
 

  1/11 
  

 

 

 DKSiW-K-092-1/2015 Warszawa, dnia      lutego 2015 r. 

  

Egz. Nr …….. 

 

 

 

Pan  
bryg. mgr inż. Tomasz Newlaczyl 

Komendant Miejski 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu 

 

 

 

 

 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w Planie kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na 

2014r., na temat Zasadność wykorzystania zasobów kadrowych, sprzętu oraz środków finansowych przez 

jednostki ochrony przeciwpożarowej, przeprowadzonej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Krętej 281. 

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone, w okresie 14-22 października 2014 r., na podstawie ustawy 

z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej2 przez zespół kontrolny MSW w składzie: 

Kierownik  

zespołu kontrolnego 

 

Członek  

zespołu kontrolnego 

 Helena Podgórska, główny specjalista w Departamencie Kontroli, Skarg 

i Wniosków MSW, na podstawie upoważnienia Nr 119/2014 z dnia 

10 października 2014 r., 

 Paweł Żurek, główny specjalista w Departamencie Kontroli, Skarg 

i Wniosków MSW, na podstawie upoważnienia Nr 120/2014 z dnia 

10 października 2014 r. 

Zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia: 

1. Wybrane elementy organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze miasta 

Wrocławia i powiatu wrocławskiego w zakresie likwidacji zdarzeń na drogach. 

2. Realizacja zadań na stanowisku kierowania w związku z likwidacją zdarzeń na drogach. 

3. Realizacja działań ratowniczych na miejscu zdarzenia w zakresie likwidacji zdarzeń na drogach. 

4. Sposób sprawowania nadzoru nad likwidacją zdarzeń na drogach. 

                                                           
1
 Zwana też dalej KM PSP we Wrocławiu.  

2
 Dz. U. Nr 185, poz. 1092 – zwana dalej ustawą o kontroli. 
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Kontrolą został objęty okres od dnia 1 sierpnia 2013 r. do dnia 31 lipca 2014 r.  

Celem kontroli było sprawdzenie skuteczności organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na 

obszarze miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego. Ponadto, oceniono skuteczność i poziom 

wykorzystania przez KM PSP we Wrocławiu zasobów kadrowych oraz sprzętu użytego do realizacji zadań 

dotyczących zdarzeń na drogach, jak również zasadność wydatkowania środków publicznych w tym 

zakresie. Sprawdzono i oceniono także nadzór nad likwidacją zdarzeń na drogach sprawowany przez 

Komendanta Miejskiego PSP we Wrocławiu3. 

Z informacji przekazanych do DKSiW MSW przez Komendanta Głównego PSP4 wynika, że w okresie 

objętym kontrolą w KM PSP we Wrocławiu zarejestrowano 1415 zdarzeń drogowych z udziałem 

samochodów osobowych, przyczep samochodów osobowych oraz 196 zdarzeń drogowych z udziałem 

autobusów, trolejbusów, samochodów ciężarowych, maszyn drogowych, cystern, przyczep do 

samochodów ciężarowych. Na podstawie przekazanych danych dokonano doboru próby do kontroli na 

poziomie 2% wielkości populacji dla zdarzeń drogowych z udziałem samochodów osobowych, przyczep 

samochodów osobowych, tj. 29 zdarzeń oraz 10% wielkości populacji dla zdarzeń drogowych z udziałem 

autobusów, trolejbusów, samochodów ciężarowych, maszyn drogowych, cystern, przyczep do 

samochodów ciężarowych, tj. 20 zdarzeń. 

W kontrolowanym zakresie pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości oceniono organizację 

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego, 

w zakresie realizacji zadań na stanowisku kierowania oraz prowadzenia działań ratowniczych 

podejmowanych w celu likwidacji skutków zdarzeń na drogach, zagrażających życiu, zdrowiu, mieniu 

i środowisku, a także sposób sprawowania nadzoru w powyższym zakresie. 

Wyniki kontroli wykazały, że Komendant Miejski PSP we Wrocławiu zrealizował zadania związane 

z przygotowaniem oraz organizacją krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze miasta 

Wrocławia i powiatu wrocławskiego, które zapewniły zdolność do kierowania i realizowania na drogach 

działań ratowniczych oraz prowadzenia medycznych działań ratowniczych w zakresie kwalifikowanej 

pierwszej pomocy. Ponadto, potwierdziły prawidłową realizację zadań  przez funkcjonariuszy pełniących 

służbę na stanowisku kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu5. 

Powyższe zapewniło Jednostkom Ratowniczo-Gaśniczym KM PSP we Wrocławiu6 oraz Jednostkom 

Ochotniczych Straży Pożarnych7 podjęcie stosownych działań ratowniczych. Pozytywnie oceniono 

dokumentację wytwarzaną w ramach Powiatowego Planu Ratowniczego dla Wrocławia i Powiatu 

Wrocławskiego8 oraz dokumentowanie zadań wykonywanych na stanowisku kierowania i realizowanych 

przez JRG podczas prowadzenia działań ratowniczych. 

