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I. Dane identyfikacyjne 
 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim 
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 64, 66-400 Gorzów Wielkopolski, dalej: 
Komenda Wojewódzka lub KW PSP. 
 
brygadier Patryk Maruszak, Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży 
Pożarnej od dnia 28 października 2017 r., dalej również Komendant Wojewódzki. 
 
1. Regulacje prawne i organizacja funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego (dalej KSRG, system) na terenie województwa. 
2. Wymiana informacji i koordynacja działań jednostek KSRG prowadzących 

działania ratownicze. 
3. Wyposażenie jednostek oraz wyposażenie i wyszkolenie ratowników. 
4. Sprawowanie przez komendanta wojewódzkiego PSP nadzoru nad KSRG na 

terenie województwa. 
 
Od 1 stycznia 2019 r. do zakończenia czynności kontrolnych (tj. do dnia 16 
października 2020 r.). Kontrolą objęte zostały również dokumenty wytworzone 
wcześniej, niezbędne do realizacji celu kontroli.  
 
Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 (dalej 
ustawa o NIK). 
 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 
 
Bogumiła Leszczyńska-Konczanin, główny specjalista kontroli państwowej, 
upoważnienie do kontroli nr LZG/50/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.  

(akta kontroli str.1-3) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2020 r. poz.1200. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Lubuskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w zakresie funkcjonowania krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa lubuskiego. 
 
Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie 
Wielkopolskim wydał wymagane regulacje dotyczące funkcjonowania krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa lubuskiego, uzyskując 
stosowne opinie i zatwierdzenia Komendanta Głównego Państwowej Straży 
Pożarnej lub Wojewody Lubuskiego.  
Opracowanie planów ratowniczych, jak i planu włączeń jednostek do systemu, 
poprzedzono sporządzeniem wymaganej analizy zagrożeń i analizy zabezpieczenia 
operacyjnego. Nieterminowa aktualizacja (opracowanie nowego) planu 
ratowniczego nie miała wpływu na prawidłowość i efektywność prowadzonych 
działań ratowniczych. 
Na terenie województwa funkcjonował skuteczny system alarmowania jednostek 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, bieżącego monitorowania 
prowadzonych działań oraz komunikacji i wymiany informacji ze zdarzeń.  Ponadto 
Komenda Wojewódzka współpracowała z wieloma podmiotami ratowniczymi i 
nieratowniczymi w zakresie udostępniania specjalistycznego sprzętu, 
rozpoznawania, zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom oraz usuwania ich 
skutków. 
Potrzeby w zakresie wyposażenia w sprzęt jednostek Państwowej Straży Pożarnej 
określono – zgodnie z wymogami przepisów prawa – na bazie przede wszystkim 
wymogów minimalnego wyposażenia jednostek, z dostosowaniem (zwiększeniem) 
tego stanu adekwatnie do stopnia zagrożeń występujących na terenie 
poszczególnych powiatów. Pełne wyposażenie jednostek, z uwzględnieniem 
realizacji zawartych umów z terminem dostaw do końca 2020 r., nie zostanie jednak 
w bieżącym roku osiągnięte. Nadmienić należy, że Komendant Wojewódzki 
corocznie informował Komendanta Głównego PSP o potrzebach w zakresie 
wyposażenia.  
Wyszkolenie strażaków zawodowych odpowiadało wymogom przepisów prawa i 
standardom ustalonym przez Komendanta Głównego PSP. W przypadku strażaków 
ochotników – wszyscy posiadali przeszkolenie w zakresie podstawowym, ale nie 
zostały w pełni osiągnięte standardy wyszkolenia określone przez Komendanta 
Głównego PSP, szczególnie w odniesieniu do minimalnej liczby ochotników 
przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, prowadzenia działań w 
warunkach zadymienia oraz szkoleń kierowcy-konserwatora sprzętu. 
Komendant Wojewódzki PSP sprawował skuteczny nadzór nad funkcjonowaniem 
systemu. Oceny jego funkcjonowania dokonywane były na bazie przede wszystkim 
wyników przeprowadzanych analiz zagrożeń i zabezpieczenia operacyjnego, analiz 
zdarzeń oraz wyników przeprowadzanych kontroli gotowości operacyjnej. 
 
 

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

ocenę w formie opisowej. 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

1. Regulacje prawne i organizacja funkcjonowania 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) na 
terenie województwa. 
1.1. Według stanu na 30 czerwca 2020 r. na terenie województwa lubuskiego, w 
ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego funkcjonowało: 

− 19 jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP (jrg), 
− 143 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP), 
− jedna inna jednostka (Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa Czerwieńsk). 

Działania ratownicze prowadzone były przez: 
− 702 ratowników jrg, 
− 3.067 czynnych strażaków pozostałych jednostek KSRG (w tym 3.050 z 

OSP).  
Ponadto na terenie województwa lubuskiego - poza KSRG - funkcjonowało 198 
OSP, w których działało 3.087 ochotników. 

(akta kontroli str.5) 

Dodatkowo strażacy zawodowi byli członkami 100 (blisko 70%) OSP włączonych do 
KSRG oraz 42 (ok. 21%) OSP spoza systemu4, wzmacniając funkcjonowanie tych 
jednostek. 

(akta kontroli str.7-10) 

W roku 2019 na terenie województwa lubuskiego odnotowano łącznie 14.287 
zdarzeń, w tym: 

− pożary – 5.181 (36,3%), 
− miejscowe zagrożenia – 7.992 (55,9%), 
− fałszywe alarmy – 1.114 (7,8%). 

W pierwszym półroczu 2020 r. zarejestrowano natomiast 8.409 zdarzeń, w tym: 
− pożary – 2.780 (33,0%), 
− miejscowe zagrożenia – 5.093 (60,6%), 
− fałszywe alarmy – 536 (6,4%). 

Jednostki OSP włączone do KSRG uczestniczyły w następującej liczbie zdarzeń 
ratowniczych:  

− rok 2019 – w 6.460 zdarzeń, tj. 45,2% liczby zdarzeń ogółem, w tym w 
57,3% działaniach gaszenia pożarów oraz 40,2% zdarzeniach związanych z 
zagrożeniami miejscowymi, 

− I połowa 2020 r. – w 4.504 zdarzeń, tj. 53,6% liczby zdarzeń ogółem, w tym 
w 63,6% oraz w 50,3% zdarzeń dotyczących odpowiednio gaszenie 
pożarów oraz zagrożeń miejscowych. 

  (akta kontroli str.11-12,364-372) 

W okresie objętym kontrolą obowiązywał plan sieci jednostek OSP planowanych do 
włączenia do KSRG na lata 2017 – 2020 zakładający zwiększenie na terenie 
województwa lubuskiego liczby OSP w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym o 
20 jednostek, tj. z poziomu 135 do 155.   
Projekt planu włączeń OSP do systemu, przekazany do zatwierdzenia przez 
Komendanta Głównego PSP w dniu 25 listopada 2016 r., został opracowany – 
                                                      
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.  

4 W jednej OSP działało od jednego do 23 strażaków zawodowych. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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stosownie do zasad określonych Metodyką budowy planu jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych przewidzianych do włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego5 - na podstawie wyników analizy czynników kształtujących poziom 
zagrożeń i zabezpieczenia operacyjnego wszystkich gmin województwa lubuskiego, 
do których należały m.in.: 

− skala zdarzeń z lat 2011-2015, 
− liczba poszkodowanych,  
− liczba zastępów, 
− odsetek populacji6 znajdujący się w zasięgu działania jednostek ochrony 

przeciwpożarowej funkcjonujących w systemie, docierających do zdarzenia 
w czasie do 15 minut. 

Powyższa analiza, uwzględniająca rozmieszczenie jednostek KSRG w aspekcie 
wielkości obszarów chronionych i czasu dotarcia do miejsca zdarzenia, wskazywała 
na następujący poziom zabezpieczenia operacyjnego gmin województwa 
lubuskiego: 

− wysoki poziom zabezpieczenia operacyjnego gminy występował w 
przypadku 32 z 82 gmin, tj. 39,0% liczby gmin województwa, 

− średni (akceptowalny) poziom zabezpieczenia stwierdzono w przypadku 31 
z 82 gmin województwa, dla tych gmin rekomendowane było włączenie do 
KSRG kolejnej jednostki, tj. 37,8% ogółu gmin województwa, 

− niski poziom zabezpieczenia - konieczność włączenia, co najmniej jednej 
OSP do KSRG wystąpiła w 19 z 82 gmin województwa lubuskiego, tj. 
23,2%. 

Tak więc osiągnięcie akceptowalnego poziomu zabezpieczenia operacyjnego dla 
województwa lubuskiego (na podstawie dokonanej w 2016 r. analizy danych) 
wymagałoby włączenia do KSRG, co najmniej 19 jednostek z terenu 19 gmin o 
niskim poziomie zabezpieczenia. 

(akta kontroli str.50-55, 364-372) 

Plan włączeń jednostek do KSRG na terenie województwa lubuskiego obejmował 
włączenie 20 OSP, w tym: 

− 14 z terenu gmin o niskim poziomie zabezpieczenia operacyjnego, 
− sześć z terenu gmin o średnim poziomie zabezpieczenia. 

Do systemu nie planowano natomiast włączenia jednostek z terenu pięciu gmin o 
niskim poziomie zabezpieczenia operacyjnego, w tym: 

− dwóch gmin (Nowogród Bobrzański i Maszewo) - w związku ze złożeniem 
przez OSP z terenu tych gmin, w trakcie opracowywania projektu planu 
włączeń, wniosków o włączenie do KSRG (OSP Niwiska oraz OSP w 
Połęcku), 

− trzech gmin (Ośno Lubuskie, Otyń i Zabór) - z powodu braku na terenie 
tych gmin OSP, które można byłoby włączyć do sieci jednostek w terminie 
do 2020 r. 

Plan włączeń jednostek do systemu na lata 2017-2020 nie był aktualizowany. 
(akta kontroli str. 50-64, 364-372) 

Według stanu na 30 czerwca 2020 r. jednostki OSP włączone do KSRG 
funkcjonowały na terenie 79 z 82 gmin województwa. Jednostki takie nie działały w 
następujących gminach: 

− miasto–powiat Gorzów Wlkp.,  
− miasto Nowa Sól – gmina miejska, 
− miasto Gubin – gmina miejska. 

                                                      
5 Zatwierdzonych przez Komendanta Głównego PSP w październiku 2016 r. 
6 Poziom docelowy - 80%. 
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Niemniej na terenie tych gmin siedzibę miała, co najmniej jedna jednostka 
ratowniczo-gaśnicza PSP, a poziom zabezpieczenia operacyjnego tych gmin 
oceniono jako co najmniej akceptowalny.  

