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Wystąpienie pokontrolne
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej
(Dz. U. z 2011 r., nr 185, poz. 1092), zwanej dalej „ustawą”, zespół kontrolerów z Komendy
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przeprowadził kontrolę w trybie
zwykłym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie,
przy ul. Przemysłowej 2 zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez
Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie w dniu 2 grudnia
2013 r.
Kontrolę przeprowadzili:
 ……………….. – kierownik zespołu kontrolerów – naczelnik Wojewódzkiego Ośrodka
Szkolenia PSP w Bornem Sulinowie Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie,
działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr: WO.092.26.1.2014
z dnia 12 grudnia 2014 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Henryka Cegiełkę,
 …………………. – mł. specjalista w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP
w Bornem Sulinowie Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie działająca na podstawie
upoważnienia do kontroli nr: WO.092.26.2.2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. podpisanego
przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
nadbryg. Henryka Cegiełkę.
Kontrolę przeprowadzono w dniach: 15-16 grudnia 2014 r.
Przedmiotowy zakres kontroli:
1. Organizacja szkolenia i doskonalenia pożarniczego:
a) akty prawne regulujące proces szkolenia; określanie potrzeb szkoleniowych;
b) dokumentowanie procesu doskonalenia zawodowego.
2. Realizacja zadań w zakresie przeprowadzania szkolenia członków ochotniczych straży
pożarnych:
a) planowanie szkoleń dla członków OSP;
b) dokumentowanie działalności szkoleniowej członków OSP;
c) przeprowadzanie szkoleń członków OSP, w tym: liczba zorganizowanych
szkoleń, liczba przeszkolonych członków OSP, potrzeby szkoleniowe.
3. Nadzór nad procesem szkolenia i doskonalenia pożarniczego oraz szkoleniem członków
ochotniczych straży pożarnych:
d) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej;
e) organizowanie ćwiczeń i zajęć praktycznych;
f) zapewnienie warunków do realizacji zadań szkoleniowych.
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Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2014 r. do 14 grudnia 2014 r.
W toku kontroli ustalono, co następuje:
I. Organizacja szkolenia i doskonalenia pożarniczego.
1. Akty prawne regulujące proces szkolenia.
Zgodnie z art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 ze zm.), do zadań komendanta powiatowego
(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej należy ogółem 17 przedsięwzięć, w tym między
innymi:

organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego;

szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie realizuje szkolenia dla
członków Ochotniczych Straży Pożarnych na podstawie Regulaminu Organizacyjnego
Komendy Powiatowej PSP w Łobzie, stanowiącego załącznik do Decyzji nr 2/2009 z dnia 21
stycznia 2009 r., Rocznego Planu Pracy Komendy Powiatowej PSP w Łobzie, „Systemu
szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział
w działaniach ratowniczych” z 2006 roku, zaakceptowanego przez Prezesa Zarządu
Głównego ZOSP RP – Waldemara Pawlaka i zatwierdzonego przez Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. mgr inż. Kazimierza Krzowskiego oraz w przypadku:
- szkolenia kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP,
przeprowadzonego w terminie od 26.04.2014 r. do 17.05.2014 r. na podstawie Decyzji nr
3/2014 Komendanta Powiatowego PSP w Łobzie z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie
uruchomienia i przeprowadzenia szkolenia kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego
OSP dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, biorących bezpośredni udział
w działaniach ratowniczych, w tym powołania Rady Pedagogicznej,
- szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP,
przeprowadzonego w terminie od 14.06.2014 do 21.06.2014 r. na podstawie Decyzji
nr 4/2014 Komendanta Powiatowego PSP w Łobzie z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie
uruchomienia i przeprowadzenia szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków
ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, biorących bezpośredni udział w działaniach
ratowniczych, w tym powołania Rady Pedagogicznej,
- szkolenia podstawowego strażaków ratowników realizowanego jednoetapowo,
przeprowadzonego w terminie od 08.09.2014 do 25.09.2014 r. na podstawie Decyzji nr
5/2014 Komendanta Powiatowego PSP w Łobzie z dnia 2 września 2014 r. w sprawie
uruchomienia i przeprowadzenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników
Ochotniczych Straży Pożarnych realizowanego jednoetapowo,
- szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego ratowników OSP, przeprowadzonego
w terminie od 14.10.2014 r. do 16.10.2014 r. na podstawie Decyzji nr 6/2014 z dnia 8
października 2014 r. w sprawie uruchomienia i przeprowadzenia szkolenia z zakresu
ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP.
2. Dokumentowanie procesu doskonalenia zawodowego.
Doskonalenie
zawodowe
podlegające
kontroli
regulują
Wytyczne
Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie
doskonalenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej województwa
zachodniopomorskiego zatwierdzone 5 lutego 2014 r. Realizacja doskonalenia zawodowego
przebiega zgodnie z wytycznymi.
Dokumentowanie procesu doskonalenia zawodowego realizowane jest na podstawie
stosownych wpisów w dziennikach doskonalenia zawodowego zgodnie z programem
zawartym w wytycznych.
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Obszar
objęty
badaniem
a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