Za nieprawidłowość uznano wykorzystanie zasobów kadrowych jednostek ochrony przeciwpożarowej 

do związywania9 lub neutralizacji substancji niebezpiecznych10 w zdarzeniach11, w których obowiązek 

                                                           
3
 Oceny działalności jednostki kontrolowanej dokonano na podstawie ustalonego stanu faktycznego, przy zastosowaniu 

kryteriów kontroli, tj. kryterium legalności, celowości, gospodarności, rzetelności. 
4 W piśmie z dania 8 sierpnia 2014 r. znak: DKSW–II-095/9-5/14. 
5
 Zwane też dalej - stanowisko kierowania albo MSK.  

6
 Zwane też dalej - JRG lub jednostkami ochrony przeciwpożarowej - przy wspólnej realizacji zadań z jednostkami Ochotniczej 

Straży Pożarnej. 
7
 Włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 

8
 Zwany też dalej Powiatowym planem ratowniczym lub Planem.  

9
 Zwane też dalej sorpcja. 
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przywrócenia bezpiecznego ruchu na drodze należał do zarządców dróg. W zdarzeniach tych, 

nieprawidłowe również było podejmowanie przez funkcjonariuszy, kierujących działaniami 

ratowniczymi12, decyzji o wykonaniu przez JRG robót porządkowych, polegających na uprzątaniu z drogi 

odpadów powypadkowych lub powstałych w wyniku prowadzenia działań ratowniczych, gdyż 

wykonywanie robót porządkowych nie wiązało się z wykonywaniem ustawowych zadań Państwowej 

Straży Pożarnej13. 

W zakresie sprawowanego przez Komendanta Miejskiego PSP we Wrocławiu nadzoru nad likwidacją 

zdarzeń na drogach pozytywnie oceniono przyjęte w jednostce kontrolowanej metody nadzoru, mające 

bezpośredni wpływ na skuteczne i efektywne prowadzenie działań ratowniczych. Niemniej, jako 

nieprawidłowość oceniono, nieprzekazywanie do organów nadzorujących zarządców dróg informacji, 

uzyskanych w ramach sprawowanego nadzoru, o niewykonywaniu przez zarządców dróg ustawowych 

obowiązków, związanych z przywróceniem dróg do bezpiecznego użytkowania.  

Należy również wskazać, że przeprowadzone czynności kontrolne nie potwierdziły zarzutów wobec 

Państwowej Straży Pożarnej, sformułowanych w skargach skierowanych do Ministra Spraw 

Wewnętrznych przez Stowarzyszenie Polska Pomoc Drogowa14, dotyczących podejmowania przez 

jednostki ochrony przeciwpożarowej działań niezgodnych z przepisami prawa, związanych 

z nieuzasadnionym wykorzystaniem przez nie zasobów kadrowych i sprzętu do wykonywania czynności 

z zakresu pomocy drogowej. 

Przedstawiona ocena została sformułowana na podstawie ocen cząstkowych wynikających z dokonanych 

w toku kontroli, następujących ustaleń. 

1. Wybrane elementy organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze miasta 

Wrocławia i powiatu wrocławskiego w zakresie likwidacji zdarzeń na drogach. 

Obowiązującym w okresie objętym kontrolą podstawowym aktem prawnym, określającym zasady 

organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego15, było rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego16. W toku kontroli ustalono, że w Komendzie Miejskiej PSP we Wrocławiu został 

opracowany Powiatowy Plan Ratowniczy dla Wrocławia i Powiatu Wrocławskiego17. Analiza ww. 

                                                                                                                                                                                            
10

 Zgodnie z art. 3 pkt 37 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) 
przez substancję niebezpieczną - rozumie się jedną lub więcej substancji albo mieszaniny substancji, które ze względu na swoje 
właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spowodować 
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub środowiska. Substancją niebezpieczną może być surowiec, produkt, półprodukt, odpad, 
a także substancja powstała w wyniku awarii.  
11

 W 18 przypadkach z 49 kontrolowanych zdarzeń na drogach. 
12

 Zwanych też dalej KDR.  
13

 W myśl obowiązujących przepisów jednostki ochrony przeciwpożarowej ponoszą odpowiedzialność jedynie za działania 
ratownicze. 
14

 Reprezentujące branżę firm pomocy drogowej. 
15

 Zwanego też dalej ksrg. 
16

 Dz. U. z 2011 r. Nr 46, poz. 239, zwanego też dalej rozporządzeniem w sprawie zasad organizacji ksrg. 
17

 Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, 
z późn. zm.) przez krajowy system ratowniczo-gaśniczy rozumie się integralną część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego 
państwa, obejmującą, w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie 
pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. System ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne 
służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się 
współdziałać w akcjach ratowniczych. Zwana też dalej - ustawą o ochronie przeciwpożarowej. 
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dokumentu i załączonej do niego dokumentacji, pozwoliła na stwierdzenie, że Plan został opracowany 

i zaktualizowany18 zgodnie z wymaganiami określonymi w § 7 ust. 2 ww. rozporządzenia.   

 Aktualizacje ww. planów były opiniowane i zatwierdzane przez Komendanta Wojewódzkiego PSP 

we Wrocławiu, a następnie zatwierdzane przez Prezydenta Wrocławia i Starostę Wrocławskiego.  

Jednocześnie ich aktualizacje były poprzedzane analizą zagrożeń mogących wystąpić na obszarze miasta 

Wrocławia i powiatu wrocławskiego19 oraz analizą zabezpieczenia operacyjnego na obszarze chronionym 

przez KM PSP we Wrocławiu20. 

