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I. Dane identyfikacyjne
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Aleja Marszałka Józefa
Piłsudskiego 7/9,10-575 Olsztyn (dalej: "Urząd")

Artur Chojecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, od 9 grudnia 2015 r. (dalej:
"Wojewoda")

Planowanie i realizacja działań na okoliczność wystąpienia sytuacji kryzysowych
związanych z zatopionymi materiałami niebezpiecznymi

2016 r. ·2019 r. (I półrocze)1

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 (dalej:
"ustawa o NIK")

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

1. Agnieszka Solecka, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr LGD/83/2019 z 11 czerwca 2019 r.

2. Mariusz Gromadziński, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do
kontroli nr LGD/8212019 z 11 czerwca 2019 r.

3. Wojciech Tomczak, doradca prawny, legitymacja nr 19757.
(akta kontroli str.1-2)

1 Z uwzględnieniem dokumentów sprzed i po tym okresie, mających wpływ na ocenę podejmowanych w nim
działań.
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489.
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności
OCENA OGÓLNA W aktualnym Planie Zarządzania Kryzysowego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego z 2018 r,4 Wojewoda ujął zagrożenie związane z zaleganiem
materiałów niebezpiecznych na dnie Morza Bałtyckiego (Zalewu Wiślanego), pod
nazwą "zagrożenie linii brzegowej", ze wskazaniem jego przyczyny: "Skażenia
chemiczne powodowane bojowymi środkami trującymi, uwalniającymi się z dna
morza oraz katastrofami lub zatonięciem statków - chemikaliowców". Zachowano
tym samym spójność z Krajowym Planem Zarządzania Kryzysoweg05, natomiast
w edycji wojewódzkiego planu zarządzania kryzysoweg06 z 2016 rJ zagrożenie to
nie występowało, ponieważ nie widniało ono w KPZK.
Wojewoda prawidłowo określił zasady działania Centrum Zarządzania Kryzysowego,
sposób informowania Wojewody za jego pośrednictwem o sytuacjach kryzysowych,
w tym dotyczących "zagrożenia linii brzegowej" oraz sposób reagowania na to
zagrożenie, uwzględniający udział Sił Zbrojnych w przypadku jego wystąpienia, co
zostało uzgodnione z Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie.
Wojewoda przeprowadzał ćwiczenia, szkolenia i treningi z zakresu zarządzania
kryzysowego m.in. dotyczące zagrożeń związanych z uwolnieniem się materiałów
niebezpiecznych zalegających na dnie morza.
W badanym zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:
-Plan z 2018 r, w części dotyczącej zadań i obowiązków uczestników zarządzania

kryzysowego dla "zagrożenia linii brzegowej"8nie został poddany obowiązkowym
procedurom, tj. uzgodnieniu z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni9. Ponadto
ww. część Planu nie podlegała opiniowaniu przez Dyrektora Rządowego
Centrum Bezpieczeństwa1o, na skutek przekazania do Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji11 dwóch niejednakowa brzmiących wersji tego
Planu (papierowa i na płycie CD).

-Wojewoda nie współpracował z DUM i obsługującym go Urzędem12 w zakresie
"zagrożenia linii brzegowej". Dopiero w trakcie kontroli zwrócił się do DUM
w sprawie oceny ryzyka tego zagrożenia.

-Wojewoda opiniując Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego13 Powiatu
Braniewskiego nie rekomendował uwzględnienia w nim zagrożenia wynikającego
z zalegania materiałów niebezpiecznych na dnie Bałtyku (Zalewu Wiślanego).

Wojewoda nie w pełni realizował zalecenia MSWiA do WPZK z 2018 r"
wprowadzając w oparciu o nie zmiany dotyczące' poziomu prawdopodobieństwa
i skutku dla "zagrożenia linii brzegowej", nie realizując uwagi dotyczącej potrzeby
ponownego przeanalizowania siatki bezpieczeństwa. Niepełna realizacja zmian
w WPZK rekomendowanych przez MSWiA stwarza ryzyko zniekształcenia lub
dezaktualizacją treści ww. Planu.

3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie
opisowej,

4 Dalej: ,Plan z 2018 r.'.
5 Dalej: ,KPZK',
6 Dalej: ,WPZK',
7 Dalej: ,Plan z 2016 r.',
8 Dalej: ,procedura dla linii brzegowej'.
9 Dalej: ,DUM',
10 Dalej: ,ReB',
11 Dalej: ,MSWiA',
12 Dalej: ,UM',
13 Dalej: ,PPZK',

3



OBSZAR

Opis stanu
faktycznego

III.Opis ustalonego stanu faktycznego
1. Planowanie realizacja działań na okoliczność

wystąpienia sytuacji kryzysowych związanych
z zatopionymi materiałami niebezpiecznymi

1.1 Komórką organizacyjną właściwą w sprawach zarządzania kryzysowego
w Urzędzie był Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysoweg014 (dalej:
"Wydział BiZK"). Do zadań ww. komórki należało m.in. opracowywanie
i aktualizowanie WPZK Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W kontrolowanym
okresie Wydział BiZK opracował dwie aktualizacje WPZK obejmujące dwuletni cykl
planowania, tj. z 2016 r.15 oraz z 2018 r.16.

