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I. Dane identyfikacyjne 
 

Ochotnicza Straż Pożarna w Średniej Wsi, Średnia Wieś 113,  38-604 Hoczew 

 

Władysław Wątor – Prezes OSP w Średniej Wsi. 

 

1. Regulacje prawne i organizacja funkcjonowania jednostki OSP. 
2. Wyposażenie jednostki OSP oraz wyposażenie i wyszkolenie ratowników. 
 

Od 1 stycznia 2019 r. do czasu zakończenia kontroli. 

 

Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

 

 

Stanisław Tobolewski – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LRZ/102/2020 z dnia 1lipca 2020 r. 

(akta kontroli str.1) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna2kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wyposażenie oraz wyszkolenie 
strażaków, przygotowanie jednostki do skutecznego prowadzenia działań 
ratowniczych, a także stan gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Średniej Wsi (OSP) w latach 2019 – I połowa 2020. 

 
Wyposażenie jednostki OSP, która została włączona do krajowego systemu 
ratowniczo – gaśniczego (ksrg) w 2000 r. oraz wyszkolenie ratowników pozwalało 
na skuteczne prowadzenie działań ratowniczych. Stan pojazdów bojowych, ich 
wyposażenie oraz wyposażenie w sprzęt ochrony osobistej strażaków zapewniały 
ciągłą i pełną gotowość bojową jednostki oraz bezpieczeństwo strażaków. Warunki 
lokalowe i socjalne remizy były dobre. Dokumentacja kadrowa ratowników w zakresie: 
spełniania warunku wieku, przeszkolenia podstawowego, a w przypadku 
osób funkcyjnych również odpowiedniego przeszkolenia specjalistycznego oraz 
aktualności badań lekarskich i ubezpieczenia była pełna i aktualna. Strażacy 
uczestniczyli w szkoleniach i ćwiczeniach podnoszących ich profesjonalizm i gotowość 
bojową. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

 
1. Regulacje prawne i organizacja funkcjonowania jednostki OSP 

 

1.1. OSP  w dniu  4 listopada 1999 r. zawarła z Komendantem Powiatowym 
(Rejonowym) PSP w Lesku oraz Urzędem Miasta i Gminy Lesko porozumienie 
w sprawie włączenia jednostki do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. 

Porozumienie to określało w szczególności: 
- deklarację gotowości operacyjnej, w tym siły i środki jednostki przewidziane 
do wykorzystania – samochód Jelcz 315 wraz z wyposażeniem,  
- zadania ratownicze przewidziane dla jednostki w ramach systemu na poziomie 
podstawowym, 
- wymaganą liczbę i wymagany poziom wyszkolenia ratowników w jednostce - 12 
przeszkolonych członków OSP (naczelnik – 1 osoba, dowódca sekcji – 2 osoby, 
operator sprzętu 2 osoby, szeregowi –7 osób) w systemie; 
- sposób utrzymania stanu gotowości jednostki do działań ratowniczych, 
w szczególności w zakresie sprawności technicznej samochodów i ich wyposażenia, 
przygotowania ratowników, przebiegu alarmowania, sposobu informowania 
o aktualnej gotowości operacyjnej lub jej czasowego obniżenia; 
- sposoby alarmowania jednostki; 
- okres obowiązywania porozumienia, 
- warunki rozwiązania porozumienia.  
Zapisy porozumienia spełniały wymogi  § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie włączania 
jednostek do ksrg. 
W okresie objętym kontrolą OSP w Średniej Wsi w pełni wywiązywało się z zapisów 
Porozumienia w zakresie: 

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

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

sformułowana, jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

OCENA OGÓLNA 

 Uzasadnienie 
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Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

 - deklaracji gotowości operacyjnej, w tym sił i środków jednostki przewidzianych 
do wykorzystania – dysponowano 2 samochodami (jeden średni i jeden ciężki) wraz 
z wyposażeniem,  
- realizacji zadań ratowniczych przewidzianych dla jednostki w ramach systemu 
na poziomie podstawowym, 
- wymaganej liczby (12 ratowników) i wymaganego poziomu wyszkolenia 
ratowników w jednostce. Jednostka zapewniała  - 21 przeszkolonych członków OSP 
(naczelnik – 2 osoby, dowódca sekcji – 9 osoby, operator sprzętu 4 osoby, 
szeregowi – 6 osób). 
Wyposażenie oraz stan kadrowy OSP przedstawiony został poniżej w pkt. 1, 4 i 5 
(następnego obszaru objętego kontrolą) niniejszego wystąpienia. 