Poddane kontroli analizy zagrożeń i zabezpieczenia operacyjnego zawierały niezbędne elementy i zostały 

opracowane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie zasad organizacji ksrg. 

Przeprowadzenie w okresie objętym kontrolą analiz zabezpieczeń operacyjnych, skutkowało 

przekazaniem przez kierownika jednostki kontrolowanej Prezydentowi Wrocławia i Staroście Powiatu 

Wrocławskiego wniosków służących poprawie funkcjonowania ww. systemu.  

Na potrzeby zapewnienia prawidłowego działania ksrg na obszarze Wrocławia i powiatu wrocławskiego, 

jednostka kontrolowana, w ramach aktualizacji Planu ustaliła zarządców dróg znajdujących się na 

chronionym obszarze. Ustalenie zarządców dróg pozwalało na ich szybkie powiadamianie o zaistniałych 

utrudnieniach w ruchu21.   

Ponadto, w celu aktualizacji danych dotyczących gotowości operacyjnej i podwyższonej gotowości 

operacyjnej na obszarze chronionym przez KM PSP we Wrocławiu przeprowadzono w dniach 24 i 25 

października 2013 r. ćwiczenia aplikacyjne i taktyczno-bojowe pod kryptonimem 3M 2013 oraz w dniu 

17 czerwca 2014 r. ćwiczenie taktyczno-bojowe pod kryptonimem Port EC Wrocław 2014. Oprócz celów 

odrębnie określonych dla każdego ćwiczenia, celem wspólnym ćwiczeń było sprawdzenie poprawności 

założeń Planu ratowniczego dla powiatu wrocławskiego. 

W powyższym zakresie ustalono, że wprowadzona w dniu 10 września 2013 r. przez kierownika jednostki 

kontrolowanej Procedura nr 3 KM PSP we Wrocławiu, dotycząca alarmowania i dysponowania sił 

i środków do pożaru i miejscowego zagrożenia, była zgodna z wydanymi w dniu 15 lutego 2012 r. 

Ramowymi wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do opracowania zasad 

dysponowania sił jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz zasad doraźnego zabezpieczania 

operacyjnego terenu powiatu po zadysponowaniu zasobów ratowniczych. 

Ponadto ustalono, że przed okresem objętym kontrolą, Komendant Miejski PSP we Wrocławiu na 

potrzeby zapewnienia prawidłowego działania ksrg na obszarze miasta Wrocławia i powiatu 

wrocławskiego zawarł na czas nieokreślony porozumienia z podmiotami, które dobrowolnie godzą się 

współdziałać w akcjach ratowniczych22. Zawarte porozumienia były zgodne z rozporządzeniem w sprawie 

zasad organizacji ksrg oraz z wydanymi przez Komendanta Głównego PSP Zasadami postępowania 

                                                           
18

 W dniu 1 marca 2013 r. oraz w dniu 31 marca 2014 r. 
19

 Przeprowadzona w grudniu 2012 r. analiza zagrożeń posłużyła do aktualizacji Planu Ratowniczego w 2013 r. Ponadto, 
weryfikacja analizy zagrożeń posłużyła do aktualizacji Planu na 2014 r. 

20
 Aktualizacje z dnia 13 grudnia 2012 r. oraz z dnia 31 grudnia 2013 r. 

21
 Zanieczyszczenia nawierzchni, uszkodzenia infrastruktury drogowej itp. 

22
 Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zasad organizacji ksrg Komendant powiatowy/miejski 

Państwowej Straży Pożarnej, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej lub Komendant Główny Państwowej Straży 
Pożarnej może zawrzeć umowę cywilnoprawną z podmiotami, które dobrowolnie godzą się współdziałać w akcjach 
ratowniczych, odpowiednio na obszarze powiatu, województwa lub kraju.   
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jednostek ochrony przeciwpożarowej w związku ze zdarzeniami na drogach23. Ustalono, że Komendant 

Miejski PSP we Wrocławiu nie zawierał z zarządcami dróg porozumień o współdziałaniu w zakresie 

likwidacji skutków zdarzeń, mających miejsce na drogach publicznych miasta Wrocławia i powiatu 

wrocławskiego. W ocenie kierownictwa jednostki kontrolowanej, zawarcie ww. porozumień oraz 

egzekwowanie w każdym zdarzeniu na drodze ich postanowień mogłoby doprowadzić do obniżenia 

gotowości operacyjnej JRG. Z dokumentacji załączonej do wyjaśnień wynika, że zawarcie z zarządcami 

dróg porozumień o współdziałaniu przy usuwaniu skutków zdarzeń drogowych mogłoby nałożyć na 

jednostki ochrony przeciwpożarowej obowiązki, do których wykonania zostały zobowiązane inne 

podmioty24. Na podstawie analizy dokumentów przekazanych do kontroli stwierdzono, że opinia 

jednostki kontrolowanej w ww. zakresie jest właściwa, gdyż ugruntowane stanowisko zarządców dróg 

o braku posiadania przez nich kompetencji do usuwania z jezdni substancji chemicznych powstałych 

w wyniku zdarzenia drogowego, jak też o niedysponowaniu wystarczającymi zasobami kadrowymi do 

usuwania ich skutków, stwarza realne zagrożenie nałożenia na JRG obowiązków, do których realizacji 

ustawodawca zobowiązał inne podmioty. 