(akta kontroli str. 3-89, 92-100, 660-661)
Plan z 2016 r. oraz wcześniejszy, nie przewidywały zagrożeń wynikających
z zalegania materiałów niebezpiecznych na dnie Morza Bałtyckiego (Zalewu
Wiślanego).
Dyrektor Wydziału BiZK (dalej: "Dyrektor") wyjaśnił, że przyczyną tego był brak
informacji od podmiotów odpowiedzialnych za monitoring środowiska na terenie
Województwa (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Srodowiska17 w Olsztynie)
wskazującej na istnienie ww. zagrożenia. Ponadto na podstawie analizy danych
historycznych oraz własnych doświadczeń nie stwierdzono konieczności ujęcia
przedmiotowego zagrożenia w Planie z 2016 r. Wskazał także na nieujęcie ww.
zagrożenia w KPZK (edycja z 2016 r.).

(akta kontroli str. 90-97)
W Planie z 2018 r. w katalogu zagrożeń wymieniono "zagrożenie linii brzegowej"
oraz wskazano jego rodzaje, m.in.: "Skażenia chemiczne powodowane bojowymi
środkami trującymi, uwalniającymi się z dna morza oraz katastrofami lub
zatonięciem statków - chemikaliowców". Ww. Plan zawierał dla "zagrożenia linii
brzegowej" m.in. mapę zagrożenia; ocenę ryzyka poprzez wskazanie
prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia i jego skutku; zadania i obowiązki
uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa
(z uwzględnieniem podziału na cztery fazy zarządzania kryzysowego:
przygotowanie, zapobieganie, reagowanie, odbudowa); zestawienie sił i środków
planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych; zespół przedsięwzięć
oraz tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków uczestniczących w realizacji
przedsięwzięć planowych na wypadek sytuacji kryzysowych oraz procedury
reagowania kryzysowego.

(akta kontroli str. 98-184,189-190)
Ponadto ustalono, że Plan z 2018 r.:

Został przekazany do MSWiA w wersji papierowej oraz na płycie CD celem
zatwierdzenia. Wersje te nie miały jednakowej treści, tj. wersja papierowa
zawierała opis zadań i obowiązków uczestników zarządzania kryzysowego
w formie siatki bezpieczeństwa dla "zagrożenia linii brzegowej", a wersja na
płycie CD ww. procedury nie zawierała. Ze złożonych przez Dyrektora RCB

14Zarządzenie nr 232 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 września 2012 r. w sprawie ustalenia
Regulaminu Organizacyjnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olszynie.
Zarządzenie Nr 277 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ustalenia
Regulaminu Organizacyjnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

15 Zatwierdzony przez MSWiA 14 czerwca 2016 r.
16 Zatwierdzony przez MSWiA 10 sierpnia 2018 r.
17 Dalej: ,WIOS'.
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wyjaśnień wynika, że opiniowany przez niego w trybie art. 14 ust. 4 ustawy z
dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym18 (dalej: "ustawa ZK"), Plan
nie zawierał ww. procedury. Przekazanie Dyrektorowi ReB Planu w wersji
elektronicznej potwierdziło MSWiA.

(akta kontroli str. 98-295)
W tabeli ujętej na stronie 60 Planu, tworzącej zamkniętą całość, przedstawiono
zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa. Nie ujęto w niej DUM oraz przypisanych mu ról w zarządzaniu
kryzysowym, które zgodnie z procedurą dla linii brzegowej brzmią: wiodąca19

oraz wspomagająca20. Ponadto zgodnie z treścią ww. tabeli jednostki
samorządu terytorialnego (dalej: "JST") pełnią rolę wiodącą w fazie
przygotowania, zaś zgodnie z ww. procedurą - wspomagającą.
Kierownik Oddziału Bezpieczeństwa Powszechnego i Zaopatrzenia w Wydziale
BiZK (dalej: "Kierownik oddziału") wyjaśnił, że współpraca z DUM jest
marginalna i nie było podstaw do jego ujmowania w tabeli na stronie 60 Planu
z 2018 r. Wskazanie wszystkich uczestników w ww. tabeli dla "zagrożenia linii
brzegowej" wiązałoby się z ujęciem w niej 40 podmiotów.
Inspektor wojewódzki ds. monitorowania zagrożeń i planowania cywilnego
w Oddziale Bezpieczeństwa Powszechnego i Zaopatrzenia w Wydziale BiZK
(dalej: "Inspektor wojewódzki") wyjaśniła, że przyczyną tego był brak
współpracy z DUM, a najważniejsze było ujęcie w tabeli na stronie 60
podmiotów wiodących w każdej fazie zarządzania kryzysowego.
Ponadto Kierownik Oddziału oraz Inspektor wojewódzki zeznali, że w Planie
z 2018 r. podobna sytuacja wystąpiła także w przypadku innych zagrożeń
w nim wskazanych. MSWiA w piśmie zatwierdzającym Plan z 2018 r. zwracał
uwagę na potrzebę ponownego przeanalizowania siatki bezpieczeństwa, w tym
wskazania w niej podmiotu wiodącego dla każdego zagrożenia we wszystkich
fazach zarządzania kryzysowego, co jak zeznali, zostanie wykonane przy
kolejnej aktualizacji WPZK.
Ww. tabela nie zawierała informacji o podmiocie wiodącym m.in. dla zagrożenia
"silne wiatry" (faza: odbudowy) oraz "pożary" (faza: zapobiegania i odbudowy).

(akta kontroli str. 98-190, 219-279, 296-323, 334-323, 342-357)
Nie został uzgodniony z DUM, który nie wiedział, że kierowana przez niego
jednostka jest uczestnikiem zarządzania kryzysowego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

(akta kontroli str. 98-184, 219-279, 296-323)
1.2 Wojewoda powołał wojewódzki zespół zarządzania kryzysoweg021 (dalej:
"Zespół ZK"), wskazał jego skład, zadania, organizację, siedzibę, a także
częstotliwość i rodzaj spotkań (planowo/doraźnie) oraz dokument określający
terminy i tematy spotkań, tj. Roczny Plan Pracy (dalej: "RPP") zatwierdzany przez
Wojewodę (Dyrektora Wydziału BiZK z upoważnienia Wojewody).

