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SAMOCHODY OSP UZIEMIONE PRZEZ DROGIE
CERTYFIKATY? MSWIA: TRWAJĄ PRACE NAD
OBNIŻENIEM KOSZTÓW
By strażacy mogli wyjeżdżać do akcji ich samochody muszą posiadać m.in. certyﬁkat wydany przez
Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej. Jak się jednak okazuje koszt takiego
certyﬁkatu przekracza czasem możliwości ﬁnansowe gmin ﬁnansujących działalność Ochotniczych
Straży Pożarnych. W interpelacji złożonej do ministra spraw wewnętrznych i administracji, poseł Paweł
Szramka opisuje przypadek OSP z Aleksandrowa Kujawskiego, gdzie samochód tamtejszej jednostki,
sprowadzony z zagranicy, wycofano z podziału bojowego z uwagi na brak certyﬁkatu CNBOP. Jak
informuje Szramka, gminy nie stać na jego opłacenie.
O tym, że koszty certyﬁkacji samochodów bojowych używanych w OSP spadną, mówił jeszcze pod
koniec 2018 roku ówczesny Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski. Podczas posiedzenia
parlamentarnego zespołu ds. strażaków Suski informował, że przygotowany przez KG PSP projekt do
MSWiA traﬁł kilka miesięcy przed październikowym posiedzeniem zespołu, i ma nadzieję, "że w
najbliższym czasie zostanie podpisany". Jak zapowiadał, koszt certyﬁkatu wydawanego przez CNBOP
miał wynosić ok. 10 tys. złotych. Od momentu tych zapowiedzi minęło prawie 1,5 roku i wszystko
wskazuje na to, że MSWiA wciąż pracuje nad rozporządzeniem. Taki stan rzeczy potwierdza, w
odpowiedzi na interpelację posła Pawła Szramki, wiceszef resortu Maciej Wąsik, który na co dzień
bezpośrednio odpowiada w ministerstwie m.in. za straż pożarną.

Aktualnie w resorcie spraw wewnętrznych i administracji są
prowadzone szczegółowe analizy dotyczące rozwiązań w zakresie zmiany
przepisów zapewniających obniżenie kosztów i uproszczenie trybu
uzyskiwania dopuszczenia do użytkowania używanego sprzętu
wykorzystywanego do działań pożarniczych.
Maciej Wąsik, sekretarz stanu w MSWiA

W złożonej jeszcze w grudniu ubiegłego roku interpelacji, poseł Paweł Szramka opisał przypadek
Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim. "Cała sprawa dotyczy problemu związanego
z wykorzystaniem wozu strażackiego, zakupionego na rzecz miejscowej OSP z zagranicy" – pisał
Szramka.

Czytaj też: PSP i związkowcy uzgodnili zasady rozdziału podwyżek
Ochotnicza Straż Pożarna w Aleksandrowie Kujawskim otrzymała, poprzez darowiznę, pojazd marki
Renault G230. Pojazd dotychczas był wykorzystywany jako wóz strażacki, i jak podkreśla Szramka,
wielokrotnie uczestniczył w akcjach ratowniczo-gaśniczych. "Pismem z dnia 14.11.2019 r., (…)
wycofano wyżej wymieniony pojazd z podziału bojowego z uwagi na brak certyﬁkatu CNBOP" – dodaje
poseł. Koszt certyﬁkatu to, jak czytamy w interpelacji, wydatek około 80 tys. złotych, "na który OSP w
Aleksandrowie Kujawskim nie stać".

Kwestia braku certyﬁkatu stanowi więc ogromny problem i
uniemożliwia pełne wykorzystanie wozu strażackiego, co z kolei odbija się
negatywnie na bezpieczeństwie mieszkańców.
Paweł Szramka (PSL-Kukiz-15), poseł na Sejm RP

Certyﬁkat o którym mowa, to dokument wydawany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie potwierdzający przede wszystkim spełnianie
wymagań techniczno-użytkowych, tzw. wymagań krajowych. Jak zapewnia w odpowiedzi na
interpelację wiceszef resortu Maciej Wąsik, "Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dostrzega
trudności jednostek ochotniczych straży pożarnych związane z kosztami certyﬁkacji sprzętu
pożarniczego".
Czytaj też: Ciąg dalszy zmian w kierownictwie PSP
Obecnie w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym funkcjonuje ponad 4300 jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych. Jak przekonuje poseł Szramka, nie można wykluczyć tego, że
podobny problem może obecnie lub w przyszłości dotyczyć także innych jednostek OSP.
DM

