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W Polsce nie funkcjonuje skuteczny system ochrony ludności, ponieważ organy od-
powiedzialne za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz obrony 
cywilnej nie stworzyły struktur adekwatnych do występujących zagrożeń, nie wdro-
żyły skutecznych procedur oraz nie zapewniły niezbędnych zasobów umożliwiających 
właściwe zarządzanie na wypadek takiej sytuacji. Sam proces tworzenia odpowied-
nich regulacji prawnych trwa od 2006 roku. Brak właściwego przygotowania jedno-
stek szczebla rządowego i samorządowego uwidocznia się zarówno w czasie ćwiczeń, 
jak i działań podejmowanych w związku z coraz częściej występującymi gwałtowny-
mi zjawiskami atmosferycznymi.

Funkcjonowanie systemu ochrony 
ludności w Polsce

Skuteczne działania w sytuacji kryzysowej

Kolejna kontrola NIK 
Obszar działalności administracji publicz-
nej związany z szeroko rozumianą ochroną 
ludności był już kilkakrotnie przedmiotem 
szczegółowych kontroli NIK1.

Dlatego też najnowsza kontrola2, któ-
rej wyniki zostały wykorzystane w arty-
kule, służyła ‒ w wypadku niektórych 
obszarów (zwłaszcza obrony cywilnej) 
‒ weryfikacji przyjętego sposobu elimi-
nowania stwierdzonych w przeszłości 

1 Kontrole: Przygotowanie struktur obrony cywilnej do realizacji zadań w okresie wojny i pokoju, nr ewid. 
P/11/083 oraz Przygotowanie systemu ochrony ludności przed klęskami żywiołowymi oraz sytuacjami kry-
zysowymi, nr ewid. I/12/006. 

2 Informacja o wynikach kontroli: Ochrona ludności w ramach zarządzania kryzysowego i obrony cywil-
nej, nr ewid.147/2018P/17/039/KPB, Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK,  
listopad 2018 r.

nieprawidłowości. Rozbudowana zosta-
ła natomiast szczegółowa tematyka kon-
troli procesów zarządzania kryzysowego, 
ponieważ w trakcie kontroli na terenie 
czterech województw przeprowadzono 
epizody praktyczne (ćwiczenia), któ-
rych przedmiotem była ocena organizacji 
działań i procesu podejmowania decyzji 
przez organy zarządzania kryzysowego 
bezpośrednio po informacji o zaistnieniu 
takiej sytuacji.
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Kontrola została przeprowadzona w Mini-
sterstwie Spraw Wewnętrznych i Admi-
ni stracji (MSWiA), Komendzie Głównej 
Państwo wej Straży Pożarnej (PSP), 
Rządowym Cen trum Bez pieczeństwa 
(RCB), pięciu urzędach wojewódzkich, 
sześciu starostwach powiatowych i sied-
miu urzędach gmin (miast).

Jednocześnie, w związku z gwałtowną 
burzą, która 11-12 sierpnia 2017 r. objęła 
znaczny teren Polski, zakres podmiotowy 
kontroli został rozszerzony o weryfikację 
i ocenę działań właściwych organów zarzą-
dzania kryzysowego na obszarze dotknię-
tym skutkami nawałnicy dwóch powia-
tów (powiaty chojnicki oraz gnieźnieński) 
i trzech gmin (Czersk, Chojnice i Gniezno) 
z terenu województw pomorskiego i wiel-
kopolskiego.

Kontrolę przeprowadzono pod wzglę-
dem kryteriów określonych w art. 5 ust. 1 
(Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ko-
men da Główna Państwowej Straży Pożar nej, 
Rządowe Centrum Bezpie czeństwa, urzędy 
wojewódzkie) i ust. 2 (jednostki samorządu 
terytorialnego – JST) ustawy o Najwyższej 
Izbie Kontroli3.

Szukano odpowiedzi na zasadnicze 
pytanie: czy w naszym kraju funkcjonuje 
skuteczny system ochrony ludności w ra-
mach struktur zarządzania kryzysowego 
i obrony cywilnej?

Kontrolą objęto lata 2015–2017 (do 
dnia zakończenia czynności kontrolnych) 
oraz działania podejmowane przed i po 
tym czasie, jeśli miały bezpośredni związek 
z przedmiotem kontroli i przeprowadzono 

3 Ustawa z 23.12.1994 o Najwyższej Izbie Kontroli ( Dz.U. z 2019 r. poz. 489).

ją w okresie od 6 czerwca 2017 r. do 16 lu-
tego 2018 r.

W ramach kontroli wykorzystano rów-
nież materiały, w szczególności :

 • Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, do-
tyczące stanu zaawansowania opracowy-
wania planów zarządzania kryzysowego 
na terenie Polski oraz dotyczące prac nad 
założeniami oraz treścią Strategii „Spraw-
ne Państwo 2020”;

 • Ministra Obrony Narodowej, w kontek-
ście liczby wniosków skierowanych przez 
wojewodów na podstawie art. 25 ustawy 
o zarządzaniu kryzysowym o użycie Sił 
Zbrojnych RP;

 • Ministra Środowiska oraz Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, związane z funk-
cjonowaniem centrów zarządzania kry-
zysowego;

 • Dyrektora Instytutu Meteorologii i Go-
spodarki Wodnej – Państwowy Instytut 
Badawczy (IMGW), opracowane w związ-
ku z wydarzeniami, które miały miejsce 
11-12 sierpnia 2017 r.;

 • komendantów wojewódzkich Państwo-
wej Straży Pożarnej objętych kontrolą wo-
jewództw dotyczące działań w związku 
z zagrożeniem wystąpienia zakaźnych 
chorób zwierzęcych;

 • wojewodów nieobjętych kontrolą, co do 
stanu zaawansowania opracowywania pla-
nów zarządzania kryzysowego oraz planów 
obrony cywilnej, a także wnioskowania 
na podstawie art. 25 ustawy o zarządzaniu 
kryzysowym do Ministra Obrony Naro-
dowej o użycie Sił Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej.
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Ustalenia kontroli
Wyniki kontroli przedstawiono w 21 wy-
stąpieniach pokontrolnych, w których 
sformułowano łącznie 137 wniosków. 
Według stanu na 21 sierpnia 2018 r. zre-
alizowano 40 wniosków, w trakcie realizacji 
pozostawało 71, natomiast 26 nie zostało 
zrealizowanych.

Ustalenia kontroli jednoznacznie wska-
zują, że w polskim systemie prawnym, 
pomimo powtarzanych od wielu lat zapo-
wiedzi, dotychczas nie został uchwalony 
jeden akt prawny, który w sposób komplek-
sowy regulowałby całokształt zagadnień 
związanych z szeroko rozumianą ochro-
ną ludności, a dotyczące zadań i struktur 
rozproszone są obecnie w różnych aktach 
prawnych.

W ocenie NIK główną tego przyczyną 
są przede wszystkim ustawicznie zmie-
niające się koncepcje rozwiązań prawnych. 
Projekt ustawy o ochronie ludności i obro-
nie cywilnej, który zgodnie z zapowiedzia-
mi sekretarza stanu w MSWiA miał zostać 
przekazany do Sejmu do końca 2016 r., 
figuruje od stycznia 2018 r. w „Wykazie 
prac legislacyjnych i programowych Rady 
Ministrów”, lecz dotychczas nie został 
nawet wskazany planowany termin jego 
przyjęcia przez Radę Ministrów4. W re-
zultacie, co zauważono już w poprzedniej 
kontroli NIK, cały czas utrzymywany jest 
dualizm rozwiązań prawnych, tj. funk-
cjonują struktury w ramach zarządzania 
kryzysowego i niezależnie od tego utrzy-
mywane są – na wypadek wojny i klęsk 
żywiołowych – formacje obrony cywilnej, 

4 Projekt ustawy z 22.12.2016 <http://www.ock.gov.pl/prawo/projekty_aktow_prawnych>.

pomimo że w krajach Unii Europejskiej 
można zaobserwować tendencję do inte-
gracji tych obszarów.

Co więcej, również obecnie obowią-
zujące przepisy utrudniają jednoznaczne 
stwierdzenie, czy mamy do czynienia z sy-
tuacją kryzysową? Kierownicy większo-
ści skontrolowanych jednostek zwracali 
uwagę na problemy z interpretacją pojęcia 
„sytuacja kryzysowa”. Podkreślali przede 
wszystkim możliwość dowolnego rozu-
mienia i oceny użytych w ustawie zwro-
tów „w znacznych rozmiarach” oraz „nie-
adekwatność posiadanych sił i środków”. 
W konsekwencji nie jest możliwe jedno-
znaczne ustalenie liczby sytuacji kryzyso-
wych, które w okresie objętym kontrolą 
zanotowano na terenie wytypowanych 
do badania województw: wielkopolskiego, 
łódzkiego, małopolskiego i dolnośląskiego, 
a tym bardziej na obszarze całej Polski.