(akta kontroli str. 324-357)
Stały skład Zespołu ZK tworzyli przedstawiciele podmiotów odpowiedzialnych za
przeciwdziałanie i zwalczanie zagrożeń na lądzie (linii brzegowej), wynikających
z zalegania materiałów niebezpiecznych na wodach morskich (m.in. Szef

18 Dz. U. z 2019 L, pOZ. 1398.
19 W fazie przygotowania i zapobiegania.
20 W fazie reagowania i odbudowy.
21 Zarządzenie nr 227 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 października 2013 L W sprawie powołania
Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
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Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej). Pozostali przedstawiciele, niebędący stałymi
członkami, mogli być doraźnie włączani w jego prace, w tym kierownicy organów
niezespolonej administracji rządowej (np. Urzędu Morskiego) oraz inne podmioty
mogące udzielić pomocy (np. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa22).
W latach 2016 r. - 2019 r. (I półrocze) zgodnie z RPP planowano, że Zespół ZK
zbierze się 15 razy23.W tym okresie odbyło się 13 planowanych spotkań24oraz 19
narad25zorganizowanych w trybie doraźnym.
W spotkaniach Zespołu ZK nie brali udziału przedstawiciele UM i SAR,
a podejmowane tematy nie dotyczyły zagrożenia wynikającego z zalegania
materiałów niebezpiecznych na dnie Morza Bałtyckiego (Zalewu Wiślanego),
z wyjątkiem posiedzenia dotyczącego opiniowania Planu z 2018 r.

(akta kontroli str. 324-374)
Dyrektor wyjaśnił, że aktualny skład Zespołu ZK jest optymalny. Doraźny udział
przedstawicieli UM i SAR w jego składzie powinien wynikać z zaplanowanego na
posiedzenie Zespołu ZK tematu lub zdarzenia związanego z zagrożeniem
wynikającym z zalegania materiałów niebezpiecznych na dnie Zalewu Wiślanego.
Ponadto wskazał, że brak ww. zdarzeń przemawiał za odstąpieniem od doraźnego
włączania przedstawicieli UM i SAR w prace Zespołu ZK oraz podejmowania przez
ten Zespół tematu zagrożenia wynikającego z zalegania materiałów
niebezpiecznych na dnie Morza Bałtyckiego (Zalewu Wiślanego).

(akta kontroli str. 334-357)
1.3 W okresie objętym kontrolą Wojewoda sporządził dwie aktualizacje raportu
cząstkowego (dalej: "Raport") na cele sporządzenia Raportu o zagrożeniach
bezpieczeństwa narodowego, tj. w 2016 r.; oraz aktualnie obowiązujący, we
wrześniu 2018 r. Zgodnie z § 4 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
30 kwietnia 2010 r. w sprawie Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa
narodowego26, Raport powinien zawierać wskazanie najważniejszych zagrożeń
i skutków ich wystąpienia. W ww. katalogu nie ujęto zagrożenia związanego
z uwalnianiem się materiałów niebezpiecznych z dna Morza Bałtyckiego (Zalewu
Wiślanego).
Dyrektor wyjaśnił, że w trakcie procesu aktualizacji Raport przekazywany był do
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie, celem naniesienia
niezbędnych korekt i uzupełnień. W edycji Raportu z 2016 r. i 2018 r. WIOŚ nie
zgłosił konieczności ujęcia w Raporcie zagrożenia wynikającego z zalegania
materiałów niebezpiecznych na dnie Morza Bałtyckiego (Zalewu Wiślanego).

(akta kontroli str. 375-400)
1.4 W Planie z 2018 r. wskazano zagrożenie wynikające z zalegania materiałów
niebezpiecznych na dnie Morza Bałtyckiego (Zalewu Wiślanego), nie zostało ono
natomiast wymienione w Raporcie z 2018 r., którzy zgodnie z art. 5a usl. 1 ustawy
ZK sporządzony jest na potrzeby KPZK. Również Zespół ZK nie podejmował na
posiedzeniach tematu badanego w ramach niniejszej kontroli zagrożenia. Zadania
zrealizowane przez Wydział BiZK polegały na opracowaniu Planu z 2018 r.
w kształcie zatwierdzonym przez MSWiA oraz wprowadzaniu w nim zmian, w tym
dotyczących badanego zagrożenia.

(akta kontroli str. 4-89, 98-190, 324-400, 498-592)

