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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli R/18/003 - Bezpieczeństwo przeciwpożarowe lasów państwowych1. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze.  

Kontrolerzy 1. Marzena Mielcarek, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LZG/51/2018 z dnia 10.04.2018 r. 

2. Rajmund Aszkowski, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr LZG/52/2018 z dnia 10.04.2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim, ul. H. 
Sienkiewicza 2A, 66-600 Krosno Odrzańskie (dalej: „PSP” lub „Straż”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Andrzej Kaźmierak2, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (dalej: 
Komendant). 

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, sprawowany przez 
Straż w nadleśnictwach w okresie objętym kontrolą skutkował poprawą w zakresie 
przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Nie był on jednak w pełni prawidłowy 
z uwagi na fakt, że PSP nie objęła ww. nadzorem dwóch z dziewięciu nadleśnictw, 
których lasy położone były na terenie powiatu. 
Pozytywnie ocenić należy przygotowanie kadrowe w zakresie przeprowadzania 
czynności kontrolno-rozpoznawczych - wykonywały je osoby spełniające wymogi 
określone w §11 ust. 1 pkt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-
rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną4 (dalej: 
rozporządzenie w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych). Spośród 
zaplanowanych na lata 2015-2017 czynności kontrolno-rozpoznawczych  
w nadleśnictwach, zrealizowano wszystkie, a ujawniane w toku czynności 
nieprawidłowości były sukcesywnie usuwane. Straż dokonywała wydatków 
na działalność w sposób zgodny z planem finansowym. 
Stwierdzone w toku kontroli NIK nieprawidłowości dotyczyły m.in. planowania 
i późniejszej niż zaplanowana realizacji planów czynności kontrolno-
rozpoznawczych.  

                                                      
1 Okres objęty kontrolą: lata 2015-2018 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych) oraz okres wcześniejszy w zakresie 

zdarzeń i danych niezbędnych do dokonania ocen. 
2 Andrzej Kaźmierak został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim z dniem 30 

stycznia 2018 r.  W okresie od 28 lutego 2017 r. do 29 stycznia 2018 r. Komendantem PSP był Bogdan Śnieżek, natomiast 
w okresie od 1 czerwca 2002 r. do 27 lutego 2017 r. Piotr Radny. 

3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową. 

4 Dz.U. Nr 225, poz.1934. 

Ocena ogólna3 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Nadzór nad zabezpieczeniem przeciwpożarowym lasów 
państwowych  

 

1.1. Charakterystyka powiatu  
Zgodnie z Analizą zabezpieczenia operacyjnego Powiatu Krosno Odrzańskie, teren 
powiatu w przeważającej mierze zajmują obszary leśne i użytki rolne (powierzchnia 
lasów stanowi 60,2% całkowitej powierzchni powiatu). Przez teren powiatu 
przebiega pięć głównych połączeń drogowych: 

 Świecko – Cybinka - Krosno Odrzańskie – Zielona Góra, 

 Gubin – Krosno Odrzańskie – Zielona Góra, 

 Krosno Odrzańskie – Świebodzin, 

 Gubin – Lubsko, 

 Krosno Odrzańskie – Bobrowice – Lubsko, 
oraz trzy kolejowe: 

 Czerwieńsk – Rzepin, 

 Czerwieńsk – Krosno Odrzańskie – Gubin, 

 Żagań – Lubsko – Gubinek (nieczynna). 
Zagrożenie pożarowe stwarzają m.in.: 
- lokalizacja na terenie powiatu przejścia granicznego Sękowice – Gubinek, które 

przekracza znaczna liczba samochodów ciężarowych przewożących substancje 
chemiczne oraz inne substancje niebezpieczne pożarowo i wybuchowo, terminal 
przystosowany do przyjęcia autocystern z ładunkami niebezpiecznymi, duży skład 
paliw płynnych, transport drogowy autocystern z tzw. „surową ropą naftową”; 

- szlaki kolejowe, po których odbywa się transport m.in. materiałów toksycznych 
i niebezpiecznych.  