W praktyce zarządzania kryzysowego, 
do wskazania negatywnych zjawisk i zagro-
żeń, które miały miejsce na danym terenie, 
przydatniejsze okazywało się niejedno-
krotnie używanie zwrotu „sytuacja no-
sząca znamiona kryzysowej”. Taki termin 
nie został jednak zdefiniowany w przepi-
sach prawa powszechnie obowiązującego, 
stąd nie jest możliwe ustalenie przesłanek 
i następstw jego zastosowania.

W wersji projektu ustawy o ochronie 
ludności i obronie cywilnej, opracowanego 
przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju, ochro-
nę ludności zdefiniowano, jako: „zintegro-
waną działalność organów administracji 
publicznej właściwych w sprawach ochrony 
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ludności, jak również innych podmiotów 
realizujących zadania mające na celu ochro-
nę życia i zdrowia ludności przebywającej 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
ochronę mienia, dziedzictwa kulturowe-
go oraz środowiska naturalnego, w razie 
wystąpienia zagrożeń naturalnych lub spo-
wodowanych przez człowieka”5. Autorzy 
projektu wymienionej ustawy podkre-
ślają, że ochrona ludności jest realizowa-
na w czasie pokoju, podczas sytuacji kry-
zysowych i stanów nadzwyczajnych oraz 
w czasie wojny, przy czym w czasie stanu 
wojennego lub w czasie wojny rozumiana 
jest jako obrona cywilna.

Brak skutecznego systemu 
ochrony ludności

Po analizie zebranego materiału dowodo-
wego NIK sformułowała bardzo jedno-
znaczną, krytyczną ocenę ogólną kontrolo-
wanych obszarów: „W Polsce nie funkcjo-
nuje skuteczny system ochrony ludności. 
Organy odpowiedzialne za realizację 
zadań z zakresu zarządzania kryzysowe-
go oraz obrony cywilnej nie stworzyły 
adekwatnych do występujących zagro-
żeń struktur, nie wdrożyły skutecznych 
procedur oraz nie zapewniły niezbędnych 
zasobów, umożliwiających właściwe zarzą-
dzanie w przypadku wystąpienia sytuacji 
kryzysowych. Dostrzegając zaangażowa-
nie i gotowość niesienia pomocy w razie 
wystąpienia różnego rodzaju katastrof 
przez funkcjonariuszy straży pożarnych, 
Policji, żołnierzy oraz zwykłych obywateli, 
NIK zwraca uwagę, iż nieprzygotowanie 

5 J.w.
6 Informacja o wynikach kontroli: Ochrona ludności…, op.cit.

odpowiednich planów i procedur oraz nie-
zapewnienie warunków do odpowiedniej 
koordynacji działań, może obniżać sku-
teczność działań służb odpowiedzialnych 
za ochronę ludności, zwłaszcza w razie wy-
stąpienia sytuacji kryzysowej”6.

Zarządzanie kryzysowe do poprawy

W zależności od kontrolowanego szczebla 
– stan przygotowania struktur administra-
cji rządowej i samorządowej do realiza-
cji zadań dotyczących ochrony ludności, 
zarówno w ramach zarządzania kryzyso-
wego, jak i obrony cywilnej, był zróżnico-
wany. Jednak istotne nieprawidłowości 
stwierdzono w każdym skontrolowanym 
obszarze. 

Na poziomie centralnym zastrzeżenia 
NIK dotyczyły zwłaszcza niekompletnego 
raportowania oraz niepełnych analiz i pro-
gnoz rozwoju sytuacji. Na szczeblu woje-
wódzkim zaś braku bezpośredniej komu-
nikacji pomiędzy wojewódzkimi centrami 
zarządzania kryzysowego, a także wdroże-
nia nieefektywnych rozwiązań w zakresie 
powiadamiania o sytuacjach kryzysowych 
podmiotów wskazanych w siatce bezpie-
czeństwa planów zarządzania kryzysowe-
go. Nieprawidłowości związane z funkcjo-
nowaniem wojewódzkich centrów zarzą-
dzania kryzysowego (WCZK) dotyczyły 
także niezapewnienia obligatoryjnej dwu-
osobowej obsady podczas pełnienia cało-
dobowych dyżurów oraz braku zasilania 
awaryjnego, co w praktyce uniemożliwiało 
ich działania w wypadku braku energii 
elektrycznej.
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Pomimo wskazanych wyżej nieprawi-
dłowości, w wypadku MSWiA oraz RCB 
obowiązujące regulacje wewnętrzne do-
tyczące podziału kompetencji i zadań 
przez poszczególne komórki organizacyjne 
dawały podstawy do rzetelnej realizacji 
obowiązków w zakresie objętym kontrolą.

W ocenie NIK, oparcie w wojewódz-
twach realizacji zadań dotyczących ochro-
ny ludności w ramach systemu zarządzania 
kryzysowego na wyodrębnionych komór-
kach organizacyjnych i działających cało-
dobowo WCZK, umożliwiało ich wyko-
nywanie w sposób skuteczny. 

Działające całodobowo wojewódzkie 
centra zarządzania kryzysowego spełniały 
funkcję punktu koordynacyjnego i ośrodka 
łączności scalającego w codziennej dzia-
łalności służby ratownicze i komunalne 
biorące udział w akcjach. Stan kadrowy 
wydziałów, a także wiedza i doświadcze-
nie zawodowe ich pracowników generalnie 
odpowiadały przydzielonym im zadaniom. 
Zastrzeżenia NIK dotyczyły braku bez-
pośredniej komunikacji pomiędzy woje-
wódzkimi centrami zarządzania kryzyso-
wego, a także wdrożenia nieefektywnych 
rozwiązań w zakresie powiadamiania o sy-
tuacjach kryzysowych podmiotów wska-
zanych w siatce bezpieczeństwa planów 
zarządzania kryzysowego. 

Najwięcej jednak poważnych zastrzeżeń 
Najwyższej Izby Kontroli dotyczyło przy-
gotowania organizacyjnego do realizacji 
zadań na dwóch kluczowych szczeblach 
zarządzania kryzysowego, to jest powia-
tu i gminy, w tym zwłaszcza kwalifikacji 
merytorycznych pracowników. 

W ocenie Izby skala nieprawidłowo-
ści stwierdzonych w jednostkach szcze-
bla powiatowego i gminnego stwarzała 

poważne ryzyko niewłaściwej realizacji 
zadań. Konieczne było prawidłowe zor-
ganizowanie i funkcjonowanie centrów 
zarządzania kryzysowego, działających 
w systemie całodobowym co – jak wy-
kazały wyniki kontroli – nie zawsze reali-
zowano. Na przykład Starosta Chojnicki 
utworzył Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego (PCZK) dopiero 29 wrze-
śnia 2017 r., chociaż taki obowiązek istniał 
już od 2007 r. Natomiast obsługę PCZK 
Starosty Legnickiego zapewniała komórka 
organizacyjna merytorycznie niezwiązana 
z zarządzaniem kryzysowym, tj. Wydział 
Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych. 
Starosta Sieradzki nie zapewnił właści-
wego przygotowania PCZK do pełnienia 
całodobowego dyżuru w celu zapewnienia 
przepływu informacji, ponieważ za peł-
nienie takiego dyżuru po godzinach pracy 
starostwa, a także w dni wolne od pracy 
(24 godziny na dobę) odpowiadał tylko 
jeden pracownik.

Jednak najgorzej NIK oceniła stan przy-
gotowań struktur administracyjnych 
w gminach. Zadania z zakresu zarządzania 
kryzysowego i obrony cywilnej powierza-
no w większości jednostek jednej osobie, 
nierzadko w ramach tylko części etatu, 
jako dodatek do innych zadań (np. prowa-
dzenia księgowości budżetowej lub ochro-
ny informacji niejawnych). W konsekwen-
cji nierealne stawało się ich prawidłowe 
wykonywanie. Dodatkowo nie zapewnio-
no całodobowego alarmowania członków 
gminnego zespołu zarządzania kryzyso-
wego, tam gdzie zespół taki był powoła-
ny i w praktyce funkcjonował (pomimo 
ustawowego obowiązku w dwóch gmi-
nach takie zespoły nie zostały powołane). 
Negatywnie wpływało to na koordynację 
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i sprawność podejmowanych działań, 
co jednoznacznie potwierdziła analiza 
czynności prowadzonych na terenie gmin 
Czersk i Chojnice po przejściu nawałnicy 
11 i 12 sierpnia 2017 r.