22 Dalej: ,SAR'.
23 W 2016 r.- cztery, w 2017 r. - cztery, w 2018 r. - pięć, w 2019 r. (I półrocze) - dwa.
24 W 2016 r. - cztery, w 2017 r. - cztery, w 2018 r. - trzy (połączono cztery planowane posiedzenia w dwa),
w 2019 r. (I półrocze) - dwa.
25 W 2016 r. - sześć, w 2017 r. - sześć, w 2018 r. - sześć, w 2019 r. (I półrocze) - jeden raz.
26 Dz. U. z 2010 r. Nr 83 poz. 540.
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Dyrektor wyjaśnił, że szczegółowa analiza zagrożeń związanych z tematyką
skażenia chemicznego na morzu spowodowanego zalegającą w obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej bronią i amunicją chemiczną oraz wrakami
statków z paliwem w tym zakresie nie była prowadzona, a potencjalne
przedmiotowe skażenie liczącej 33,5 kilometrów linii brzegowej Województwa
Warmińsko-Mazurskiego jest znikome. Początkowa analiza zagrożeń linii brzegowej
na terenie Zalewu Wiślanego została rozpoczęta w 2016 r. po opracowaniu przez
Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej dokumentu: "Kierunki rozwoju
Państwowej Straży Pożarnej w związku z zagrożeniami chemiczno-ekologicznymi
na linii brzegowej". Z Planów Operacyjnych Zabezpieczenia Brzegu Morskiego
Powiatu Elbląskiego i Braniewskiego, opracowanych przez Państwową Straż
Pożarną (dalej: "PSP"), które nie zawierały w treści odniesienia do zagrożeń
chemiczno-ekologicznych wynikających z zalegających na dnie Zalewu Wiślanego
materiałów niebezpiecznych. Jako przyczynę ujęcia w Planie z 2018 r. "zagrożenia
linii brzegowej", była potrzeba zredagowania go zgodnie z Wytycznymi do
wojewódzkich planów zarządzania kryzysoweg027 (dalej: "Wytyczne"), które
nakazują wykorzystanie katalogu zagrożeń wskazanego w KPZK. Mając na uwadze
powyższe, uwzględniając analizę ryzyka, dane historyczne, położenie Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, ujęto w tym Planie "zagrożenie linii brzegowej".
Dyrektor przywołał także treść pisma otrzymanego z WIOS w odpowiedzi na
zapytanie skierowane 10 kwietnia 2019 r. Ww. podmiot wskazał, że nie posiada
zgłoszeń dotyczących zatopień na terenie Zalewu Wiślanego broni i amunicji
chemicznej oraz wraków statków, a z dostępnej literatury wynika, że najbliżej od ww.
terenu broń chemiczna została zlokalizowana w rejonie Głębi Gdańskiej. WIOS
wskazał także, że nie wykonywał analizy w zakresie przedmiotowego zagrożenia.

(akta kontroli str. 375-424)
Dyrektor przedłożył ponadto pismo DUM przekazane Wojewodzie w odpowiedzi na
zapytanie skierowane 27 czerwca 2019 r. DUM wyjaśnił, że nie dysponuje
potwierdzonymi informacjami dotyczącymi zidentyfikowanych zagrożeń związanych
z bojowymi środkami trującymi w postaci broni i amunicji chemicznej zalegającymi
w basenie Zalewu Wiślanego, wrakami statków, w tym z paliwem lub samego
paliwa, zgromadzonych w pojemnikach. Nie potwierdziły tego również wykonane
w 2011 r. pomiary hydrograficzne dna morskiego wybranego fragmentu akwenu
Zalewu Wiślanego. DUM zaznaczył, że ze względu na bardzo intensywne działania
wojenne prowadzone w rejonie Zalewu Wiślanego w okresie II wojny światowej,
można spodziewać się licznych przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych
zalegających w mulistych osadach basenu Zalewu Wiślanego oraz rejonu Mierzei
Wiślanej. Dyrektor na bazie informacji przekazanych mu przez DUM wyjaśnił, że
prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia, w katalogu zagrożeń WPZK, powinno
zostać określone jako rzadkie28, tj. poziom drugi w pięciostopniowej skali, gdzie
poziom pierwszy wyraża najniższy stopień prawdopodobieństwa.

(akta kontroli str. 306-311)
Zarówno Wydział BiZK, jak i Zespół ZK nie współpracowały okresie objętym kontrolą
z DUM w zakresie badanego zagrożenia, w tym nie wykonywały obowiązku
wynikającego z KPZK, który nakazuje Wojewodzie współpracę z UM w zakresie
tworzenia i doskonalenia systemu działania kryzysowego w przypadku katastrof

27 Zarządzenie Nr 16 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie
wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego (Dz. Urz. MSWiA z 2017 r. poz. 17).
28 ,Nie oczekuje się, że się może zdarzyć i/lub nie jest w ogóle udokumentowana nie istnieje w przekazach ludzi
i/lub zdarzenia nie wystąpiły w podobnych organizacjach, urządzeniach, społecznościach i/lub istnieje mala
szansa, powód, czy też inne okoliczności aby zdarzenia mogły wystąpić. Mogą one wystąpić raz na sto la!.',
żródlo: Plan z 2018 r., str. 47.
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morskich (KPZK z 2017 r., Część A, str. 73). W przypadku Wydziału BiZK,
wyjątkiem było skierowanie do DUM pismem z dnia 27 czerwca 2019 r. prośby
o udzielenie informacji o zidentyfikowanych przez ten Urząd zagrożeniach
związanych z zalegającymi bojowymi środkami trującymi w postaci broni i amunicji
chemicznej oraz zalegającymi wrakami statków, w tym z paliwem, czy samego
paliwa zgromadzonego w pojemnikach, wraz ze wskazaniem rejonów ich
nagromadzenia.

(akta kontroli str. 219-279, 296-374)
1.5 Plan z 2018 r. zgodnie z Arkuszem zmian i uzupełnień był zmieniany
czterokrotnie: w zakresie podstaw prawnych, w tym aktów prawnych wydanych
przez Wojewodę; procedur reagowania; katalogu zagrożeń (dodatnie zdarzeń ze
zwierzętami dziko żyjącymi).