 
 ( akta kontroli str. 2 – 4, 16 – 20, 207 - 212) 

 
1.2. Zgodnie z wymogami § 2 ust. 1 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-
gaśniczego4 (zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie włączania jednostek do 
ksrg), OSP spełniała warunki do działań ratowniczych na poziomie podstawowym 
i do tego celu posiadała: 21 ratowników biorących udział w działaniach bojowych, 
którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat, posiadających aktualne badania lekarskie 
dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych oraz odbyli szkolenia pożarnicze 
organizowane przez Państwową Straż Pożarną. Odbyli oni  aktualne szkolenie 
z zakresu bhp oraz szkolenie pożarnicze - co najmniej na poziomie podstawowym. 
Spełniali także wymogi standardów wyszkolenia jednostek OSP w ksrg. Jednostka OSP 
w ksrg zrzeszała strażaków którzy posiadali następujące szkolenia: 
• szkolenie naczelników - 2, 
• szkolenie dowódców - 9, 
• szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu - 4, 
• szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego -17, 
• szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy - 7 osób,  
• szkolenie z zakresu zabezpieczenia lądowania LPR - 4 osoby. 
Jednostka OSP posiadała remizę, wyposażenie w sprzęt ochrony osobistej oraz dwa 
wozy bojowe (ciężki oraz średni). 

 (akta kontroli str. 28-43, 52-55, 59-204) 
 

1.3. Współpraca jednostki OSP z innymi podmiotami i organami w warunkach 
pandemii ograniczona była do jednego przypadku (współpraca z PSP w Lesku) 
w zakresie jednorazowego przekazywania komunikatu o zagrożeniu 
epidemiologicznym. 
Według wyjaśnień Prezesa OSP,  zagrożenie ze strony COVID-19 nie miało żadnego 
wpływu na gotowość operacyjną jednostki oraz organizację i prowadzenie działań 
ratowniczych.  Z powodu epidemii nie wystąpiły przypadki absencji ratowników 
z powodu choroby, kwarantanny lub sprawowania opieki. W jednostce OSP 
nie wystąpiły braki kadrowe w tym okresie. 
Celem zabezpieczenia strażaków jednostki OSP w czasie prowadzenia działań 
ratowniczych w  warunkach pandemii koronawirusa COVID-19 zostali oni wyposażeni 
w maseczki ochronne, rękawiczki oraz środki dezynfekujące. 
Jednostka OSP zrealizowała jedno działanie związane z pandemią koronawirusa 
COVID-19. Było to przekazywanie przez megafon komunikatów o zagrożeniu 

                                                      
4 Dz. U. poz. 1317 
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epidemiologicznym. 
(akta kontroli str. 24-27 ) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 
 

Zdaniem NIK jednostka OSP posiadała zdolność operacyjną, w tym siły i środki, 
niezbędne do przeprowadzania działań ratowniczych. 
 

2. Wyposażenie jednostki OSP oraz wyposażenie i wyszkolenie ratowników 

 

2.1. Usytuowanie OSP w systemie ochrony przeciwpożarowej. OSP posiada Statut 
uzgodniony z Komendą Powiatową PSP w Lesku  w zakresie działań ratowniczych. 
Statut został przyjęty Uchwałą Walnego Zebrania OSP w Średniej Wsi w dniu 28 
stycznia 2001 r. 
Według stanu na 30 czerwca 2020 r.  stan liczebny OSP wynosił 43 członków 
zwyczajnych, w tym 2 kobiety. Liczba członków biorących bezpośredni udział 
w działaniach ratowniczych wynosiła  21 strażaków, w tym 2 kobiety. Wszyscy byli 
w wieku 18 – 65 lat.  
Jednostka OSP została włączona do ksrg Decyzją Nr IX/11/KSRG Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 19 stycznia 2000  r. na czas nieokreślony. 
Zawarte w 1999 r. porozumienie o włączeniu do ksrg nie  było aktualizowane. 

W kontroli ustalono, że jednostka OSP spełniała wymogi określone w § 2 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie włączania jednostek do ksrg gdyż  posiadała: 
a) jeden średni i jeden ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, 
b) 21 wyszkolonych ratowników, 
c) skuteczny system łączności powiadamiania i alarmowania, 
d) urządzenia łączności w sieci radiowej systemu na potrzeby działań ratowniczych 
oraz pozostawała w gotowości do podejmowania działań ratowniczych. 
 
Jak ustalono w kontroli, jednostka OSP realizowała samodzielnie wszystkie działania 
ujęte w  „Analizie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych włączonych 
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” zatwierdzonym przez Komendanta 
Głównego PSP w 2019 r. (punkt 3), a mianowicie: 

• gaszenie pożarów, w tym pożarów wewnętrznych; 
• ratownictwo techniczne, w szczególności ratownictwo w komunikacji 

drogowej; 
• udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy - wymóg niezbędny, wynikający 

z ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym;  
• minimalizowanie zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi. 