(akta kontroli str. 320, 364-372) 

Na terenie województwa lubuskiego funkcjonowały trzy OSP, które mogą realizować 
działania ratownictwa specjalistycznego, a mianowicie: 

− OSP Kostrzyn n/Odrą oraz OSP Nowa Sól w dziedzinie ratownictwa wodno-
nurkowego (OSP Nowa Sól funkcjonuje poza KSRG), 

− OSP Jarogniewice w zakresie działań poszukiwawczo-ratowniczych. 
(akta kontroli str.364-372) 

W okresie od sporządzenia ww. planu włączeń do 30 czerwca 2020 r., decyzjami 
Komendanta Głównego PSP, do systemu włączone zostało osiem OSP (w tym trzy 
w okresie objętym kontrolą), co spowodować powinno poprawę poziomu 
zabezpieczenia operacyjnego województwa w stosunku do stanu z listopada 2016r., 
kiedy to przekazano do Komendy Głównej PSP projekt planu jednostek 
planowanych do włączenia do KSRG na lata 2017-2020. Przy niezmienionym (w 
stosunku do wyliczeń z 2016 r.) poziomie zagrożeń liczba gmin: 

− z niskim zabezpieczeniem operacyjnym zmniejszyłaby się o sześć, tj. do 
poziomu 15,8% gmin lubuskich, 

− z średnim zabezpieczeniem zwiększyłaby się o również o cztery, do 
poziomu 42,7% gmin, 

− z wysokim poziomem zabezpieczenia operacyjnego zwiększyłaby się o 
dwie gminy, stanowiąc 41,5% wszystkich gmin lubuskich. 

(akta kontroli str.66) 

Według stanu na 30 czerwca 2020 r. poziom realizacji planu włączeń wyniósł 
zaledwie 30,0% (sześć jednostek OSP).  
Komenda Wojewódzka PSP monitorowała poziom realizacji planu włączeń 
jednostek OSP do systemu, a wyniki tego monitorowania były omawiane podczas 
rocznych odpraw służbowych pionu operacyjnego.  
Ponadto w 2020 r. dokonano szczegółowej analizy stopnia realizacji planu, w wyniku 
której ustalono, że do końca roku 2020: 

− istnieje szansa na włączenie do KSRG pięciu OSP, które spełniają 
wymagania przepisów prawa, 

− nie zostanie włączonych do systemu dziewięć OSP (blisko połowa 
planowanej liczby) w związku z brakiem wymaganych sił i / lub środków 
(osiem OSP) oraz brakiem porozumienia z wójtem gminy (jedna OSP).  

(akta kontroli str.270-309, 364-372) 

W okresie realizacji planu włączeń OSP do systemu nie wystąpiło wiele zmian, które 
mogą powodować – zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez Komendanta 
Wojewódzkiego PSP - obniżenie poziomu zabezpieczenia operacyjnego powiatów i 
konieczność aktualizacji planu. Jedynie na terenie powiatu gorzowskiego jeden 
zakład zakwalifikowano do grupy dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej, co skutkowało wzrostem kategorii zagrożenia dla tego powiatu z III 
do IV. Komendant Wojewódzki wyjaśnił również, że powiat ten zabezpieczają trzy 
jednostki ratowniczo-gaśnicze oraz 12 jednostek OSP włączonych do KSRG. 

(akta kontroli str.342-349) 

Na terenie województwa nie zostały utworzone przez podmioty KSRG wspólne 
zespoły ratownicze.  

(akta kontroli str.270-309) 

Lubuski Komendant Wojewódzki dysponował bieżącymi informacjami o zdolności do 
podejmowania działań ratowniczych przez poszczególne jednostki KSRG na terenie 
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województwa poprzez system wspomagania decyzji (SWD-ST), za podstawie informacji 
otrzymywanych od strażaków pełniących służbę na Stanowisku Kierowania 
Komendanta Wojewódzkiego (SKKW), którzy na bieżąco monitorowali gotowość 
operacyjną jednostek. 
Informacje o braku gotowości operacyjnej jednostek KSRG otrzymywane były od 
tych jednostek drogą telefoniczną, SMS, za pośrednictwem radiotelefonów, bądź 
uzyskiwano je w trakcie obsługi zgłoszeń na stanowiskach kierowania7.  
Przyczynami braku bądź obniżenia gotowości operacyjnej jednostki były awarie 
pojazdów, sprzętu lub brak możliwości zapewnienia wymaganej obsady ratowników 
uprawnionych do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Komendant 
Wojewódzki miał możliwość zapoznania się z tymi danymi, przekazywanymi mu w 
formie raportów każdego dnia o godz. 8.00, przy zmianie służby na stanowisku 
kierowania.  

(akta kontroli str.364-372) 

Zawarcie trójstronnego porozumienia o włączeniu OSP do KSRG przez 
komendantów powiatowych PSP z OSP oraz wójtem / burmistrzem oznacza – 
zdaniem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego - zadeklarowanie pełnej, 
całodobowej gotowości operacyjnej. Dodatkowo jednostki OSP, zgodnie z zapisami 
zawartych porozumień, mają obowiązek bieżącego informowania powiatowych 
stanowisk kierowania o sytuacjach nieutrzymywania pełnej gotowości operacyjnej i 
jej przyczynach (np. wycofanie samochodu ratowniczego z powodu usterki lub brak 
obsady czy kierowcy). Brak informacji od OSP jest traktowany przez PSP jako 
utrzymanie pełnej gotowości operacyjnej. 

(akta kontroli str.270-309) 

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r., OSP włączone do KSRG nie 
wyjechały do działań ratowniczych łącznie w 955 przypadkach, w tym z powodu: 

− braku kierowcy – 355 przypadków, 
− braku pozostałej obsady – 314 przypadków, 
− braku reakcji na wywołanie – 294 przypadki.  

OSP o największej liczbie braków wyjazdów (w tym bez podania przyczyny) oraz 
łączna liczba zadysponowań dla tych OSP:   

− OSP Małomice – 40 (w tym 16 przypadków braku reakcji) przy liczbie 
wywołań wynoszącej 69, 

− OSP Czerwieńsk – 33 (w tym 24 przypadki braku reakcji) przy 102 
wywołaniach,  

− OSP Miodnica – 27, (w tym 8 przypadków braku reakcji przy 31 
wywołaniach, 

− OSP Długie – 26, w tym 15 przypadków braku reakcji przy 33 wywołaniach. 
Biorąc pod uwagę liczbę zadysponowań (wywołań) dla ww. OSP, poziom ich 
dyspozycyjności8 wynosił odpowiednio 42,0%, 67,6%, 12,9% oraz 21,2%. 

(akta kontroli str.270-309, 364-372) 

Komendant Wojewódzki PSP analizował ten problem – ostatnia analiza obejmowała 
lata 2018-2019. W złożonych wyjaśnieniach stwierdził również, że problem ten jest 
poruszany na przeprowadzanych cyklicznie odprawach dla kadry kierowniczej 
jednostek PSP. Ponadto dodał, że w ciągu ostatnich lat widoczna jest poprawa w 
zakresie poziomu wyjazdowości poszczególnych OSP w systemie.  

(akta kontroli str.73-85, 242-249) 

1.2. W okresie objętym kontrolą do Komendy Wojewódzkiej PSP wpłynęło łącznie 
osiem wniosków o włączenie jednostek OSP do KSRG, w tym: 

                                                      
7 Informacje podlegały ewidencjonowaniu w systemie SWD-ST. 
8 Liczba wyjazdów do liczby zadysponowań. 
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− pięć to wnioskowane przedłużenie działania OSP w systemie, 
− trzy dotyczyły włączenia OSP do systemu po raz pierwszy.  

Wszystkie wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane i przekazane do Komendy 
Głównej, a Komendant Główny PSP wydał w każdym przypadku decyzję o 
włączeniu. 
Jednostki włączone po raz pierwszy ujęte były w planie włączeń jednostek OSP na 
lata 2017-2020.  

(akta kontroli str.65, 67) 

Komendant Wojewódzki PSP opracował i wdrożył - w formie check listy - zasady 
weryfikacji spełnienia przez OSP wymogów 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-gaśniczego9 (dalej rozporządzenie w sprawie włączania 
jednostek do KSRG) oraz standardów Komendanta Głównego PSP, 
wprowadzonych Procedurą P-23 Rozpatrywanie wniosków do Komendanta 
Głównego PSP w sprawie włączenia jednostki OSP do krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego z dnia 26 marca 2013 r.   

(akta kontroli str.67-70) 

Analiza dokumentacji dotyczącej ww. ośmiu wniosków o włączenie do KSRG 
wykazała, że jednostki aspirujące do włączenia spełniały kryteria wymagane § 2 ust. 
1 ww. rozporządzenia, w tym w zakresie: 

− wyposażenia w samochód ratowniczo-gaśniczy średni lub ciężki, 
− wyposażenia w skuteczny system łączności powiadamiania i alarmowania,  
− posiadania urządzeń łączności sieci radiowej na potrzeby działań 

ratowniczych,  
− minimalnej liczby strażaków ochotników, posiadających przeszkolenie na 

poziomie podstawowym. 
(akta kontroli str.67) 

W trakcie weryfikacji wniosków KW PSP stwierdziła dwa odstępstwa od standardów 
wyszkolenia określonych przez Komendanta Głównego PSP, tj.: 

− w jednym przypadku brak przeszkolenia minimum dwóch naczelników OSP, 
które uzupełniono dnia 27 października 2019 r., tj. przed wydaniem decyzji 
włączającej OSP do systemu,  

− brak przeszkolenia ratownika w zakresie współpracy z Lotniczym 
Pogotowiem Ratunkowym (szkolenie w tym zakresie zaplanowano na 15 
listopada 2020 r., a OSP włączono do systemu z dniem 23 grudnia 2019 r.). 

 (akta kontroli str.67) 

W kwestii powyższych pojedynczych odstępstw od standardów w zakresie 
wyszkolenia ochotników włączanych do systemu OSP, Komendant Wojewódzki 
wyjaśnił, że ta sytuacja nie wpłynęła na możliwości taktyczne jednostki. Ww. 
szkolenia organizowane są dla grup i nie były zaplanowane do przeprowadzenia w 
okresie składania wniosków o włączenie do systemu.  

(akta kontroli str.342-349) 

Treść zawartych trójstronnych porozumień w sprawie włączenia jednostki do KSRG 
była zgodna z obowiązującymi wymogami, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3 
rozporządzenia w sprawie włączania jednostek do KSRG, tj. określono w nich m.in.:   

− siły i środki jednostki przewidziane do wykorzystania w systemie, w tym 
minimalną liczbę i wymagany poziom wyszkolenia ratowników w jednostce, 

                                                      
9 Dz. U. poz. 1317. 
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− zakres działań ratowniczych przewidzianych dla jednostki w ramach 
systemu,  

− obowiązki w zakresie utrzymania stanu gotowości jednostki do działań 
ratowniczych, w szczególności w zakresie sprawności technicznej 
samochodów pożarniczych i ich wyposażenia, przygotowania ratowników 
do działań, przekazywania informacji dotyczącej czasowego obniżenia 
gotowości operacyjnej - przebieg alarmowania, 

− okres obowiązywania porozumienia, 
− dopuszczalność rozwiązania porozumienia. 