Przez obszar powiatu przepływają trzy duże rzeki (Odra, Nyska Łużycka, Bóbr), 
ponadto na jego terenie występują liczne jeziora.  

 (dowód: akta kontroli str. 64-71) 
1.2. Pożary lasów  
Zgodnie z zapisami zawartymi w Analizie zabezpieczenia operacyjnego powiatu 
Krosno Odrzańskie, na terenie powiatu znajdują się siedziby czterech nadleśnictw 
administrowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Zielonej 
Górze: Brzózka, Bytnica, Gubin i Krosno z siedzibą w Osiecznicy.  

(dowód: akta kontroli str. 69-70) 
Na terenie powiatu krośnieńskiego znajdują się ponadto lasy zarządzane przez 
Nadleśnictwo Lubsko, Nadleśnictwo Krzystkowice, Nadleśnictwo Cybinka, 
Nadleśnictwo Zielona Góra oraz Nadleśnictwo Sulechów. 

(dowód: akta kontroli str. 156,160,162) 
W okresie objętym kontrolą PSP odnotowała 113 pożarów lasów, w tym 
odpowiednio 46 w 2015 r., 24 w 2016 r., 14 w 2017 r. oraz 29 w 2018 r. (do 7 lipca). 
Główną przyczyną pożarów było podpalenie – stanowiło odpowiednio 73,9% 
w 2015 r., 58,3% w 2016 r., 64,3% w 2017 r. oraz 55,2% w 2018 r. (do 7 lipca) 
przyczyn odnotowanych pożarów. Pozostałymi przyczynami były m.in. wyładowania 
atmosferyczne, zwarcia linii wysokiego, średniego lub niskiego napięcia, 
pozostawienie niedopałka papierosa, czy ogniska. W trakcie pożarów spaleniu 
uległa w większości ścioła - w okresie objętym kontrolą jedynie w dziesięciu 
przypadkach odnotowano spalenie innych obiektów (młodnik, pojedyncze drzewo, 
uprawa leśna). Łączna powierzchnia pożarów w okresie objętym kontrolą stanowiła 

Opis stanu 
faktycznego 
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13,04 ha, a szacunkowa wartość strat wyniosła 143.385 zł. Wartość uratowanego 
mienia w latach 2015–2018 (do 7 lipca) PSP oszacowała na kwotę 310.750.000 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 162-164, 203) 
Pożary lasów stanowiły odpowiednio 8,4% w 2015 r., 6,7% w 2016 r. oraz 3,8% 
w 2017 r. pożarów ogółem odnotowanych przez PSP.  

(dowód: akta kontroli str. 168,180,193,203) 

1.3.  Czynności kontrolno-rozpoznawcze  
Czynności kontrolno-rozpoznawcze wykonywały osoby posiadające wykształcenie  
i okres służby odpowiadające wymogom określonym w §11 ust. 1 pkt 
rozporządzenia w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych. 

 (dowód: akta kontroli str.33-37) 
Stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie czynności kontrolno-
rozpoznawczych, Komendant sporządzał roczne plany tych czynności do końca 
roku poprzedzającego rok objęty planem (plany zostały zatwierdzone odpowiednio 
w dniach: 19 grudnia 2014 r., 30 grudnia 2015 r., 30 grudnia 2016 r. oraz 15 grudnia 
2017 r.). Realizacja części zaplanowanych działań następowała w II zamiast 
w I kwartale. 

 (dowód: akta kontroli str. 204-324) 
Roczne plany czynności kontrolno-rozpoznawczych (dalej: Plany), spośród 
elementów wskazywanych w § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie czynności 
kontrolno-rozpoznawczych, zawierały wskazanie kwartału przeprowadzenia kontroli, 
nazwy jednostek, których dotyczy przeprowadzenie czynności, a w przypadku Planu 
na 2018 r. również zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych. 
W każdym z Planów sporządzonych na lata 2015-2018 zawarto siedem nadleśnictw 
(Gubin, Krosno z siedzibą w Osiecznicy, Brzózka, Bytnica, Cybinka, Lubsko, 
Krzystkowice). 

