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I. Dane identyfikacyjne 
Ochotnicza Straż Pożarna w Toporowie, ul. Kolejowa 1a (dalej: Straż lub OSP). 
 
Krzysztof Wysocki, Prezes OSP od 2009 r. do chwili obecnej. 
 
Funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 
 
Od 1 stycznia 2019 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych, tj. do 22 września 
20202 r. 
 
Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 (dalej: 
ustawa o NIK) 
 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 
 
Andrzej Misa, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LZG/59/2020 z 7 lipca 2020 r. 

(akta kontroli str. 1-8) 

  

                                                      
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Kontrolowana jednostka została włączona do krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego (dalej KSRG lub System) decyzją Komendanta Głównego PSP 
w 1997 r. w następstwie porozumienia zawartego na podstawie ówcześnie 
obowiązujących przepisów prawa.  
Stan osobowy, wyposażenie jednostki oraz poziom wyszkolenia ratowników 
określone w porozumieniu były zgodne ze stanem faktycznym lub przewyższały 
wartości zadeklarowane, umożliwiały również realizację zadań ratowniczo-
gaśniczych w ramach KSRG. Wyposażenie OSP odpowiadało standardom, 
z wyjątkiem dotyczącym braku hydraulicznego wyważacza do drzwi – co nie miało 
wpływu na skuteczność podejmowanych działań ratowniczych. Jednostka posiadała 
sprawne urządzenia alarmowania oraz łączności w sieci radiowej systemu na 
potrzeby działań ratowniczych. Do działań ratowniczych dysponowani byli strażacy 
spełniający wymagania określone przepisami prawa oraz standardami KG PSP.  
Na podkreślenie zasługuje dodatkowa działalność OSP dotycząca organizacji obozu 
dla młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu powiatu świebodzińskiego, 
w trakcie którego zapoznawano uczestników głównie z zasadami udzielania 
pierwszej pomocy. 

  

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

ocenę w formie opisowej. 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Organizacja systemu diagnozowania i leczenia 

zaburzenia psychicznych u dzieci i młodzieży. 
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Toporowie została włączona do KSRG na czas 
nieokreślony decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z 28 
sierpnia 1997 r.3 (obowiązujące w dniu zawarcia porozumienia rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie precyzowało na jaki czas 
porozumienie może być zawarte). Włączenie OSP do Systemu poprzedziło zawarcie 
porozumienia pomiędzy Komendantem Powiatowym PSP w Świebodzinie, Urzędem 
Gminy w Łagowie i OSP w Toporowie z 21 marca 1997 r.  

Stosownie do § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 14 września 1998 r. w sprawie zakresu, szczegółowych 
warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego4, strony porozumienia określiły w nim: 
– liczbę i rodzaj sił i środków jednostki OSP przewidziane do wykorzystania 

w Systemie,  
– liczbę i rodzaj sił i środków jednostki OSP przewidziane na zastępstwo sił 

i środków przewidzianych do wykorzystania w Systemie,  
– zasady utrzymania przewidzianych sił i środków w stanie zdolnym do podjęcia 

działań ratowniczych w ramach KSRG, 
– warunki sprawnego alarmowania, 
– warunki zapewnienia wymaganego poziomu wyszkolenia, 
– zobowiązanie stron porozumienia do podjęcia działań zmierzających do 

spełnienia wymogów określonych w „Obowiązkach, kryteriach i uprawnieniach 
jednostek OSP przewidzianych do włączenia do KSRG”. 

W przedmiotowym porozumieniu nie wskazano warunków jego rozwiązania, 
sposobu utrzymania stanu gotowości jednostki do działań ratowniczych w zakresie 
sprawności technicznej samochodów pożarniczych i ich wyposażenia oraz zadań 
ratowniczych przewidzianych dla jednostki, o czym stanowi § 3 ust. 2 pkt 2, pkt 4 lit. 
a oraz pkt 6 cyt. wyżej rozporządzenia. 

