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W załączentu przesyłam odpowiedz Radcy Prawnego Zespołu Wsparcia
Zawodowego na skierowane do zespołu py.tania o następującej treści:
),.Czy Komendant Powiatowy ( Miejski) jest uprawniony do przeprowadzęnla inspekcji
gotowoŚci operacyjnej w jednostkach ratowniczo - gaŚniczych.
f' Z jakiego zakresu mogą zostac sprawdzone wiadomości teoretyczne ratowników,
dowódców otaz dyspozytorów i dyżurnych operacyjnych w ramach przeprowadzanej
inspekcj i gotowoŚci operacyjnej.
3.Czy w zakresie sprawdzania wiadomości teoretycznych dowódców oraz dyspozytorow i
dyzurnych operacyjnych mogą byc uŻywane i Stosowane pytania sprawdzające wiedzę w/w
wynikającą z programów kształcenia zawodowego oraz szkolenia i doskonalenia
zawodowego strażaków PSP.

Jednocześnie informuję, ze inspekcje gotowości operacyjnej ze względu na istotę
powinny byÓ podstawowym elementem nie tylko kontroli, a takŻe szkolenia i doskonalenia
zawo dowe g o or aZ szko lenia i do skonal e nia p o Żarnicze go .

Zespołw najb|iŻszym czasie rozpocznie prace zwięane Z opracowaniem koncepcji
,,Inspekcje gotowości operacyjnej jako element szkolenia i doskonalenia zawodowego w
iednostkach PSP".

Do wiadomości:
1' Komęndant Główny Państwowej

StraŻy Pożamej w Warszawie.
2. DolnoŚląski Komendant

Woiewódzki PSP we Wrocławiu ...-"..-'
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Wrocław, dn.22 paździemika 2008 r'

Woj ewód zki Zespoł Wsparcia
Zawodowego
Zarząd Wojewodzki
ZZS ,,FIorian"
we Wrocławiu

W odpowiedzi na py'tania
czy Komendant Powiatowy (Miejski) jest uprawniony do przeprowadzania
inspekcji gotowości operacyjnej w jednostkach ratownlczo - gaśniczych,
i
z jakiego zakresu mogą zostać sprawdzane wiadomości teoretyczne ratowników,
dowódców oraz dyspozytorów i dyzurnych operacyjnych w ramach
przeprow adzanej inspekcj i gotowości operacyj nej,
CZy w zakresie sprawdzania wiadomości teoretycznych dowódców,
dyspozytorów i dyzurnych operacyjnych mogą byc uzywane i stosowane
pytania sprawdzające wiedzę w/w wynikającąZ programów kształcenia
zawodowego oraz szkolenia i doskonalenia zawodowego strazaków PSP'
przedstawiam następuj ące stanowisko :

W jednostkach PSP nalezących do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
sposób przeprow adzania inspekcj i gotowości operacyj nej został określony
przez Komendanta Głownego PSP zarządzeniem nr 6 z dn.2l częrwaa2006 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej
podmiotow krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

W paragr afte 2 pkt 2 wskazuj e się decyd enta zarządzaj ące go inspekcj ę
wobec podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie
województwa i jest nim właściwy Komendant Wojewódzki PSP.
W tymze paragrafie f pkt3 - komendant powiatowy(miejski) jest uprawniony

zar ządzic insp ekcj ę j e dyni e wob e c o chotn i c z y ch str azy p o Żamy ch na ob szar ze
powiatu - pod względem przygotowania do działan ratowniczych.

Zarządzenie nr 6 nie tylko wskazuje osobę zarządząącąinspek.ję; wskazuje
równiez w par. 5 skład zespołu; sąto oficerowie i aspiranci pełniący służbę w
Kw PSP. DopuszcZonajest mozliwośó uzupełnienia (a więc nie zastąpienia)
składu zespołu o dowódców kompanii odwodu operacyjnego na obszarze
wojewodztwa, oficerów i koordynatorów ratownictwa medycznego zwłaści -



wych terytorialnie komend powiatowych(miejskich) PSP. Zarządzenie określa-
ją" * par. 5 ust. 2 przewodniczącego zespołu inspekcyjnego jako oficera z
komendy wojewódzkiej, równocześnie nakazuje, iz wskazuj" go Komendant
Wojewódzki PSP Z zaznaczeniem , tŻ ofl'cer ten winien posiadać doświadczenie
ptaktyczne w kierowaniu akcj ą ratowniczą.