(dowód: akta kontroli str. 204-207, 231-234, 273-276, 305-310) 
Spośród zaplanowanych na lata 2015-2017 kontroli w nadleśnictwach zrealizowano 
wszystkie.  

(dowód: akta kontroli str. 204-324) 
Dnia 19 stycznia 2017 r. Komendant Główny PSP zatwierdził Metodykę 
prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych, mających na celu 
rozpoznawanie zagrożeń pożarowych oraz realizację nadzoru nad przestrzeganiem 
przepisów przeciwpożarowych (dalej: Metodyka), która wprowadzała wzór protokołu 
zawierającego dane z czynności kontrolno-rozpoznawczych (czynności 
przeprowadzanych w lasach dotyczy wzór zamieszczony w załączniku nr 5).  

(dowód: akta kontroli str. 439-523) 
Wszystkie protokoły z czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych  
w nadleśnictwach w latach 2017–2018 zostały sporządzone zgodnie  
z obowiązującym wzorem. 

(dowód: akta kontroli str. 277-324) 
Straż w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych w nadleśnictwach stwierdziła 
m.in. następujące nieprawidłowości: 

 brak prawidłowego utrzymania źródeł wody do celów przeciwpożarowych, 

 częściowy brak wymaganych pasów przeciwpożarowych, 

 niewystarczające oznakowanie dojazdów pożarowych, dojazdów do punktów 
czerpania wody, brak oznakowania stanowiska czerpania wody, 

 brak możliwości dojazdu do punktu czerpania wody, 

 brak możliwości pobrania wody z punktu czerpania wody, 
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 brak mineralizacji pasów przeciwpożarowych5, 

 utrudniony przejazd przez część dojazdu pożarowego (koleiny, doły, korony 
drzew poniżej 4m) lub całkowity brak przejezdności. 

(dowód: akta kontroli str. 208-324) 

W latach 2015-2018 (do 7 lipca) Straż wszczęła wobec nadleśnictw siedem 
postępowań administracyjnych, w dniach: 

 21 kwietnia 2016 r. (Nadleśnictwo Krzystkowice, dostosowanie dojazdów 
pożarowych do wymagań określonych w przepisach o ochronie 
przeciwpożarowej),  

 25 maja 2017 r. (Nadleśnictwo Lubsko, dostosowanie punktu czerpania wody do 
ochrony przeciwpożarowej lasu), 

 18 kwietnia 2018 r. (Nadleśnictwo Brzózka, brak prawidłowego utrzymania źródła 
wody do celów przeciwpożarowych, brak oznakowania stanowiska czerpania 
wody, brak swobodnego dojazdu do punktu czerpania wody), 

 8 maja 2018 r. (Nadleśnictwo Krosno, brak prawidłowego utrzymania dwóch 
dojazdów pożarowych), 

 9 maja 2018 r. (Nadleśnictwo Krzystkowice, nieczytelne miejscami oznakowanie 
dojazdu pożarowego, nieprzejezdność dojazdu pożarowego, utrudniony przejazd 
dojazdami pożarowymi), 

 10 maja 2018 r. (Nadleśnictwo Bytnica, oznakowanie dojazdów pożarowych 
niezgodnie z aktualnymi sposobami postępowania na wypadek pożaru lasu, 
utrudniony przejazd dojazdami pożarowymi ze względu na występujące koleiny), 

 25 maja 2018 r. (Nadleśnictwo Lubsko, utrudniony przejazd dojazdem 
pożarowym ze względu na koleiny, brak prawidłowego utrzymania źródła wody 
do celów przeciwpożarowych) 

oraz wydała trzy decyzje administracyjne: 

  decyzję6 nakazującą Nadleśnictwu Krzystkowice wykonanie: 
o doprowadzenia do przejezdności jednego z dojazdów pożarowych, 
o dokonanie naprawy trzech dojazdów pożarowych; 

 decyzję7 nakazującą Nadleśnictwu Brzózka wykonanie obowiązków: 
o wyposażenia punktu czerpania wody, 
o oznakowanie stanowiska czerpania wody; 

 decyzję8 nakazującą Nadleśnictwu Lubsko wykonanie: 
o naprawy dojazdu pożarowego, 
o naprawy punktu czerpania wody. 