(akta kontroli str. 5-15, 28-43, 52-55, 59-204) 

 
2.2.  Kontrolowana jednostka OSP nie została włączona do wojewódzkiego odwodu 
operacyjnego. 

(akta kontroli str. 24-27) 
 

2.3.  Jak wykazały oględziny, remiza OSP zlokalizowana była na ogrodzonym terenie 
z wydzielonym placem manewrowym. Usytuowana była w odrębnym wolnostojącym 
parterowym budynku. W skład budynku wchodziły dwa pomieszczenia garażowe, sala 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

 

Opis stanu faktycznego 
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dziennego pobytu (szkoleniowa) dla 18 strażaków oraz zaplecze socjalne i sanitarne 
(toalety). Budynek w całości wraz z garażami był ogrzewany. Budynek i pomieszczenia 
były  w dobrym stanie technicznym. Instalacja elektryczna podtynkowa. Nie stwierdzono 
uszkodzonych gniazdek wtykowych czy wyłączników prądu. Garaże wyposażone były 
w odciągi spalin, drzwi garażowe otwierane były automatycznie (drzwi roletowe) 
z możliwością otwarcia ręcznego. Budynek posiadał aktualny przegląd techniczny 
i badanie instalacji elektrycznej oraz odgromowej. W remizie zamontowana była 
sprawna syrena alarmowa. 

 (akta kontroli str. 33-43 ) 
 

2.4. Jak wykazały przeprowadzone w trakcie kontroli oględziny, wyposażenie jednostki 
OSP w sprzęt, urządzenia pożarnicze i sprzęt łączności było zgodne ze standardami 
wyznaczonymi przez Komendanta Głównego PSP. 
Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej wszystkich 21 strażaków OSP 
uczestniczących w działaniach ratowniczych było zgodne ze standardami 
wyznaczonymi przez Komendanta Głównego PSP. Nie stwierdzono braków 
w wyposażeniu indywidualnym strażaków. Według Prezesa OSP, w całym okresie 
objętym kontrolą, nie występowały braki w wyposażeniu. 
W okresie objętym kontrolą,  zapewniono wymagane zgodnie z przepisami certyfikaty 
i przeglądy pojazdów, sprzętu oraz wymagane dokumenty kierowcy pojazdów 
ratowniczo-gaśniczych. 
Sprzęt ratowniczy posiadał aktualne okresowe badania technicznym (aktualne 
dopuszczenia do użytkowania Urzędu Dozoru Technicznego, dopuszczenia i atesty 
serwisów producentów). 
Stan wyposażenia jednostki OSP umożliwiał realizację zadań w zakresie podstawowych 
czynności ratowniczych – spełniał minimalne standardy wyposażenia jednostek OSP 
włączonych do ksrg w pojazdy, sprzęt i urządzenia pożarnicze, sprzęt specjalistyczny, 
określone w „Analizie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych 
włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” zatwierdzonej przez 
Komendanta Głównego PSP. 
W latach 2019 – I połowa 2020 nie było w jednostce OSP przypadku, aby z eksploatacji 
zostały wycofane pojazdy, sprzęt silnikowy, lub ratowniczy.  
Jednostka OSP posiadała na wyposażeniu dwa samochody: ciężki samochód 
ratowniczy – Jelcz o numerze rejestracyjnym RBIK233, nr boczny 469R21  
wyprodukowany w 1983 r. oraz średni samochód ratowniczy Mercedes Benz o numerze 
rejestracyjnym RLSW334, nr boczny 469R25 wyprodukowany w 2010 r. 

 
(akta kontroli str. 33 – 43, 52-65) 

 