Zagadnienie wymagające zbadania
Czy w Regulaminie organizacyjnym KP
PSP w Łobzie zostały uwzględnione
zadania szkoleniowe?
Rozdział IV art. 8, pkt. 4, ppkt.15
Czy w Rocznym Planie Pracy KP PSP w
Łobzie zostały uwzględnione zadania
szkoleniowe? Pkt 12, ppkt.5
Czy planowanie szkoleń/ ćwiczeń na
obiektach w KP PSP w Łobzie było
realizowane zgodnie z trybem organizacji
tych szkoleń?
Pkt III.2
Czy zajęcia realizowano zgodnie z
planem i w wyznaczonym czasie ?
Czy udostępniana jest do celów
doskonalenia zawodowego
funkcjonariuszy i pracowników literatura
fachowa, Przegląd Pożarniczy, analizy
zdarzeń, opracowania tematyczne
przekazywane przez KW i KG PSP?
Czy strażacy PSP systemu
ośmiogodzinnego uczestniczyli w
zajęciach szkoleniowych/ doskonalenia
zawodowego (jako słuchacze/kursanci)?
Czy wszyscy strażacy PSP
w zmianowym rozkładzie czasu służby –
JRG, uczestniczyli w zajęciach
szkoleniowych/ doskonalenia
zawodowego (jako słuchacze/kursanci)?
Czy wszyscy strażacy PSP
w zmianowym rozkładzie czasu służby służba dyżurna PSK/MSK, uczestniczyli
w zajęciach szkoleniowych/ doskonalenia
zawodowego?
Czy pracownicy cywilni uczestniczyli w
doskonaleniu zawodowym ?

Miernik

Ocena/Uwagi

TAK

Ocena pozytywna

TAK

Ocena pozytywna

Tak

Ocena pozytywna
Dowódca JRG określił, że do końca
roku zostaną zrealizowane

Tak

Ocena pozytywna

Tak

Ocena pozytywna
Część książek znajduje się u d-cy
zmiany. Istnieje dostęp do literatury,
która znajduje się w bibliotece u d-cy
JRG.
Ocena pozytywna

Tak

Szkolenie obronne, szkolenie
administracyjne.
Ocena pozytywna

Tak

Wg oświadczenia dowódcy JRG
wszyscy uczestniczyli.
Ocena pozytywna
Zmiany służbowe - tak

Tak

Ocena pozytywna
Na podstawie informacji uzyskanej od
z-cy Komendanta

Tak

Czy przebieg zajęć dokumentowano
zgodnie ze stanem faktycznym?
Czy przebieg zajęć dokumentowano
zgodnie ze stanem faktycznym?