(dowód: akta kontroli str. 243, 292, 314-315,325-333, 338-349) 
W związku z prowadzonymi czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi nie były 
nakładane grzywny w drodze mandatu karnego. 

(dowód: akta kontroli str. 612) 
Sposób wykonania zaleceń pokontrolnych monitorowano poprzez prowadzenie 
rozmów telefonicznych z pracownikami Nadleśnictw oraz weryfikacje prowadzone 
przy okazji lustracji terenowych. 

(dowód: akta kontroli str.  259, 270, 272) 
Poza rocznym Planem nie podejmowano innych czynności kontrolnych w zakresie 
zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów. 

(dowód: akta kontroli str. 612) 

                                                      
5 W toku czynności kontrolno-rozpoznawczych, przeprowadzonych m.in. w dnach 18, 30 i 31 marca 2015 r., 29, 30 marca 

2016 r. stwierdzono m.in., że na gruncie należącym do PKP nie podjęto żadnych działań w zakresie usunięcia drzew 
usytuowanych w odległości mniejszej niż 15 m od czynnej linii kolejowej. 

6 Decyzja nr 19/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. 
7 Decyzja nr 14/2018 z dnia 18 maja 2018 r. 
8 Decyzja nr 22/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.  
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1.4. Inne formy działania PSP dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego 
lasów 

W  okresie objętym kontrolą PSP prowadziła m.in.: opiniowanie Planów urządzenia 
lasu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, uzgadnianie Sposobów postępowania 
na wypadek powstania pożaru lasu w nadleśnictwach. Przedstawiciel Straży brał 
udział w spotkaniu roboczym poświęconemu sporządzeniu mapy ochrony 
przeciwpożarowej terenów leśnych nadleśnictw położonych w zasięgu powiatu 
krośnieńskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 549-572) 
W latach 2015–2018 (do 30.06.2018 r.) Nadleśnictwa nie prowadziły z PSP 
uzgodnień w zakresie umieszczania tablic informacyjnych ostrzegawczych 
dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu przy wjazdach do lasów oraz 
przy parkingach leśnych, tj. realizacji obowiązków, o których mowa w § 39 ust. 5 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów9. 

(dowód: akta kontroli str. 552) 
Straż organizowała i przeprowadzała ćwiczenia m.in. w zakresie sprawdzenia  
i doskonalenia współdziałania służb dyżurnych Lasów Państwowych z jednostkami 
PSP, których celem było m.in. praktyczne sprawdzenie realizacji procedur 
powiadamiania i alarmowania służb Lasów Państwowych i jednostek straży 
pożarnych, dysponowania ich do działań gaśniczych na terenach leśnych oraz 
alarmowego dojazdu do punktu przyjęcia sił i środków, sprawdzenie umiejętności  
w zakresie organizacji działań gaśniczych, doskonalenie współpracy w zakresie 
organizacji działań gaśniczych ze służbami leśnymi. 

(dowód: akta kontroli str. 574-577) 
Straż nie kontrolowała w latach 2015–2018 stanu dróg gminnych i powiatowych 
przebiegających przez kompleksy leśne.  
Kierownik Wydziału Operacyjno, Kontrolno-Rozpoznawczego oświadczył, że brak 
ww. kontroli spowodowany był brakiem ich ujęcia w rocznym planie czynności 
kontrolno-rozpoznawczych. 

(dowód: akta kontroli str. 357) 
W okresie objętym kontrolą, PSP nie planowała oraz nie przeprowadzała kontroli 
zarządcy linii kolejowych pod względem ochrony przeciwpożarowej lasów. 

(dowód: akta kontroli str. 204-207, 231-234, 273-276, 305-309, 552) 
 

1.5. Diagnozowane przez Straż utrudnienia w działalności 
Komendant zdiagnozował następujące utrudnienia w zakresie nadzoru nad 
przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w lasach: 
- zbyt mała (1 etat) obsada kadrowa pionu kontrolno-rozpoznawczego. 

