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Inspekcje Gotowości Operacyjnej
w jednostkach OSP - cykl dwuletni

Lata 2014, 2015 Lata 2016, 2017/18

Liczba IGO – 77 OSP:
30 OSP KSRG:

- 26 ocen pozytywnych

47 OSP spoza KSRG:

- 14 ocen pozytywnych

Liczba IGO – 76 OSP:
30 OSP KSRG:

- 29 ocen pozytywnych

46 OSP spoza KRG:

- 21 ocen pozytywnych



W cyklu dwuletnim na 77 przeprowadzonych
Inspekcji Gotowości Operacyjnej w OSP:
40 jednostek otrzymało ocenę pozytywną
37 jednostek otrzymało ocenę niedostateczną.

W tym:

 30 IGO OSP KSRG – 26 ocen pozytywnych,
4 oceny niedostateczne

 47 IGO OSP spoza KSRGP - 14 ocen 
pozytywnych, 33 oceny niedostateczne.



Nieprawidłowości mające wpływ na uzyskanie 
oceny niedostatecznej:

 20 przypadków - brak uprawnionych 
ratowników, 

 6 przypadków - brak uprawnionego dowódcy
i kierowcy

 5 przypadków - brak uprawnionego dowódcy,

 5 przypadków - brak uprawnionego kierowcy,

 14 przypadków - brak badań technicznych 
samochodu.



W cyklu dwuletnim na 76 przeprowadzonych
Inspekcji Gotowości Operacyjnej w OSP:
50 jednostek otrzymało ocenę pozytywną
26 jednostek otrzymało ocenę niedostateczną.

W tym:

 30 IGO OSP KSRG – 29 ocen pozytywnych,
1 ocena niedostateczna

 46 OGO OSP spoza KSRGP - 21 ocen 
pozytywnych, 25 ocen niedostatecznych.



Nieprawidłowości mające wpływ na uzyskanie 
oceny niedostatecznej:

 3 przypadki - brak uprawnionych ratowników, 

 13 przypadków - brak uprawnionego dowódcy
i kierowcy

 4 przypadki - brak uprawnionego dowódcy,

 4 przypadki - brak uprawnionego kierowcy,

 2 przypadki - brak badań technicznych 
samochodu.















Przeprowadzane  w jednostkach OSP Inspekcje 
Gotowości Operacyjnej przyczyniły się do:

 skrócenia czasu wyjazdu zastępu OSP,
 zmniejszenia ilości błędów podczas wyjazdu,
 zwiększenia ilości uprawnionych  do działań 

ratowników, kierowców, dowódców,
 zwiększenia ilości strażaków posiadających aktualne 

badania lekarskie i ubezpieczenie od nieszczęśliwych 
wypadków,

 zwiększenia ilości umundurowania i wyposażenia 
osobistego strażaków,

 terminowego wykonywania badań technicznych 
pojazdów i przeglądów serwisowych sprzętu,

 dbania o sprawność i kompletność sprzętu,



 wykonania oznakowania operacyjnego pojazdów,

 utrzymywania w sprawności sprzętu łączności,

 aktualizacji obsady kanałowej w radiostacjach,

 zmniejszenia braków w dokumentacji (dokumentacja 
operacyjna i odwodowa, mapa terenu działania, dane 
radiowe, instrukcja przyjęcia śmigłowca LPR),

 podniesienia poziomu wyszkolenia przez prowadzenie 
ćwiczeń praktycznych w ramach IGO,

 przestrzegania  BHP podczas wyjazdu, ćwiczeń i akcji.



Inspekcje Gotowości Operacyjnej 
w jednostkach Ochotniczych 

Straży Pożarnych mają na celu 
rozpoznanie poszczególnych 

OSP pod względem taktycznych, 
możliwości ich wyjazdu i czasu 
dotarcia do miejsca zdarzenia,
jak również ocenę zdolności 

prowadzenia działań
ratowniczo – gaśniczych.



Inspekcja Gotowości Operacyjnej

nie jest „nękaniem” i „zabieraniem 
czasu”

STRAŻAKA OCHOTNIKA 



Inspekcja Gotowości Operacyjnej
jest jednym z elementów 

przygotowującym

RATOWNIKÓW 

do działań ratowniczo-gaśniczych
oraz zapewnienia bezpieczeństwa 

mieszkańcom
na chronionym terenie.



Członkowie zespołu inspekcyjnego nie działają na 
szkodę jednostek OSP.

Członkowie zespołu inspekcyjnego podczas 
przeprowadzanej kontroli w jednostkach OSP 
przekazują ważne informacje dla danej jednostki, 
służą radą i doświadczeniem, pomagają
w rozwiązaniu problemów związanych
z prowadzeniem dokumentacji, eksploatacją
i rozmieszczeniem sprzętu na samochodach
oraz przekazują wiedzę z zakresu taktyki działań 
ratowniczo-gaśniczych przeprowadzając i omawiając 
poprawność wykonania ćwiczenia w celu 
zmniejszenia błędów co wpływa na jakość działań
i zwiększenie gotowości operacyjnej jednostek OSP.