(akta kontroli str. 9-15) 

2. Zgodnie z porozumieniem jednostka powinna zapewnić jeden średni bądź ciężki 
samochód pożarniczy, 21 członków czynnych, osiem kompletów ubrań specjalnych 
oraz osiem kompletów indywidualnego uzbrojenia osobistego. Z kolei stan 
wyszkolenia w jednostce miał zapewnić obsadę poszczególnych funkcji przez 
minimum dwie osoby. W porozumieniu nie wskazano minimalnej liczby ratowników 
gotowych do bezpośredniego udziału w akcjach ratowniczych. 

(akta kontroli str. 9-15) 

Całkowita liczba czynnych członków OSP5 według stanu na koniec I półrocza  
2020 r. wynosiła 64 osoby (w tym 36 osób Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej), przy 

                                                      
3 Decyzja Nr 49/48/KSRG została podjęta na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 1998 r. w sprawie zakresu, szczegółowych 
warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego, które zostało uchylone z dniem 17 października 2014 r. 
4 Dz. U. Nr 121, poz. 798. 
5 Stosownie do § 19 statutu jednostki z 5 lutego 1993 r., do obowiązków członków czynnych należy: 
aktywne uczestniczenie w działalności OSP, przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz 
uchwał władz OSP, podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej, dbanie o mienie OSP oraz regularne 
opłacanie składek członkowskich. 
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czym liczba ratowników spełniających wymagania bezpośredniego udziału 
w działaniach ratowniczych wynosiła 15 osób. Tym samym spełnione zostały 
wymagania § 2 ust 1 pkt 1 b rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i  Administracji z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zakresu, szczegółowych 
warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego6. 

W odniesieniu do postanowień porozumienia oraz „Analizy potencjału ratowniczego 
OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego – 2011 r.”, według 
stanu na 30 czerwca 2020 r., dysponowała między innymi następującym 
wyposażeniem w liczbie zgodnej lub przewyższającej wymagania, tj.: średnim 
samochodem ratowniczo-gaśniczym (GBA 3,5/29/4,5)7, 18 kompletami, ubrań 
specjalnych, 18 parami obuwia strażackiego, 12 parami rękawic specjalnych, 12 
sztukami hełmów, 18 sztukami kominiarek, pięcioma kompletami aparatów 
oddechowych, jednym zestawem hydraulicznych narzędzi ratowniczych, dwoma 
sztukami agregatów prądotwórczych, jedną pompą do wody zanieczyszczonej, 
czterema sztukami radiotelefonów nasobnych, jednym zestawem ratownictwa 
medycznego R1 oraz jednym defibrylatorem. 

Jednostka dysponowała ponadto pięcioma sztukami zatrzaśników, pięcioma 
sztukami pasów strażackich, trzema sztukami podpinek. Jednostka nie posiadała 
toporków. Jak wynika z „Analizy potencjału ratowniczego…” na wyposażeniu OSP 
powinno znajdować się co najmniej 12 sztuk ww. środków ochrony indywidualnej 
wraz z uzbrojeniem osobistym. 

Wyjaśniając braki w wyposażeniu w środki ochrony indywidualnej i uzbrojenia 
osobistego Prezes OSP wskazał, że: „Przyczynami braku elementów ochrony 
indywidualnej i uzbrojenia osobistego jest brak konieczności używania tego sprzętu 
w zdecydowanej większości działań ratowniczo-gaśniczych. Aktualnie podręcznym 
narzędziem roty wkraczającej do działań ratowniczych jest tzw. hooligan, który 
zastępuje toporki. Wymagana liczba poszczególnych elementów ochrony 
indywidualnej i uzbrojenia osobistego jest w naszej ocenie, opartej na wieloletnim 
doświadczeniu, zbędna. Podobnie jak w przypadku hooligana, zauważamy i częściej 
korzystamy z szelek bezpieczeństwa niż z pasów strażackich”.  