 (akta kontroli str.67) 

Analiza danych z systemu SWD-ST wskazuje na wysoki stopień dyspozycyjności 
OSP włączonych do systemu w okresie objętym kontrolą. W okresie od ich 
włączenia do 30 czerwca 2020 r., wskaźnik dyspozycyjności dla sześciu z ośmiu 
OSP wahał się w granicach od 92,3% do 98,6%, w pozostałych dwóch przypadkach 
wyniósł 88,9% i 75,4%. 
W 2019 r. jak i w I połowie 2020 r. żadna jednostka ochrony przeciwpożarowej nie 
została wyłączona z KSRG.  

(akta kontroli str.71, 270-309) 

1.3. Komendant Wojewódzki PSP zawierał umowy cywilnoprawne z podmiotami, 
które dobrowolnie godzą się współdziałać w akcjach ratowniczych na terenie 
województwa. W okresie objętym kontrolą, obowiązywały:  

− 22 takie umowy (porozumienia) zawarte z podmiotami uczestniczącymi w 
działaniach ratowniczych, w tym m.in. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 
Region Zachód, Lubuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddziałami Polska Spółki 
Gazownictwa Sp. z o.o., terenowymi organami rządowej administracji 
zespolonej – Lubuskim Inspektorem Sanitarnym, Lubuskim Wojewódzkim 
Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Lubuskim Wojewódzkim Inspektorem 
Ochrony Środowiska, regionalnymi dyrekcjami Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego - Lasy Państwowe m.in. w zakresie10 współdziałania, 
udostępniania specjalistycznego sprzętu, rozpoznawania, zapobiegania i 
przeciwdziałania zagrożeniom,  

− siedem umów cywilnoprawnych z podmiotami niebędącymi podmiotami 
ratowniczymi i ekspertami do spraw prognozowania zagrożeń, tj. w zakresie 
ratownictwa medycznego (dwie umowy), technicznego, w tym budowlane i 
wysokościowe (trzy umowy) oraz ochrona przeciwpożarowa lasów (dwie 
umowy).  

Ww. umowy nie były zawierane na warunkach, o których mowa w § 3 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. 
w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego11 
(dalej rozporządzenie o organizacji KSRG). 
W okresie objętym kontrolą zawarte zostało jedno porozumienie – z Lubuskim 
Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego (w 2019 r.) w zakresie 
przekazywania informacji i doświadczeń, prowadzenia wspólnych przedsięwzięć i 
korzystania z wyposażenia. 

(akta kontroli str.270-309, 337-339) 

W okresie objętym kontrolą 13 razy korzystano z zawartych umów z podmiotami 
nieratowniczymi w sprawach dotyczących ochrony przeciwpożarowej lasów (w tym 
w zakresie udziału w ćwiczeniach) oraz ratownictwa wysokościowego.  

                                                      
10 W zależności od podmiotu. 
11 Dz.U.poz.1319. 
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(akta kontroli str.270-309) 

Umowy w ww. zakresie były zawierane również na poziomie powiatów. Dane o 
podmiotach zawarte były w powiatowych planach ratowniczych. 

(akta kontroli str.270-309) 

 
1.4. Komendant Wojewódzki PSP, stosownie do wymogu § 46 ust. 1 
rozporządzenia o KSRG, Rozkazem nr 11/2020 Lubuskiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie 
organizacji Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, utworzył wojewódzki odwód 
operacyjny (WOO)12. Potencjał ratowniczy odwodu oparty został głównie o siły i 
środki jednostek OSP w KSRG z terenu województwa lubuskiego13, na bazie 
których utworzono dziewięć kompanii, w większości przypadków po jednej w 
każdym powiecie14. Dowództwo kompanii gaśniczych zabezpieczała PSP.  

(akta kontroli str.116-123, 270-309) 

Komendant Wojewódzki PSP – stosownie do wymogu § 47 ust. 3 rozporządzenia o 
organizacji KSRG - wyznaczył rejony koncentracji pododdziałów i oddziałów odwodu 
operacyjnego na obszarze województw oraz czas osiągania gotowości operacyjnej 
w tych rejonach (120 minut). Określone były również zasady dysponowania i 
alarmowania kompanii WOO.  

(akta kontroli str.119-121) 

Dane na temat gotowości operacyjnej WOO aktualizowane były raz w roku przez 
wyznaczone osoby w poszczególnych jednostkach powiatowych i miejskich, m.in. w 
zakresie funkcji, stopni służbowych i przebytych szkoleń funkcjonariuszy 
stanowiących obsadę poszczególnych kompanii, oraz zmian w sprzęcie (np. w 
związku z dokonanymi zakupami samochodów pożarniczych, pomp czy sprzętu 
technicznego).  

(akta kontroli str.270-309) 

W okresie objętym kontrolą nie prowadzono działań ratowniczych bez dodatkowego 
zaprowiantowania na okres co najmniej 12 godzin, o czym mowa w § 49 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia o organizacji KSRG. W ww. okresie nie były dysponowane siły i 
środki odwodu operacyjnego (poza udziałem WOO w ćwiczeniach ratowniczo-
gaśniczych). 

(akta kontroli str.270-309) 

1.5. Na terenie województwa lubuskiego utworzono następujące specjalistyczne 
grupy ratownicze PSP (wraz ze wskazaniem – stosownie do § 4 ust. 2 pkt 3 
rozporządzenia o organizacji KSRG - ustalonych dla nich obszarów chronionych): 

− specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego – dwie grupy po 
dwóch i trzech ratowników (wydzielono obszary chronione poprzez 
podzielenie województwa na część północną i południową), 

− specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego – dwie grupy, po 
dwóch i trzech ratowników (wydzielono obszary chronione poprzez 
podzielenie województwa na część północną i południową), 

− specjalistyczna grupa poszukiwawczo – ratownicza – jedna grupa dwóch 
ratowników, obejmująca całe województwo, 

                                                      
12 Wcześniej obowiązywał rozkaz nr 2/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. 
13 Wielkość związków taktycznych oraz ich skład determinowany był potencjałem ratowniczym 
jednostek OSP włączonych do KSRG w poszczególnych powiatach. 
14 Przy czym po jednej kompanii utworzono dla łączonych powiatów ziemskich i grodzkich (gorzowski 
i m. Gorzów Wlkp. oraz zielonogórski i m. Zielona Góra) oraz dla powiatów słubickiego i 
sulęcińskiego, nowosolskiego i wschowskiego oraz międzyrzeckiego i świebodzińskiego.   
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− specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego - jedna grupa dziewięciu 
ratowników, obejmująca całe województwo, 

− specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego - dwie grupy, 
po ośmiu ratowników (wydzielono obszary chronione poprzez podzielenie 
województwa na część północną i południową). 

W okresie objętym kontrolą najczęściej w działaniach ratowniczych udział brały: 
− specjalistyczne grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego – 29 

wyjazdów, 
− specjalistyczne grupy ratownictwa wodno-nurkowego - 23 wyjazdy. 

(akta kontroli str.14-16) 

1.6. W okresie objętym kontrolą obowiązywały dwa wojewódzkie plany 
ratownicze: 

− opracowany przez Komendanta Wojewódzkiego 25 czerwca 2018 r., 
zaopiniowany przez Komendanta Głównego PSP pismem z dnia 16 
października 2018 r. oraz zatwierdzony przez Wojewodę Lubuskiego 22 
listopada 2018 r., 

− opracowany przez Komendanta Wojewódzkiego 21 lipca 2020 r., 
zaopiniowany przez Komendanta Głównego PSP pismem z dnia 30 lipca 
2020 r. oraz zatwierdzony przez Wojewodę Lubuskiego 10 sierpnia 2020 r.  

(akta kontroli str. 86-89, 99-102, 115) 

Wojewódzki plan ratowniczy uwzględniał zagadnienia wymienione w § 7 ust. 2 
rozporządzenia o organizacji KSRG, tj. m.in.: 

− wykaz zadań realizowanych przez podmioty ratownicze oraz inne podmioty 
mogące wspomagać organizację działań ratowniczych; 

− wykaz zadań realizowanych przez specjalistyczne grupy ratownicze; 
− zbiór zalecanych zasad i procedur ratowniczych wynikających z zadań 

realizowanych przez podmioty KSRG; 
− dane teleadresowe podmiotów KSRG i jednostek ochrony 

przeciwpożarowej niewłączonych do KSRG oraz innych podmiotów 
mogących wspomagać organizację działań ratowniczych; 

− wykaz sił i środków podmiotów KSRG i jednostek ochrony 
przeciwpożarowej niewłączonych do KSRG; 

− graficzne przedstawienie obszarów chronionych; 
− wykaz ekspertów do spraw prognozowania zagrożeń oraz specjalistów do 

spraw ratownictwa, zawierający imię, nazwisko, dziedzinę oraz numer 
telefonu służbowego, 

− arkusze uzgodnień i aktualizacji planu ratowniczego. 

W trakcie kontroli wojewódzki plan ratowniczy wraz z planami poszczególnych 
powiatów był przechowywany i wykorzystywany na stanowisku kierowania KW PSP. 