Tak

Ocena pozytywna

Tak

Ocena pozytywna

II. Realizacja zadań w zakresie przeprowadzania szkolenia członków ochotniczych
straży pożarnych.
1. Planowanie szkoleń dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
Planowanie szkoleń dla członków OSP uwzględniane jest w planie rocznym,
zatwierdzanym przez Komendanta Powiatowego PSP w Łobzie.
W roku 2014 przeprowadzono łącznie 4 szkolenia dla członków OSP:
Forma
szkolenia
OSP
Tradycyjnie

Tradycyjnie

Rodzaj kwalifikacji

Szkolenie kierowców
konserwatorów sprzętu
ratowniczego OSP
Szkolenie specjalistyczne z
zakresu ratownictwa
technicznego dla strażaków
ratowników OSP

Nr szkolenia

Data
rozpoczęcia
szkolenia

Data
zakończenia
szkolenia

Liczba
absolwentów
szkolenia

OSPKK/16/2014/2

26.04.2014

17.05.2014

18

OSPRT/16/2014/7

14.06.2014

22.06.2014

22

3

Tradycyjnie

Tradycyjnie

Szkolenie podstawowe
strażaków ratowników
realizowane jednoetapowo
Szkolenie specjalistyczne z
zakresu ratownictwa
technicznego dla strażaków
ratowników OSP