(akta kontroli str. 48-69, 97-99) 

3. OSP w Toporowie nie podejmowała działań ratowniczych związanych 
bezpośrednio z COVID-19. Jednostka została natomiast wyposażona w dodatkowy 
sprzęt ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki lateksowe, środek do dezynfekcji) 
zakupione ze środków gminy Łagów oraz trzy specjalistyczne kombinezony („Pro-
Chem I F”), dostarczone przez KP PSP w Świebodzinie z przeznaczeniem do 
zwalczania potencjalnych zdarzeń.  
W miesiącach kwiecień-maj 2020 r. jednostka, korzystając ze środków finansowych 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, dostarczyła najbardziej 
potrzebującym mieszkańcom gminy Łagów paczki żywnościowe, artykuły chemiczne 
pierwszej potrzeby oraz środki ochrony osobistej (maseczki i rękawiczki 
jednorazowe). 

(akta kontroli str. 95-96) 

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

                                                      
6  Dz. U. poz. 1317. 
7 Drugi średni samochód ratowniczo-gaśniczy (GBM 8/8) od sierpnia 2019 r. został użyczony jednostce 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jemiołowie (gm. Łagów) w celu poprawy zabezpieczenia ochrony 
przeciwpożarowej na terenie gminy. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Stan sił i wyposażenia jednostki oraz poziom wyszkolenia ratowników określone 
w porozumieniu były zgodne ze stanem faktycznym lub przewyższały wartości 
zadeklarowane. 

 

2. Wyposażenie jednostki OSP oraz wyposażenie 
i wyszkolenie ratowników. 
2.1. OSP jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym 
(dalej: KRS) pod nr 0000066971. Stowarzyszenie posiadało statut uchwalony  
5 lutego 1993 r., który został uzgodniony Komendantem Powiatowym PSP 
w Świebodzinie w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zgodnie art.19 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej8. 

Stosownie do art. 19 ust. 1b ustawy o ochronie przeciwpożarowej, bezpośredni 
udział w działaniach ratowniczych mogą brać członkowie ochotniczych straży 
pożarnych, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat, posiadający aktualne 
badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych oraz odbyli 
szkolenie pożarnicze, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy. 

Stan osobowy OSP i kwestie związane z porozumieniem opisano w pkt. 1.1. i 1.2. 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego.  

W stosunku do aktualnych wymogów zawierania porozumień, wynikających 
z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 15 września 2014 r. w sprawie 
zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony 
przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego9 (rozporządzenie 
weszło w życie z dniem 17 października 2014 r.), w porozumieniu z 2000 r. nie ujęto 
sposobu przekazywania informacji dotyczącej aktualnej gotowości operacyjnej lub 
jej czasowego obniżenia, sposobu utrzymania stanu gotowości jednostki do działań 
ratowniczych w zakresie sprawności technicznej samochodów pożarniczych i ich 
wyposażenia (§ 3 ust. 2 pkt 4 lit. a oraz d rozporządzenia z 2014 r.) i okresu 
obowiązywania porozumienia (§ 3 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia z 2014 r.).  

Informacje dotyczące aktualnej gotowości operacyjnej jednostki w okresie objętym 
kontrolą były przekazywane telefonicznie właściwej miejscowo Komendzie 
Powiatowej PSP. 

(akta kontroli str. 2-30, 100) 

2.2. Jednostka OSP nie została włączona do wojewódzkiego odwodu operacyjnego, 
o którym stanowi art. 12 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej 
Straży Pożarnej10. 

(akta kontroli str. 101) 

2.3. Zgodnie ze standardami zawartymi w „Analizie Potencjału Ratowniczego 
Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego - 2011 r.”, remiza jednostki OSP włączonej do KSRG powinna 
posiadać: 
– co najmniej dwa stanowiska garażowe, 
– ogrzewanie, w tym stanowisk garażowych, 
– zainstalowany system selektywnego alarmowania. 
Ponadto, wskazanym jest, aby remiza posiadała stosowne zaplecze socjalne dla  
co najmniej 12 ratowników. 
                                                      
8 Dz. U. z 2020, poz. 961. 
9 Dz. U. poz. 1317. 
10 Dz. U. z 2020 r. poz. 1123. 

OCENA CZĄSTKOWA 
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Na terenie OSP znajdowały się dwa budynki oraz wieża syreny alarmowej. 
W  budynku głównym znajdowały się: pomieszczenie socjalne z miejscami dla co 
najmniej 30 osób z wydzielonym aneksem kuchennym i toaletą o łącznej 
powierzchni około 40 m2 oraz garaż o powierzchni około 40 m2.  