(akta kontroli str. 99-115, 360-361, 364-372) 

1.7. Sporządzenie planów ratowniczych poprzedzone zostało sporządzeniem analiz 
zagrożeń i analiz zabezpieczenia operacyjnego województwa15 odpowiednio 28 
marca 2018 r. oraz 20 marca 2020 r. i wykorzystana m.in. do opracowania planu 
ratowniczego. 
Analizę zagrożeń województwa sporządzono m.in. z uwzględnieniem: 

− gęstości zaludnienia, 
− warunków przyrodniczych,  
− infrastruktury i jej stanu, z uwzględnieniem zabytków, 
− liczby i skali zdarzeń; 
− przyjętego sposobu oceny zagrożeń, 

                                                      
15 Analizy były sporządzane z częstotliwością sporządzania planów ratowniczych. 
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o czym mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenie o organizacji KSRG. 
(akta kontroli str.90-98, 103-114, 364-372) 

W analizie zabezpieczenia operacyjnego województwa uwzględniono zagadnienia 
wymienione w § 8 ust. 4 rozporządzenia o organizacji KSRG, w tym: 

− gotowości operacyjnej,  
− obszarów, dla których prawdopodobny czas przybycia do zdarzenia 

pierwszych i kolejnych sił i środków podmiotów KSRG wynosi odpowiednio 
do 8 minut i do 15 minut,  

− rodzaju i skali zagrożeń oraz scenariusze przewidywanych zdarzeń; 
− rozmieszczenia sił i środków podmiotów ratowniczych, 
− czasów przybycia specjalistycznych grup ratowniczych, 
− miejsc, obiektów i terenów o utrudnionych warunkach prowadzenia działań 

ratowniczych i niskim poziomie zabezpieczenia operacyjnego. 
(akta kontroli str.364-372) 

Wyniki analizy zagrożeń z roku 2020 wskazywały na wzrost stopnia zagrożenia w 
jednym powiecie województwa z poziomu III do poziomu IV (w związku z 
zakwalifikowaniem jednego podmiotu do zakładów dużego ryzyka wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej). W przypadku pozostałych powiatów stopień 
zagrożenia nie uległ zmianie – oszacowano je na poziomie III, a w przypadku 
jednego powiatu – na poziomie II. 
W wyniku przeprowadzanych analiz formułowane były wnioski służące poprawie 
funkcjonowania KSRG na obszarze województwa, Wnioski dotyczyły m.in.: 
kontynuowania doskonalenia zawodowego strażaków zawodowych i ochotników, 
zwiększaniem liczby jednostek OSP w systemie, doposażania jednostek zarówno 
PSP jak i OSP. Wnioski z analiz przekazywano Wojewodzie Lubuskiemu. Ustalenia 
kontroli potwierdzają podejmowanie działań w zakresie ich realizacji. 

(akta kontroli str.90-98, 103-114) 

1.8. Wystąpienie w roku 2020 na terenie kraju stanu pandemii - w ocenie 
Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP - nie miało wpływu na gotowość 
operacyjną jednostek oraz prowadzenie działań ratowniczych, ale wywołało szereg 
utrudnień w działaniu i konieczność czasowej zmiany systemu pełnienia służby w 
lubuskich jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP (przejście z systemu 24/48 na 
system 24/24, z dwutygodniową rotacją, jak również wprowadzono pracę zdalną w 
komendach miejskich / powiatowych, z dwutygodniowa rotacją). 

(akta kontroli str.270-309) 

W celu zabezpieczenia strażaków przed zagrożeniem wirusem COVID-19 wdrożono 
wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego PSP, co potwierdził 
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego, podejmując m.in. następujące działania: 

− wstrzymano realizację wszelkiego rodzaju inspekcji PSP i OSP, ćwiczeń, 
zawodów sportowych, manewrów i szkoleń organizowanych poza terenem 
macierzystych jednostek, 

− ograniczono do niezbędnego minimum wizyty osób postronnych na terenie 
jednostek organizacyjnych PSP, wyjazdy do innych jednostek 
organizacyjnych PSP na terenie kraju,  

− organizację odpraw, narad, konferencji organizuje się z wykorzystaniem 
systemów teleinformatycznych (wideokonferencji), 

− odwołano prowadzenie zajęć edukacyjnych realizowanych dla podmiotów 
zewnętrznych na terenie jednostek organizacyjnych PSP, a rozpoczęte 
przedsięwzięcia szkoleniowe dokończono z zachowaniem reżimu 
sanitarnego, 
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− nakazano bezwzględne przestrzeganie reżimu sanitarnego w jednostkach 
oraz w działaniach ratowniczych (dezynfekcję rąk, noszenie maseczek, 
ograniczanie do minimum kontaktu bezpośredniego), 

− wyznaczono w każdej gminie jedno OSP w KSRG, które będzie 
dysponowane do działań z zakresu COVID-19 oraz wyposażono 
wyznaczone jednostki OSP (poprzez komendy powiatowe / miejskie) w 
odpowiednie środki ochronne, 

− przeszkolono druhów z wyznaczonych jednostek OSP w KSRG w zakresie 
właściwego posługiwania się wyposażeniem ochrony osobistej wskazanym 
przy zagrożeniu COVID-19. 

(akta kontroli str.270-309) 

Komenda Wojewódzka, w ramach środków z rezerwy celowej budżetu państwa, 
dokonywała zakupu i sukcesywnej dystrybucji płynów do dezynfekcji oraz środków 
ochrony indywidualnej do pozostałych jednostek organizacyjnych PSP województwa 
lubuskiego (również dla wskazanych jednostek OSP). Dystrybucja odbywała się na 
podstawie bieżącej analizy zestawień potrzeb przekazywanych przez komendy 
powiatowe / miejskie PSP do SKKW. 

(akta kontroli str.270-309) 

W ramach walki z COVID-19, w okresie od 4 marca do 30 czerwca 2020 r., strażacy 
Państwowej Straży Pożarnej - we współpracy z Wojewodą Lubuskim, w tym w 
ramach Zespołów Zarządzania Kryzysowego oraz z Lubuskim Państwowym 
Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, interweniowali 2.175 razy. Interwencje 
dotyczyły m.in.  

− rozstawiania namiotów do prowadzenia wstępnej segregacji przy 
jednostkach ochrony zdrowia, dozoru, uzupełniania powietrza i sprzętu, 

− wsparcia działań na przejściach granicznych - m.in. mierzenia temperatur, 
ustawienia namiotów do segregacji, 

− dekontaminacji obiektów, pomieszczeń użyteczności publicznej oraz 
namiotów polowych izb przyjęć oraz namiotów wykorzystywanych do 
segregacji wstępnej na przejściach granicznych (fumigacja ozonowanie), 

− transportu pacjentów przy ewakuacji szpitali, 
− dostarczania żywności dla osób przebywających w izolacji, 
− wsparcia działań innych służb m.in. w zakresie transportu próbek. 

(akta kontroli str.270-309) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 
 
Wojewódzki plan ratowniczy zatwierdzony przez Wojewodę Lubuskiego dnia 10 
sierpnia 2020 r., stanowiący aktualizację planu zatwierdzonego w dniu 22 listopada 
2018 r., został opracowany z opóźnieniem w stosunku do obowiązujących 
przepisów prawa.  

(akta kontroli str.86-89-99-102) 

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia o organizacji KSRG, ww. plan powinien być 
aktualizowany corocznie.  
W sprawie braku aktualizacji planu w roku 2019 Komendant Wojewódzki wyjaśnił 
m.in., że aktualizacja przeprowadzona do listopada 2019 r. nie objęłaby 
występujących głównie w IV kwartale roku zmian w: 

− wyposażeniu jednostek PSP i OSP (zakupy nowych samochodów oraz 
przekazywanie samochodów przez PSP do OSP), 

− wszystkich zmian w zakresie ilości funkcjonujących jednostek w KSRG (w I 
półroczu 2019 r. do systemu włączono tylko jedną OSP (z dniem 
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nieprawidłowość 
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27.06.2019 OSP Kołczyn), a kolejne dwie nowe jednostki włączono z 
końcem roku 2019. 

Komendant Wojewódzki wyjaśnił ponadto, że w związku z ww. zmianami na 
podstawie analizy zagrożeń i zabezpieczenia operacyjnego województwa, 
sporządzonej dnia 23 marca 2020 r. podjął decyzje o opracowaniu nowego planu 
ratowniczego - z terminem do końca kwietnia 2020 r. Wystąpienie pandemii 
koronawirusa na terenie kraju oraz wprowadzanie obostrzeń w funkcjonowaniu 
jednostek organizacyjnych PSP przez Komendanta Głównego PSP spowodowały 
kolejne przesunięcie terminu opracowania ww. dokumentu. Komendant Wojewódzki 
zapewnił, że opóźnienie w opracowaniu planu ratowniczego nie miało wpływu na 
zachowanie gotowości operacyjnej nowoprzyjętych jednostek OSP oraz ich 
dysponowanie. Każda nowa jednostka OSP w KSRG została wpisana do Systemu 
Wspomagania Decyzji i była dysponowana według zasad przewidzianych dla 
jednostki systemu.  

(akta kontroli str.356-358) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w 
badanym obszarze. Funkcjonowanie KSRG na terenie województwa zostało 
zorganizowane zgodnie z wymogami przepisów prawa. Opóźnienie w opracowaniu 
planu ratowniczego nie miało negatywnych skutków dla kontrolowanej działalności.  
 

2. Wymiana informacji i koordynacja działań jednostek 
KSRG prowadzących działania ratownicze. 
2.1.  Alarmowanie jednostek KSRG, bieżące monitorowanie oraz sporządzanie 
informacji ze zdarzeń odbywało się z wykorzystaniem Systemu Wspomagania 
Decyzji (SWD-ST), który został wprowadzony w województwie lubuskim Rozkazem 
Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nr 6/2015 w sprawie powołania 
zespołu wojewódzkiego administratora danych systemu wspomagania decyzji oraz 
sposobu wdrożenia systemu w jednostkach organizacyjnych PSP na terenie 
województwa. Zasady alarmowania i sposoby komunikowania z jednostkami KSRG 
określono w porozumieniach zawartych z tymi podmiotami. Komunikacja z 
podmiotami, z którymi Komendant Wojewódzki PSP zawarł umowy/porozumienia o 
współdziałaniu następowała w sposób przewidziany w karcie podmiotu 
współdziałającego. 

(akta kontroli str. 270-273, 311) 

2.2. W zakresie prowadzenia działań ratowniczych współpracę prowadzono – 
poza jednostkami KSRG - z jednostkami podmiotów ratowniczych oraz innymi 
jednostkami organizacyjnymi innych służb, w tym wymienionymi w pkt 1.3 
niniejszego wystąpienia. 

 (akta kontroli str. 270-309, 373-374) 

2.3. Łączność dla jednostek PSP, OSP w i poza KSRG na terenie województwa 
lubuskiego16 została zorganizowana w oparciu o system następujących 
analogowych kanałów radiowych, tj.: 

− kanał wojewódzki obejmujący relacje stałe pomiędzy Stanowiskiem 
Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP i Stanowiskami Kierowania 
Komendantów Powiatowych/Miejskich PSP.  

− kanały powiatowe, przydzielone podległym komendom, wykorzystywane 
przez jednostki PSP oraz OSP funkcjonujące w i poza KSRG, 

                                                      
16 Zgodnie z zasadami organizacji łączności radiowej określonymi w „Instrukcji w sprawie organizacji 
łączności radiowej”, stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 
kwietnia 2019 r. 
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− doraźnie, otwarte na potrzeby prowadzonych działań, kanały ratowniczo-
gaśnicze (na poziomie interwencyjnym działań) oraz kanały dowodzenia i 
współdziałania na potrzeby zdarzeń o większej skali dla jednostek PSP i 
wszystkich OSP. 