Funkcjonariusz ten dodatkowo wykonuje czynności w zakresie spraw bhp, 
szkoleniowych, prewencji społecznej oraz w zastępstwie czynności z zakresu 
spraw operacyjnych, obronnych i niejawnych, 

- brak środków finansowych na zakup nowych pojazdów gaśniczych oraz sprzętu. 
Bez pozyskania dodatkowych środków finansowych z funduszu wsparcia nie ma 
możliwości zakupu nowego sprzętu. W budżecie brak było środków finansowych 
na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy lub zapłatę składek ZUS w przypadku 
zwolnienia funkcjonariusza, 

- niespójne lub niepełne uregulowania prawne: brak uregulowań wprost kto ma 
utrzymywać drogi gminne, które są dojazdami pożarowymi w Planach Urządzenia 

                                                      
9 Dz. U. Nr 109, poz. 719. 
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Lasu; zamykanie przejazdów drogowych przez zarządców linii kolejowych; 
niepokrywanie się granic administracyjnych (Powiatu) i nadleśnictw. 

(dowód: akta kontroli str. 351) 
Średnie roczne wykonanie zatrudnienia  w PSP w okresie objętym kontrolą wynosiło 
od 76,66 etatów w 2018 r. do 79,33 etatów w latach 2015–2016. 

(dowód: akta kontroli str. 356) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
1. Sporządzone na lata 2015–2017 plany czynności kontrolno-rozpoznawczych nie 
zawierały zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych, pomimo iż jest to element 
wymagany przepisem § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie czynności kontrolno-
rozpoznawczych. Sporządzony na 2017 r. plan czynności kontrolno-
rozpoznawczych nie został zastąpiony planem sporządzonym według wzoru 
określonego w załączniku nr 6 do Metodyki, pomimo takiego wymogu, wskazanego 
w piśmie Komendy Głównej PSP (z dnia 8 lutego 2017 r., nr BZ-II-0754/7-1/17), 
przekazanego przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP do Straży dnia 
20 lutego 2017 r. (pismo nr WZ.0754.13.2017). 

(dowód: akta kontroli str. 204-207, 231-234, 273-276, 406-408) 
Komendant wyjaśnił, że sporządzone na lata 2015–2017 plany czynności kontrolno-
rozpoznawczych nie zawierały zakresu czynności z uwagi na fakt, że takie wzorce 
funkcjonowały w Komendzie od dawna, a plan czynności kontrolno-rozpoznawczych 
na 2017 r. nie został sporządzony według wymagań z uwagi na to, że przyjęto 
zasadę, iż nowy plan sporządzony zostanie od kolejnego roku (2018 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 350) 

2. W całym okresie objętym kontrolą nie ujęto w rocznych planach czynności 
kontrolno-rozpoznawczych dwóch spośród dziewięciu nadleśnictw, których część 
obszaru (łącznie 348,15 ha) znajduje się na terenie powiatu krośnieńskiego 
(Nadleśnictwo Sulechów, Nadleśnictwo Zielona Góra). W związku z powyższym 
przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych na ww. terenach nie zostało w latach 
2015–2018 objęte właściwym nadzorem Straży Pożarnej, pomimo wskazań 
Komendy Wojewódzkiej PSP planowania czynności kontrolno-rozpoznawczych  
w lasach raz w roku.  

(dowód: akta kontroli str. 156, 160, 204-207, 231-234, 273-276, 305-309, 359) 
W okresie objętym kontrolą, PSP nie planowała oraz nie przeprowadzała kontroli 
zarządcy linii kolejowych pod względem ochrony przeciwpożarowej lasów, pomimo 
że  kontrole PSP przeprowadzanych w Nadleśnictwach ujawniły m.in. częściowy 
brak wymaganych pasów przeciwpożarowych lub brak mineralizacji pasów 
przeciwpożarowych10.  