Garaż, w którym stacjonował wykorzystywany przez OSP średni samochód 
ratowniczo-gaśniczy, wyposażony był w bramę segmentową otwieraną ręcznie, 
blokującą się automatycznie po otwarciu. W pomieszczeniu zainstalowane było 
ogrzewane elektrycznie (grzejniki elektryczne), zapewnione zostało oświetlenie 
(dzienne i ledowe). Przed bramą wjazdową umieszczone było oświetlenie ledowe 
z czujnikiem ruchu. Garaż był wyposażony w wentylację grawitacyjną. 

Sala pomieszczenia socjalnego ogrzewana była głównie elektrycznie – grzejnikami 
elektrycznymi oraz urządzeniem klimatyzacyjnym z funkcją grzania o mocy 5,5 kW 
oraz piecykiem na paliwo stałe (jako ogrzewanie zapasowe).  

W budynku głównym nie wydzielono szatni, pomieszczeń sanitarnych, prysznicy. 

Strażnica wyposażona była w sprawny system selektywnego alarmowania jednostki 
o zdarzeniach (system zainstalowany w garażu) oraz radiostację stacjonarną 
zintegrowaną z systemem selektywnego alarmowania. Wieża syreny alarmowej 
(o wysokości 11 m) zapewniała odpowiednią słyszalność w miejscowości. 
Niezależnie powyższego, każdy z uprawnionych członków OSP otrzymywał ze 
Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie SMS-a 
zawierającego informacje dotyczące określenia rodzaju zdarzenia oraz jego miejsca 
(ze wskazaniem na mapie Google Maps). Ponadto członkowie OSP za 
pośrednictwem SMS-ów otrzymywali informacje o istotnych zmianach w prawie 
z zakresu m.in. ochrony przeciwpożarowej, informacje o uroczystościach oraz alerty 
pogodowe (co wiązało się z ewentualnym postawieniem jednostki w podwyższony 
stan gotowości). 

Teren przed remizą o powierzchni około 100 m2 był utwardzony kostką polbruk 
ułożoną z pochyłem w kierunku od wyjazdu z garażu do drogi. Nawierzchnia została 
utwardzona w sposób dostosowany do użytkowanego pojazdu. Wyjazd z remizy był 
oznakowany.  

Drugi garaż, stanowiący osobny budynek, w dniu przeprowadzenia oględzin 
wykorzystywany był jako magazyn sprzętu pożarniczego (według oświadczeń 
złożonych w trakcie niniejszych oględzin przez Prezesa OSP oraz Naczelnika OSP 
– garaż nie był wykorzystywany jako miejsce stacjonowania wozu strażackiego od 
sierpnia 2019 r., co wiązało się z użyczeniem samochodu innej jednostce OSP 
z terenu gminy Łagów). Budynek nie był wyposażony w system ogrzewania. 
Budynek ten  pozostawał w stanie technicznym kwalifikującym go do remontu.  

Odnosząc się do warunków lokalowych jednostki, Prezes OSP wyjaśnił, że: „Mając 
świadomość niewystarczającego zaplecza socjalnego oraz złego stanu boksu 
garażowego nr 2, czyniliśmy i czynimy nadal starania zmierzające do pozyskania 
środków finansowych na realizację tych zadań (np. wnioski do władz gminy 
dotyczące zwiększenia środków finansowych na działalność jednostki). W latach 
2018-2019 pozyskaliśmy środki z KSRG, które pozwoliły nam na wymianę stolarki 
okiennej, instalacji elektrycznej, instalacji grzewczej, termomodernizację remizy 
i remont głównego boksu garażowego. Większość prac związanych z ww. remontem 
wykonaliśmy siłami własnymi”. 

