zgodnie z harmonogramem, będącym załącznikiem do 
zarządzenia. 
Komenda PSP prowadziła inspekcje gotowości operacyjnej podmiotów ksrg, 
w oparciu o zarządzenie Komendanta Głównego PSP z dnia 29 grudnia 2017 r. 
w sprawie przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów ksrg12 oraz 

                                                      
11 Zarządzenie KP PSP Nr 3/2019 
12 Zarządzenie KG PSP Nr 10 
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na podstawie sporządzonego planu inspekcji, opracowanego przez Wydział 
Operacyjno-Rozpoznawczy Komendy PSP. 
Plan inspekcji na 2019 r. zakładał przeprowadzenie 11 inspekcji gotowości 
operacyjnej podmiotów ksrg. 
Komendant PSP opracował plan inspekcji na I półrocze 2020 r., w którym 
zaplanowano przeprowadzenie 11 inspekcji gotowości operacyjnej w jednostkach 
ksrg. 
Jacek Dydek wyjaśnił, „że z uwagi na stan epidemiologiczny na terenie kraju 
inspekcje zostały wstrzymane.  
Nowo opracowany plan inspekcji został ograniczony do połowy liczby inspekcji, 
które należy przeprowadzić do końca października 2020 r.” 
Inspekcje przeprowadzał, wyznaczony zarządzeniem Komendanta PSP, 
trzyosobowy zespół funkcjonariuszy Komendy PSP. 
W Komendzie PSP prowadzono ewidencję przeprowadzonych inspekcji w postaci 
spisu spraw w teczce 093 - Inspekcje gotowości operacyjnej.  
Członkowie zespołów inspekcyjnych, przed przeprowadzeniem inspekcji, 
zapoznawali się z dokumentacją – wytycznymi, dotyczącymi przeprowadzenia 
inspekcji gotowości operacyjnej.  
Pytania i niejasności, dotyczące przeprowadzania inspekcji, można było na bieżąco 
konsultować z naczelnikiem Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego Komendy PSP, 
który udzielał stosownych wyjaśnień. 
Baza pytań testowych została opracowana przez Komendę Wojewódzką PSP 
w Rzeszowie i przekazana do stosowania, do Komendy PSP w dniu 23 lutego 
2018 r.  
Pytania z podziałem na 3 grupy: dowódców, kierowców, ratowników zawierają po 
55 pytań w każdej grupie.  
Z bazy pytań układane są każdorazowo, przez zespoły inspekcyjne Komendanta 
PSP, aktualizowane testy do dokonywania sprawdzenia stanu wiedzy członków 
OSP, podczas prowadzanych inspekcji gotowości operacyjnej.  
Baza pytań jest aktualna i od jej wprowadzenia, tj. od 23 lutego 2018 r., nie była 
aktualizowana. 
Zespoły kontrolne Komendy PSP zrealizowały w I półroczu 2019 r., zgodnie 
z planem inspekcji na półrocze, 11 inspekcji, którymi objęto wszystkie OSP, 
włączone do ksrg w Powiecie. 
Zakres inspekcji obejmował alarmowanie OSP, gotowość operacyjna druhów OSP, 
gotowość do natychmiastowego użycia pojazdów, sprzętu ratowniczego, sprzętu 
łączności, prowadzenie dokumentacji, sprawdzian wiedzy teoretycznej druhów OSP, 
przeprowadzone ćwiczenia. 
Ponadto inspekcja obejmowała sprawdzenie stanu technicznego i infrastruktury 
strażnicy OSP, mogących mieć wpływ na obniżenie gotowości operacyjnej OSP.  
Organizacja i zakres inspekcji był zgodny z obowiązującym zarządzeniem 
Komendanta Głównego PSP w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości 
operacyjnej podmiotów ksrg. 
Wszystkie kontrolowane podmioty zostały ocenione przez inspekcje bardzo wysoko 
– oceny wahały się od dobrej do celującej.  
W trakcie inspekcji oraz po ich przeprowadzeniu, nie wnoszono żadnych uwag. 
Wyniki przeprowadzonych inspekcji były poddane analizie, w której stwierdzono 
i oceniono gotowość operacyjną podmiotów ksrg na terenie Powiatu, jako dobrą. 