Pracownicy urzędów powiatowych 
i gminnych, którym powierzono zadania 
z zakresu ochrony ludności byli słabo przy-
gotowani merytorycznie. Należy zazna-
czyć, że ich kwalifikacje mają kluczowe 
znaczenie dla zorganizowania struktur 
zarządzania kryzysowego oraz współpra-
cy ze służbami ratowniczymi. W ocenie 
Izby jedną z przyczyn tego stanu był brak 
prawnych wymogów co do wykształcenia 
i doświadczenia zawodowego osób zatrud-
nianych na tego rodzaju stanowiskach.

Planowanie dalekie od realiów

NIK miała poważne zastrzeżenia do wszyst-
kich etapów cyklu planowania – który 
jest niezbędnym elementem skuteczne-
go systemu zarządzania kryzysowego – ta-
kich jak: analiza; opracowanie, wdrażanie 
i testowanie planu oraz jego uruchamianie.

Niestety, skala stwierdzonych nieprawi-
dłowości w zakresie tworzenia tych planów 
oraz merytoryczna zawartość sprawiła, 
że możliwość ich praktycznego wykorzy-
stania była bardzo ograniczona.

Zmarginalizowana została również rola 
istotnego dokumentu niezbędnego do opra-
cowania planów zarządzania kryzysowego, 
czyli wytycznych i zaleceń, dzięki którym 
organ wyższego szczebla ma możliwość 
wpływu na zawartość tych sporządzanych 
na niższych szczeblach. 

W ocenie NIK żaden z 20 skontrolo-
wanych planów zarządzania kryzysowego 
nie był rzetelnie przygotowany i komplet-
ny. Nieprawidłowości dotyczyły przede 

wszystkim niezgodności planów z wymaga-
niami określonymi w ustawie o zarządzaniu 
kryzysowym, a także zaleceniami organów, 
które te plany zatwierdzały. Ustalenia kon-
troli wskazują, że zły przykład, niestety, 
szedł z góry. W MSWiA oraz Rządowym 
Centrum Bezpieczeństwa pomimo wystą-
pienia przesłanek (np. zmiana struktury 
administracji rządowej), przez ponad 2 lata 
nie dokonano aktualizacji Krajowego Planu 
Zarządzania Kryzysowego (KPZK)oraz 
planu zarządzania kryzysowego działu ad-
ministracji rządowej: sprawy wewnętrzne. 

Główny zarzut NIK dotyczył nieprze-
prowadzania kompleksowej weryfikacji za-
grożeń występujących na danym obszarze 
oraz procedur związanych z koordynacją 
działań. Poza planami wojewódzkimi, ak-
tualizacja pozostałych planów zarządzania 
kryzysowego przede wszystkim polegała 
na wprowadzaniu korekt redakcyjnych 
i technicznych wynikających na przykład 
ze zmian kadrowych, numerów kontakto-
wych oraz nowelizacji aktów prawnych. 

W ocenie NIK, sporządzenie planów 
zarządzania kryzysowego sprowadzało 
się najczęściej do wypełnienia formal-
nego obowiązku wynikającego z ustawy 
co do posiadania takiego dokumentu. 
Nie służyło zaś stworzeniu funkcjonal-
nych narzędzi zarządzania procesami w za-
rządzaniu kryzysowym. 

Dobitnym tego przykładem była gmina 
Gniezno (woj. wielkopolskie), która rów-
nież została dotknięta skutkami nawał-
nicy w sierpniu 2017 r. Plan zarządzania 
kryzysowego tej gminy był całkowicie 
nieadekwatny do jej potrzeb i realiów, 
ponieważ w znacznym stopniu powielał 
treść Planu Zarządzania Kryzysowego 
Powiatu Gnieźnieńskiego. Brakowało 
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w nim aktualnych informacji o funkcjonu-
jącym na terenie gminy systemie ostrze-
gania ludności za pomocą wiadomości 
tekstowych SMS.

Przeprowadzanie ćwiczeń i szkoleń

Kontrolerzy stwierdzili, że na najniższych 
szczeblach systemu zarządzania kryzyso-
wego zawiódł jeden z kluczowych elemen-
tów – niezwykle rzadko przeprowadza-
no ćwiczenia i szkolenia z tego zakresu, 
a obowiązek ich organizowania nałożono 
na wszystkie organy zarządzania kryzyso-
wego na szczeblu lokalnym. Organy szcze-
bla powiatowego i gminnego najczęściej 
były jedynie uczestnikami ćwiczeń woje-
wódzkich, natomiast rzadko organizowa-
ły ćwiczenia dla podległych im struktur.

Wykorzystując doświadczenia z po-
przednio przeprowadzonych kontroli 
Izba nie ograniczyła się wyłącznie do ba-
dania istniejących procedur i dokumen-
tów. Chcąc sprawdzić, jak nasze państwo 
jest przygotowane w praktyce do radzenia 
sobie z sytuacjami kryzysowymi przepro-
wadzono szereg tzw. epizodów praktycz-
nych oraz analizę studium przypadku, czyli 
nawałnicy, która dotknęła znaczną część 
kraju 11-12 sierpnia 2017 roku.

Epizody praktyczne 
– nowatorska metoda oceny

Potwierdzeniem niewłaściwego przygo-
towania do reagowania przez organy za-
rządzania kryzysowego na mogące wystą-
pić zagrożenia są wyniki epizodów prak-
tycznych, przeprowadzonych w ramach 

7 Z ang. Emergency Response Planning Guidelines (tłum. – wytyczne w sprawie planowania działań w sytu-
acjach wyjątkowych).

kontroli w województwach: łódzkim, dol-
nośląskim i wielkopolskim. Scenariusze 
sytuacji kryzysowych dla poszczególnych 
województw były różnorodne i wynikały 
ze zdefiniowanych w Wojewódzkich Pla-
nach Zarządzania Kryzysowego (WPZK) 
zagrożeń, jako istotnych dla danego terenu 
(dotyczyły zjawisk meteorologicznych oraz 
awarii zakładów przemysłowych).

Wyniki kontroli wykazały, że najspraw-
niej podejmowano działania na szczeblu 
wojewódzkim, natomiast na szczeblu po-
wiatowym i gminnym stwierdzono niepra-
widłowości, które w realnym zagrożeniu 
mogłyby spowodować poważne konse-
kwencje dla przebywającej na danym te-
renie ludności, jak i służb prowadzących 
działania ratownicze. Na przykład w trak-
cie przeprowadzonego na terenie woj. dol-
nośląskiego epizodu praktycznego (przed-
miotem była organizacja działań i podejmo-
wania decyzji bezpośrednio po informacji 
o zaistnieniu awarii przemysłowej) stwier-
dzono, że zarówno wójt Krotoszyc, jak 
i członkowie Sztabu Kryzysowego Wójta 
nie dokonali weryfikacji otrzymanej 
z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu informacji o sytuacji kry-
zysowej. Wskutek powyższego nie wie-
dzieli, że stężenie gazów niebezpiecz-
nych (dwutlenku i trójtlenku siarki) od-
powiadało wskaźnikom ERPG7: ERPG-2  
i ERPG-3. Określają one skutki wpływu 
na człowieka maksymalnego stężenia sub-
stancji niebezpiecznej w czasie do jednej 
godziny, i tak: ERPG-3 odpowiada war-
tości stężenia powodującego poważne 
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skutki zdrowotne, a nawet śmierć, na-
tomiast ERPG-2 stężenia powodującego 
nieodwracalne lub inne poważne skutki 
dla zdrowia lub wywołujące symptomy, 
które mogłyby osłabić zdolność do indy-
widualnej ochrony przed zagrożeniem.

Spowodowało to wysyłanie w teren do 
przeprowadzenia akcji ewakuacyjnej pra-
cowników urzędu gminy niewyposażonych 
w środki ochrony osobistej, stosownych 
do zaistniałego zagrożenia. Zarządzono 
przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej w cza-
sie około pięciu godzin pojazdami nieprzy-
stosowanymi do transportu osób w terenie 
skażonym (m.in. ciągnikami z przyczepa-
mi, samochodami ciężarowymi). Ponadto, 
pierwotnie ewakuowanych przewożono 
na teren Krotoszyc, tj. skażonej miejsco-
wości, której mieszkańców także należało 
ewakuować. Nie trudno sobie wyobrazić 
konsekwencje dla życia i zdrowia ludzi, 
gdyby takie decyzje były podejmowane 
w sytuacji rzeczywistego zagrożenia!