Ponadto do bezpośredniej łączności radiowej na miejscu prowadzenia działań 
ratowniczych z innymi podmiotami biorącymi udział w działaniach (jak Policja, 
Państwowe Ratownictwo Medyczne, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe) 
wykorzystywany był kanał B112 (będący w gestii MSWiA) - w relacjach ruchomych 
(sieć o ograniczonym zasięgu bezpośrednio na miejscu akcji) oraz kanał U02 - do 
łączności ze statkami powietrznymi biorącymi udział w działaniach (Lotnicze 
Pogotowie Ratunkowe, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe).  

(akta kontroli str. 375) 

2.4. System alarmowania jednostek OSP w KSRG opierał się głównie o system 
selektywnego wywoływania, który posiadała większość jednostek. System ten nie 
funkcjonował w 32 jednostkach OSP w KSRG. Jednostki te posiadały alternatywny 
system alarmowania i powiadamiania oparty na wysyłaniu wiadomości tekstowych 
sms, posiadających priorytetowy status oraz z wykorzystaniem pagerów. Przebieg 
alarmowania określały porozumienia trójstronne zawierane przez komendantów 
miejskich/powiatowych PSP z wójtami burmistrzami gmin i OSP.  

(akta kontroli str.375) 

2.5. Podstawowym systemem teleinformatycznym wykorzystywanym na potrzeby 
KSRG na terenie województwa lubuskiego był System Wspomagania Decyzji-ST 
(SWD-ST) wraz z jego modułami, do których należały m.in.: moduł mapowy, 
sterownik systemu przywoławczego OSP, moduł lokalizacji osoby dzwoniącej na 
numer alarmowy, moduł analitycznych zestawień, moduł ewidencji zdarzeń. System 
umożliwiał aktualizację danych operacyjnych zawartych w systemie SWD-ST z 
poszczególnych powiatów na poziomie województwa w czasie rzeczywistym i 
posiadał funkcjonalności określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 24 grudnia 2013 r w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej 
Straży Pożarnej17.  
SWD-ST wyposażony był również w integrator z systemem WCPR18 - moduł obsługi 
zgłoszenia z numeru alarmowego 998 (odbieranego przez jednostki PSP) i numeru 
112 (odbieranego przez operatorów CPR), umożliwiający przekazanie zgłoszenia z 
numeru alarmowego 998 innym podmiotom ratowniczym. 
W Komendzie Wojewódzkiej PSP działał również system wideokonferencyjny 
umożliwiający kontakt z podległymi jednostkami z terenu województwa oraz 
umożliwiający szkolenia zdalne oraz realizację odpraw służbowych i narad w 
systemie dostępu zdalnego. 

(akta kontroli str. 270-273, 311, 375) 

2.6. Działania ratownicze dokumentowano głównie na poziomie komend 
powiatowych/miejskich, które dysponowały siły i środki, z wykorzystaniem systemu 
SWD-ST. Na stanowisku kierowania Komendy Wojewódzkiej głównie prowadzono 
bieżący monitoring i weryfikację prawidłowości wytwarzanych w ww. systemie 
dokumentów, co potwierdzano zatwierdzaniem tych dokumentów w systemie. 

 (akta kontroli str.373-374) 

2.7. Na potrzeby Stanowiska Kierowania Komendy Wojewódzkiej przeznaczono 
m.in. pomieszczenia do obsługi zgłoszeń alarmowych oraz wspomagania i 
koordynacji działań ratowniczych, wyposażone w urządzenia techniczne (pięć 
stanowisk komputerowych, w tym trzy zintegrowane z systemem łączności radiowej 

                                                      
17 Dz.U. poz. 1723. 
18 Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego. 
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wraz z systemem teleinformatycznym SWD-ST, zapewniającym realizację zadań 
stanowiska kierowania, o których mowa w § 53 ust. 1 rozporządzenia o organizacji 
KSRG). Ponadto na potrzeby ww. stanowiska zapewniono zaplecze techniczne, 
socjalne, oraz higieniczno-sanitarne.  

(akta kontroli str.124-128, 375) 

Na Stanowisku Kierowania KW PSP19 służbę pełniła grupa 10 strażaków, co 
najmniej dwóch na każdej zmianie służbowej w systemie 24/48. Wszyscy 
legitymowali się tytułem zawodowym technika pożarnictwa oraz wykształceniem 
wyższym (politechnicznym, ekonomicznym, z zakresu zarządzania i inne), 
dodatkowo uzupełnionym (w dwóch przypadkach) studiami podyplomowymi dla 
strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z 
kierowaniem działaniami ratowniczymi. 
Dwóch z trzech strażaków najkrócej pełniących służbę na tym stanowisku 
(zatrudnionych od roku 2014) uczestniczyło w szkoleniu dedykowanym temu 
stanowisku20. 

(akta kontroli str. 129-131, 373-374) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w 
badanym obszarze.  
 

3. Wyposażenie jednostek oraz wyposażenie i wyszkolenie 
ratowników. 
3.1. Stan i potrzeby wyposażenia jednostek PSP z terenu województwa 
lubuskiego zawarte zostały – stosownie do wymogu § 4 ust. 1 oraz 2 pkt 1 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie 
szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży 
Pożarnej21 (dalej rozporządzenie o wyposażeniu PSP) - w tabeli wyposażenia w 
sprzęt dla województwa lubuskiego z dnia 19 czerwca 2015r., uzgodnionej z 
Komendantem Głównym PSP (dalej Tabela wyposażenia). Tabelę22 powyższą 
opracowano - zgodnie z wymogami ww. rozporządzenia – na bazie przede 
wszystkim wymogów minimalnego wyposażenia jrg, z dostosowaniem 
(zwiększeniem) tego stanu adekwatnie do stopnia zagrożeń występujących na 
terenie poszczególnych powiatów. 

(akta kontroli str.134-154) 

Wykaz potrzeb w zakresie wyposażenia lubuskich jednostek PSP na dzień 30 
czerwca 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:  

                                                      
19 W wyniku inspekcji gotowości operacyjnej przeprowadzonej przez KG PSP w listopadzie 2019 r., 
kontrolowana zmiana otrzymała ocenę dobrą. 
20 W szkoleniu nie uczestniczył strażak zatrudniony na tym stanowisku od 1 czerwca 2014 r., który 
miał już doświadczenie zawodowe w służbie w PSP, gdyż wcześniej pełnił służbę w Szkole 
Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy; w latach 2014-2015 dla województwa lubuskiego nie przydzielono 
żadnych miejsc do udziału w szkoleniu dedykowanym Stanowisku Kierowania, w roku 2016 – 
przydzielono dwa miejsca mimo dużo wyższego zgłoszonego zapotrzebowania; wobec powyższego 
na szkolenia skierowano funkcjonariuszy rozpoczynającym służbę na tym stanowisku; na Stanowisku 
Kierowania KW PSP. 
21 Dz.U. poz. 1793 
22 Zbiór zestawień niezbędnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych oraz sprzętu i 
środków technicznych wraz z ich rozmieszczeniem. 
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Rodzaj pojazdu lub sprzętu Plan Stan Potrzeby Uwagi 

Lekki samochód rozpoznawczo 
– ratowniczy 

19 15 4 

w 2020 r. zrealizowany zostanie zakup 
3 sztuk pojazdów, co spowoduje 
zmniejszeniem potrzeb do 2 
samochodów (jeden pojazd zastąpi 
pojazd wyeksploatowany) 

Samochód 
ratownictwa 
technicznego 

lekki 14 12 2 
oba brakujące pojazdy zastąpione są 
przez GBA ze sprzętem 
hydraulicznym  

średni 4 2 2 
 

Ciężki samochód ratowniczo-
gaśniczy, minimum GCBA 7/40 

11 0 11   

Quad  12 9 3   

Zestaw pomp do wody 
zanieczyszczonej  
o wydajności łącznej minimum 
6000 dm3/min 

11 6 5 
posiadany zapas pom o wydajności 
zbliżonej do zakładanej 

Motopompa pożarnicza o 
wydajności minimum 4000 
dm3/min 

11 9 2   

Skokochron o powierzchni pola 
skoku minimum. 40 m2 

2 1 1 
 

Ciężki samochód ratowniczo-
gaśniczy – KW PSP 

1 0 1 
 

Kontener przeciwpowodziowy z 
łodziami 

1 0 1 

zastąpiony przez 2 kontenery 
powodziowe oraz łodzie, które może 
przewozić ciężki samochód 
kwatermistrzowski z HDS  

Agregat lub generator piany 
lekkiej o wydajności minimum 
150 m3/min 

4 2 2   

Samochód ratownictwa 
medycznego 
 

2 1 1 do momentu zakupu wykorzystuje się 
przyczepkę medyczną 

 Średni samochód ratowniczo – 
gaśniczy 4x4 (leśnik) 

3 2 1 do momentu zakupu potrzeba 
realizowana przez inne samochód 
GBA 

 
W przypadku KW PSP brakowało ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, co 
oznaczało nie osiągnięcie minimalnego standardu wyposażenia, określonego 
załącznikiem nr 3 rozporządzenia o wyposażeniu PSP (wykazanego w Tabeli 
wyposażenia z 2015 r.).    

(akta kontroli str. 13, 154) 

O stanie wyposażenia podległych jednostek PSP i Komendy Wojewódzkiej PSP 
oraz występujących brakach w tym zakresie, Komendant Wojewódzki informował 
Komendanta Głównego PSP w formie sprawozdania rocznego pn. Informacja 
roczna PSP – BT z wyposażenia w podstawowy sprzęt i urządzenia pożarnicze, 
sporządzanego na ostatni dzień roku kalendarzowego.  
Ponadto Lubuski Komendant Wojewódzki wyjaśnił, że cyklicznie - w odpowiedzi na 
pytania Komendanta Głównego PSP w związku z realizacją projektów 
współfinansowanych środkami Unii Europejskiej - przekazywano informacje o 
potrzebach sprzętowych do Komendy Głównej PSP. Informowanie Wojewody 
Lubuskiego następowało m.in. na corocznych odprawach kadry kierowniczej PSP 
województwa, w których uczestniczył Wojewoda Lubuski lub jego przedstawiciel. 

(akta kontroli str. 157-162) 

W okresie objętym kontrolą jednostki PSP doposażono w: 
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− rok 2019 – m.in. dziewięć średnich, trzy ciężkie samochody ratowniczo-
gaśnicze oraz po dwa specjalne lekkie samochody operacyjne i 
kwatermistrzowskie, zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa 
drogowego, zestaw do odkażania i impregnacji ubrań specjalnych (łączna 
wartość zakupionego sprzętu o wartości powyżej 10 tys. zł wyniosła 
15,4 mln zł), 

− rok 202023 – m.in. trzy samochody lekkie rozpoznawczo-ratownicze, jeden 
ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy oraz jeden samochód z drabiną 
hydrauliczną SD 40 (łączna wartość zakupionego sprzętu to 6,8 mln zł). 