(akta kontroli str. 223 - 229) 
 

4.2. W okresie objętym kontrolą, Komendant PSP, zgodnie z art. 13 ust. 6 pkt 
6 ustawy o PSP, dokonał dwóch analiz działań ratowniczych, prowadzonych na 
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obszarze Powiatu przez podmioty ksrg, w podziale na pożary i miejscowe zagrożenia, 
a to:  

- pożaru budynku w dniach 28 – 29 stycznia 2019 r. Centrum Wypoczynkowo-
Konferencyjnego „BOGDANKA” w Kalnicy, Gmina Cisna,  

- pożaru hali produkcji węgla drzewnego w dniu 31 maja 2020 r. Przedsiębiorstwa 
Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „EXTRANS BIS” s.c. w Uhercach 
Mineralnych, Gmina Olszanica. 

Opracowanie analiz nie wynikało z wymogów § 44 ust. 3 rozporządzenia w sprawie 
ksrg, lecz z treści § 44 ust. 4 rozporządzenia, ponieważ w okresie objętym kontrolą 
na terenie Powiatu nie odnotowano zdarzeń, wymienionych w § 44 ust. 1 tego 
rozporządzenia. 
Komenda PSP opracowała ww. 2 analizy, jako skrócone, na podstawie „Zasad 
analizowania zdarzeń dla jednostek organizacyjnych PSP z 2012 r., zatwierdzonych 
przez Komendanta Głównego PSP w dniu 27 listopada 2012 r.  
Analizy zawierały elementy wskazane w ww. Zasadach (…), tj. podstawowe dane 
opisane w załączniku Nr 1, przedmiot analizy oraz oceny i wnioski pozytywne, 
potwierdzające prawidłowość przebiegu działań ratowniczych. 

 (akta kontroli str. 230 - 256) 
 

4.3. W badanym okresie, do Komendy PSP nie wpływały skargi i wnioski, dotyczące 
funkcjonowania jednostek ksrg. 

(akta kontroli str.50 - 54) 
 

4.4. Komendant PSP poddawał analizie zabezpieczenie operacyjne na terenie 
Powiatu i funkcjonowanie ksrg, jako całości, jak również funkcjonowanie 
poszczególnych jednostek organizacyjnych, wchodzących w skład ksrg.  
W analizie uwzględniono przygotowanie podmiotów ksrg do podejmowania działań 
ratowniczych we wszystkich dziedzinach ratownictwa, wymienionych 
w rozporządzeniu o ksrg. 
Zgodnie z treścią § 42 pkt 2 rozporządzenia o ksrg, analiza gotowości operacyjnej 
umieszczona została w dokumentacji funkcjonowania ksrg, a jej zawartość jest zgodna 
z wymogami, zawartymi w § 44 ust. 1. 
Ze względu, że analiza gotowości operacyjnej ksrg zawierała wyłącznie pozytywne 
wnioski, nie zachodziła potrzeba egzekwowania ich realizacji. 

 (akta kontroli str. 50 -54) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  
 

Komendant PSP prowadził inspekcje gotowości operacyjnej jednostek OSP, włączonych 
do ksrg oraz analizował ich wyniki. 
Komendant PSP analizował działania ratownicze oraz wdrażał wnioski, wynikające 
z tych analiz. 
Do Komendy PSP nie wpływały skargi i wnioski, dotyczące funkcjonowania ksrg. 
Komendant PSP poddawał analizie funkcjonowanie ksrg na terenie Powiatu, które 
oceniono, jako dobre, stąd też nie formułowano wniosków do realizacji. 

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