(dowód: akta kontroli str. 204-207, 231-234, 273-276, 305-309, 552)  
Komendant odnośnie powyższych nieprawidłowości wyjaśnił m.in., że: 
- w planach czynności kontrolno-rozpoznawczych na lata 2015, 2016, 2017, 2018 

nie ujęto dwóch spośród dziewięciu nadleśnictw z uwagi na zbyt małą obsadę 
kadrową oraz skupienie się na nadleśnictwach, których obszary leśne są znaczne 
na terenie powiatu. Odnośnie Nadleśnictwa Zielona Góra, Komendant, do czasu 
kontroli NIK, był przekonany, że lasy należą do Nadleśnictwa Brzózka, zgodnie 
z granicami powiatu, a brak wiedzy, że nadleśnictwo to obejmuje terytorialnie 
również teren powiatu krośnieńskiego wynikał z faktu, że nie występowało ono 
nigdy o dokonywanie uzgodnień lub opiniowań, 

                                                      
10 W toku czynności kontrolno-rozpoznawczych, przeprowadzonych m.in. w dnach 18, 30 i 31 marca 2015 r., 29, 30 marca 

2016 r. stwierdzono m.in., że na gruncie należącym do PKP nie podjęto żadnych działań w zakresie usunięcia drzew 
usytuowanych w odległości mniejszej niż 15 m od czynnej linii kolejowej. 
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- nie planowano i nie prowadzono kontroli zarządcy linii kolejowych pod względem 
ochrony przeciwpożarowej lasów z uwagi na braki kadrowe. Nie udało się 
wyegzekwować od zarządcy linii kolejowych spełniania wszystkich wymagań 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasów z uwagi na brak wyraźnie 
sprecyzowanych terminów realizacji obowiązków oraz trudności w zakresie 
ustalenia firm odpowiedzialnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 161, 351-352, 613) 

3.  Realizacja czynności kontrolno-rozpoznawczych w nadleśnictwach, 
zaplanowanych na I kwartał w rocznym planie czynności kontrolno-rozpoznawczych 
na 2018 rok nastąpiła w II kwartale 2018 r. (Nadleśnictwo Krosno, Nadleśnictwo 
Bytnica). 

(dowód: akta kontroli str. 325, 330, 355)  
Odnośnie nie w pełni rzetelnego wykonania zadań, Komendant wyjaśnił m.in., że nie 
przeprowadzono w terminie określonych w planach czynności kontrolno-
rozpoznawczych kontroli z uwagi na braki kadrowe i inne pilniejsze zadania,  
np. kontrole zlecane przez zwierzchników. 

(dowód: akta kontroli str. 351-352) 

4. Pomimo stwierdzanych przez Straż nieprawidłowości w Nadleśnictwach, nie 
wszczynano postępowań administracyjnych w sprawie ich usunięcia lub czynności 
sprawdzających w zakresie stopnia realizacji zadań: 
- 2015 r. – Nadleśnictwo: Krosno, Bytnica, Krzystkowice, Lubsko, 
- 2016 r. – Nadleśnictwo: Krosno, Bytnica, Brzózka, Cybinka,  
w sytuacji, gdy stosownie do zapisów zawartych w Podręczniku Prewentysty dla 
komend  PSP województwa lubuskiego, w razie stwierdzenia nieprawidłowości 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej PSP wszczyna z urzędu postępowanie 
administracyjne. Nie wydawano decyzji administracyjnych nakazujących wykonanie 
obowiązków, a zgodnie z  art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego11, organ administracji publicznej załatwia sprawę 
przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.  

(dowód: akta kontroli str. 208-210, 217-222, 224-226, 253-258, 260-262, 267-269) 
Komendant wyjaśnił m.in., że powyższe wynikało w faktu, iż nieprawidłowości udało 
się nadleśnictwom szybko usunąć. Nie było kontroli sprawdzających z powodu 
trudności kadrowych Straży. Nadleśnictwa informowały o usunięciu stwierdzonych 
nieprawidłowości załączając odpowiednią dokumentację.  