Stwierdzono przypadki podejmowa-
nia decyzji nierealnych i nieprzystających 
do rzeczywistych możliwości, co przyczy-
niało się do błędnej oceny sytuacji przez 
przewodniczącego zespołu zarządzania 
kryzysowego. Sytuacja taka miała miejsce 
na przykład w trakcie epizodu praktycz-
nego przeprowadzonego na terenie woj. 
wielkopolskiego, którego przedmiotem 
była organizacja działań i podejmowanie 
decyzji bezpośrednio po otrzymaniu ko-
munikatu o awarii zapory zbiornika wodne-
go Jeziorsko, powodującej powódź wskutek 
niekontrolowanego zrzutu wody. 

Podczas drugiego posiedzenia Wojewódz-
kiego Ze społu Zarządzania Kry zyso-
wego (WZZK) Komendant Wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu 

poinformował o wykonaniu przekopu 
w wale przeciwpowodziowym, co w danym 
czasie i przy użyciu wskazanego sprzętu 
było niemożliwe do zrobienia.

Nieprawidłowości związane z realiza-
cją procesów decyzyjnych przez WZZK 
stwierdzono także w trakcie przeprowa-
dzonego w woj. łódzkim epizodu, które-
go tematem była organizacja działań i po-
dejmowanie decyzji – w fazie reagowania 
na informację o powodzi opadowej w wyni-
ku krótkotrwałych, lecz obfitych opadów, 
połączonych z burzami. WZZK nie zwe-
ryfikował bowiem informacji z gminy 
Warta dotyczącej miejsca przerwania 
wału, co w konsekwencji spowodowało, 
że prowadzono działania ratowniczo-ewa-
kuacyjne w innej miejscowości niż fak-
tycznie zgłaszały to jednostki szczebla 
gminnego i powiatowego działań w sytu-
acjach wyjątkowych. Przyjęto, że nastąpiło 
przerwanie wału przeciwpowodziowego 
w miejscowości Kamionacz, a jako miejsce 
ewakuacji wyznaczono Kamionacz Osadę. 
Natomiast faktycznie doszło do prze-
rwania wału pomiędzy miejscowościami 
Małków i Duszniki, a miejscem ewakuacji 
była Szkoła Podstawowa w Warcie.

Brak potwierdzenia informacji o rzeczy-
wistym miejscu przerwania wału prze-
ciwpowodziowego spowodował, między 
innymi błędną decyzję o skierowaniu 
sprzętu przeciwpowodziowego oraz in-
spekcji, służb i straży do niewłaściwej 
miejscowości.

Podczas posiedzeń zespołów zarządzania 
kryzysowego nie poddawano także ana-
lizie długoterminowych konsekwen-
cji zdarzenia (intensywne i długotrwałe 
opady deszczu – województwo łódzkie, 
Starostwo Powiatowe w Sieradzu, gmina 
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i miasto Warta). Zastrzeżenia NIK budził 
również wadliwie działający system prze-
pływu informacji pomiędzy podmiota-
mi zarządzania kryzysowego na różnych 
szczeblach (województwo dolnośląskie).

Studium przypadku 
Zarządzanie kryzysowe  
w czasie nawałnic w 2017 r.
Brak właściwego przygotowania jedno-
stek szczebla rządowego i samorządowego 
do realizacji zadań związanych z zapew-
nieniem ochrony ludności uwidocznił się 
również w trakcie realnych działań prowa-
dzonych w związku z gwałtowną burzą, 
która przeszła przez znaczną część kraju 
11-12 sierpnia 2017 r.

Skutkami nawałnicy, w wyniku której 
śmierć poniosły trzy osoby, było między in-
nymi: zniszczenie lub uszkodzenie prawie 
12,5 tys. budynków lub lokali mieszkalnych 
– wartość oszacowanych strat wyniosła 
ponad 68 mln zł; zniszczenie lub uszko-
dzenie ponad 10 tys. budynków gospo-
darczych – wartość oszacowanych strat 
w połowie z nich wyniosła ok. 59 mln zł; 
zniszczenie lub uszkodzenie dotyczyło 
także 901 obiektów infrastruktury ko-
munalnej, w tym: 20 mostów, 1103 km 
dróg, 129 budynków szkolnych i oświato-
wych, 49 stacji uzdatniania wody i oczysz-
czalni ścieków. Łączne straty w obiektach 
infrastruktury komunalnej oszacowano 
na ponad 260 mln zł.

Szczegółowym badaniem objęto 
działania podejmowane przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz 
Wojewodów Pomorskiego i Wielkopol-
skiego, a także wybranych starostów i wój-
tów z terenu tych województw.

Z ustaleń kontroli wynika, że działa-
nia organów rządowych i samorządowych 
w ra mach zarządzania kryzysowego skupiły 
się przede wszystkim na bieżącej identy-
fikacji potrzeb, koordynacji pomocy po-
szkodowanym i usuwaniu skutków nawał-
nicy. W ocenie NIK niedostateczne było 
przygotowanie organizacyjne powiatowych 
i gminnych struktur zarządzania kryzy-
sowego. Niekompletne i niefunkcjonalne 
były też plany zarządzania kryzysowego 
wszystkich szczebli, w wyniku czego za-
stosowane środki (zwłaszcza w pierwszym 
etapie działań) odbiegały od ustalonych 
w tych planach procedur postępowania 
i wynikały głównie z decyzji podejmowa-
nych doraźnie.

Nieskuteczny system  
informowania o zagrożeniach
11 sierpnia 2017 r. o godz. 13.53 Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Pań-
stwowy Instytut Badawczy przesłał do 
Wojewódzkiego Centrum Zarzą dzania 
Kryzysowego Wojewody Pomor skiego ko-
munikaty i ostrzeżenia o zagrożeniu (burze 
z gradem, silne opady deszczu 2. stopnia 
(w 3-stopniowej skali) i porywach wiatru 
do 100 km/h. Wskazywały one na wysokie 
prawdopodobieństwo wystąpienia zda-
rzeń, których skutki mogły być katastro-
falne. Ustalenia kontroli wykazały, że dy-
żurni WCZK przekazywali komunikaty 
IMGW między innymi do powiatowych 
centrów zarządzania kryzysowego.

11 sierpnia 2017 r. o godz. 14.24 – ostrze-
żenie IMGW o drugim stopniu zagro-
żenia; o godz. 14.34 (ostrzeżenie Blue 
Alert) powtarzające powyższe ostrzeże-
nie z IMGW wpłynęło służbową pocztą 
elektroniczną do Starostwa Powiatowego 



Nr 5/wrzesień-październik/2019 61 

Funkcjonowanie systemu ochrony ludności w Polsce   kontrola i audyt

w Chojnicach. Dopiero o godz. 16.00 dy-
rektor Wydziału Bezpieczeństwa i Za rzą-
dzania Kryzysowego (WBiZK )Starostwa 
Powiato wego w  Chojnicach odebrał 
te wiadomości. Wynikająca z przesła-
nych ostrzeżeń informacja o zagrożeniu 
nie została przekazana żadnej z osób od-
powiedzialnych za podejmowanie decyzji 
związanych z zarządzaniem kryzysowym 
(w tym staroście) oraz urzędom gmin. 
Takie postępowanie dyrektor tłumaczył 
tym, że nie było sensu zawiadamiać gmin, 
bo i tak było po godzinach pracy i pewnie 
nikt by ich nie odebrał.

Tego samego dnia o godz. 23.09 IMGW 
przesłał ważny komunikat dotyczący woje-
wództwa, ostrzegający o porywach wiatru 
w Chojnicach przekraczających 110 km/h 
(huragan). Nie dostarczono go jednak 
do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego, lecz do sekretariatu Wydzia-
łu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzyso-
wego Pomorskiego UW, w którym o tej go-
dzinie nikt już nie pracował.

Jednocześnie, pomimo skali i intensyw-
ności prognozowanego wcześniej (jeszcze 
przed komunikatem z godz. 23.09) i fak-
tycznie zaistniałego zagrożenia, Wojewoda 
Pomorski nie podjął decyzji o wzmocnieniu 
obsady dyżurnych WCZK, chociaż przy-
jęte procedury przewidywały możliwość 
takiego działania.

12 sierpnia 2017 r. o godz. 00.25, pomimo 
otrzymania wiadomości tekstowych SMS 
informujących o faktycznych skutkach na-
wałnicy i ofiarach śmiertelnych, Wojewoda 
nie podjął żadnych działań. Informacje takie 
zostały przekazane także zastępcy dyrekto-
ra Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego, który również nie zareagował 
po ich otrzymaniu. 