(akta kontroli str.155, 156) 

W sprawie braków w wyposażeniu Komendant Wojewódzki wyjaśnił, że nie było 
środków finansowych umożliwiających uzupełnienie całości brakującego 
wyposażenia i sprzętu, stąd przyjęto priorytety w ich uzupełnianiu. W pierwszej 
kolejności dążono do zapewnienia każdej jrg wyposażenia w sprzęt podstawowy, 
wykorzystywany najczęściej do działań ratowniczych, głównie w pojazdy pierwszo-
wyjazdowe, którymi - zgodnie z zasadami dysponowania do zdarzeń - są średnie 
samochody ratowniczo-gaśnicze. W przypadku braku w wyposażeniu Komendy 
Wojewódzkiej wyjaśnił, że w pierwszej kolejności zabezpieczane były potrzeby jrg. 

(akta kontroli str.360-361) 

Wyposażenie osobiste strażaków PSP było uzupełniane na bieżąco, w miarę 
potrzeb przez komendy powiatowe. 

(akta kontroli str.163) 

3.2. Na terenie województwa, stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzenia o 
wyposażeniu PSP, utworzono krajową bazę sprzętu specjalistycznego i środków 
gaśniczych. W skład bazy zaliczono wytypowane pojazdy i sprzęt znajdujący się w 
jednostkach organizacyjnych PSP województwa lubuskiego, w tym ujęty w Tabelach 
wyposażenia podstawowego, dodatkowego lub specjalnych grup ratownictwa. 
Zasoby bazy uruchamiane są na wniosek kierującego działaniem ratowniczym 
poprzez Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności lub 
Stanowisko Kierowania Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, które po 
analizie zapotrzebowania dysponuje odpowiednie do potrzeb siły i środki. 

(akta kontroli str.270-309) 

Wyposażenie krajowej bazy sprzętu specjalistycznego i środków gaśniczych – z 
kilkoma wyjątkami - odpowiadało obowiązującej normie24. Brakowało przede 
wszystkim: 

− dwóch średnich samochodów ratownictwa technicznego,  
− jednego samochodu ratownictwa medycznego, 
− dwóch agregatów lub generatorów piany lekkiej o wydajności do 50 m3/min, 
− naczepy transportowej uniwersalnej, 
− mobilnego zapasu 10 pomp do wody zanieczyszczonej o wydajności 1000-

2400 dm3/min (kontener, przyczepa lub samochód kwatermistrzowski), 
zlokalizowanego na terenie jednego powiatu; w województwie lubuskim, 
największa zgromadzona liczba ww. pomp na terenie jednego powiatu 
wynosi osiem sztuk. 

(akta kontroli str.17-18, 270-309) 

Przyczyną występowania braków sprzętu w bazie – zgodnie z wyjaśnieniami 
złożonymi przez Komendanta Wojewódzkiego – był brak wystarczających środków 
finansowych na jej pełne uzupełnienie. 

                                                      
23 Z dostawą do końca 2020 r. 
24 § 3 ust. 2 i załączniku 6 do rozporządzenia o wyposażeniu PSP. 
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(akta kontroli str.360-361) 

Aktualizacja wyposażenia wojewódzkiej bazy sprzętu specjalistycznego i środków 
gaśniczych odbywa się wraz z aktualizacją Tabeli wyposażenia, w okresach co pięć 
lat. Ponadto na bieżąco (w formie elektronicznej) Zastępca Naczelnika Wydziału 
Kwatermistrzowsko - Technicznego aktualizuje stan bazy jak i całej tabeli 
wyposażenia, uwzględniając bieżące zakupy jak i zbycie sprzętu i pojazdów. 

(akta kontroli str.270-309, 376-379) 

W okresie objętym kontrolą nie wykorzystywano sprzętu specjalistycznego i środków 
gaśniczych jako wyposażenia wojewódzkiej bazy sprzętu do działań ratowniczo-
gaśniczych. 

(akta kontroli str.376-379) 

Następujące pojazdy i sprzęt ww. bazy równocześnie wyznaczone były do składu 
centralnego: 

− samochody: średni ratowniczo-gaśniczy: pięć szt., ciężki ratowniczo-
gaśniczy: trzy szt.; ciężki ratownictwa technicznego: jedna szt.; 
zaopatrzeniowy (ładowność minimum 6 t): dwie szt., dowodzenia i łączności 
(kompanijne stanowisko dowodzenia): jedna szt., 

− mobilny zapas pożarniczych węży tłocznych W 110 (samochód, przyczepa 
lub kontener) - minimum 6.000 m, 

− samochód lub kontener dowodzenia i łączności (batalionowe stanowisko 
dowodzenia): jedna szt., 

− autocysterna, kontener lub przyczepa do transportu środka pianotwórczego 
(z zapasem środka pianotwórczego minimum 8.000 dm3): jedna szt., 

− autocysterna lub kontener ze zbiornikiem na wodę, lub ciężki samochód 
ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem wody (minimum 9.000 dm3): jedna szt., 

− nośnik kontenerowy: trzy szt., 
− kontener: przeciwpowodziowy z zaporami; inżynieryjno-techniczny; 

kwatermistrzowski; sanitarny: po jednej szt., 
− łódź ratownicza z silnikiem co najmniej sześcioosobowa: trzy szt., 
− pompa do wody zanieczyszczonej o wydajności minimum 6.000 dm3/min: 

trzy szt., 
− motopompa pożarnicza o wydajności minimum 4.000 dm3/min: jedna szt., 
− agregat prądotwórczy przewoźny o mocy minimum 15 kVA: dwie szt. 

(akta kontroli str. 270-309) 
Na potrzeby WOO przydzielono: 

− lekkie samochody rozpoznawczo-ratownicze – siedem szt., 
− lekkie samochody operacyjne – sześć szt., 
− samochodów dowodzenia i łączności – jedna szt. 

(akta kontroli str.270-309) 

3.3. Według stanu na 30 czerwca 2020 r. w skład wyposażenia 143 OSP 
włączonych do KSRG wchodziły m.in. następujące pojazdy gaśnicze:  

− lekkie pojazdy ratowniczo-gaśnicze – 111 szt., w tym sześć użytkowanych 
ponad 30 lat, 

− średnie pojazdy ratowniczo-gaśnicze – 208 szt., w tym 67 użytkowanych 
ponad 30 lat, 

− ciężkie pojazdy ratowniczo-gaśnicze – 40 szt., w tym 23 użytkowane ponad 
30 lat. 

(akta kontroli str.19, 376-379) 

W kontrolowanym okresie PSP przekazała na rzecz OSP w KSRG osiem 
samochodów ratowniczo-gaśniczych (łącznie OSP przekazano 13 samochodów).  



 

19 

 

Ponadto w okresie tym z udziałem środków przekazanych przez Komendanta 
Głównego PSP zakupiono i przekazano na rzecz OSP województwa lubuskiego 34 
samochody ratowniczo-gaśnicze, w tym 26 na rzecz OSP w KSRG. 

(akta kontroli str.165) 

Według stanu na 30 czerwca 2020 r. występowały nieliczne przypadki braków w 
zakresie infrastruktury technicznej OSP oraz wyposażenia sprzętowego i 
osobistego, w porównaniu do standardu wyposażenia jednostki OSP, określonego 
przez Komendanta Głównego PSP. Brakowało: 

− systemu selektywnego alarmowania – w przypadku siedmiu OSP, 
− zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych (rozpieracz, nożyce, pompa) 

– w przypadku jednej OSP, 
− drugiego boksu garażowego – w przypadku 17 OSP25, 
− ogrzewania garaży – cztery OSP. 

W zakresie wyposażenia osobistego – występowały niewielkie braki w odniesieniu 
do minimalnych standardów określonych przez KG PSP (braki sprawozdane na 
koniec 2019 r. - na potrzeby informacyjne PSP).  

(akta kontroli str.270-309) 

3.4. Doskonalenie zawodowe strażaków zawodowych z terenu województwa 
lubuskiego realizowane było m.in. w ramach szkoleń prowadzonych przez Ośrodek 
Szkolenia KW PSP, zlokalizowany w Świebodzinie (dalej: Ośrodek).  
Ośrodek realizował szkolenia doskonalące umiejętności w ramach poszczególnych 
rodzajów podejmowanych działań ratowniczych na poziomie podstawowym, w tym 
organizował szkolenia podsumowujące cykl doskonalenia zawodowego strażaków i 
prowadził testy z ćwiczeń w komorze dymowej, sprawdzające przygotowanie 
strażaków do realizacji działań w warunkach zadymienia26 oraz organizował 
szkolenia i egzaminy z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP). 
Zakres prowadzonych szkoleń wynikał z zatwierdzonych przez Komendanta 
Głównego PSP: 

− „Zasad organizacji doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży 
Pożarnej” (z dnia 1 grudnia 2016 r.), 

− „Zasad organizacji szkoleń członków OSP biorących bezpośredni udział w 
działaniach ratowniczych” (z dnia 17 listopada 2015 r.). 

W zakresie szkoleń specjalistycznych, Ośrodek prowadził jedynie szkolenia w 
zakresie obsługi drabin mechanicznych. Podstawą organizacji i prowadzenia tego 
szkolenia były założenia organizacyjne programu szkolenia specjalistycznego 
kierowców-operatorów samochodów z drabiną mechaniczną z lipca 2006 r.  

(akta kontroli str.166, 167, 168-195) 

Ośrodek organizował szkolenia głównie w oparciu o programy szkoleń zatwierdzone 
przez Komendanta Głównego PSP. W kontrolowanym okresie opracował jeden 
program warsztatów metodyczno-tematycznych „Szkolenie instruktorów zajęć z 
zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych”. Z wykorzystaniem ww. programu 
przeprowadzono jedno pięciodniowe szkolenie dla 12 strażaków z komend 
powiatowych/miejskich województwa lubuskiego. 