Biorąc powyższe ustalenia pod uwagę pozytywnie oceniono opracowanie w zakresie likwidacji zdarzeń 

na drogach Powiatowego planu ratowniczego, określającego szczegółowe zasady organizacji ksrg, które 

stanowiły podstawę do prawidłowego wykonywania zadań na stanowisku kierowania oraz sprawnej 

realizacji działań ratowniczych, podejmowanych w związku ze zdarzeniami na drogach, zagrażającymi 

życiu, zdrowiu, mieniu i środowisku. Pozytywnie oceniono także bieżące zapewnianie prawidłowego 

działania ksrg oraz wprowadzenie w kontrolowanej jednostce zasad alarmowania i dysponowania sił 

i środków do pożaru i miejscowego zagrożenia, a także zawarcie przez Komendanta Miejskiego PSP we  

Wrocławiu porozumień nienakładających na JRG zadań, wykraczających poza obowiązki wynikające 

z przepisów prawa. 

2. Realizacja zadań na stanowisku kierowania w związku z likwidacją zdarzeń na drogach. 

Zgodnie z przyjętą organizacją Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu25 za 

realizację zadań w zakresie dysponowania sił i środków JRG, koordynowania działań ratowniczo-

gaśniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie Wrocławia i powiatu wrocławskiego oraz 

współdziałania z innymi służbami ratowniczymi byli odpowiedzialni funkcjonariusze pełniący służbę na 

stanowisku kierowania.   

Ustalono, że w związku z potrzebą zintegrowania systemu ratownictwa na terenie województwa 

dolnośląskiego, stanowisko kierowania zostało usytuowane w siedzibie Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego mieszczącego się w Urzędzie Miasta Wrocławia26, w którym mieściły się także stanowiska 

kierowania innych służb. Takie usytuowanie oraz właściwe wyposażenie stanowiska kierowania dało 

funkcjonariuszom służby dyżurnej możliwość natychmiastowego powiadamiania punktów alarmowych 

                                                           
23

 Zatwierdzonymi w listopadzie 2012 r. - zwanymi też dalej Zasadami postępowania na drogach, których zasadniczym celem 
wydania było usystematyzowanie i ujednolicenie postępowania jednostek ochrony przeciwpożarowej podczas zdarzeń na 
drogach, jak też udzielania przez PSP pomocy innym podmiotom biorącym udział w działaniach ratowniczych. 
24

 Np. służby porządkowe lub pomoc drogowa. 
25

 Zgodnie z regulaminem Miejskiego Stanowiska Kierowania, będącym załącznikiem do zarządzenia nr 4 Komendanta 
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu Miejskiego 
Stanowiska Kierowania oraz Punktu Alarmowego Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej we Wrocławiu. 
26

 Na podstawie z porozumienia nr 47 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia 
zorganizowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu, z Prezydentem Wrocławia.  
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JRG o zdarzeniach na drogach oraz umożliwiło niezwłoczne zadysponowanie sił i środków będących 

w dyspozycji KM PSP we Wrocławiu. Ponadto, umożliwiło podmiotom włączonym do ksrg, a także innym 

służbom, przekazywanie informacji o podjęciu działań ratowniczych oraz zadysponowanie ich sił 

i środków do działań ratowniczych. Ustalono, że MSK na bieżąco przekazywało do stanowiska kierowania 

Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej informacje o stanie sił i środków oraz o ich 

zadysponowaniu do działań ratowniczych. 

W wyniku porównania treści zgłoszeń alarmowych i korespondencji prowadzonej przez stanowisko 

kierowania z prowadzoną dokumentacją działań ratowniczych27 oraz złożonymi w trakcie kontroli 

pisemnymi wyjaśnieniami kierownictwa jednostki kontrolowanej ustalono, że funkcjonariusze pełniący 

służbę na stanowisku kierowania w sposób rzetelny i zgodny z obowiązującymi przepisami28 przyjmowali, 

jak też właściwie kwalifikowali zgłoszenia alarmowe o wystąpieniu m.in. zagrożenia miejscowego, do 

którego zaliczano zdarzenie na drodze. Po ustaleniu okoliczności oraz miejsca i rodzaju zdarzenia, 

dyspozytor albo dyżurny operacyjny stanowiska kierowania, oceniając przyjęte zgłoszenia jako właściwe 

do podjęcia działań ratowniczych, dysponował siły i środki adekwatne do występujących zagrożeń. 

Wydając dyspozycje alarmowego wyjazdu JRG, uwzględniano skalę zagrożenia, miejsce i rodzaj 

zdarzenia, prognozę następstw zdarzenia dla życia, zdrowia, środowiska lub mienia. Jednocześnie 

w ramach współdziałania z kierującymi działaniami ratowniczymi, w celu likwidacji zdarzeń na drogach, 

wzywano odpowiednie służby specjalistyczne przewidziane do współdziałania29 oraz zobowiązane do 

przybycia na teren prowadzonej przez PSP akcji ratunkowej lub upoważnionych do likwidacji 

potencjalnych zagrożeń30. Ponadto, o skutkach zdarzeń na drogach, w związku z którymi w ocenie 

kierującego działaniami ratowniczymi występowała konieczność zabezpieczenia i oznakowania oraz 

uporządkowania miejsca zdarzenia, zawiadamiano podmioty, do których obowiązków należało 

przywrócenie dróg do bezpiecznego użytkowania. 