(akta kontroli str. 98-190)
Dyrektor wyjaśnił, że zmiany wynikały ze stałego monitorowania zagrożeń oraz
analiz prowadzonych zgodnie z art. 14 ust. 6 pkt 2 ustawy ZK. Ww. Ponadto
wskazał, że Plan nie był zmieniany w przedmiocie "zagrożenia linii brzegowej",
z wyjątkiem podstaw prawnych, które odnosiły się do tego zagrożenia.

(akta kontroli str. 425-426)
Analiza treści Planu z 2018 r. wykazała, że po zatwierdzeniu przez MSWiA
zmieniono go w części dotyczącej29 poziomu prawdopodobieństwa30 i skutku31

wystąpienia zdarzenia dla "zagrożenia linii brzegowej". Wartości po zmianach
brzmiały: prawdopodobieństwo - możliwe, skutek - duży. Zmiany te nie były
przekazywane do MSWiA celem zatwierdzenia oraz nie zostały wykazane w Planie
z 2018 r. w Arkuszu zmian i uzupełnień.

(akta kontroli str. 98-190)
Dyrektor wyjaśnił, że pismo z 10 sierpnia 2018 r. MSWiA przekazujące zatwierdzony
Plan z 2018 r. zawierało uwagę dotyczącą określonego w tabeli oceny ryzyka
poziomu skutku i prawdopodobieństwa dla "zagrożenia linii brzegowej". Na
podstawie ww. zaleceń, w tym uwagi ujętej w ww. piśmie z MSWiA dotyczącej
potrzeby dokonania ponownej analizy ryzyka, zmiany te zostały naniesione przez
pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. monitorowania zagrożeń i planowania
cywilnego i nie wymagały ponownego zatwierdzania przez MSWiA, gdyż zgodnie
z ustawą ZK, cykl planowania wynosi dwa lata i to jest czasookres, w którym MSWiA
zatwierdza aktualizacje WPZK.

(akta kontroli str. 98-100, 296-305)
Kierownik Oddziału wyjaśnił, że istotne zmiany w WPZK konsultowane są
z Dyrektorem przy współpracy z innymi komórkami Wydziału BiZK, zaś zmiany
techniczne, w tym dotyczące procedur i jej doszczegóławiania realizuje
samodzielnie Inspektor wojewódzki.

(akta kontroli str. 219-221)
MSWiA informował Wojewodę pismem z 20 grudnia 2013 r. (znak: DZKiSPR-WPC-
540-237/2013) oraz z 25 kwietnia 2017 r. (znak: DOLiZK-ZK-5411-1/2017), że
zatwierdzenia przez Ministra nie wymagają zmiany niemające zasadniczego
znaczenia dla treści dokumentu (np. zmiany redakcyjne) dokonywane pomiędzy
kolejnymi aktualizacjami wynikającymi z ustawy, a oceny charakteru zmian dokonuje
Zespół ZK lub jego przewodniczący.

(akta kontroli str. 342-357)

29 Pomiędzy matrycą ryzyka na stronie 49 a tabelą oceny ryzyka na stronie 53.
30 Prawdopodobne/średnie.
31 Średni/duży.

8



1.6 Ostatnio zatwierdzone przez Wojewodę (w 2016 r.) PPZK Powiatu Elbląskiego32
i Braniewskiego33 nie zawierały zagrożenia wynikającego z zalegania materiałów
niebezpiecznych na dnie Morza Bałtyckiego (Zalewu Wiślanego). Wojewoda
opiniując ww. Plany, nie zalecał ujęcia w nich ww. zagrożenia. Zatwierdzone w 2016
r. PPZK Powiatu Elbląskiego i Braniewskiego były spójne z wówczas
obowiązującymi wojewódzkim Planem z 2016 r. i KPZK w zakresie przedmiotowego
zagrożenia, tj. żaden z ww. planów zarządzania kryzysowego nie przewidywał tego
zagrożenia.
Dyrektor wyjaśnił, że nie rekomendował w ramach opiniowania ww. PPZK ujęcia
zagrożenia linii brzegowej z uwagi na jego brak w Planie z 2016 r. na poziomie
województwa oraz w ówcześnie obowiązującym KPZK.

(akta kontroli str, 90-97, 296-305, 427-434,438-459)
Z uwagi na upływ dwuletniego cyklu planowania zarządzania kryzysowego ujętego
w ww. PPZK, Wojewoda monitował w sprawie ich aktualizacji tj. pismem
z 18 września 2018 r. oraz z 13 czerwca 2019 r. do Starosty Braniewskiego oraz
pismem z 13 czerwca 2019 r. do Starosty Elbląskiego.

(akta kontroli str. 435-436, 460-461, 465)
Starosta Elbląski przekazał pismem z 18 czerwca 2019 r. Wojewodzie informację,
że jest na etapie uzgadniania PPZK, który przewiduje przekazać niezwłocznie do
opiniowania i zatwierdzenia, nie póżniej niż do końca sierpnia 2019 r.

(akta kontroli str. 437)
Starosta Braniewski w marcu 2019 r. przekazał PPZK, który nie został zatwierdzony
przez Wojewodę i odesłany pismem z 25 kwietnia 2019 r. zawierającym zalecenia
do tego Planu. Przedstawiony do zaopiniowania ww. PPKZ nie uwzględniał
zagrożenia wynikającego z zalegania materiałów niebezpiecznych na dnie Morza
Bałtyckiego (Zalewu Wiślanego), a zalecenia przekazane przez Wojewodę nie
wskazywały na potrzebę jego ujęcia.

(akta kontroli str. 462-464, 467-497)
1.7 W Urzędzie utworzono Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (dalej: "Centrum ZK")34.Plany z 2016 r. i 2018 r.
zawierały szczegółowe procedury pracy Centrum ZK. Jego obsługę zapewniał
Wydział BiZK. Do zadań ww. Centrum należało m.in. pełnienie całodobowego
dyżuru, w oparciu o procedury zawarte w WPZK, w celu zapewnienia przepływu
informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.