OSPRJ/16/2014/15

08.09.2014

25.09.2014

8

OSPRT/16/2014/28

16.10.2014

25.10.2014

8

2. Dokumentowanie działalności szkoleniowej członków OSP.
2.1. Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP realizowane
od 26.04.2014 do 17.05.2014 r.
Dokumentacja organizacyjna:
Dokonano analizy Decyzji nr 3/2014 Komendanta Powiatowego PSP w Łobzie z dnia
10 kwietnia 2014 r. w sprawie uruchomienia i przeprowadzenia szkolenia kierowców –
konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych,
biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, w tym powołania Rady
Pedagogicznej.
Dokumentacja weryfikacyjna:
Dokonano porównania zgodności dokumentacji wymaganej podczas rekrutacji
kandydatów na szkolenie z warunkami przyjęcia na szkolenie zawartymi w „Systemie
szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział
w działaniach ratowniczych”, zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP w dniu
11 maja 2006 r.:
 posiadanie potwierdzenia, iż uczestnik szkolenia ukończył 18 lat i nie przekroczył 65
roku życia,
 posiadanie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego możliwość udziału w działaniach
ratowniczych,
 posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 posiadanie skierowania na szkolenie od Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej
potwierdzonego przez właściwy organ gminy,
 posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia strażaków ratowników cz. II lub
spełnienie równorzędnych wymagań,
 posiadanie świadectwa ukończenia co najmniej szkoły podstawowej lub gimnazjum,
 prawo jazdy wymaganej kategorii.
Wszyscy kandydaci spełnili wymogi rekrutacyjne. Na szkolenie przyjęto
22 uczestników.
Dokumentacja dydaktyczna:
Dokumentacja dydaktyczna wytworzona podczas realizacji szkolenia kierowców
konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP obejmuje niżej wymienione elementy:
- dziennik lekcyjny zawierający:
 tematykę szkolenia,
 plan zajęć,
 ewidencję uczestników,
 listę obecności od 26.04.2014 r. do 17.05.2014 r.,
 realizację zajęć dydaktycznych,
 arkusz egzaminacyjny z egzaminu teoretycznego i praktycznego z dnia 18 maja 2014 r.,
 protokół Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 maja 2014 r.,
 ewidencję wydanych świadectw i zaświadczeń.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzono na terenie Komendy Powiatowej
PSP w Łobzie z wykorzystaniem stanowisk, pojazdów i sprzętu, będącego na ich
wyposażeniu.
Dokumentacja egzaminacyjna:
Dokonano analizy następującej dokumentacji egzaminacyjnej:
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 Decyzji nr 3/2014 Komendanta Powiatowego PSP w Łobzie z dnia 10 kwietnia 2014 r.
w sprawie uruchomienia i przeprowadzenia szkolenia kierowców – konserwatorów
sprzętu ratowniczego OSP dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, biorących
bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, w tym powołania rady Pedagogicznej,
 Zarządzenia nr 41/2014 Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego
państwowej Straży Pożarnej z dnia 12 maja 2014 w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej na szkoleniu kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP,
 arkusza egzaminacyjnego z egzaminu teoretycznego i praktycznego z dnia 18.05.2014 r.,
protokołu Komisji Egzaminacyjnej z egzaminu teoretycznego i praktycznego z dnia
18.05.2014 r.
Przeszkolonym członkom Ochotniczych Straży Pożarnych dokonano wpisu do kart
szkolenia oraz wydano zaświadczenia wg obowiązującego programu szkolenia.