Mając na uwadze powyższe ustalenia, pozytywnie oceniono realizację przez funkcjonariuszy pełniących 

służbę na stanowisku kierowania zadań, gdyż umożliwiała ona jednostkom ochrony przeciwpożarowej 

podejmowanie, w jak najkrótszym czasie, skutecznych działań ratowniczych. 

3. Realizacja działań ratowniczych na miejscu zdarzenia w zakresie likwidacji zdarzeń na drogach. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do zadań KDR należy m.in. stała ocena zagrożeń, które 

spowodowały podjęcie działań ratowniczych oraz ich prowadzenie do momentu likwidacji zagrożenia. 

Po zakończeniu działań ratowniczych KDR jest zobowiązany do przekazania terenu podmiotom 

właściwym do przywrócenia bezpiecznego ruchu na drodze.  

W toku kontroli ustalono, że kierowanie działaniami ratowniczymi rozpoczynało się z chwilą przybycia na 

miejsce zdarzenia pierwszych sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej.  

W zdarzeniach drogowych, w których istniało realne zagrożone życia i zdrowia ludzkiego, priorytetem 

było zabezpieczenie miejsca zdarzenia, zapewnienie drogi odwrotu oraz bezpieczeństwa ratowników 

                                                           
27

 Zgodnie z opracowanymi przez Komendę Główną PSP Zasadami ewidencjonowania zdarzeń w zmodernizowanym systemie 
wspomagania decyzji-ST, zwanego też dalej SWD-ST. 
28

 Określonymi w zatwierdzonych w dniu 27 listopada 2012 r. przez KG PSP Zasadach organizacji łączności alarmowania, 
powiadamiania, dysponowania oraz współdziałania na potrzeby działań ratowniczych oraz w wydanej w dniu 29 sierpnia 2005 r. 
przez KG PSP procedurze P-17, dotyczącej przyjęcia zgłoszenia telefonu alarmowego. 
29

 Będące w dyspozycji MSK. 
30

 Np. uszkodzeń instalacji świetlnej, nawierzchni drogi, czy ekranów dźwiękochłonnych. 
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i osób poszkodowanych, a także wykonanie czynności umożliwiających dotarcie i ewakuowanie, w jak 

najkrótszym czasie, osób poszkodowanych. Równolegle prowadzono medyczne działania ratownicze 

w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych, w tym udzielano 

osobom poszkodowanym wsparcia psychologicznego31. W zdarzeniach tych równocześnie prowadzono 

działania z zakresu ratownictwa technicznego i chemicznego. W tym zakresie działania ratownicze 

polegały m.in. na rozpoznaniu uwolnionych substancji chemicznych, dokonaniu oceny rodzaju zagrożeń 

oraz sorpcji lub neutralizacji substancji niebezpiecznych. We wszystkich skontrolowanych zdarzeniach, 

podczas prowadzenia działań ratowniczych32, jednostki ochrony przeciwpożarowej zabezpieczały33 

miejsce zdarzenia i w przypadku zaistnienia konieczności usuwały z drogi pozostałości powypadkowe 

uniemożliwiające prowadzenie działań ratowniczych. Poza tym, po zakończeniu tych działań udzielały 

pomocy Policji, prowadzącej czynności dochodzeniowe.  

Na podstawie porównania treści zgłoszeń alarmowych, korespondencji prowadzonej przez MSK 

i dokumentacji działań ratowniczych34 oraz złożonymi w trakcie kontroli pisemnymi wyjaśnieniami 

kierownictwa jednostki kontrolowanej ustalono, że w okresie objętym kontrolą jednostki ochrony 

przeciwpożarowej spotykały się problemem uchylania się przez zarządców dróg od wykonania 

nałożonych na nich obowiązków, tj. przejęcia terenu, na którym były prowadzone działania ratownicze 

oraz przywrócenia dróg do bezpiecznego użytkowania. Pomimo, że zarządcy dróg każdorazowo 

przyjmowali zgłoszenia, w 18 z 49 kontrolowanych przypadków nie przybyli na miejsce zdarzenia 

drogowego. Powyższe powodowało, że po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i rozpoznaniu uwolnionych 

substancji chemicznych oraz dokonaniu oceny rodzaju zagrożeń, funkcjonariusze PSP, kierujący 

działaniami ratowniczymi, w celu niedopuszczenia do powstania innych miejscowych zagrożeń35, 

podejmowali niezgodnie z przepisami decyzję36 o wykorzystaniu JRG do sorpcji lub neutralizacji obecnych 

na drodze substancji ropopochodnych lub płynów eksploatacyjnych37. Jednocześnie, w zdarzeniach tych 

JRG wykonywały roboty porządkowe, polegające na uprzątnięciu odpadów powypadkowych lub 

powstałych w wyniku prowadzenia działań ratowniczych.  W tych przypadkach działania zarządców dróg 

ograniczały się do usunięcia z pobocza jezdni odpadów powypadkowych, uprzątniętych z drogi przez 

jednostki ochrony przeciwpożarowej. 