W ocenie NIK, nieskuteczne okaza-
ły się rozwiązania systemowe dotyczą-
ce informowania o sytuacjach kryzyso-
wych odpowiedzialnych pracowników 
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Gdańsku (w tym wojewody), gdyż ogra-
niczały się jedynie do wysyłania wiado-
mości tekstowych SMS. System ten unie-
możliwiał weryfikację przez dyżurnego 
WCZK dostarczenia wiadomości i od-
czytania jej przez adresata. Zastrzeżenia 
NIK znalazły potwierdzenie w przypadku 
raportów WCZK przekazanych wojewo-
dzie 11-12 sierpnia 2017 r., w szczególności 
tym z godz. 00.25 informującym o faktycz-
nych skutkach nawałnicy i ofiarach śmier-
telnych. Wojewoda, pomimo otrzymania 
wiadomości tekstowych SMS, nie podjął 
żadnych działań. Informacje takie zosta-
ły przekazane także zastępcy dyrektora 
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego, który również nie zareago-
wał po ich otrzymaniu. 

12 sierpnia 2017 r. o godzinie 5.00 wo-
jewoda dowiedział się o skutkach nawał-
nicy w trakcie rozmowy telefonicznej 
z Komendantem Głównym PSP. Jednak 
i wówczas nie zostały podjęte przedsię-
wzięcia określone w Wojewódzkim Planie 
Zarządzania Kryzysowego, ponieważ, 
jak zeznał wojewoda, jedynie monitoro-
wał sytuację będąc w kontakcie ze służ-
bami. Nie potrafił jednak w trakcie prze-
słuchania wskazać, na czym konkretnie 
ten monitoring polegał.

Przesłuchany w charakterze świadka 
zastępca dyrektora WBiZK zeznał, że dwa 
istotne raporty WCZK z 11 sierpnia 2017 r. 
(z godz. 14.35 oraz 22.57) zawierające in-
formacje o prognozowanym przebiegu zja-
wisk meteorologicznych (burze z gradem, 
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burze) nie zostały w ogóle przekazane 
Wojewodzie Pomorskiemu, ponieważ był 
on w innej grupie powiadamiania. W kon-
sekwencji informacja o nadchodzącym za-
grożeniu nie dotarła skutecznie i na czas 
do organów zarządzania kryzysowego, 
czyli: Wojewody Pomorskiego, Starosty 
Chojnickiego, Wójta Gminy Chojnice 
i Burmistrza Czerska. Ze względu na 
brak powiadomienia o nadchodzącym za-
grożeniu, gminne struktury zarządzania 
kry zysowego nie podjęły działań w celu 
ostrzeżenia ludności przed nadchodzącą 
nawałnicą. 

Również w woj. wielkopolskim ostrze-
żenia meteorologiczne nie dotarły do naj-
bardziej dotkniętych nawałnicą jednostek, 
czyli miasta i gminy Gniezno. Kontrola wy-
kazała, że Wojewódzkie Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego Wojewody Wielko-
polskiego nie posiadało narzędzi informa-
tycznych umożliwiających natychmiastowe 
powiadamianie o zagrożeniach. PCZK Sta-
ro sty Gnieźnieńskiego nie wykorzystało 
wszystkich opisanych w PPZK sposobów 
przekazywania komunikatów do gmin, 
co w efekcie spowodowało, iż mia sto i gmi-
na Gniezno nie otrzymały w ogóle ostrze-
żenia meteorologicznego. Dopiero na dru gi 
dzień, czyli 12 sierpnia 2017 r. o godzinie 
12.00 Powiatowe Centrum Za rzą dzania 
Kryzysowego Sta rosty Gnieźnieńskiego 
poinformowało WCZK o  nawałnicy 
i jej skutkach (!).

Należy przy  tym zwrócić również 
uwagę, że WCZK kontrolowanych wo-
jewództw nie otrzymały z innych WCZK, 
przez których obszar nawałnica już prze-
szła, jakichkolwiek informacji o faktycz-
nym zagrożeniu i jego skutkach (znany 
był kierunek przemieszczania się frontu 

burzowego), jak również same takich in-
formacji nie wysyłały. Procedury, na wy-
padek wystąpienia sytuacji kryzysowej, 
nie przewidywały bowiem współpracy 
z wojewodami w sąsiednich regionach, 
w tym m.in. w zakresie wzajemnego in-
formowania o zagrożeniach.

W okresie objętym kontrolą (od 1 stycz-
nia 2015  r. do  28  września 2017  r.) 
Starosta Chojnicki w ogóle nie utwo-
rzył Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego. W konsekwencji, zarówno 
w trakcie nawałnicy, jak i po jej przejściu, 
poważnie utrudniło to przepływ informacji 
i koordynację działań na terenie powiatu. 

W trakcie nawałnicy Starostwo Powia-
towe w Chojnicach dysponowało zaple-
czem sprzętowo-technicznym niezbędnym 
do realizacji zadań w zakresie zarządza-
nia kryzysowego, jednakże nie zostało ono 
w ogóle wykorzystane.

Pomimo że obowiązek zapewnienia 
w siedzibach urzędów gmin całodobowych 
dyżurów w sytuacji kryzysowej wynika 
wprost z ustawy o zarządzaniu kryzyso-
wym (art. 20 ust. 1 pkt 1), wójtowie gmin 
Chojnice i Gniezno oraz burmistrz Czerska 
nie spełnili tego obowiązku. Prezentowali 
stanowisko, że dyżur „pod telefonem” pra-
cownika znajdującego się poza urzędem 
gminy jest tożsamy z dyżurem w siedzi-
bie gminy, co zostało przez NIK ocenione 
negatywnie.

Trzeba przy tym zwrócić uwagę, że nie-
zapewnienie całodobowego dyżuru unie-
możliwiło w praktyce bieżący przepływ 
informacji, w tym przesyłanie pocztą elek-
troniczną oraz faksem sporządzanych mel-
dunków do PCZK, a także bieżące do-
kumentowanie prowadzonych czynności 
w książce wydarzeń dyżurnego.
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Raporty sytuacyjne
Pomimo wpływających informacji i ostrze-
żeń do  służby dyżurnej Rządowego 
Centrum Bezpieczeństwa o pogarszającej 
się sytuacji pogodowej w kraju i związanych 
z tym zdarzeń mogących skutkować wystą-
pieniem sytuacji kryzysowej, 11 i 12 sierp-
nia 2017 r. nie uruchomiono przewidzia-
nych w Krajowym Planie Zarządzania 
Kryzysowego (KPZK) procedur rapor-
towania. W rezultacie raporty przekazy-
wane do kierownictwa MSWiA oraz klu-
czowych osób w państwie nie zawierały 
bardzo istotnych informacji niezbędnych 
przy podejmowaniu decyzji przez krajowe 
i resortowe organy zarządzania kryzyso-
wego. Chodziło m.in. o: faktyczne i po-
tencjalne skutki zdarzenia lub zagrożenia, 
oceny i prognozy rozwoju sytuacji, opis 
podjętych i zamierzonych działań, wnio-
ski oraz rekomendacje lub uwagi. Dopiero 
po sześciu dniach od wystąpienia nawał-
nicy (18 sierpnia 2017 r.) do MSWiA za-
częły wpływać z województw kompletne 
raporty o jej skutkach.

Również na terenie objętych kontro-
lą województw proces raportowania po-
między organami zarządzania kryzysowego 
poszczególnych poziomów (wojewódzki, 
powiatowy, gminny) w trakcie nawałnicy 
i w pierwszych dniach po jej zaistnieniu, był 
bardzo ograniczony lub całkiem go zanie-
chano. W ocenie NIK brak kompletnych 
informacji mógł utrudnić podejmowanie 
przez organy zarządzania kryzysowego opty-
malnych, adekwatnych do sytuacji decyzji.

Zespoły zarządzania kryzysowego
Zespoły zarządzania kryzysowego peł-
nią bardzo istotną rolę opiniodawczo-do-
radczą, wspomagając organy zarządzania 

kryzysowego w podejmowaniu decyzji 
i zarządzaniu sytuacją kryzysową, na przy-
kład przez prognozowanie rozwoju zagro-
żenia oraz przygotowywanie propozycji 
działań.

Nie negując uprawnień poszczególnych 
osób i organów do zwołania (lub rekomen-
dowania zwołania) zespołów zarządzania 
kryzysowego wynikających z ustawy o za-
rządzaniu kryzysowym, kontrolerzy NIK 
zwracali uwagę, że opóźnienia w zwo-
łaniu posiedzeń zespołów zarządzania 
kryzysowego lub rezygnacja z ich zwo-
łania mogą świadczyć bądź to o niskiej 
ocenie ich przydatności ze strony osób, 
których działania mają one wspierać, 
bądź też o preferowaniu rozwiązań do-
raźnych zamiast rozwiązań przewidywa-
nych przez przepisy ustawy o zarządzaniu 
kryzysowym i ustanowione na ich podsta-
wie procedury. Kwestia ta jest szczególnie 
istotna w kontekście intensywności i skut-
ków zjawiska meteorologicznego, które 
wystąpiło (ofiary i duża liczba poszko-
dowanych, obszar nim dotknięty, straty 
materialne, a także rozmiar i złożoność 
działań mających na celu usuwanie skut-
ków zdarzenia).