(akta kontroli str.270-273, 374)  

Potrzeby szkoleniowe określane były corocznie – stosownie do funkcjonujących w 
PSP wymogów organizacji szkoleń – na podstawie danych pozyskanych w IV 
kwartale każdego roku (październik – listopad) od komend powiatowych/miejskich 

                                                      
25 Każda OSP dysponowała co najmniej jednym miejscem garażowym; w niektórych jednostkach 
OSP zgodnie z obowiązującymi przepisami o włączaniu jednostek OSP do KSRG wynika obowiązek 
posiadania tylko jednego pojazdu. 
26 Dla strażaków zawodowych w cyklu trzyletnim, dla ochotników – w cyklu pięcioletnim. 
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oraz danych dotyczących strażaków z Komendy Wojewódzkiej. Na bazie zebranych 
danych przygotowywana była oferta szkoleniowa oraz plany pracy dydaktycznej 
(plan szkoleń) wraz z przydziałem miejsc dla poszczególnych komend. Przy 
planowaniu ilości i rodzaju szkoleń uwzględniane były również możliwości 
techniczne i kadrowe Ośrodka. 
Zgodnie z danymi otrzymanymi od Naczelnika Ośrodka – w przypadku wystąpienia 
dodatkowych potrzeb szkoleniowych - w miarę posiadanych możliwości 
aktualizowany był plan szkoleń na dany rok i organizowane były dodatkowe 
szkolenia. W trakcie 2019 roku do pierwotnego planu szkoleń włączono organizację 
sześciu egzaminów z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPPE), 
jedno szkolenie Naczelników OSP, dwa szkolenia specjalistyczne kierowców- 
operatorów samochodów z drabiną mechaniczną, trzy szkolenia podsumowujące 
doskonalenie zawodowe, jedno szkolenie instruktorów z zakresu gaszenia pożarów 
wewnętrznych, jedno szkolenie z zakresu nurkowania w suchym skafandrze, pięć 
testów w komorze dymowej oraz trzy szkolenia dla kadry kierowniczej i dowódczej 
PSP z zakresu doskonalenia umiejętności interpersonalnych. 
W roku 2020 – w związku z sytuacją epidemiczną – plan szkoleń został 
ograniczony, ponieważ w okresie od 9 marca do 15 czerwca 2020 r. szkolenia nie 
były prowadzone. Powyższe – szczególnie w przypadku braku odnowienia 
uprawnień KPP - nie powoduje ich utraty ze względu na ustawowe wydłużenie 
okresu ważności dotychczasowych uprawnień na okres do 60 dni po ustaniu 
pandemii27. 

(akta kontroli str.270-273, 313) 

W roku 2019 zorganizowano i przeprowadzono szkolenia łącznie dla 1.683 
uczestników (strażaków PSP), w tym: 

− realizacja działań w warunkach zadymienia – 366 strażaków, 
− organizacja egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu ratownika– 490 

strażaków, 
− ochrony zdrowia psychicznego: kryzys psychiczny, depresja, zachowania 

suicydalne - profilaktyka i interwencja – 284 strażaków, 
− szkolenie podsumowujące cykl doskonalenia zawodowego strażaków 

jednostek ratowniczo-gaśniczych pełniących służbę w zmianowym 
rozkładzie czasu służby – 19 strażaków. 

Natomiast w 2020 r. przeszkolono 494 uczestników (strażaków PSP), w tym z 
zakresu: 

− realizacja działań w warunkach zadymienia – 71 strażaków, 
− organizacja egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu ratownika – 79 

strażaków, 
− szkolenie podsumowujące cykl doskonalenia zawodowego strażaków 

jednostek ratowniczo-gaśniczych pełniących służbę w zmianowym 
rozkładzie czasu służby – 41 strażaków. 

Wszyscy strażacy zawodowi posiadali przeszkolenie podstawowe w zawodzie 
strażak28 lub ukończyli szkoły aspirantów bądź wyższą pożarniczą. 
Największe potrzeby szkoleniowe zdefiniowano w zakresie szkoleń: 

− z gaszenia pożarów wewnętrznych (dla 94 strażaków), 
− prąd elektryczny a zagrożenie dla strażaków (dla 54 strażaków), 
− uprawniające do napełniania zbiorników ciśnieniowych (dla 53 strażaków). 

(akta kontroli str. 30-33, 196-198, 380-383) 

                                                      
27Art. 19 ustawy z dnia 231 marca br. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony 
zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 
567). 
28 Pięciu strażaków w trakcie szkolenia. 
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W okresie objętym kontrolą – stosownie do wymogów „Zasad organizacji szkoleń 
członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział u działaniach 
ratowniczych” - Ośrodek przeszkolił 790 strażaków ochotników z OSP włączonych 
do KSRG oraz 493 spoza KSRG. Były to głównie szkolenia: 

− w komorze dymowej (dla 609 strażaków ochotników z OSP włączonych do 
KSRG i dla 391 spoza KSRG), 

− zorganizowanie egzaminu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 
odpowiednio 54 i 14 strażaków ochotników, 

− komendantów gminnych Związków Ochotniczych Straży Pożarnych RP dla 
odpowiednio 16 i 13 strażaków ochotników, 

− dla naczelników OSP dla odpowiednio 24 i 14 ochotników.  
(akta kontroli str.196-198, 380-383) 

Według danych na 30 czerwca 2020 r., wszyscy strażacy ochotnicy OSP działający 
w systemie posiadali przeszkolenie w zakresie podstawowym oraz w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrzeby szkoleniowe wynikające z braku 
spełnienia minimalnego standardu wyszkolenia strażaka ochotnika, określonego 
przez Komendanta Głównego PSP dotyczyły przede wszystkim: 

− kwalifikowanej pierwszej pomocy - w przypadku 27 OSP, 
− kierowców – konserwatorów sprzętu – w przypadku 14 OSP. 

W przypadku KPP - istnieje problem ze zdawalnością egzaminu, co utrudnia 
spełnienie standardu. W latach 2019 – 2020 (stan na 30 września 2020 r.) egzaminu 
z kwalifikowanej pierwszej pomocy nie zdało 53 z 242 druhów przystępujących do 
egzaminu.  

(akta kontroli str. 34, 380-383) 

Dane o cyklicznie odnawialnych szkoleniach strażaków ochotników, 
zaewidencjonowanych w systemie SWD-ST wskazywały na następujące potrzeby w 
tym zakresie: 

− uprawnienia KPP - w przypadku 54 ochotników wygasła ważność 
zaświadczenia29, 

− działań w warunkach zadymienia (komora dymowa) - 47 ochotników nie 
posiadało odnowionego szkolenia w tym zakresie,  

co stanowiło - w każdym z ww. przypadków - niewielki odsetek (mniej niż 2%) 
ochotników z OSP włączonych do KSRG. 
Nie stwierdzono ww. potrzeb szkoleniowych w przypadku strażaków zawodowych.  

(akta kontroli str.380-383) 

W sprawie szkoleń druhów Komendant Wojewódzki wyjaśnił m.in., że Ośrodek 
Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP organizuje szkolenia na zgłoszone potrzeby 
szkoleniowe OSP. 

(akta kontroli str.342-349)   

Strażacy ochotnicy odbywali szkolenia również poza PSP. Były to głównie szkolenia 
odnawiające uprawnienia KPP oraz z zakresu obsługi sprzętu ochrony dróg 
oddechowych. 

(akta kontroli str.35-42)  

3.5. Komenda Wojewódzka dysponowała bazą dydaktyczno-szkoleniową, w skład 
której wchodziły m.in.: 

− baza dydaktyczna – w tym trzy własne sale wykładowe umożliwiające 
prowadzenie szkoleń dla 90 osób, wyposażone m.in. w projektory wizyjne i 
komputery oraz możliwość korzystania z dwóch sal Komendy Powiatowej w 
Świebodzinie dla 60 uczestników szkoleń; biblioteka fachowa, infrastruktura 

                                                      
29 Powyższe skutkowało nie zachowaniem standardu minimalnej liczby wyszkolenia w tym zakresie w 
dwóch OSP. 
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do zajęć symulacyjnych30oraz zapewniona możliwość korzystania (na 
zasadzie użyczenia) – m.in. z terenu poligonu w Wędrzynie dysponującego 
m.in. infrastrukturą drogową, przejściami podziemnymi, torowiskiem z 
wagonami, wielokondygnacyjnymi budynkami; ponadto Ośrodek 
dysponował elementami wyposażenia wykorzystywanego do 
poszczególnych rodzajów prowadzonych działań ratowniczych (do 
praktycznych części szkoleń) – w tym średni samochód ratowniczo-
gaśniczy, samochód specjalny SPGaz, poncha ochronne, lina statyczna, 
przecinarka, łodzie, defibrylatory, respirator transportowy, deski 
ortopedyczne, fantomy do nauki resuscytacji;  

− baza kwaterunkowa – 56 miejsc własnych noclegowych w dwóch 
lokalizacjach31. 

(akta kontroli str.20-29, 380-383) 

Szkolenia realizowane w Ośrodku prowadzone były przez grupę 11 wykładowców i 
instruktorów z Komendy Wojewódzkiej PSP, którzy posiadali wykształcenie wyższe 
lub tytuł technika pożarnictwa i co najmniej pięcioletni staż służby. Wszyscy 
wykładowcy i instruktorzy posiadali przygotowanie pedagogiczne. Doskonalenie 
zawodowe realizowane było również z udziałem wykładowców zewnętrznych, w tym 
szkolenia: dla kierowców - operatorów samochodów z drabiną mechaniczną; 
dotyczące zagadnień uregulowanych dyrektywą ATEX 114 (2014/34/UE) w sprawie 
zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów 
ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, 
wykonywania lotów dronami w zasięgu wzroku oraz do przeprowadzenia egzaminu 
z zakresu ratownictwa medycznego. 

(akta kontroli str.270-273, 317-318) 

W okresie objętym kontrolą, Ośrodek nie prowadził szkoleń w formule e-
learningowej. Takie szkolenia prowadziły trzy komendy powiatowe - łącznie pięć 
szkoleń dla ratowników OSP. Zaliczenie szkolenia następowało na podstawie 
raportu zaliczenia z platformy edukacyjnej, potwierdzającym zaliczenie minimum 
80% materiału edukacyjnego objętego programem zamieszczonym na tej platformie. 

(akta kontroli str.270-273, 319) 

3.6.  W okresie objętym kontrolą Komendant Wojewódzki – stosownie do zakresu 
zadań określonych art. 12 ust. 5 pkt 9 z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej 
Straży Pożarnej32 - zorganizował i przeprowadził sześć ćwiczeń ratowniczych, w tym 
dwa z udziałem podmiotów zagranicznych. W ćwiczeniach uczestniczyły m.in. 
jednostki PSP, OSP, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, PKP, 
a miały one na celu m.in. doskonalenie w zakresie: 

− prowadzenia działań gaśniczych wielkopowierzchniowych pożarów lasu z 
uwzględnieniem elementów dostarczania wody na duże odległości,  

− działań ratowniczych podczas katastrof kolejowych, 
− działań ratowniczych podczas powodzi, 
− współdziałania specjalistycznych grup ratowniczych (wodno-nurkowych). 