(akta kontroli str. 4-89, 98-184, 498-592)
1.8 Wojewoda zarządził, organizował i prowadził szkolenia, ćwiczenia i treningi,
które dotyczyły materiałów niebezpiecznych na wodach morskich. Łącznie w okresie
objętym kontrolą Wydział BiZK zorganizował i uczestniczył w 29 szkoleniach,
ćwiczeniach i treningach procedur zarządzania kryzysowego o tematyce pośrednio
albo bezpośrednio związanej z uwolnieniem się substancji niebezpiecznych na
morzu z negatywnym skutkiem dla linii brzegowej.

(akta kontroli str. 593-647)

32 Zatwierdzony przez Wojewodę 241istopada 2016 L

33 Zatwierdzony przez Wojewodę 111111kwartał 2016 r.
34 Zarządzenie nr 232 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 września 2012 L W sprawie ustalenia
Regulaminu Organizacyjnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olszynie.
Zarządzenia Nr 277 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 października 2017 L W sprawie ustalenia
Regulaminu Organizacyjnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
Zarządzenia nr 8 z dnia 24 lutego 2015 L, nr 17 z dnia 31 marca 2016 L, nr 6 z dnia 16 marca 2017 L, nr 40
z dnia 8 grudnia 2017 L, nr 10 z dnia 7 maja 2018 r. Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2018 L W sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
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1.9 Zgodnie z § 4 pkt 2 lit. a) i c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia
2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu
oraz właściwości organów w tych sprawach35 organem dokonującym analizy
skażenia na morzu i oceny sytuacji wynikającej ze zdarzenia jest DUM, natomiast
na lądzie organy i jednostki organizacyjne nadzorowane przez Wojewodę. Centrum
ZK zgodnie z ustawą ZK (art. 16 ust. 2 pkt 3) zostało zobowiązane do nadzoru nad
systemem wykrywania i alarmowania (dalej: "System"), w tym w zakresie skażeń
chemicznych. System określał podmioty odpowiedzialne za wykrywanie skażeń na
poziomie gminy, powiatu i województwa; odbiorców informacji przez nie
przekazywanych oraz obowiązek dalszego ich przekazywania określonym
podmiotom, z uwzględnieniem wszystkich szczebli administracji terytorialnej (gmina,
powiat, województwo, poziom centralny). Zgodnie z Planem z 2018 r. centralnym
punktem Systemu jest Centrum ZK. Tryb informowania Wojewody o zdarzeniach
kryzysowych występujących na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego
określono w Zarządzeniu nr 313 oraz wcześniej obowiązującym Zarządzeniu nr
26436. Zgodnie z ich treścią, informowanie Wojewody o zdarzeniach kryzysowych
odbywa się za pośrednictwem Centrum ZK, a każdy podmiot wymieniony w ww.
zarządzeniu ma obowiązek do przekazania takiej informacji, w tym DUM, który
zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu
organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu3?, gdy istnieje
możliwość zanieczyszczenia brzegu morskiego lub zagrożenia życia lub zdrowia
ludności w rejonie nadmorskim, ma obowiązek powiadomić o tym niezwłocznie
właściwego wojewodę. Zgodnie z Planem z 2018 r. (SPO-8) dyżurny Centrum ZK
jest odpowiedzialny za dystrybucję wpływających informacji, co czyni natychmiast.
Zgodnie z siatką bezpieczeństwa w przypadku "zagrożenia linii brzegowej"
podmiotem wiodącym38 w fazie reagowania jest Komenda Województwa
Państwowej Straży Pożarnej. Decyzję o skierowaniu jednostki podejmuje Dyżurny
Operacyjny Stanowiska Kierownika Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP na
podstawie analizy przyjętego zgłoszenia. Czas formownia pododdziałów
specjalistycznych jest zależny od wariantu gotowości (A, B, C) i rodzaju kompanii
(Warmińsko-Mazurska Brygada Odwodowa, Centralny Odwód Operacyjny) i wynosi
zależnie od rodzaju: niezwłocznie, 30 minut, 120 minut, 180 minut. Uprawnionym do
dysponowania oddziałami i pododdziałami Warmińsko-Mazurskiej Brygady
Odwodowej jest Komendant Wojewódzki PSP i Dowódca Brygady.
Powiadomieni przez Centrum ZK Wydział BiZK oraz Wojewódzki Sztab Wojskowy
są obowiązani do bieżącego monitorowania sytuacji celem określenia potencjalnej
możliwości użycia pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych. Ponadto wniosek w tej
sprawie może pochodzić od wójta (burmistrz, prezydent) lub starosty. Wniosek
przekazuje Wydział BiZK lub Centrum ZK do Wojewody, a ten za pośrednictwem
Centrum ZK do Ministra Obrony Narodowej.

(akta kontroli str. 98-190, 648-657)
1.10 Wojewoda uzgodnił przewidziany w Planie z 2018 r. udział oddziałów Sił
Zbrojnych w zarządzaniu kryzysowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie, zgodnie

35 Dz. U. z 2013 r. poz. 96.
36 Zarządzenie nr 313 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. oraz Zarządzenie nr 264
z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie trybu informowania Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zdarzeniach
kryzysowych występujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
37 Dz. U. z 2017 r. poz. 1631.
38 Uprawnienia do kierowaniem działaniami wszystkich sil i środków bezpośrednio zaangażowanych w akcję
ratowniczą.
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Stwierdzone
nieprawidłowości

z § 4 pkt 4 lit. d) rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień39.