Zgodnie z dokumentacją egzaminacyjną szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu
ratowniczego OSP ukończyło 18 osób.
2.2. Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP,
przeprowadzonego w terminie od 14.06.2014 do 21.06.2014 r.
Dokumentacja organizacyjna:
Dokonano analizy Decyzji nr 4/2014 Komendanta Powiatowego PSP w Łobzie z dnia
13 czerwca 2014 r. w sprawie uruchomienia i przeprowadzenia szkolenia z zakresu
ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych,
biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, w tym powołania Rady
Pedagogicznej.
Dokumentacja weryfikacyjna:
Dokonano porównania zgodności dokumentacji wymaganej podczas rekrutacji
kandydatów na szkolenie z warunkami przyjęcia na szkolenie zawartymi w „Systemie
szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział
w działaniach ratowniczych”, zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP w dniu
11 maja 2006 r.:
 posiadanie potwierdzenia, iż uczestnik szkolenia ukończył 18 lat i nie przekroczył 65
roku życia,
 posiadanie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego możliwość udziału w działaniach
ratowniczych,
 posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 posiadanie skierowania na szkolenie od Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej
potwierdzonego przez właściwy organ gminy,
 posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia strażaków ratowników OSP cz. II lub
spełnienie równorzędnych wymagań,
 posiadanie świadectwa ukończenia co najmniej szkoły podstawowej lub gimnazjum.
Wszyscy kandydaci spełnili wymogi rekrutacyjne. Na szkolenie przyjęto
22 uczestników.
Dokumentacja dydaktyczna:
Dokumentacja dydaktyczna wytworzona podczas realizacji szkolenia z zakresu
ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP obejmuje niżej wymienione
elementy:
- dziennik lekcyjny zawierający:
 tematykę szkolenia,
 plan zajęć,
 ewidencję uczestników,
 listę obecności od 14.06.2014 r. do 21.06.2014 r.,
 realizację zajęć dydaktycznych,
 arkusz egzaminacyjny z egzaminu teoretycznego i praktycznego z dnia 22.06.2014 r.,
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protokół Komisji Egzaminacyjnej z egzaminu teoretycznego i praktycznego z dnia
22.06.2014 r,
ewidencję wydanych świadectw i zaświadczeń.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzono na terenie Komendy Powiatowej
PSP w Łobzie z wykorzystaniem stanowisk, pojazdów i sprzętu, będącego na ich
wyposażeniu.
Dokumentacja egzaminacyjna:
Dokonano analizy następującej dokumentacji egzaminacyjnej:
Decyzji nr 4/2014 Komendanta Powiatowego PSP w Łobzie z dnia 13 czerwca 2014 r. w
sprawie uruchomienia i przeprowadzenia szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego
dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, biorących bezpośredni udział
w działaniach ratowniczych, w tym powołania Rady Pedagogicznej,
Zarządzenia nr 53/2014 Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej na szkoleniu z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków
ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych,
arkusza egzaminacyjnego z egzaminu teoretycznego i praktycznego z dnia 22.06.2014 r.,
protokołu Komisji Egzaminacyjnej z egzaminu teoretycznego i praktycznego z dnia
22.06.2014 r.
Przeszkolonym członkom Ochotniczych Straży Pożarnych dokonano wpisu do
kart szkolenia oraz wydano zaświadczenia wg obowiązującego programu szkolenia.
Zgodnie z dokumentacją egzaminacyjną szkolenie podstawowe OSP ukończyły
22 osoby.