Wykorzystanie jednostek ochrony przeciwpożarowej do realizacji zadań, których celem było 

przywrócenie bezpiecznego ruchu na drodze, polegających m.in. na związywaniu lub neutralizacji 

substancji niebezpiecznych i uprzątaniu odpadów powypadkowych uznano za nieprawidłowość, gdyż ich 

                                                           
31

 W 11 przypadkach z 49 kontrolowanych zdarzeń na drogach, strażacy z KM PSP we Wrocławiu, uprawnieni do prowadzenia 
medycznych działań ratowniczych, udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy 22 poszkodowanym osobom, które następnie 
zostały przekazane pod opiekę przybyłym na miejsce zdarzenia zespołom Pogotowia Ratunkowego. 
32

  Jak również do chwili usunięcia z drogi pojazdów przez pomoc drogową. 
33

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami zabezpieczanie oraz oświetlenie miejsca zdarzenia w celu ratowania ludzi, zwierząt, 
środowiska i mienia jest elementem działań ratowniczych. Natomiast po zakończeniu działań ratowniczych kontynuowanie 
zabezpieczania oraz oświetlenie miejsca zdarzenia w celu wykonywania przez Policję lub organy ścigania czynności 
dochodzeniowych nie jest elementem działań ratowniczych, a jedynie stanowi wsparcie innej służby. 
34

 Zgodnie z opracowanymi przez Komendę Główną PSP Zasadami ewidencjonowania zdarzeń w zmodernizowanym systemie 
wspomagania decyzji-ST, zwanego też dalej SWD-ST. 
35

 Pozostawania na drodze substancji chemicznych uwolnionych w wyniku wypadków i kolizji, które zagrażają bezpiecznemu 
ruchowi, ale niezagrażające środowisku. 
36

 Decyzje o wykorzystaniu JRG w ww. zakresie były podejmowane tylko w zdarzeniach, w których usunięcie ich skutków było 
możliwe w krótkim czasie lub gdy usuwanie następstw wypadku nie wymagało znaczącego zaangażowania sił i środków JRG, 
a także jeżeli nie doszło do uszkodzeń infrastruktury drogi lub drogowych obiektów inżynierskich. 
37

 Podczas ww. interwencji JRG łącznie zużyły 136 kg sorbentu, którego koszt wyniósł 381,88 zł. 
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wykonanie nie mieściło się w zakresie zadań, do których realizacji ustawodawca zobowiązał jednostki 

ochrony przeciwpożarowej. Podejmowanie decyzji w tym zakresie było związane z koniecznością 

likwidacji potencjalnych niebezpieczeństw ograniczających ruch drogowy oraz zagrażających życiu 

i zdrowiu ludzi lub mieniu oraz wynikało z potrzeby przekazania, w sytuacji nieobecności zarządcy drogi, 

terenu objętego działaniami ratowniczymi Policji38. Jednocześnie przejęcie przez Policję terenu, na 

którym JRG prowadziły działania ratownicze było uzależnione od przywrócenia drogi do bezpiecznego 

użytkowania39. Skutkiem przekroczenia przez JRG ustawowego zakresu zadań była konieczność 

poniesienia kosztów wykorzystania sił i środków przez KM PSP we Wrocławiu. Za stwierdzoną 

nieprawidłowość odpowiedzialność ponoszą funkcjonariusze kierujący działaniami ratowniczymi, którzy 

podejmowali decyzje w zakresie wykonania sorpcji lub o uprzątnięcia przez JRG terenu, na którym były 

prowadzone działania ratownicze oraz I Zastępca Komendanta Miejskiego PSP we Wrocławiu, który 

sprawował bieżący nadzór nad działaniami JRG. 

W toku kontroli ustalono ponadto, że informacje o zakończeniu działań ratowniczych były przekazywane 

służbie dyżurnej MSK, którą także informowano o nieobecności zarządcy drogi na miejscu zdarzenia oraz 

o przekazaniu terenu lub mienia objętego działaniami ratowniczymi.  

Zbyt długi czas oczekiwania na przybycie podmiotów sprawujących obowiązki zarządcy drogi 

uniemożliwiał JRG zakończenie działań ratowniczych przekazaniem terenu objętego działaniem 

ratowniczym. W ocenie kierownictwa jednostki kontrolowanej, niezakończenie działań ratowniczych, 

w jak najkrótszym czasie, zwiększało ryzyko ograniczenia zdolności do utrzymania gotowości operacyjnej 

KM PSP we Wrocławiu oraz przedłużało czas przywrócenia ruchu na drogach, na których doszło do 

zdarzeń. Dokonując oceny powyższych ustaleń, poza powyższym stanowiskiem, wzięto pod uwagę, że 

w okresie objętym kontrolą JRG KM PSP we Wrocławiu nie zajmowały się holowaniem uszkodzonych 

pojazdów oraz transportem odpadów i materiałów niebezpiecznych, ani nie używały do tego celu sił 

i środków KM PSP we Wrocławiu. 

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia i mając na uwadze, że przekroczenie przez JRG zakresu zadań, do 

których ustawodawca40 wyznaczył PSP wynikało z potrzeby ochrony życia, zdrowia, mienia lub 

środowiska lub likwidacji przyczyn powstania innego miejscowego zagrożenia, działania jednostki 

kontrolowanej w zakresie realizacji działań ratowniczych na miejscu zdarzenia w zakresie likwidacji 

zdarzeń na drogach, oceniono pozytywnie, mimo nieprawidłowości. 