(akta kontroli str. 36, 72-82, 97-99) 
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2.4. Wyposażenie OSP w sprzęt, urządzenia pożarnicze i sprzęt łączności było 
zgodne z wartościami przewidzianymi w standardach KG PSP. Brak dotyczył 
jedynie hydraulicznego wyważacza do drzwi z pompą zasilającą.  

Jak wynika z wyjaśnień złożonych przez Prezesa OSP odnośnie braku ww. sprzętu, 
bazując na zdobytym doświadczeniu, zamiennie wykorzystywano nożyco-rozpierak, 
który znajdował się na wyposażeniu jednostki. 

Brak poszczególnych elementów wyposażenia ochrony indywidualnej wraz 
z uzbrojeniem osobistym w ilościach wynikających z standardu wyposażenia OSP 
wg KG PSP został wyjaśniony w pkt. 1.2. niniejszego wystąpienia pokontrolnego.  

(akta kontroli str. 53-69, 97-99) 

Pozostałe wyposażenie środków ochrony indywidualnej (tj. ubrania specjalne, 
obuwie strażackie, rękawice specjalne, hełmy, kominiarki) oraz urządzenia (tj. 
aparaty oddechowe, agregaty prądotwórcze, radiotelefony nasobne), spełniało 
wymagane minimum wykazane w standardzie wyposażenia wg KG PSP. 

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy, którym dysponowała OSP, w badanym 
okresie posiadał wymagane przeglądy techniczne oraz wymagane dokumenty 
kierowców pojazdów. Ponadto, pojazd był wyposażony w sprzęt łączności oraz 
posiadał oznakowanie operacyjne. 

(akta kontroli str. 53-69, 97-99) 

2.5. Jak wynika z art. 19 ust. 1b ustawy o ochronie przeciwpożarowej, bezpośredni 
udział w działaniach ratowniczych mogą brać członkowie ochotniczych straży 
pożarnych, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat, posiadający aktualne 
badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych oraz odbyli 
szkolenie pożarnicze organizowane przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 

Ponadto w „Analizie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych 
włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”, jako kryteria  
do udziału w działaniach ratowniczych wskazano aktualne szkolenie z zakresu BHP 
oraz szkolenie pożarnicze – co najmniej na poziomie podstawowym. 

Badanie losowo wybranej próby dokumentacji 10 akcji ratowniczych 
przeprowadzonych przez OSP w okresie objętym kontrolą wykazało, że w każdym 
przypadku ratownicy uczestniczący w akcji spełniali określone kryteria. 

(akta kontroli str. 46-47) 

OSP zachowała standardy w zakresie wyszkolenia według KG PSP. Ustalono 
bowiem, że według stanu na koniec I półrocza 2020 r., spośród 15 członków 
mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych: 
– wszyscy zostali objęci szkoleniem podstawowym oraz szkoleniem  

z zakresu BHP (przy wymaganych co najmniej  
12 osobach11), 

– szkoleniem dla kierowców – konserwatorów sprzętu – objęte zostały cztery 
osoby (przy wymaganych co najmniej trzech osobach), 

– szkoleniami z zakresu: ratownictwa technicznego – objęte zostały cztery osoby, 
kwalifikowanej pierwszej pomocy – objęte zostały cztery osoby oraz 
zabezpieczenia lądowania / współpracy z LPR – objętych zostało pięć osób 
(przy wymaganych, dla każdego ww. szkolenia, co najmniej czterech osobach), 

                                                      
11 Standardy wyszkolenia wynikające z „Analizy potencjału ratowniczego…” zatwierdzonych przez Komendanta 
Głównego PSP w listopadzie 2019 r. 
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– szkoleniami: dla dowódców OSP – objętych zostało sześć osób oraz dla 
naczelników OSP – objęte zostały dwie osoby (przy wymaganych, w każdym 
ww. przypadku, co najmniej dwóch osobach). 