2.3. Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP, realizowane jednoetapowo,
przeprowadzone w terminie od 08.09.2014 do 25.09.2014 r.
Dokumentacja organizacyjna:
Dokonano analizy Decyzji nr 5/2014 Komendanta Powiatowego PSP w Łobzie z dnia
2 września 2014 r. w sprawie uruchomienia i przeprowadzenia szkolenia podstawowego
strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych realizowanego jednoetapowo.
Dokumentacja weryfikacyjna:
Dokonano zgodności dokumentacji podczas rekrutacji kandydatów na szkolenie
z warunkami przyjęcia na szkolenie zawartymi w „Systemie szkolenia członków
Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”,
zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP w 11 maja 2006 r., a mianowicie
spełnienie przez kandydatów niżej wymienionych wymogów:
 posiadanie potwierdzenia, iż uczestnik szkolenia ukończył 18 lat i nie przekroczył 65
roku życia,
 posiadanie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego możliwość udziału w działaniach
ratowniczych,
 posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 posiadanie skierowania na szkolenie od Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej
potwierdzone przez właściwy organ gminy,
 posiadanie wykształcenia co najmniej podstawowego (dotychczasowy system
ośmioklasowy) lub gimnazjalnego.
Wszyscy kandydaci spełnili wymogi rekrutacyjne. Na szkolenie przyjęto 8
uczestników.
Dokumentacja dydaktyczna:
Dokumentacja dydaktyczna wytworzona podczas realizacji szkolenia z zakresu
ratownictwa technicznego strażaków ratowników OSP obejmuje niżej wymienione elementy:
- dziennik lekcyjny zawierający:
 tematykę szkolenia,
 plan zajęć,
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ewidencję uczestników,
listę obecności od 14.09.2014 r. do 21.09.2014 r.,
realizację zajęć dydaktycznych,
arkusz egzaminacyjny z egzaminu teoretycznego i praktycznego z dnia 22.09.2014 r.,
protokół Komisji Egzaminacyjnej z egzaminu teoretycznego i praktycznego z dnia
22.09.2014 r,
 ewidencję wydanych świadectw i zaświadczeń.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzono na terenie Komendy Powiatowej
PSP w Łobzie z wykorzystaniem stanowisk, pojazdów i sprzętu, będącego na ich
wyposażeniu.
Dokumentacja egzaminacyjna:
Dokonano analizy następującej dokumentacji egzaminacyjnej:
 Decyzji nr 5/2014 Komendanta Powiatowego PSP w Łobzie z dnia 2 września 2014 r.
w sprawie uruchomienia i przeprowadzenia szkolenia podstawowego strażaków
ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych realizowanego jednoetapowo,
 arkusza egzaminacyjny z egzaminu teoretycznego i praktycznego z dnia 22.09.2014 r.,
 protokołu Komisji Egzaminacyjnej z egzaminu teoretycznego i praktycznego z dnia
22.09.2014 r.
Przeszkolonym członkom Ochotniczych Straży Pożarnych dokonano wpisu do kart
szkolenia oraz wydano zaświadczenia wg obowiązującego programu szkolenia.
Zgodnie z dokumentacją egzaminacyjną szkolenie ukończyło 8 osób.
2.4. Szkolenie specjalistyczne z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków
ratowników OSP, przeprowadzone w terminie od 14.10.2014 r. do 16.10.2014r.
Dokumentacja organizacyjna:
Dokonano analizy Decyzji nr 6/2014 z dnia 8 października 2014 r. w sprawie
uruchomienia i przeprowadzenia szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków
ratowników OSP.
Dokumentacja weryfikacyjna:
Dokonano porównania zgodności dokumentacji wymaganej podczas rekrutacji
kandydatów na szkolenie z warunkami przyjęcia na szkolenie zawartymi w „Systemie
szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział
w działaniach ratowniczych”, zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP w dniu
11 maja 2006 r.:
 posiadanie potwierdzenia, iż uczestnik szkolenia ukończył 18 lat i nie przekroczył 65
roku życia,
 posiadanie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego możliwość udziału w działaniach
ratowniczych,
 posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 posiadanie skierowania na szkolenie od Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej
potwierdzonego przez właściwy organ gminy,
 posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia strażaków ratowników OSP cz. II lub
spełnienie równorzędnych wymagań,
 posiadanie świadectwa ukończenia co najmniej szkoły podstawowej lub gimnazjum.
Wszyscy kandydaci spełnili wymogi rekrutacyjne. Na szkolenie przyjęto 8
uczestników.
Dokumentacja dydaktyczna:
Dokumentacja dydaktyczna wytworzona podczas realizacji szkolenia z zakresu
ratownictwa technicznego obejmuje niżej wymienione elementy:
- dziennik lekcyjny zawierający:
 tematykę szkolenia,
 plan zajęć,
 ewidencję uczestników,
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listę obecności,
realizację zajęć dydaktycznych,
arkusz egzaminacyjny z dnia 17.10.2014 r.
protokół Komisji Egzaminacyjnej z egzaminu teoretycznego i praktycznego z dnia
17.10.2014 r,
 ewidencję wydanych zaświadczeń.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzono na terenie Komendy Powiatowej
PSP w Łobzie z wykorzystaniem stanowisk, pojazdów i sprzętu, będącego na ich
wyposażeniu.
Dokumentacja egzaminacyjna:
Dokonano analizy następującej dokumentacji egzaminacyjnej:
 Decyzji nr 6/2014 z dnia 8 października 2014 r. w sprawie uruchomienia
i przeprowadzenia szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków
ratowników OSP,
 Zarządzenia nr 101/2014 Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej z dnia 13 października 2014r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej na szkoleniu z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków
ratowników OSP,
 arkusza egzaminacyjny z egzaminu teoretycznego i praktycznego,
 Protokołu Komisji Egzaminacyjnej.
Przeszkolonym członkom Ochotniczych Straży Pożarnych dokonano wpisu do kart
szkolenia oraz wydano zaświadczenia wg obowiązującego programu szkolenia.
Zgodnie z dokumentacją egzaminacyjną szkolenie z zakresu ratownictwa
technicznego strażaków ratowników OSP ukończyło 8 osób.
2.5. Przeprowadzanie szkoleń członków OSP, w tym: liczba zorganizowanych szkoleń,
liczba przeszkolonych członków OSP, potrzeby szkoleniowe.
Wyszczególnienie