4. Sposób sprawowania nadzoru nad likwidacją zdarzeń na drogach. 

Głównym celem nadzoru sprawowanego przez kierownictwo jednostki kontrolowanej było zapewnienie 

przestrzegania prawa przez podległych funkcjonariuszy, a także zagwarantowanie prawidłowej realizacji 

ustawowych zadań. Na podstawie przekazanej dokumentacji oraz w oparciu o złożone w trakcie kontroli 

wyjaśnienia ustalono, że Komendant Miejski PSP we Wrocławiu właściwie sprawował nadzór w zakresie 

podejmowania przez jednostki ochrony przeciwpożarowej działań ratowniczych, mających na celu 

likwidację zdarzeń na drogach. 

                                                           
38

 Zgodnie z Zasadami postępowania na drogach teren, na którym doszło do zdarzenia na drodze, w pierwszej kolejności 
powinien zostać przekazany zarządcy drogi. 
39

 Protokoły z przekazania terenu, obiektu lub mienia objętego działaniami ratowniczymi były sporządzane przez KDR według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do rozporządzenia w sprawie zasad organizacji ksrg. Ponadto informacja o przekazaniu 
terenu lub mienia objętego działaniem ratowniczym były dokumentowane w SWD-ST. 
40

 W zdarzeniach, w których nie prowadzono działań z zakresu ratownictwa chemicznego, ekologicznego i technicznego. 
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Natomiast w zakresie przestrzegania prawa przez podległych funkcjonariuszy, metody sprawowania 

nadzoru okazały się nieskuteczne, gdyż nie zapobiegły podejmowaniu przez JRG zadań wykraczających 

poza ustawowe obowiązki. Istotny wpływ na podejmowanie przez KDR decyzji o wykorzystywaniu 

zasobów kadrowych JRG do sorpcji lub neutralizacji substancji niebezpiecznych oraz do uprzątnięcia 

terenu, na którym prowadzono działania ratownicze miało zaniechanie powiadamiania przez 

Komendanta Miejskiego PSP we Wrocławiu organów nadzorujących zarządców dróg o niewykonaniu 

przez nich obowiązków ustawowych i wynikającej z tego odpowiedzialności, co zostało uznane za 

nieprawidłowość. 

Brak właściwej reakcji na przekazywanie przez dyżurnych MSK informacje o nieprzybyciu na miejsce 

zdarzenia41 zarządców dróg wiązał się z koniecznością wykonywania przez jednostki ochrony 

przeciwpożarowej zadań, wykraczających poza obowiązki Państwowej Straży Pożarnej. 

Z wyjaśnień kierownictwa jednostki kontrolowanej wynika, że stanowisko w zakresie dopracowania 

zasad współpracy z zarządcami dróg lub podmiotami przez nich upoważnionym było przedstawiane 

na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa przy Prezydencie Wrocławia oraz Starosty Powiatu 

Wrocławskiego. Z dokumentacji załączonej do ww. wyjaśnień wynika, że istotne problemy w zakresie 

usuwania skutków zdarzeń na drogach wojewódzkich i powiatowych były przekazywane przez KM PSP 

we Wrocławiu do jednostek nadrzędnych. Powyższe spowodowało, że w celu podjęcia skutecznej 

współpracy jednostek ochrony przeciwpożarowej z zarządcami dróg, Dolnośląski Komendant 

Wojewódzki PSP polecił podległym jednostkom dokonanie analizy dotychczasowych praktyk, 

stosowanych w trakcie działań ratowniczych na drogach publicznych województwa dolnośląskiego, 

w odniesieniu do wymaganej obecności na miejscu zdarzenia zarządcy drogi lub jego przedstawiciela. 

Na podstawie ww. analiz, w Komendzie Wojewódzkiej PSP został opracowany katalog sytuacji podczas 

działań prowadzonych na drogach, w którym wskazano, że do wykonania robót porządkowych, mających 

na celu przywrócenie drogi do bezpiecznego użytkowania, jest konieczna obecność firmy realizującej 

zadania w zakresie utrzymania drogi. Obecność zarządcy drogi, służby lub firmy realizującej zadania 

w zakresie utrzymania drogi nie jest niezbędna w trakcie prowadzenia działań, podczas których nie 

doszło do uszkodzeń infrastruktury drogi, drogowych obiektów inżynierskich i zanieczyszczeń jezdni oraz 

kiedy nie ma na niej pozostałości powypadkowych, a także kiedy zdarzenie miało miejsce poza drogą. 

W oparciu o przekazane do kontroli dokumenty ustalono, że współpraca jednostki kontrolowanej 

z zarządcami dróg nie była w pełni skuteczna oraz nie osiągała każdorazowo założonego celu.  

Funkcjonowanie KM PSP we Wrocławiu było oceniane przez kierownictwo jednostki kontrolowanej 

podczas codziennych odpraw służbowych, w trakcie których oficer operacyjny składał meldunki 

z przebiegu służby oraz działań podejmowanych przez stanowisko kierowania i przez jednostki ochrony 

przeciwpożarowej. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, ustalano przyczyny ich powstania, sposób ich 

usunięcia oraz formułowano zalecenia mające na celu poprawę skuteczności i efektywności działań 

podejmowanych podczas likwidacji skutków zdarzeń na drogach. 