Pomimo zaistnienia wymienionych 
okoliczności Minister SWiA nie wystą-
pił do Prezesa Rady Ministrów o zwo-
łanie Rządowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego (RZZK), co uzasadnił bra-
kiem uprawnień RZZK w zakresie wy-
dawania poleceń ministrom i kierowni-
kom urzędów centralnych z upoważnienia 
Rady Ministrów. W skład RZZK wchodzą 
ministrowie kierujący działami admini-
stracji rządowej i kierownicy urzędów 
centralnych, a jego pracom przewodni-
czy Prezes Rady Ministrów (art. 8 ustawy 
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o zarządzaniu kryzysowym). Ustawowe 
zadania i kompetencje RZZK obejmują 
m.in. przygotowywanie propozycji uży-
cia sił i środków niezbędnych do opano-
wania sytuacji kryzysowych oraz dora-
dzanie w sprawie koordynacji działań 
organów administracji. Minister SWiA 
uznał, że efektywniejsze będą działania 
koordynacyjne w ramach posiedzeń wo-
jewódzkich zespołów zarządzania kryzy-
sowego, spotkań, narad i wideokonferen-
cji z udziałem Prezesa Rady Ministrów 
i Ministra SWiA.

Ustalenia kontroli wskazują, że rezygna-
cja ze zwołania zespołów zarządzania kry-
zysowego zarówno na szczeblu centralnym, 
jak i lokalnym świadczy albo o niskiej oce-
nie ich przydatności ze strony osób, których 
działania mają one wspierać, albo o prefe-
rowaniu rozwiązań doraźnych, w miejsce 
przewidywanych przez przepisy ustawy 
o zarządzaniu kryzysowym i ustanowione 
na ich podstawie procedury. 

Wojewoda Pomorski zwołał Wojewódzki 
Zespół Zarządzania Kryzysowego dopie-
ro 12 sierpnia 2017 r. o godz. 8.00, pod-
czas gdy skutki nawałnicy znane były już 
w godzinach nocnych dnia poprzedniego. 
Również w tym dniu zwołany został ze-
spół powiatowy w Chojnicach. Wójt gminy 
Chojnice zwołał gminny zespół 13 sierpnia 
2017 r., natomiast burmistrz Czerska ogra-
niczył się jedynie do telefonicznego zwoła-
nia spotkania z pracownikami Urzędu, po-
mijając przedstawicieli zespolonych służb, 
inspekcji i straży (tj. obligatoryjnych człon-
ków gminnego zespołu zarządzania kryzy-
sowego). Na terenie woj. wielkopolskie-
go Wójt Gminy Gniezno zwołał Gminny 
Zespół Zarządzania Kryzysowego dopiero 
na trzeci dzień po przejściu nawałnicy. 

Łączność  
w czasie działań ratowniczych
W Polsce dotychczas nie utworzono jedno-
litego, ogólnopolskiego systemu łączności, 
umożliwiającego bezpośrednią wymianę 
informacji pomiędzy służbami ratowni-
czymi i strukturami zarządzania kryzyso-
wego wszystkich szczebli. Doraźną łącz-
ność służb podległych MSWiA w działa-
niach ratowniczych, sytuacjach zagrożenia 
porządku publicznego i bezpieczeństwa 
oraz innych nadzwyczajnych zdarzeniach 
zapewnia jedynie radiowa sieć współdzia-
łania służb MSWiA, wykorzystująca ana-
logowy kanał B 112. Komunikacja za po-
mocą tego kanału uniemożliwia jednak 
sprawną wymianę informacji pomiędzy 
wieloma abonentami, co może mieć ne-
gatywny wpływ na efektywność prowa-
dzonych działań.

Z ustaleń kontroli wynika, że po przej-
ściu nawałnicy przez powiat chojnicki, 
mimo wystąpienia okresowych przerw 
w łączności telefonicznej na niektórych ob-
szarach powiatu, nie wykorzystano wska-
zanego w Powiatowym Planie Zarządzania 
Kryzysowego rezerwowego systemu łącz-
ności radiowej, czyli sieci wojewódzkiej, 
w której funkcjonuje WCZK, PCZK 
oraz gminy z terenu powiatu oraz sieci 
powiatowej Zintegrowanego Systemu 
Ratowniczego „TUR”. Sytuacja ta spowo-
dowała znaczne utrudnienia w szybkiej 
wymianie informacji o skutkach nawałnicy 
i potrzebach dotyczących ich ograniczenia, 
a następnie likwidacji.

Wsparcie Sił Zbrojnych RP
W ocenie NIK, Wojewoda Pomorski sta-
nowczo za późno (14 sierpnia 2017 r.) 
wystąpił o pomoc do Sił Zbrojnych RP, 
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zwłaszcza biorąc pod uwagę skalę znisz-
czeń, jaka miała miejsce na terenie wo-
jewództwa. Tym bardziej, że w wyniku 
analizy sytuacji i jej potencjalnych skutków 
można było przewidzieć wtórne zagroże-
nia będące rezultatem przejścia nawałnicy. 
W toku kontroli ustalono, że Wojewoda 
dowiedział się od Burmistrza Czerska już 
13 sierpnia 2017 r. o zagrożeniu powodzio-
wym na terenie gminy Czersk, do usu-
nięcia którego niezbędna była pomoc Sił 
Zbrojnych RP. 

14 sierpnia 2017 r., w związku ze zwłoką 
w wystosowaniu wniosku przez Starostę 
Chojnickiego do Wojewody Pomorskiego 
o wsparcie przez pododdziały Sił Zbrojnych 
RP, wójt Chojnice – mając na uwadze pilną 
potrzebę pomocy – osobiście wystąpił 
o wsparcie do dowódcy 34. Batalionu 
Radiotechnicznego w Nieżychowicach, 
stacjonującego na terenie gminy. Pomoc 
wojska została udzielona już tego samego 
dnia. Należy zauważyć, iż zgodnie z ustawą 
o zarządzaniu kryzysowym (art. 25 ust. 1) 
o taką pomoc może wnioskować jedynie 
wojewoda. Zgodnie bowiem z procedu-
rą SPO-11.8 „Procedury wnioskowania 
o wsparcie działań siłami i środkami pod-
oddziałów Sił Zbrojnych RP oraz uzgod-
nienia ich działań”, stanowiącą załącz-
nik do Powiatowego Planu Zarządzania 
Kryzysowego, podjęcie decyzji w sprawie 
wnioskowania do wojewody o udział woj-
ska należy zaś do starosty.

Z uwagi na skutki nawałnicy działania 
wójta oraz dowódcy batalionu należy w tej 
sytuacji uznać za w pełni uzasadnione. 

8 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30.3.2016 w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży  
(Dz.U. poz. 452).

W tym samym dniu Wojewoda Pomorski 
również wystosował wniosek do Ministra 
Obrony Narodowej w sprawie wydzielenia sił 
i środków Sił Zbrojnych RP do wsparcia ad-
ministracji publicznej w sytuacji kryzysowej 
przy udrożnieniu koryta rzeki Brdy w powie-
cie chojnickim. We wniosku tym nie zostały 
jednak uwzględnione potrzeby sygnalizowa-
ne przez Wójta Gminy Chojnice. 15 sierp-
nia 2017 r. wojsko zajęło się w szczególności 
przywracaniem dojazdów do miejscowości 
i udrażnianiem koryta rzeki.

Organizacja wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży
Zgodnie z poprzednio obowiązującymi 
przepisami wszyscy organizatorzy wypo-
czynku dzieci i młodzieży, również w wy-
padku organizowania go w obiekcie uży-
wanym okazjonalnie oraz bez stałej infra-
struktury komunalnej, byli zobowiązani 
do złożenia karty kwalifikacyjnej obiek-
tu do kuratora oświaty, który zatwier-
dzał obiekt (oddzielnie na akcję zimową 
i letnią) pod warunkiem uzyskania zgody 
m.in. właściwego terenowo burmistrza/ 
wójta. Obowiązujące przepisy zniosły 
ten obowiązek.