(akta kontroli str. 172-173, 183)
1.11 W okresie objętym kontrolą do Centrum ZK nie wpłynęły żadne zgłoszenia
dotyczące wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych materiałami
niebezpiecznymi na wodach morskich (Zalewu Wiślanego), w obszarze
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

(akta kontroli str. 658-659)
1.12 Plan z 2018 r. zawierał zasady informowania ludności o zagrożeniach
i sposobach postępowania na wypadek ich wystąpienia. Przewidziano użycie syren
PSP, innych urządzeń nagłaśniających, wykorzystanie Regionalnego Systemu
Ostrzegania i mass mediów (radio, telewizja).

(akta kontroli str. 98-190)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W trakcie procedury zatwierdzania Planu z 2018 r. Wojewoda przekazał do
MSWiA ww. Plan w wersji papierowej i na płycie CD, które nie były tożsame:
wersja papierowa zawierała procedurę dla linii brzegowej, której nie było na
płycie CD.
Kierownik Oddziału zeznał, że procedura dla "zagrożenia linii brzegowej"
była opracowywana przez Inspektora Wojewódzkiego w lutym 2017 r. oraz
że Plan z 2018 r. był przygotowywany przez Inspektora Wojewódzkiego do
przekazania do MSWiA celem zatwierdzenia. Przed wysyłką Kierownik
Oddziału zapoznał się z treścią Planu, ale nie pamiętał, czy zawierał
wówczas ww. procedurę.
Inspektor Wojewódzki zeznała, że bezpośrednio przed zapakowaniem Planu
z 2018 r. do koperty, co czyniła osobiście, ostatni raz zapoznała się z jego
treścią, a następnie przekazała ww. Plan do kancelarii Urzędu. Wersja
papierowa ww. Planu zawierała procedurę dla linii brzegowej. Nie pamiętała
czy również zawierała ją wersja na płycie CD.
NIK otrzymała40 od MSWiA zatwierdzoną wersję Planu z 2018 r. MSWiA
wskazał, że jest to jedyna wersja tego Planu jaką posiada oraz, że jest to
wersja otrzymana od Wojewody na płycie CD, gdyż wersję papierową
odesłano nadawcy, bez powielania jej treści. Zdaniem NIK w związku
z faktem, iż Plan z 2018 r. przesłany przez MSWiA nie zawierał procedury
dla linii brzegowej, zatem ww. Plan przekazany przez Wojewodę na płycie
CD do zatwierdzenia, również tej procedury nie mógł zawierać.
Skutkiem ww. działania było przekazanie przez MSWiA Dyrektorowi RCB do
opiniowania w trybie art. 14 ust. 4 ustawy ZK Planu z 2018 r. w wersji, która
nie zawierała procedury dla linii brzegowej.

(akta kontroli str. 98-295)
2. Plan z 2018 r. mimo obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 5 ustawy ZK, nie

został uzgodniony z DUM, w zakresie dotyczącym wykorzystania UM przy
realizacji przedsięwzięć określonych w Planie.
Dyrektor Wydziału BiZK wyjaśnił, że Plan z 2018 r. nie zakłada
wykorzystania UM jako właściwego do realizacji przedsięwzięć związanych
z "zagrożeniem linii brzegowej" na poziomie Wojewody, a jedynie ujmuje

39 Dz. U. z 2019 r. poz. 74,
40 W trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. n ustawy o NIK.
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zadania statutowe tego podmiotu. Ponadto WPZK podlega uzgodnieniu
z podmiotami funkcjonującymi obszarowo i strukturalnie na terenie
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z uwzględnieniem planowania
wykorzystania podmiotów do realizacji przedsięwzięć ujętych w planie. UM
na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego posiada jednostki
organizacyjne jedynie w postaci kapitanatów i bosmanatów portów
i realizuje zadania własne, niezależnie od Wojewody.
Wacenie NIK art. 5 ust. 5 ustawy ZK nie przewiduje wyjątku przywołanego
w wyjaśnieniach. Równocześnie MSWiA w piśmie z 10 sierpnia 2018 r.
zatwierdzającym Plan z 2018 r. wskazywał na potrzebę potwierdzenia
w WPZK uzgodnień ze wszystkimi kierownikami jednostek organizacyjnych,
planowanych do wykorzystania przy realizacji określonych w Planie zadań.
Ponadto, wskazanie roli DUM poprzez przywołanie statutowych zadań UM
świadczy o planowaniu wykorzystania tego podmiotu w zakresie jego
statutowych obowiązków.
Skutkiem ww. zaniechania było odebranie DUM możliwości wypowiedzenia
w kwestii jego uczestnictwa w zarządzaniu kryzysowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego oraz co do przypisanych mu ról i zadań. NIK
zauważa również, że brak wiedzy DUM, że jest uczestnikiem w procesie
zarządzania kryzysowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
potwierdzona pismem z 9 lipca 2019 r., uniemożliwia temu organowi
realizację obowiązku zgłaszania zmian do Planu z 2018 r.