Ponadto członkowie OSP Toporów uczestniczyli między innymi w następujących 
szkoleniach: szkolenie z obsługi i konserwacji sprzęto O.D.O. (dwie osoby), 
szkolenie pn. „Autostrady i drogi szybkiego ruchu oraz karty ratownicze” (pięć osób), 
oraz kierowanie ruchem drogowym (cztery osoby). Jedna osoba ukończyła Szkołę 
Podoficerską PSP w Bydgoszczy. 

 (akta kontroli str. 48-52) 

2.6. W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. członkowie OSP 
Toporów brali udział w niżej wymienionych ćwiczeniach ratowniczych: 
– „Doskonalenie organizacji prowadzenia działań ratowniczych podczas 

miejscowych zagrożeń lub pożaru na terenie Zakładu Produkcyjnego 
KOSKISEN Sp. z.o.o. w Toporowie” (szkolenie zorganizowane przez KP PSP 
w Świebodzinie 29 maja 2019 r.), 

– „Doskonalenie organizacji prowadzenia działań ratowniczych z zakresu 
ratownictwa wodnego i lodowego na poziomie podstawowym na zamarzniętych 
akwenach” (szkolenie zorganizowane przez KP PSP w Świebodzinie 26 
stycznia 2019 r.), 

– „Doskonalenie technik ratowniczych na obszarach wodnych w okresie letnim – 
jezioro Ciecz” (szkolenie zorganizowane przez KP PSP w Świebodzinie 22 
czerwca 2019 r.). 

Każdorazowo po ww. szkoleniach omawiano uwagi i spostrzeżenia 
z przeprowadzonych ćwiczeń z pracownikami obiektów oraz strażakami OSP i JRG 
PSP. Ponadto w tematyce doskonalenia zawodowego zawierano zaistniałe 
nieprawidłowości w celu ich eliminacji. 

Dodatkową aktywnością OSP była organizacja tygodniowego obozu w Niesulicach 
(w lipcu 2019 r.), przeznaczonego dla młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu 
powiatu świebodzińskiego. W obozie brało udział 70 osób (dzieci i młodzież w wieku 
od 8 do 16 lat). W trakcie obozu prowadzone były przede wszystkim zajęcia 
z udzielania pierwszej pomocy oraz zajęcia typowo pożarnicze. 

 (akta kontroli str. 43-44, 100) 

2.7. Stosownie do postanowień porozumienia jednostka miała obowiązek bieżącego 
informowania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Świebodzinie o stanie 
gotowości bojowej. Jednostka zadeklarowała całodobową gotowość bojową.  

W okresie objętym kontrolą OSP informowała telefonicznie Komendę Powiatową 
o obniżonej gotowości jednostki do podjęcia akcji ratowniczo-gaśniczych. Wśród 
przyczyn obniżonej gotowości jednostki znalazły się przede wszystkim: 
– awarie sprzętu, 
– przeglądy techniczne, 
– ćwiczenia poza miejscowością,  
– wyjazdy gospodarcze (np. tankowanie samochodu ratowniczo-gaśniczego), 
– wyjazdy na uroczystości, wyjazdy okolicznościowe.  

(akta kontroli str. 9-15, 100) 

Łącznie w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. odnotowano: 
– 66 dyspozycji wyjazdu, z czego: w 2019 r. – 39, a w  I półroczu 2020 r. – 27, 
– 59 wyjazdów, z czego: w 2019 r. – 35, a w I półroczu 2020 r. – 24. 
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Wśród przyczyn braku wyjazdu (cztery przypadki w 2019 r. i trzy w I półroczu 
2020 r.) znalazły się: awaria pojazdu, brak kontaktu z jednostką OSP, brak obsady 
bądź brak kierowcy. 

 (akta kontroli str. 45) 

W okresie objętym kontrolą w jednostce OSP została przeprowadzona jedna 
inspekcja gotowości operacyjnej12. Szczegółowy zakres inspekcji obejmował 
alarmowanie OSP, gotowość operacyjna druhów OSP, gotowość natychmiastowego 
użycia pojazdów sprzętu ratowniczego, sprzętu łączności, dokumentacji, ćwiczenia 
oraz stan techniczny infrastruktury strażnicy.  
W wyniku ww. inspekcji gotowość operacyjna OSP została oceniona dobrze13.  