2.5. W okresie objętym kontrolą, bezpośredni udział w działaniach ratowniczych brało 21 
strażaków OSP. 
Strażacy ci spełniali wszystkie określone przepisami kryteria. 
Stan wyszkolenia strażaków na 30 czerwca 2020 r. przedstawiał się następująco; 
- dowódcy OSP – 9 osób (w tym 2 wyszkolonych w 2019 r.), 
- naczelnicy OSP – 2 osoby, 
- kierowcy konserwatorzy sprzętu ratowniczego – 4 osoby, 
- przeszkolenie z zakresu ratownictwa technicznego – 17 osób (w tym jedna w 2019 r.), 
- przeszkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy – 7 osób (w tym 1 w 2019 
r.), 
- przeszkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych – 17 osób, 
- przeszkolenie z zakresu ratownictwa wodnego – 17 osób, 
- przeszkolenie z zakresu współpracy z LPR – 4 osoby, 
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- uprawnienia pilarza drewna – 17 osób, 
- uprawnienia pilarza betonu i stali – 17 osób. 
Jak wyjaśnił Prezes OSP w jednostce w chwili obecnej nie występują potrzeby 
szkoleniowe. 
W okresie objętym kontrolą, przeprowadzono 78  działań ratowniczych. Jak wykazała 
kontrola  10  losowo wybranych akcji, udział w nich brali jedynie strażacy OSP 
spełniający wymagane kryteria oraz mający ukończone szkolenie pożarnicze - co 
najmniej na poziomie podstawowym, czym spełniono wymagania określone w art. 19 
ust. 1b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej5 oraz standardy 
wyszkolenia określone w „Analizie potencjału ratowniczego ochotniczych straży 
pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”. Ponadto 
ustalono, że uczestniczący w akcjach ratownicy kontrolowanej jednostki OSP 
spełniali określone przepisami kryteria,  tj. byli w określonym wieku oraz posiadali  
ważne badania lekarskie i ubezpieczenie. Kierowcy - konserwatorzy sprzętu 
ratowniczego (4 osoby), posiadali prawa jazdy odpowiedniej kategorii i upoważnienia 
do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. 

Stan wyszkolenia wszystkich strażaków umożliwiał pełne wykorzystanie sprzętu 
będącego na stanie jednostki OSP oraz realizację zadań w zakresie  podstawowych 
czynności ratowniczych. 

(akta kontroli str. 28 – 32, 48, 64-65) 

 

2.6. Jak wyjaśnił  Prezes OSP, w jednostce  były doskonalone umiejętności strażaków 
biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych poprzez udział strażaków 
jednostki w organizowanych w tym celu przez PSP w Lesku szkoleniach oraz 
ćwiczeniach realizowanych według określonych przez Komendanta Głównego PSP  
w  „Zasadach organizacji szkoleń członków ochotniczych straży pożarnych biorących 
bezpośredni udział u działaniach ratowniczych”.  

Strażacy OSP wzięli udział w następujących szkoleniach: 

16 marca oraz 9 kwietnia 2019 r. – Kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi (4 osoby), 

15 września 2019 r. recertyfikacja kwalifikowanej pomocy (7 osób), 

15 grudnia – kierowanie działaniami ratowniczymi (11 osób); 

oraz w następujących ćwiczeniach: 

10 kwietnia 2019 r. – „Pożar lasu”, 

24 lipca 2019 r. – „Pożar kościoła,” 

25 września 2019 r. – 3 ćwiczenia w Solinie - „Lesko 2019”,” Epizod I Biała Flota – pożar 
łodzi”, „Epizod II pożar transformatora w elektrowni”, 

15 listopada 2019 r. – „Ewakuacja szkoły podstawowej” oraz „Zadymienie budynku 
szkoły”.  

W ćwiczeniach uczestniczyły załogi dwóch pojazdów strażackich. 

(akta kontroli str. 24-27, 32, 206) 

 

2.7. Jednostka realizuje  całodobową gotowość operacyjną. Jednostka OSP 
nie przekazywała informacji  do PSP w Lesku o aktualnej gotowości operacyjnej. 
Zgodnie z ustaleniami obowiązywało powiadamianie o ewentualnym braku gotowości 
operacyjnej (nie wystąpił w okresie objętym kontrolą). Informacje te miały być 
przekazywane  drogą radiową. 

                                                      
5Dz. U. z 2020 r., poz. 961 ze zm. 
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W okresie objętym kontrolą, nie było przypadków aby jednostka OSP informowała 
Komendę Powiatową PSP w Lesku  o obniżonej gotowości operacyjnej. 
W 2019 r. i w I połowie 2020 r. jednostka OSP prowadziła działania ratownicze w 78 
przypadkach, z czego 40 dotyczyło miejscowych zagrożeń, 30 pożarów i 8 
zabezpieczenia rejonu.  
W latach 2019 – I połowa 2020 r. wystąpiły dwa przypadki, że pomimo dyspozycji 
jednostka nie wyjechała do działań ratowniczych. Przyczyną tego stanu był brak w tym 
momencie ratowników z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych 
(sytuacja nie traktowana przez PSP jako brak gotowości). 
W okresie objętym kontrolą, w jednostce OSP przeprowadzona została jedna inspekcja 
gotowości operacyjnej. Inspekcję przeprowadzono 10 czerwca 2019 r. Przedmiotem 
inspekcji były: warunki lokalowe, sprawność środków alarmowania, zachowanie zasad 
bezpieczeństwa podczas alarmu, przestrzeganie procedury wyjazdu alarmowego. 
W wyniku przeprowadzonej inspekcji jednostka OSP uzyskała 82 punkty na 100 
możliwych i ocenę dobrą. Nie sformułowano wniosków pokontrolnych. 