Istotnym sposobem, zapewniającym nadzór w zakresie prawidłowej realizacji zadań przez podległą 

służbę, było także przeprowadzenie przez oficerów operacyjnych niezapowiedzianych kontroli toku 

pełnienia służby przez JRG (103 razy)42 oraz zaplanowanych inspekcji gotowości operacyjnej (14 razy). 

                                                           
41

 Podczas prowadzenia przez JRG działań ratowniczych. 
42

 Przeprowadzonych na podstawie rozkazu nr 10/2012 KM PSP we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie kontroli 
wewnętrznej w zakresie gotowości operacyjnej jednostek ratowniczo – gaśniczych Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu. 
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Ponadto, przeprowadzono inspekcję gotowości operacyjnej stanowiska kierowania43. Istotny wpływ na 

prawidłowe funkcjonowanie ksrg miało także przeprowadzenie 19 inspekcji gotowości operacyjnej 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych44.  

Zlecanie przez Komendanta Miejskiego PSP we Wrocławiu przeprowadzenia kontroli z zakresu 

prawidłowości wykonania zadań realizowanych przez Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze KM PSP we 

Wrocławiu i Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, jak też ocena kontrolowanych zagadnień 

umożliwiła wdrożenie nowych rozwiązań prowadzących do skuteczniejszego działania ksrg na obszarze 

miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego. Ponadto, roczne analizy przeprowadzonych kontroli 

posłużyły kierownictwu kontrolowanej jednostki do przeanalizowania potrzeb szkoleniowych pod kątem 

właściwego wykorzystywania sił i środków oraz współdziałania PSP z podmiotami zajmującymi się 

problematyką likwidacji zdarzeń na drogach, w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzkiego lub mienia. 

Realizacja zaplanowanych ćwiczeń taktyczno-bojowych oraz przeprowadzenie szkoleń teoretycznych, 

umożliwiło funkcjonariuszom pełniącym służbę na stanowisku kierowania i kierującym działaniami 

ratowniczymi, efektywną realizację zadań. 

Na zapewnienie osiągnięcia prawidłowej realizacji działań przez JRG oraz MSK wpłynęło również wydanie 

przez kierownictwo jednostki kontrolowanej polecenia przeprowadzenia w dniu 31 stycznia 2014 r. dla 

wszystkich dyspozytorów JRG i funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowisku kierowania rocznego 

sprawdzianu wiedzy w zakresie Zasad postępowania jednostek ochrony przeciwpożarowej w związku ze 

zdarzeniami na drogach. 

Nadzór sprawowany przez kierownictwo jednostki kontrolowanej, przyczyniający się do właściwej 

i skutecznej realizacji zadań na stanowisku kierowania oraz realizacji działań ratowniczych, w związku 

z tym, że nie zapobiegł wykonywaniu przez JRG zadań wykraczających poza ustawowe obowiązki, 

oceniono pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości.  

5. Zalecenia i wnioski. 

W celu usunięcia nieprawidłowości oraz usprawnienia funkcjonowania kontrolowanej jednostki 

wnoszę o: 

1) Wystąpienie z wnioskiem do Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o: 

a.   spowodowanie podjęcia, w uzgodnieniu z Komendą Główną PSP, działań mających na 

celu wypracowanie i wprowadzenie wytycznych regulujących dysponowanie JRG do 

przywrócenia bezpiecznego ruchu na drodze, w sytuacjach gdy zarządca drogi lub 

uprawniony przez niego podmiot nie przybyli na miejsce zdarzenia pomimo 

wcześniejszego wezwania przez PSP; 

b.    podjęcie prac w sprawie uzgodnienia z organami nadzorującymi zarządców dróg zasad 

zwrotu kosztów poniesionych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej z tytułu użycia 

środków do związywania lub neutralizacji substancji ropopochodnych lub płynów 

eksploatacyjnych w sytuacjach, w których zarządca drogi lub uprawniony przez niego 

podmiot nie wykonali ciążących na nich obowiązków; 
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 Przeprowadzona w dniu 25 lutego 2014 r. na polecenie Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.   
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 W oparciu o rozkaz nr 11/2012 wydany w dniu 13 kwietnia 2012 r. w sprawie przeprowadzania inspekcji gotowości 
operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 
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2) Podjęcie, działań mających na celu zapewnienie skutecznego wzywania na miejsce zdarzenia 

podmiotów, do których obowiązków należy przywrócenie dróg do bezpiecznego użytkowania; 

 

3) Zapoznanie funkcjonariuszy z wynikami kontroli oraz wytycznymi, o których mowa w pkt 1 (po 

ich opracowaniu), a następnie w ramach nadzoru egzekwowanie prawidłowego wykonywania 

zadań przez KDR w trakcie działań prowadzonych w zakresie likwidacji zdarzeń na drogach; 

4) Natychmiastowe przekazywanie do organów nadzorujących zarządców dróg informacji 

o niewykonywaniu przez zarządców dróg ustawowych obowiązków, związanych z przywróceniem 

dróg do bezpiecznego użytkowania.  

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej uprzejmie proszę Pana Komendanta 

o przedstawienie, w terminie do dnia 10 maja 2015 r., informacji o sposobie wykonania zaleceń, 

wykorzystaniu wniosków lub o przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia 

stwierdzonych nieprawidłowości. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonano w 2 egz.: 

1. Egz. Nr 1 – Komendant Miejski  PSP we Wrocławiu 

2. Egz. Nr 2 – aa 