(akta kontroli str. 86-94) 

2.8. W OSP w Toporowie prowadzona była m.in. niżej wymieniona dokumentacja 
związana z działaniami ratowniczo-gaśniczymi: 
– dokumentacja potwierdzająca badania lekarskie członków jednostki, 
– dokumentacja potwierdzająca wyszkolenie poszczególnych członków OSP, 
– karty udziału OSP w akcji ratowniczej / akcji gaśniczej / miejscowym 

zagrożeniu / interwencji / szkoleniu, 
– książka inwentarzowa, 
– dokumentacja finansowa, 
– aktualne dopuszczenia do użytkowania np. certyfikaty Centrum Naukowo-

Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej,  
– książka pracy OSP. 

(akta kontroli str. 37-42, 83-85, 100) 

2.9. Odnosząc się do ewentualnych trudności i ograniczeń związanych 
z realizowaną przez jednostkę OSP społeczną działalnością w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, Naczelnik OSP wyjaśnił, że: „W latach wcześniejszych zdarzały 
się przypadki ograniczeń udziału strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych 
w czasie pracy. Jednak w ostatnich latach nie odnotowaliśmy tego typu sygnałów od 
członków OSP.  

W naszej ocenie finansowanie działalności OSP jest niewystarczające. Kłopotem 
jest także brak większej swobody w wydatkowaniu pieniędzy pochodzących z dotacji 
państwa. Posiadany sprzęt na chwilę obecną jest wystarczający. Braki bądź 
zastępowanie zużytego sprzętu staramy się uzupełniać w miarę możliwości 
finansowych. Głównym brakiem sprzętowym pozostaje jednak brak możliwości 
pozyskiwania nowych pojazdów ratowniczych, na które jednostki nie stać. W naszej 
ocenie potrzebny byłby lekki samochód ratowniczo-gaśniczy. 

Co do współpracy z KP PSP w Świebodzinie, oceniamy ją jako bardzo dobrą. 
Otrzymujemy wsparcie merytoryczne (szkolenia, ćwiczenia, wspólne manewry), jak 
również techniczne, sprzętowe (np. wysięgnik do prac na wysokościach w celu 
usuwania awarii). 

W przypadku naszej jednostki zasób kadrowy kierowców jest zgodny 
z normatywami, jednak ze względu na pracę zawodową nie zawsze są oni dostępni. 
Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być zatrudnienie etatowych kierowców 
w OSP, włączonych do KSRG.” 

(akta kontroli str. 95-96) 

 

                                                      
12 Inspekcja została przeprowadzona przez zespół inspekcyjny powołany przez Komendanta Powiatowego PSP 
w Świebodzinie w dniach 29-31.05.2019 r. 
13 OSP uzyskała ocenę cztery - w skali ocen 1-6. Przyznano z 81 punktów na 100 możliwych do uzyskania). 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Stan sił i wyposażenia OSP oraz wyszkolenie strażaków ochotników umożliwiały 
realizację zadań ratowniczo-gaśniczych w ramach KSRG. Jednostkowy brak 
w wyposażeniu stwierdzono jedynie w przypadku hydraulicznego wyważacza do 
drzwi – co nie miało wpływu na skuteczność podejmowanych działań ratowniczych. 
Członkowie OSP doskonalili również umiejętności biorąc udział w ćwiczeniach 
ratowniczych organizowanych przez KP PSP.  
Jednostka posiadała sprawne urządzenia alarmowania oraz łączności w sieci 
radiowej systemu na potrzeby działań ratowniczych. Do działań ratowniczych 
dysponowani byli strażacy spełniający wymagania określone przepisami prawa oraz 
standardami KG PSP.  
Na podkreślenie zasługuje dodatkowa aktywność OSP dotycząca organizacji obozu 
dla młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu powiatu świebodzińskiego, 
w trakcie którego zapoznawano uczestników głównie z zasadami udzielania 
pierwszej pomocy. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli,  
nie formułuje uwag ani 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 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. 
 
Zielona Góra, dnia 14 października 2020 r. 
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