Jednostka OSP spełniała obowiązki nałożone przepisami § 56 ust. 1 Rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie 
szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego6i przekazywała 
szczegółowe dane do stanowiska kierowania komendanta PSP w Lesku o braku 
możliwości podjęcia działań ratowniczych (w trzech przypadkach braku obsady 
stanowiska kierowcy w chwili ogłaszania alarmu, co nie było traktowane jako brak 
gotowości), oraz informowała każdorazowo o zadysponowaniu sił i środków do działań 
ratowniczych. Ustalone procedury przewidywały przekazywanie powyższych informacji 
bezpośrednio po wystąpieniu braku gotowości bojowej lub jej obniżeniu oraz zaraz 
po otrzymaniu wezwania i przystąpieniu do działań operacyjnych. Informacje 
przekazywano drogą radiową. 

(akta kontroli str. 24-27, 44-49, 58, 64-65) 
 

2.8. Kontrola wykazała, że jednostka OSP prowadziła w formie pisemnej ewidencję 
zdarzeń, podczas których prowadziła działania ratownicze. Ewidencja zawierała, 
w okresie objętym kontrolą,81 wpisów z czego 40 dotyczyło miejscowych zagrożeń, 30 
pożarów i 8 zabezpieczenia rejonu. Zaewidencjonowano 3 fałszywe zgłoszenia. 
W dwóch przypadkach nie podjęto działań ratowniczych (opisane w pkt 7). Zapisy 
w ewidencji OSP były w pełni zgodne z zapisami „przeglądu wyjazdów archiwalnych” 
OSP uzyskanych w PSP w  Lesku. Ponadto w jednostce znajdowała się „Książka 
działań ratowniczo-gaśniczych”, Książka  Pracy OSP, Książka Naczelnika oraz Książka 
Inwentarzowa, a także dokumentacja potwierdzająca wyszkolenie strażaków, 
dokumentacja potwierdzająca badania lekarskie wszystkich ratowników biorących udział 
w akcjach oraz wyniki badań w komorach dymowych. Na wyposażeniu samochodu 
znajdowały się druki dokumentowania działań ratowniczych, dane radiowe oraz 
instrukcja przyjęcia śmigłowca LPR.  

(akta kontroli str. 33-43, 44-48, 58, 64-65) 
 
 

2.9. Jak Wyjaśnił Prezes OSP, w latach 2019 – I połowa 2020 nie występowały 
żadne trudności czy też ograniczenia związane z realizowaniem przez jednostkę 
społecznej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

(akta kontroli str. 24-27) 
 

                                                      
6Dz. U. poz. 1319, ze zm. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wyposażenie  oraz wyszkolenie 
strażaków OSP. 

 
Wyposażenie jednostki OSP włączonej do ksrg oraz wyszkolenie ratowników 
pozwalało na skuteczne prowadzenie działań ratowniczych.  
Stan wyposażenia jednostki był zgodny z rozporządzeniem w sprawie włączenia 
jednostki do ksrg i z obowiązującymi standardami wyposażenia. Remiza jednostki 
spełniała wymagane standardy. OSP posiadała sprawne urządzenia alarmowania 
oraz łączności w sieci radiowej systemu na potrzeby działań ratowniczych. 
Do działań ratowniczych byli dysponowani wyłącznie strażacy spełniający 
wymagania wiekowe, przeszkoleni w zakresie co najmniej podstawowym, 
posiadający wymagane badania lekarskie i ubezpieczenia.  
W sposób rzetelny w OSP prowadzono dokumentację kadrową strażaków w zakresie 
spełniania warunku wieku, przeszkolenia podstawowego, a w przypadku osób 
funkcyjnych  również odpowiedniego przeszkolenia specjalistycznego oraz aktualności 
badań lekarskich i ubezpieczenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

UZASADNIENIE OCENY 

CZĄSTKOWEJ 
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IV. Uwagi i wnioski 
W związku z nie stwierdzeniem 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. 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,  15 września 2020 r. 

 

 

 

 

Kontroler 

Stanisław Tobolewski 

Główny specjalista kontroli 
państwowej 

 
/-/  

 

 

 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Rzeszowie 

Dyrektor 

Wiesław Motyka 

 

p.o. WICEDYREKTORA  
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Rzeszowie  
z up. /-/ 

Robert Łukasz   
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