W omawianym zarządzenlu zauwaza się wytaźne, jednoznacznę przeciwsta-
wienie zarządzającego inspekcję jak i zespołu przeprowadzającego inspek.ję,
jednostce w ktorej inspekcja ma być przeprowadzona; zarządzającym inspekcję-
jest komendant wojewódzki PSP (par.2 pkt} zarządzenia) i on powołuje zespoł
zar ządza1ący inspekcj ę (par. 3 zar ządzenia). Przeciwstawno ść ze społu
inspekcyjnego wobec podmiotu poddanego inspekcji zaznacza się równtezw
treści par. 15 ust. 3, co wyraza się w treści: ,,Protokół inspekcji podpisują
kierownik podmiotu poddanego inspekcji,...oraz członkowie zespołu
inspekcyjnego." .

Podobne wnioski wyprowadza się na podstawie treści paragrafu 15 ust. 1, w
którym przewiduje się' ii zespot inspekcyjny jeden
egzemplarz protokołu pozostawia w podmiocie poddanym inspekcji a drugi

przekazląe zarządzającemu inspekcję, zaś w tymie paragrafte w ust. 4

zarządzający inspekcj ę popr zez tr eśc obl iguj ącą go do przygotowania
wniosków l' za|ęcen wraz zterminami ich reaIizacji dla kierownika podmiotu
poddanego inspekcji i poprzeztreśc paragrafu 5 ust. 1 i 2 jest przeciwstawiony
kierownikowi podmiotu poddanego inspekcji.

S ą to wyr aźne i j ednozn aczne r ozgt aniczenia pomi ędzy zarządzającym ins -

pekcję i składem zespołu inspekcyjnego kompletowanego spośrod funkcjonariu-
szy pełniących słuzbę w KW PSP z jednej strony a podmiotem poddanym
inspekcji jako podmiotem krajowego systemu ratowniczo-gaśntczego, w tym
wypadku Komendą PowiatowąPSP z drugiej strony.

Równiez zbrzmienia par. 9 zarządzenia nr 6 KG PSP wynlka, ii zespoł'
inspekcyjny nie mozę pochodzić z Komendy Powiatowej PSP jako własnej
jednostki gdyŻ w takim wypadku nie uzyto by słowa ,'właściwego''.

W świetle powyŻszego nasuwa się wniosek' iz komendant powiatowy
(miejski) nie jest uprawniony do przeprowadzenia w jednostkach własnych
inspekcj i gotowości operacyjnej .

odnośnie kwestii sprawdzania wiadomości teoretycznych strazaków w ra-

mach przeprowadzanej inspekcji gotowości operacyjnej, jakkolwiek w przywo-
łanym zarządzeniu nr 6 Komendanta Głównego PSP z dn. 21.VI.2006 r.

w paragrafie 12 ust. 4 znajdu1e się wzmianka na ten temat, jednak naIeiy pod-
kreślió, izw przeciwieństwie do pozostałego zakresu inspekcji który ma charak.
ter obowiązkowy, sprawdzanie wiadomości teoretycznych ma charakter fakul-
tatywny i marginalny, nie moze dominować w zakresie inspekcji' która ma w
swej istocie sprawdzac gotowośó operacyjną podmiotow ksr-g a nie przeradzac
się w akcję egzaminacyjną jaką strazacy odbywali w okresie pobierania nauki w



szkołach czy na kursach aprzezto wypaczać istotę inspekcji gotowości
operacyjnej podmiotu krs r-gi przeprowadzanej przez strazaków z tej samej
jednostki psp.

Stosownie do par. B zarządz. Nr 6 KG PSP z dn.2I.vI.2006 r. ,,inspekcję
przeprowadza się na podstawie planów i wyycznych do inspekcji, sporządza-
nych ptzez zarządzających inspekcję.,, Zatem ztych rygorów nie moze być n..y-
łączony zapis zparagrafu 12 ust. 4 - o sprawdzaniu wiadomości teoretycznych.
Chodzi tu jednak jedynie o wiadomości teoretyczne, których zastosowanie i wy-
korzystanie jest niezbędne przy realizac1i planów iwyycznych do inspekcji
gotowości operacyjnej o jakich mowa w par. 8 i par. l zarządz. Nr 6 KG PSP.
Sprawdzian nie moze więc dotyczyc zakresu wiedzy od tej inspekcji oderwanej.
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