Ćwiczenia obejmujące: budowę układów pompowo-wężowych na duże odległości; 
ratownictwo wodne (poziom podstawowy) oraz gaszenie pożarów lasów 
przeprowadzono na zlecenie Komendanta Głównego PSP. Jedne ćwiczenia 

                                                      
30 Własne: trenażer rozgorzeniowy w Gorzowie Wlkp. oraz komora dymowa w Świebodzinie oraz 
użyczone: -poligon strażacki w Wędrzynie z dostępną m.in. infrastrukturą drogową, przejściami 
podziemnymi, torowiskiem z wagonami, wielokondygnacyjnymi budynkami; gruzowisko w Rozłogach. 
31 Świebodzin i Łagów Lubuski. 
32 Dz. U. z 2020 r. poz.1123. 
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(„Ognista puszcza 2019”) zorganizowano z udziałem wyznaczonych mediatorów 
(oficerowie PSP spoza województwa lubuskiego). 
Na podstawie dokumentacji pięciu ćwiczeń ratowniczych ustalono, że w każdym 
przypadku: 

− formułowano cele i scenariusze prowadzonych ćwiczeń, 
− oceniano realizację celów, a jej wyniki omawiano z uczestnikami ćwiczeń, 
− w czterech z nich udział brały jednostki OSP włączone do KSRG. 

(akta kontroli str. 265, 270-309) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w 
badanym obszarze.  
 
 

4. Sprawowanie przez komendanta wojewódzkiego PSP 
nadzoru nad KSRG na terenie województwa. 
4.1. Komendant Wojewódzki PSP prowadził inspekcje gotowości operacyjnej 
jednostek PSP w oparciu o półroczne plany inspekcji, sporządzone z 
uwzględnieniem założeń harmonogramu prowadzenia inspekcji każdej zmiany 
służbowej w jrg oraz na Stanowiskach Kierowania w komendach powiatowych/ 
miejskich. Do prowadzenia inspekcji, Komendant Wojewódzki corocznie powoływał 
grupę strażaków KW PSP (wyłanianych głównie ze strażaków Wydziału 
Operacyjnego i Ośrodka Szkolenia). W Komendzie prowadzona była ewidencja 
przeprowadzonych inspekcji. 
Inspekcje gotowości operacyjnej prowadzone były na podstawie zasad i w zakresie 
ustalonym przez Komendanta Głównego PSP zarządzeniem nr 10 z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej 
podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.  
Doskonalenie zawodowe członkowie zespołów inspekcyjnych organizowano w 
sposób przewidziany dla strażaków zawodowych w cyklach trzyletnich oraz w 
ramach samokształcenia.  

(akta kontroli str.270-309, 384-385) 

Do prowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej wykorzystywano bazę 1.000 pytań 
sprawdzających (opracowanych przez funkcjonariuszy Komendy Głównej PSP, 
corocznie aktualizowanych i udostępnianych do pobrania ze strony internetowej KG 
PSP). Do kontroli prowadzonych w 2019 r. wygenerowano pytania z ww. zbioru w 
dniu 22 lutego 2019 r., natomiast do kontroli na rok 2020 - w dniu 28 stycznia 
2020 r. 
W 2019 r. przeprowadzono 19 inspekcji gotowości operacyjnej, po jednej w każdej z 
19 jrg oraz 12 inspekcji gotowości operacyjnej powiatowych/miejskich stanowisk 
kierowania, również po jednej inspekcji w każdej podległej komendzie 
powiatowej/miejskiej33.  
W wyniku przeprowadzonych inspekcji w jrg34 - trzy jednostki otrzymały ocenę 
bardzo dobrą, 13 – ocenę dobrą oraz trzy – ocenę dostateczną. Do żadnej z 

                                                      
33 Stanowisko Kierowania w KW PSP w wyniku kontroli gotowości operacyjnej przeprowadzonej 
przez Komendę Główną PSP w listopadzie 2019 r. otrzymało ocenę dobrą. 
34 Obejmującej m.in. alarmowanie (czas wyjazdu zastępów do zdefiniowanego kontrolnie zdarzenia) i 
test wiedzy. 
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komend powiatowych/miejskich nie były wystosowywane uwagi i wnioski 
pokontrolne. 
W inspekcji stanowisk kierowania·, – ocenę bardzo dobrą otrzymało 10 stanowisk 
kierowania komend powiatowych/miejskich, dobrą – jedno stanowisko i 
dopuszczającą – jedno stanowisko (w tym przypadku sformułowano wnioski 
nakazujące wdrożenie nadzoru nad samokształceniem strażaków na stanowisku SK 
oraz zobowiązano Komendanta do przesłania informacji o podjętych działaniach 
zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli 
– odpowiedź otrzymano). 

(akta kontroli str.208-217, 218, 384-385) 

Komendant Wojewódzki wyjaśnił m.in., że wyniki przeprowadzonych inspekcji 
gotowości operacyjnej omawiane są bezpośrednio po zakończeniu kontroli z 
Komendantem Powiatowym/Miejskim PSP, w obecności Dowódcy JRG i 
funkcjonariusza nadzorującego sprawy operacyjne, którego JRG lub SK zostało 
poddane kontroli jak również na odprawach pionu operacyjnego. 

(akta kontroli str.342-349) 

Wyniki przeprowadzonych inspekcji gotowości operacyjnej poddawane były analizie 
rocznej, o której mowa w § 42 pkt 2 rozporządzenia o organizacji KSRG, a na jej 
podstawie formułowano wnioski. Wyniki inspekcji gotowości operacyjnej jednostek 
PSP przeprowadzonych w 2019 r. zawarte były w analizie sporządzonej dnia 
5 grudnia 2019 r., zawierającej m.in. wykaz stwierdzonych błędów, porównanie 
uzyskanych ocen przez każdą jednostkę z ocenami z poprzedniej inspekcji oraz 
wnioski i uwagi. Analiza została omówiona na odprawie służbowej wydziałów 
operacyjnych powiatów województwa lubuskiego zorganizowanej w dniach 
5-6 grudnia 2019 r.   

(akta kontroli str.219-229, 230-233) 

4.2. W okresie objętym kontrolą analizy działań ratowniczych dla zdarzeń35, 
o których mowa w § 44 ust. 3 jak i 4 rozporządzenia o organizacji KSRG, sporządzane 
były w komendach powiatowych/miejskich. Niezależnie od obowiązkowo 
sporządzanych analiz, Komendant Wojewódzki, PSP pismem z dnia 10 stycznia 
2017 r., polecił komendantom powiatowym/miejskim sporządzanie analiz działań ze 
zdarzeń dotyczących pożarów wewnętrznych, w wyniku których wystąpiły ofiary 
śmiertelne. Ponadto Komendant Wojewódzki – w wyniku monitorowania 
prowadzonych w jrg działań - zlecał komendantom powiatowym przeprowadzenie 
dodatkowych analiz działań.  

(akta kontroli str.240-261, 270-309) 

W kontrolowanym okresie sporządzono następujące liczby analiz zdarzeń: 15 analiz 
w I półroczu 2019 r., 21 w II półroczu 2019 r. oraz 22 analizy w I półroczu 2020 r. (w 
tym odpowiednio: pięć, jedna i dwie na zlecenie Komendanta Wojewódzkiego PSP). 
Realizacja wniosków z analiz przeprowadzonych na zlecenie Komendanta 
Wojewódzkiego PSP była monitorowana w KW PSP, w tym w oparciu o 
harmonogram ich realizacji. Wyniki pozostałych analiz zdarzeń były monitorowane 
przez Komendę Wojewódzką w okresach półrocznych, na podstawie danych 
otrzymywanych z komend powiatowych/miejskich.  
Zestawienia zbiorcze analiz zdarzeń za okresy półroczne przesyłane były przez 
Komendę Wojewódzką PSP do Komendy Głównej PSP.  

 (akta kontroli str.234-239, 262-264, 384-385) 

                                                      
35 Sporządzane m.in. dla zdarzenia śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego wypadku w związku z 
udziałem w działaniach ratowniczych czy wystąpienia poważnej awarii w rozumieniu przepisów prawa 
ochrony środowiska. 
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4.3. W roku 2019 w KW PSP odnotowano wpływ pięciu skarg36. Dotyczyły one 
bezczynności czterech komendantów powiatowych. W wyniku rozpatrzenia ww. 
skarg, dwie z nich uznano za zasadne. (potwierdzono zarzut nieterminowego 
udzielenia oraz nieudzielenia37 odpowiedzi na złożone pismo. 
W roku 2020 (do dnia 23 lipca) - nie odnotowano wpływu skarg i wniosków. 
Nieprawidłowości ustalone w wyniku rozpatrzenia zgłoszonych skarg były omawiane 
na odprawach służbowych.  

(akta kontroli str.267, 384-386) 

4.4.  Dokumentacja funkcjonowania KSRG, którą – zgodnie z § 42 rozporządzenia o 
organizacji KSRG – stanowiły analiza zagrożeń oraz analiza zabezpieczenia 
operacyjnego, analizy gotowości operacyjnej, ćwiczeń ratowniczych, działań 
ratowniczych, plan ratowniczy oraz dokumentacja odwodu operacyjnego na 
obszarze województwa, zawierała dane o przygotowaniu podmiotów do 
podejmowania działań ratowniczych we wszystkich dziedzinach ratownictwa oraz 
wnioski służące poprawie funkcjonowania systemu.  
Ponadto w dokumentach pokontrolnych sporządzanych w Komendzie Wojewódzkiej 
po przeprowadzeniu planowanych kontroli komend powiatowych, obejmujących 
swoim zakresem kwestie funkcjonowania KSRG na terenie powiatu, dokonywano 
ocen funkcjonowania systemu na terenie powiatu w kontrolowanym zakresie. 
W 2019 r. przeprowadzono cztery kontrole uwzględniające ww. zakres.  
Wyniki tych analiz (w tym wnioski) przekazywane były na odprawach służbowych z 
podległymi jednostkami PSP oraz Komendantowi Głównemu PSP (analizy zdarzeń) 
i Wojewodzie Lubuskiemu (wnioski z analizy zagrożeń oraz zabezpieczenia 
operacyjnego). 

(akta kontroli str. 384-385) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w 
badanym obszarze.  

 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o aktualizowanie planów 

ratowniczych z częstotliwością określoną przepisami prawa. 
 
Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 
 
 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

                                                      
36 Nie zgłoszono żadnych wniosków. 
37 Pismo stanowiło zawiadomienie o naruszeniu porządku publicznego przez lokatorów budynku 
wielorodzinnego polegającego m.in. na zastawianiu drogi ewakuacyjnej rowerem, paleniu papierosów 
przed klatką schodową. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wniosek 

Uwagi 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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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 Zielonej Górze. 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. 
 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 28 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 
Zielona Góra, 22 października 2020 r. 
 
 
 
 
 

Kontroler 
Bogumiła Leszczyńska-Konczanin 

Główny specjalista kontroli 
państwowej 

 
 

........................................................ 
podpis 

 

 
Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Zielonej Górze 
 
 

Dyrektor 
Włodzimierz Stobrawa 

 

 
........................................................ 

podpis

 

 Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykonania wniosku 