Ogółem - 2014 r.

Liczba szkoleń członków OSP
Liczba członków OSP - przeszkolonych

4
56

Liczba jednostek OSP

16

Liczba jednostek OSP w KSRG
Liczba członków czynnych OSP
Potrzeby szkoleniowe
Liczba chętnych na szkolenia
Odbyte szkolenia, w tym:
a) podstawowe*

10
272
161
60

b) specjalistyczne
• rat. techniczne
• kierowców - konserwatorów
• kwalifikowana I pomoc
• działań przeciwpowodziowych
• inne…….
c) dowódcze

Uwagi

dwie
w likwidacji

OSPJ-1/8

OSPRT-2/30
OSPKK-1/18
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Obszar
objęty
badaniem

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

Zagadnienie wymagające
zbadania
Czy w Regulaminie
organizacyjnym KP PSP w
Łobzie zostały uwzględnione
zadania dotyczące szkolenia
członków OSP?
Czy w Rocznym Planie Pracy KP
PSP w Łobzie zostały
uwzględnione zadania dotyczące
szkolenia członków OSP?
Czy w sprawozdaniach z rocznej
działalności KP PSP w Łobzie
zawierano informacje o odbytych
szkoleniach członków OSP?
Czy dokumentowanie działalności
szkoleniowej członków OSP było
zgodne z obowiązującymi
Programami szkolenia?
Czy szkolenia członków OSP
były prowadzone zgodnie z
obowiązującymi Programami
szkolenia?
Czy były prowadzone zajęcia
praktyczne dla członków OSP
biorących udział w szkoleniu przy
zastosowaniu metod
aktywizujących?
Czy po zrealizowaniu treści
programowych były
przeprowadzane egzaminy
teoretyczne oraz egzaminy
praktyczne?
Czy wszystkim członkom OSP,
którzy ukończyli szkolenie były
wydawane Zaświadczenia?
Czy wszystkim przeszkolonym
członkom OSP dokonywano
wpisu do Kart szkolenia?
Czy zespoły egzaminacyjne były
wyznaczane przez
Zachodniopomorskiego
Komendanta Wojewódzkiego
PSP?
Czy uzyskano akceptację KW
PSP w związku z ewentualnymi
zmianami składu zespołów?
Czy w komisji egzaminacyjnej
zasiadał komendant gminny
ZOSP RP, z której członkowie
OSP uczestniczyli w szkoleniu?

Miernik

Ocena/Uwagi

TAK

Ocena pozytywna

TAK

Ocena pozytywna

TAK

Ocena pozytywna

miernik:0

TAK

TAK

miernik: 0

Ocena pozytywna

Ocena pozytywna

Ocena pozytywna

Ocena pozytywna

TAK

Ocena pozytywna

TAK

Ocena pozytywna

TAK
Ocena pozytywna
TAK

TAK

Ocena pozytywna

III. Nadzór nad procesem szkolenia i doskonalenia pożarniczego oraz szkoleniem
członków ochotniczych straży pożarnych.
3.1 Przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej.
Komenda Powiatowa PSP w Łobzie w okresie objętym kontrolą przeprowadzała
inspekcje gotowości operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Podczas
inspekcji gotowości operacyjnej sprawdzano dokumentację szkoleniową prowadzoną przez
9

naczelników jednostek OSP (roczny plan szkoleń, lista obecności, potwierdzenie realizacji).
Nie sprawdzano dokumentacji ze szkoleń organizowanych dla członków OSP przez KP PSP,
z uwagi na fakt, iż dokumentacja jest sporządzana i prowadzona przez Komendę Powiatową
PSP, a nie poszczególne jednostki OSP samodzielnie. Powyższe jest zgodne z realizacją
szkoleń OSP w województwie zachodniopomorskim.
3.2. Organizowanie ćwiczeń i zajęć praktycznych.
Planowanie ćwiczeń na obiektach w Komendzie Powiatowej PSP w Łobzie było
realizowane zgodnie z trybem organizacji tych szkoleń. Zajęcia w roku 2014 realizowano
zgodnie z planem.
3.3. Zapewnienie warunków do realizacji zadań szkoleniowych.
1) Sale dydaktyczne:
Komenda Powiatowa PSP w Łobzie dysponuje trzema salami dydaktycznymi:
 sala konferencyjna – pomieścić się w niej może jednocześnie do 40 uczestników
szkolenia. Na salę można wnieść 20 dwuosobowych stołów i 40 krzeseł. Sala
przeznaczona jest głównie do realizacji zajęć dydaktycznych dla ratowników PSP
i OSP. Wyposażenie umożliwiające prowadzenie zajęć stanowi: tablica z markerami
sucho ścieralnymi ekran ścienny, projektor, żaluzje.
 sala telewizyjna – pomieścić się w niej może jednocześnie do 8 uczestników
szkolenia. Wyposażona jest w 8 krzeseł. Sala przeznaczona jest głównie do realizacji
zajęć dydaktycznych dla ratowników PSP. Wyposażenie umożliwiające prowadzenie
zajęć stanowi: komputer z ekranem 50”.
 Sala gimnastyczna – pomieścić się w niej może jednocześnie do 40 uczestników
szkolenia. Na salę można wnieść 20 dwuosobowych stołów i 40 krzeseł. Sala
przeznaczona jest głównie do realizacji zajęć dydaktycznych z ratownictwa
medycznego dla ratowników PSP i OSP. Wyposażenie umożliwiające prowadzenie
zajęć stanowi: tablica z kredą, manekiny 3 sztuki, ćwiczebne AED, środki
opatrunkowe.
2) Katalog pomocy naukowych (środki, materiały dydaktyczne, itp.):
 komputer przenośny (laptop), komputer stacjonarny, ekran przenośny, przenośny
rzutnik, aparat fotograficzny,
 zadymiarka,
 tablica do pisania sucho ścieralnymi markerami,
 książki stanowiące wyposażenie biblioteki KP PSP w Łobzie,
 roczniki czasopism pożarniczych (Przegląd Pożarniczy),
 analizy zdarzeń otrzymywane z KW PSP w Szczecinie.
3) Pojazdy i sprzęt wykorzystywany do szkolenia i doskonalenia zawodowego:
 GBA 2,5/25,5/5,5 wraz ze sprzętem,
 GLBA-Rt 1/25 wraz ze sprzętem,
 GBA 2,5/25,5/5,5 wraz ze sprzętem,
 SHD 25 wraz ze sprzętem,
 GCBAM 5/32/16/1,6 wraz ze sprzętem,
 Przyczepa namiot ewakuacyjny,
 Przyczepa do łodzi,
 Łódź wiosłowa,
 Łódź śrubowa,
 SLRR NISSAN.
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Obszar
podlegają
cy
badaniu