W opisywanych przypadkach zarówno 
urzędy wojewódzkie, starostwa, jak i urzę-
dy gmin nie posiadały informacji o miej-
scach organizacji wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży w obiektach używanych oka-
zjonalnie oraz bez stałej infrastruktury 
komunalnej. Informacja taka znajdowa-
ła się jedynie w bazie właściwego tery-
torialnie kuratorium oświaty8. Taki stan 
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rzeczy spowodował, że 11 i 12 sierpnia 
2017 r. wystąpiły trudności w dokład-
nym zlokalizowaniu obozu harcerskiego 
na terenie powiatu chojnickiego, w celu 
udzielenia pomocy osobom poszkodowa-
nym. Informacje od organizatorów obozu, 
które zostały przekazane służbom ratun-
kowym, wskazywały położenie tego obozu 
w miejscowości Suszek (gmina Czersk), 
tymczasem znajdował się on na terenie 
gminy Chojnice. Pomocy we właściwej 
lokalizacji obozu udzielili służbom ratow-
niczym dopiero okoliczni mieszkańcy. 

Zdaniem NIK konieczne jest przyjęcie 
rozwiązań, które pozwoliłyby na natych-
miastowe i bezpośrednie przekazywanie 
komunikatów ostrzegawczych do organi-
zatorów wypoczynku, zwłaszcza w miej-
scach używanych okazjonalnie.

W związku z zagrożeniami powstałymi 
wskutek silnych wiatrów i intensywnych 
opadów atmosferycznych, które miały 
miejsce w sierpniu 2017 r. na terenie kraju, 
opracowano dokument pn. „Analiza i ocena 
funkcjonowania systemu ratownictwa i za-
rządzania kryzysowego w Polsce – wnio-
ski i rekomendacje”, przyjęty przez Radę 
Ministrów 17 października 2017 roku9.

Struktura i organizacja 
Obrony Cywilnej
Problemy z tworzeniem systemu

Polska nadal nie utworzyła komplekso-
wego systemu ochrony ludności. Prace 

9 Protokół ustaleń nr 36/2017 z posiedzenia Rady Ministrów 17.10.2017.
10 Protokoły Dodatkowe do Konwencji Genewskich z 12.8.1949; dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych 

konfliktów zbrojnych (Protokół I) oraz dotyczący ochrony ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych 
(Protokół II), sporządzone w Genewie 8.6.1977 (Dz.U. z 1992 r. nr 41 poz. 175, ze zm.).

11 Informacja o wynikach kontroli: Ochrona ludności…, op.cit.
12 Tj. 16.2.2018.

legislacyjne przebiegają powoli, a szereg 
przepisów już obowiązujących wymaga do-
precyzowania. „Struktury obrony cywilnej 
nie są przygotowane do skutecznej reali-
zacji zadań w zakresie ochrony ludności, 
wynikających z I Protokołu Dodatkowego 
do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierp-
nia 1949 r.10 Struktura i organizacja obrony 
cywilnej jest anachroniczna. Liczba for-
macji obrony cywilnej jest nieadekwatna 
do zidentyfikowanych zagrożeń i z każdym 
kolejnym rokiem maleje, a wyposażenie 
istniejących formacji jest niekompletne 
i przestarzałe”11.

Proces tworzenia nowych regulacji 
prawnych dotyczących ochrony lud-
ności i obrony cywilnej prowadzony 
jest od 2006 r. i nie został sfinalizowany 
do dnia zakończenia kontroli12. Jednym 
z celów nowej ustawy miało być stworze-
nie nowoczesnych regulacji dotyczących 
obrony cywilnej, m.in. przez uchylenie 
dotychczasowych przepisów, ze względu 
na ich nieadekwatność wobec współcze-
snych wyzwań i zagrożeń. Miały one zo-
stać zastąpione rozwiązaniami polegają-
cymi na przekształceniu funkcjonujących 
w czasie pokoju służb ochrony ludności 
w podmioty obrony cywilnej działają-
ce w czasie wojny i mające uprawnienie 
do używania międzynarodowego znaku 
obrony cywilnej oraz ochrony wynikającej 
z Protokołów Dodatkowych do Konwencji 
Genewskich.
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Jednym ze skutków przedstawionej po-
niżej sytuacji jest brak aktualnego Planu 
Obrony Cywilnej Państwa (ostatni plan zo-
stał opracowany w 1995 r.). Obowiązujące 
przepisy wskazują jedynie podmiot odpo-
wiedzialny za uzgadnianie projektu takiego 
planu, jednak nie określają organu zobo-
wiązanego do jego opracowania.

Taka sytuacja ma bardzo niekorzystny 
wpływ na rozwój i funkcjonowanie struk-
tur obrony cywilnej. Nowa regulacja po-
winna uporządkować zasady organizacji 
i działania obrony cywilnej, a tym samym 
spowodować zwiększenie możliwości 
udzielania pomocy obywatelom oraz za-
pewnienie im podstawowych warunków 
do przetrwania w sytuacjach zagrożeń na-
turalnych oraz spowodowanych działalno-
ścią człowieka. Pozostanie przy obecnych, 
anachronicznych i niefunkcjonalnych roz-
wiązaniach rodzi duże ryzyko, iż w sytuacji 
zagrożenia obywatele zostaną pozbawieni 
niezbędnej pomocy.

Ustalenia wynikające z kontroli NIK prze-
prowadzonych w latach poprzednich po-
twierdza ocena stanu przygotowania struk-
tur obrony cywilnej stwierdzona w trakcie 
omawianej kontroli. Przepisy regulujące or-
ganizację i funkcjonowanie obrony cywilnej 
nadal nie zapewniają skutecznej koordynacji 
działań dotyczących szeroko pojętej ochrony 
ludności oraz współdziałania w zwalczaniu 
klęsk żywiołowych. Liczba i charakter for-
macji są nieadekwatne do zidentyfikowanych 
na danym terenie zagrożeń, a wyposażenie 
jest niekompletne i w wielu wypadkach prze-
starzałe. Wyposażenie większości skontro-
lowanych formacji nie spełniało ustalonego 
przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju (OCK) 
normatywu, stanowiącego niezbędne mini-
mum do prawidłowej realizacji zadań. 

Ustawa mająca na celu systemowe uregu-
lowanie zagadnień związanych z zapewnie-
niem warunków niezbędnych do ochrony 
życia i zdrowia ludzi oraz usprawnienie 
koordynowania przyjmowania i udzielania 
pomocy humanitarnej, nie została do dzi-
siaj uchwalona.

Należy przyznać, że Szef Obrony Cywil-
nej Kraju zrealizował szereg przedsięwzięć 
i zadań mających na celu wykonanie wnio-
sków sformułowanych przez NIK w po-
przednich kontrolach. Polegały one przede 
wszystkim na wydaniu wytycznych nie-
zbędnych do prawidłowego wykonania 
zadań (np. w sprawie opracowywania pla-
nów obrony cywilnej, a także w zakresie 
zaopatrywania organów i formacji obrony 
cywilnej w sprzęt i środki techniczne nie-
zbędne do wykonywania zadań). Jednak 
Szef Obrony Cywilnej Kraju nie posiadał 
własnego aparatu wykonawczego (urzędu), 
niezbędnego do realizacji powierzonych 
mu ustawowych zadań. Miał on realnie 
bardzo ograniczone możliwości władczego 
oddziaływania na szefów obrony cywilnej 
pozostałych szczebli oraz na kształtowanie 
budżetu obrony cywilnej. W rezultacie 
z wyżej wskazanych powodów działania 
Szefa OCK, w ocenie NIK, nie dopro-
wadziły do usprawnienia realizacji zadań 
przez wojewódzkie, powiatowe i gminne 
struktury obrony cywilnej.

Szefowie obrony cywilnej województw, 
powiatów i gmin koncentrowali się głów-
nie na opracowywaniu licznych dokumen-
tów planistycznych i sprawozdawczych, 
które w znikomym stopniu przekładały się 
na rzeczywiste działania związane z roz-
wojem i modernizacją struktur obrony 
cywilnej. Ich aktywność w niewielkim 
stopniu koncentrowała się na analizie 
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potrzeb w taki sposób, aby ustalona, do-
celowa struktura jednostek organizacyj-
nych przeznaczonych do wykonywania 
zadań obrony cywilnej odpowiadała skali, 
rodzajom i specyfice zidentyfikowanych 
na danym terenie zagrożeń. 

Kontrolerzy zwrócili uwagę, że stopień 
sformalizowania działalności, a w szczegól-
ności liczba i obszerność wszelkiego rodzaju 
dokumentacji planistycznej i sprawozdaw-
czej w stosunku do realnych możliwości, 
może stwarzać jedynie pozory dobrze zor-
ganizowanego i sprawnie funkcjonującego 
systemu. 