(dowód: akta kontroli str. 352-353) 

Niewielkie powierzchnie pożarów występujących w lasach na terenie powiatu,  
w latach 2015-2017, wskazują na skuteczność podejmowanych przez PSP działań, 
m.in. w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych 
w lasach. Ujawniane w nadleśnictwach, w toku czynności kontrolno-
rozpoznawczych, nieprawidłowości były sukcesywnie usuwane, a efektem 
przeprowadzanych czynności kontrolno-rozpoznawczych była poprawa w zakresie 
przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w lasach.  
 Braki kadrowe i konieczność wykonywania zadań doraźnych przez Straż 
przyczyniały się do powstania nieprawidłowości w zakresie planowania i późniejszej 
realizacji planów czynności kontrolno-rozpoznawczych. 
 

                                                      
11 Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm. 

Ocena cząstkowa 



 

9 
 

2. Planowanie i wydatkowanie środków finansowych na realizację 
zadań 

Z okresowej analizy realizacji budżetu wynika, że Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim otrzymała na realizację zadań 
statutowych w: 
- 2015 r. środki finansowe na wydatki: dział 754 rozdział 75411 w wysokości 

5.672.320 zł. Wykonanie planu finansowego w części dotyczącej realizacji zadań 
statutowych wynosiło 100% zaplanowanych wydatków i przedstawia się 
następująco: wynagrodzenia i pochodne 4.118.897,54 zł (72,62%); świadczenia 
osobowe 906.552,40 zł (15,98%); wydatki rzeczowe 646.870,06 zł (11,40%), 

- 2016 r. środki finansowe na wydatki: dział 754 rozdział 75411 w wysokości 
5.879.120 zł. Wykonanie planu finansowego w części dotyczącej realizacji zadań 
statutowych wynosiło 100% zaplanowanych wydatków i przedstawia się 
następująco: wynagrodzenia i pochodne 4.390.180,57 zł (74,67%); świadczenia 
osobowe 826.336,27 zł (14,06%); wydatki rzeczowe 662.603,16 zł (11,27%), 

- 2017 r. środki finansowe na wydatki: dział 754 rozdział 75411 w wysokości 
6.318.770 zł. Wykonanie planu finansowego w części dotyczącej realizacji zadań 
statutowych wynosiło 100% zaplanowanych wydatków i przedstawia się 
następująco: wynagrodzenia i pochodne 4.498.193,73 zł (71,19%); świadczenia 
osobowe 1.273.914,34 zł (20,16%); wydatki rzeczowe 546.661,93 zł (8,65%). 
Wykonanie planu w  rozdziale 75478 wynosiło 52.117 zł, co stanowiło 100% 
otrzymanych środków. 

(dowód: akta kontroli str. 579-600) 
W latach 2015-2017 Straż zgłosiła dodatkowe zapotrzebowanie na środki finansowe 
w wysokości 647.000 zł, otrzymując od dysponenta 576.507 zł. W ramach darowizn 
pozyskano 56.700 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 578) 
Komendant wyjaśnił m.in., że brak jest środków finansowych: 
- na zakup nowych pojazdów gaśniczych oraz sprzętu. Bez pozyskania 

dodatkowych środków finansowych z funduszu wsparcia nie ma możliwości 
zakupu nowego sprzętu, 

- na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy lub zapłatę składek ZUS w przypadku 
zwolnienia funkcjonariusza. 

(dowód: akta kontroli str. 351) 

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w sposób zgodny z planem 
finansowym dokonywała wydatków na działalność statutową. Utrudnieniem była 
konieczność pozyskiwania dodatkowych środków na realizację części zadań. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli12 (dalej: ustawa o NIK), wnosi o: 

1. Objęcie czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi w zakresie przestrzegania 
przepisów przeciwpożarowych Nadleśnictw Zielona Góra i Sulechów. 

2. Egzekwowanie wykonywania i utrzymania pasów przeciwpożarowych. 

                                                      
12 Dz.U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 
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3. Terminową realizację zaplanowanych działań. 

4. Prowadzenie postępowań w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości 
zgodnie regulacjami ustawowymi oraz metodyką określoną przez zwierzchników. 

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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych 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, dnia 19 lipca 2018 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

 

Kontrolerzy p.o. Dyrektor Delegatury 
Włodzimierz Stobrawa Marzena Mielcarek 

specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

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

  
Rajmund Aszkowski 

doradca ekonomiczny 
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