(akta kontroli str. 98-184, 219-279, 296-323)
3. Wojewoda przekazując pismem z 25 kwietnia 2019 r. Staroście

Braniewskiemu niezatwierdzoną aktualizację PPZK wraz z zaleceniami, nie
wskazał na potrzebę ujęcia w nim zagrożenia wynikającego z zalegania
materiałów niebezpiecznych na dnie Morza Bałtyckiego (Zalewu Wiślanego).
Skutkiem tego działania było przekazanie Staroście Braniewskiemu niepełnej
informacji o niezbędnych korektach jakie musi on wprowadzić do PPZK; oraz
odsunięcie w czasie chwili, w której Plan ten będzie mógł zostać
zatwierdzony, z uwagi potrzebę wprowadzenia ww. zmian
Dyrektor wyjaśnił, że niezatwierdzony PPZK Powiatu Braniewskiego został
odesłany do Starosty Braniewskiego bez powielania treści i nie może
odpowiedzieć, czy zawierał w katalogu ww. zagrożenie. Zastrzegł, że do
kolejnej przesłanej przez Starostę Braniewskiego aktualizacji PPZK zostanie
wystosowana rekomendacja ujęcia ww. zagrożenia, jeśli takowe nie będzie
wskazane.
NIK otrzymał41 od Starosty Braniewskiego wersję PPZK przekazaną w marcu
2019 r. Wojewodzie do opiniowania. W ww. Planie nie wymieniono
zagrożenia związanego z zaleganiem materiałów niebezpiecznych na dnie
Morza Bałtyckiego (Zalewu Wiślanego). Wacenie NIK planowanie działań
w ramach poszczególnych szczebli administracji publicznej nie może
odbywać się w sposób autonomiczny. Plany zarządzania kryzysowego
powinny być ze sobą spójne co do celów działania. Z tego względu ustawa
ZK przewiduje mechanizm planowania na podstawie dokumentów
wyjściowych (m.in. Wytyczne, Raporty) dzięki którym organy zarządzania
kryzysowego mają możliwość wpływania na zawartość planów
sporządzanych na niższym szczeblu, a to powinno zapewnić spójność
poszczególnych planów oraz ujednolicenie celów działania i zasobów, które
służą do ich osiągnięcia.

41 W trybie art. 29 ust. 1 pkt 21it. f) ustawy o NIK.
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(akta kontroli str. 98-190, 296-305, 438-497)

4. Wojewoda w okresie objętym kontrolą nie współpracował z DUM w zakresie
zagrożenia wynikającego z zalegania materiałów niebezpiecznych na dnie
Morza Bałtyckiego (Zalewu Wiślanego), w tym nie wykonywał obowiązku
wynikającego z KPZK, który nakazuje Wojewodzie współpracę z UM
w zakresie tworzenia i doskonalenia systemu działania kryzysowego
w przypadku katastrof morskich (KPZK z 2017 r., Część A, str. 73).
Dyrektor wyjaśnił, że Wojewoda współpracuje z UM w zakresie tworzenia
i doskonalenia systemu działania kryzysowego w przypadku wystąpienia
katastrof morskich. Ponadto Urząd współdziałał z UM w ramach ćwiczenia
Driver 2016 w zakresie doskonalenia systemu zarządzania kryzysowego.
Jednocześnie wskazał, że zasady współpracy, o której mowa w KPZK
określa Krajowy Plan sporządzony na zasadach i w przedmiocie opisanych
w § 8 i w § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2017 r.
w sprawie sposobu organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na
morzu, który to plan Wojewodzie nie został udostępniony. Ponadto zapisy
KPZK nie stanowią dla Wojewody żródła obowiązku.
NIK zauważa, że zgodnie z wymogiem § 8 ust. 2 pkt 4 i 5 cytowanego
rozporządzenia, Krajowy Plan musi zawierać m.in. zadania dla jednostek
współdziałających z SAR w akcjach zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń
na morzu oraz określenie jednostek współdziałających w ich zwalczaniu.
Ponadto zgodnie z § 20 tego rozporządzenia, do czasu sporządzenia
Krajowego Planu, obowiązuje jego wcześniejsza wersja42, a ta nie
regulowała kwestionowanych obowiązków. Ponadto NIK zwraca uwagę, że
przepis art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy ZK nakazuje ująć w planach
zarządzania kryzysowego ich uczestników wraz z przypisanymi im
zadaniami i obowiązkami. Udział uczestnika oraz jego zadania i obowiązki są
uzgadniane z nim w trybie art. 5 ust. 5 ww. ustawy. Zatem wskazanie
Wojewody w KPZK i przypisanie mu określonego obowiązku ma oparcie
w ustawie ZK i jest on wymagalny.

(akta kontroli str. 219-279, 296-374)

IV. Uwagi i wnioski
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski
o podjęcie przez Wojewodę działań mających na celu:

Wnioski 1) uzgodnienie WPZK z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni;
2) przekazanie do zatwierdzenia przez MSWiA WPZK zaktualizowanego

o ustalenia wynikające z uzgodnień jego treści z DUM;
3) ujęcie w PPZK Powiatu Braniewskiego zagrożenia wynikającego z zalegania

materiałów niebezpiecznych na dnie Morza Bałtyckiego (Zalewu Wiślanego).

Uwagi Najwyższa Izba Kontroli nie sfomułowała uwag.

42 Sporządzona i zatwierdzona na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie
organizacji i sposobu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu (Dz. U. z 2015 r. poz. 358).
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Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie

wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

v. Pozostałe informacje i pouczenia
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się
do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli,
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia
tych działań.
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Gdańsk, 1 sierpnia 2019 r.

Kontroler
Mariusz Gromadziński

Starszy inspektor kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor
Ewa Jasiurska-Kluczek

f-f f-f

podpis podpis

Zmian w wystąpieniu pokontrolnym dokonał:

Dyrektor Delegatury
Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku

Ewa Jasiurska-Kluczek

JJ~?~.~..~ ..~
podpis
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