Zwrócono ponadto uwagę na bardzo 
praktyczny problem związany z podej-
ściem do kwestii występowania z wnio-
skiem o zwolnienie z obowiązku odbycia 
służby wojskowej osób o specjalistycznym 
przygotowaniu technicznym i ratowni-
czym, które powinny działać w forma-
cjach OC w sytuacji zagrożenia zewnętrz-
nego bezpieczeństwa państwa lub w czasie 
wojny. Takie działania były podejmowane 
w minimalnym stopniu, co w konsekwen-
cji może spowodować, że osoby, które nie 
zostały zwolnione z obowiązku odbycia 
służby wojskowej mogą otrzymać przy-
dział do Sił Zbrojnych RP w sytuacji wy-
stąpienia takiego zagrożenia.

W ocenie NIK stan przygotowania 
formacji obrony cywilnej uniemożliwia 
wsparcie przez nie w czasie wojny realizacji 
wszystkich zadań w zakresie ochrony lud-
ności, a w przypadku wystąpienia klęski 
żywiołowej udział tych formacji w usuwa-
niu jej skutków będzie marginalny. Obecny 
stan rzeczy trafnie podsumowuje jeden 
ze starostów, który stwierdził, że wytycz-
ne w zakresie obrony cywilnej wydawa-
ne przez wojewodę (cyt.) „kierowane 

są do generałów nieposiadających wojska”. 
Wymieniając ustawowe obowiązki doty-
czące obrony cywilnej dodał, że wojewo-
da zatem wie, iż wydawane przez niego 
corocznie wytyczne (cyt.) „kierowane 
są do sfery, która nie istnieje”.

Strategia „Sprawne państwo 2020”
Obecny sposób organizacji wdrażania 
i koordynacji strategii „Sprawne państwo 
2020” budzi wątpliwości co do celowości 
jej kontynuowania w obecnym kształcie. 
Wiele zamierzeń wynikających ze strategii 
(przyjętej przez Radę Ministrów 12 lutego 
2013 r.) dotychczas nie zostało zrealizowa-
nych, a część z nich w ogóle nie znajduje 
odzwierciedlenia w planie działań, sta-
nowiącym główne narzędzie jej wdraża-
nia i bieżącego monitoringu. Stwierdzono 
m.in., że o stopniu zaawansowania wdraża-
nia jednego z istotnych zamierzeń strategii, 
to jest opracowania planów zarządzania 
kryzysowego w gminach, nie były infor-
mowane instytucje centralne, takie jak:

 • Rada Ministrów, sprawująca zarządza-
nie kryzysowe na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

 • Minister Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji, wskazany przez KPRM jako wła-
ściwy minister działowy;

 • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, wy-
mieniane przez Ministra SWiA jako pod-
miot właściwy do ewentualnego zbierania 
danych w tym zakresie.

Należy także podkreślić, że realizacja 
niektórych przedsięwzięć określonych 
w planie działań jest niezależna od wdraża-
nia strategii, ponieważ obowiązek ich reali-
zacji wynika z przepisów prawa (np. opra-
cowanie i aktualizacja Krajowego Planu 
Zarządzania Kryzysowego). Jednocześnie 
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zapowiadane prace na rzecz wprowadze-
nia nowych regulacji dotyczących ochrony 
ludności, które w zamierzeniu strategii 
mają zawierać m.in. rozwiązania w zakresie 
uporządkowania sfery podziału kompeten-
cji w obszarze ochrony ludności, prowa-
dzone są od ponad 10 lat, a wejście w życie 
tego strategicznego dokumentu rządowe-
go nie spowodowało poprawy organizacji 
systemu ochrony ludności.

Wnioski pokontrolne
Stwierdzone we wszystkich objętych kon-
trolą jednostkach nieprawidłowości doty-
czące zarządzania kryzysowego, z uwagi 
na ich skalę i istotność świadczą o margina-
lizacji znaczenia tej problematyki przez or-
gany ustawowo zobowiązane do realizacji 
zadań z tego zakresu. 

Obecnie funkcjonujący model systemu 
obrony cywilnej kraju wciąż nie jest dosto-
sowany do aktualnych potrzeb, w tym wy-
nikających z członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej, obecnej organizacji państwa 
i stanu infrastruktury oraz potencjalnych 
zagrożeń.

W związku z powyższym NIK reko-
menduje przeprowadzenie przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
kompleksowej analizy obowiązujących 
aktów prawnych pod kątem możliwości 
integracji systemów zarządzania kryzyso-
wego i obrony cywilnej w obszarze wspól-
nych kompetencji oraz zadań, celem po-
prawy skuteczności działań.

Niezależnie od powyższego, zdaniem 
Najwyższej Izby Kontroli niezbędne jest:
1. Objęcie przez Prezesa Rady Ministrów 
szczególnym nadzorem – trwających 
od ponad 10 lat – prac nad projektem usta-
wy, która w sposób systemowy ureguluje 

kwestie ochrony ludności i obrony cywil-
nej, w szczególności dotyczące:
a) Planu Obrony Cywilnej Państwa, 
b) zwiększenia poziomu finansowania 
zadań obrony cywilnej,
c) mechanizmów zapewniających niezbęd-
ną, skuteczną koordynację działań,
d) urzędu obsługującego Szefa Obrony 
Cywilnej Kraju,
e) uprawnień Szefa Obrony Cywilnej 
Kraju w planowaniu środków finanso-
wych na obronę cywilną.
2. Podjęcie działań legislacyjnych mają-
cych na celu określenie zasad przepływu 
informacji o lokalizacjach tymczasowych 
miejsc wypoczynku z uwzględnieniem roli 
istniejących struktur zarządzania kryzy-
sowego w zakresie ochrony ludności.
3. Przeanalizowanie założeń i stanu wdra-
żania strategii „Sprawne państwo 2020” 
pod kątem celowości i możliwości konty-
nuacji jej realizacji w obecnym kształcie, 
w tym w zakresie wzmocnienia upraw-
nień koordynacyjnych ministra właściwego 
do spraw administracji publicznej.

Ponadto, wyniki kontroli wskazują na ko-
nieczność przeprowadzenia pogłębionej 
systemowej analizy, związanej z funkcjono-
waniem zarządzania kryzysowego i obrony 
cywilnej oraz podjęcia działań (w tym le-
gislacyjnych) na rzecz usprawnienia funk-
cjonowania tych obszarów, w tym:
1. Analizy związanej z organizacją zarzą-
dzania kryzysowego, a zwłaszcza:
a) przesłanek uznania sytuacji za „kryzysową”,
b) zasad okresowej aktualizacji planów 
zarządzania kryzysowego w zależności 
od rodzaju i charakteru wprowadzonych 
zmian oraz pojawiających się zagrożeń,
c) realności i funkcjonalności procedur za-
wartych w planach zarządzania kryzysowego,
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d) zasad użycia Sił Zbrojnych RP w ramach 
zarządzania kryzysowego oraz koordynacji 
ich działań,
e) wymogów dotyczących przygotowa-
nia merytorycznego dla osób realizują-
cych zadania z zakresu ochrony ludności 
dla administracji rządowej i samorządowej, 
z jednoczesnym obowiązkiem okresowego 
certyfikowania tych pracowników.
2. Wprowadzenia jednolitego systemu cy-
frowej łączności radiowej struktur zarzą-
dzania kryzysowego i służb ratowniczych 
na terenie kraju.
3. Działań mających na celu zapewnie-
nie kompletności krajowego Programu 
Doskonalenia Obrony Cywilnej oraz za-
chowania w przyszłości terminu jego 
sporządzenia umożliwiającego analizę 
treści przez Kancelarię Prezesa Rady 
Ministrów.
4. Zainicjowania kompleksowego przeglą-
du stanu zaawansowania opracowywania 
i wdrażania planów zarządzania kryzyso-
wego, który w skali Polski obejmowałby 

13 Informacja o wynikach kontroli: Ochrona ludności…, op.cit. 

wszystkie jednostki szczebla powiatowego 
oraz gminnego”13.

Należy podkreślić, że Izba przedsta-
wiła bardzo wyraźną i dokładną analizę 
kluczowych dla bezpieczeństwa każdego 
z nas zagadnień dotyczących zarządzania 
kryzysowego i obrony cywilnej. Zarówno 
władza wykonawcza, jak i ustawodawcza 
ma co najmniej dwie drogi dalszego funk-
cjonowania. Tak jak dotychczas, działanie 
na zwłokę – opartą w dużej mierze na do-
raźnych rozwiązaniach lub kompleksowe 
uregulowanie problemu ochrony ludno-
ści w Polsce i to zarówno pod względem 
prawnym, ekonomicznym, jak i organiza-
cyjnym. Na pytanie, która z opcji zostanie 
wybrana odpowie zapewne za kilka lat 
kontrola sprawdzająca.
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