Zagadnienia wymagające zbadania

e.

Czy KP PSP w Łobzie przeprowadzała
inspekcje gotowości operacyjnej
jednostek OSP?
Czy KP PSP w Łobzie w ramach
inspekcji gotowości operacyjnej,
sprawdzała lub analizowała
dokumentację ze szkoleń,
organizowanych dla członków OSP w
ramach ćwiczeń i zadań praktycznych?
Czy przeprowadzono analizę potrzeb
szkoleniowych członków OSP?
Czy plan potrzeb szkoleniowych
członków OSP został zatwierdzony?
Plan był wieloletni czy roczny?
Czy organizowano szkolenia członków
OSP zgodnie z planem potrzeb ?

f.

Czy członkowie OSP skierowani na
szkolenia spełniali warunki rekrutacyjne?

g.

Czy zajęcia szkolenia/ doskonalenia
zawodowego realizowano zgodnie z
planem?

a.

b.

c.
d.

h.
i.

j.

Czy wykonano wnioski z inspekcji
gotowości operacyjnej przeprowadzonej
w JRG/stanowisku kierowania?
Czy zapewniono bazę i sprzęt do
organizacji zajęć szkoleniowych?
Czy pozyskano pomoce dydaktyczne
(książki, czasopisma, opracowania o
tematyce fachowej, stanowiska do
ćwiczeń)

Miernik

Ocena/Uwagi

TAK

Ocena pozytywna

TAK

Ocena pozytywna

TAK

Ocena pozytywna

TAK
ROCZNY

Ocena pozytywna

TAK

Ocena pozytywna

TAK

Ocena pozytywna

SKKP
TAK
JRG
TAK

Ocena pozytywna

TAK

Ocena pozytywna

TAK

Ocena pozytywna

TAK

Ocena pozytywna

Ocena pozytywna

IV. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.
Kontrola w trybie zwykłym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Łobzie nie wykazała nieprawidłowości. Obszary kontroli oceniono pozytywnie. Wszystkie
aspekty kontrolowanej działalności były prowadzone w sposób właściwy, nie stwierdzono
naruszeń przepisów, kontrolowana problematyka została zrealizowana zgodnie
z wyznaczonymi kryteriami i miernikami kontroli.
V. Wnioski i zalecenia.
W związku z tym, iż w toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości odstąpiono
od wydania wniosków i zaleceń.
Wystąpienie pokontrolne zawiera 11 stron.
Zgodnie z art. 48 „ustawy” od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki
odwoławcze.

Do wiadomości:
1. Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej.
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