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Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza 

Ustalenia dokonane przez Najwyższą Izbę Kontroli w toku kontroli dotyczącej funkcjonowania ratownic-

twa technicznego i ochrony przeciwpożarowej na kolei pozwalają stwierdzić, że istnieje potrzeba podjęcia 

wielu różnorodnych działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości. Chciałbym 

jednak odnieść się konkretnie do zapisów rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 

22 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej 

Straży Pożarnej. W akcie tym określono swego rodzaju normy wyposażenia poszczególnych typów jednostek 

i zespołów PSP. Normy te dotyczą także wyposażenia w sprzęt, pojazdy i środki do ratownictwa techniczne-

go. 

Przepisy wspomnianego rozporządzenia mają już kilkanaście lat i w opinii wielu ekspertów nie przystają 

do aktualnych potrzeb i uwarunkowań, wynikających nie tylko ze zmiany zakresu prowadzonych działań 

ratowniczo-gaśniczych, częstotliwości i skali występowania zagrożeń, ale i z postępu technicznego, jaki do-

konał się na przestrzeni ostatnich lat. Często wskazywanym przykładem jest chociażby nieuwzględnienie 

w rozporządzeniu pojazdów typu quad, które są bardzo przydatne w trudno dostępnym terenie. Inne przykła-

dy, które warto przyjąć jako standard wyposażenia, to kontener ze sprzętem inżynieryjno-technicznym, kon-

tenerowe mobilne medyczne zestawy ratownicze, pojazdy szynowo-drogowe, platformy ratownicze, a także 

sprzęt oświetleniowy do bezcieniowego oświetlania dużych powierzchni. 

Odrębnym problemem, który warto przy tej okazji poruszyć, jest kwestia finansowania zakupów wyposa-

żenia dla wspomnianych jednostek ratownictwa technicznego oraz zakupów na potrzeby krajowej bazy sprzę-

tu specjalistycznego i środków gaśniczych. Jak wynika z ustaleń NIK, w bardzo wielu przypadkach wysokość 

przyznanych środków finansowych nie odpowiada potrzebom zgłaszanym przez poszczególne jednostki. 

Podkreślić wypada, że sygnalizowane potrzeby zakupowe wynikały przede wszystkim z konieczności zastą-

pienia sprzętu wycofanego z eksploatacji lub uzupełnienia wyposażenia jednostki w zakresie wymaganym 

przepisami rozporządzenia. Wieloletnie niedofinansowanie tego obszaru spowodowało, że w wielu jednost-

kach występują poważne braki w wyposażeniu. Dotyczą one w szczególności: ciężkich samochodów gaśni-

czych z dużą ilością środków pianotwórczych, ciężkich samochodów proszkowych, cystern wodnych, cięż-

kich żurawi ratowniczych, pojazdów terenowych, pomp o dużej wydajności, ciężkich samochodów ratownic-

twa chemiczno-ekologicznego, samochodów ratownictwa medycznego. Opisany stan rzeczy przekłada się 

bezpośrednio na obniżenie zdolności bojowej wskazanych jednostek. 

Biorąc pod uwagę opisane problemy, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o podjęcie działań zmierza-

jących do wsparcia wniosków o dofinansowanie zakupu wyposażenia, kierowanych przez jednostki ratownic-

twa technicznego PSP, co najmniej w takim zakresie, w jakim jest to konieczne z uwagi na potrzebę spełnie-

nia minimum określonego w przepisach prawa. 

Proszę również o rozważenie potrzeby dokonania przeglądu przepisów obowiązującego rozporządzenia 

pod kątem dostosowania normy wyposażenia sprzętowego do aktualnych realiów. 

Z wyrazami szacunku 

Ryszard Knosala 
 

 

 




