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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/039 – Ochrona ludności w ramach zarządzania kryzysowego i obrony 
cywilnej. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Kontrolerzy 1. Maciej Sterczała, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LPO/101/2017 z 30 czerwca 2017 r. 

2. Bartosz Tomczyk, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr LPO/127/2017 z 1 sierpnia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy Stare Miasto, ul. Główna 16b, 62-571 Stare Miasto (dalej: Urząd) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Ryszard Nawrocki, Wójt Gminy Stare Miasto1 (dalej: Wójt). 

II. Ocena kontrolowanej działalności2  

W latach 2015-2017 (do 5 września) Urząd nie był dostatecznie przygotowany pod 
względem prawno-organizacyjnym do właściwego wykonywania działań w zakresie 
ochrony ludności w ramach zarządzania kryzysowego. Przyczyną tego był przede 
wszystkim nieaktualny, sporządzony w 2008 r., Plan Reagowania Kryzysowego 
Gminy Stare Miasto, który we wskazanym wyżej okresie nadal stanowił główny 
dokument planistyczny w zakresie zarządzania kryzysowego. Obowiązujące wymogi 
prawne spełniał dopiero wprowadzony 6 września 2017 r. Plan Zarządzania 
Kryzysowego Gminy Stare Miasto. 

W trakcie przeprowadzonego podczas kontroli NIK tzw. epizodu praktycznego, 
mającego formę poddanej oględzinom gry decyzyjnej prowadzonej w symulowanej 
sytuacji kryzysowej3, postępowanie organów Gminy było prawidłowe, choć 
nie dokonano adekwatnej do skali zagrożenia analizy możliwego przebiegu 
i konsekwencji dla Gminy takiej sytuacji kryzysowej z uwagi na nieprzygotowanie 
takiej analizy na etapie opracowywania ww. Planu. 

Urząd był właściwie przygotowany organizacyjnie do realizowania zadań obrony 
cywilnej w zakresie identyfikacji potencjalnych zagrożeń oraz przewidywanych 
działań niezbędnych do ich usuwania. Stwierdzono natomiast opóźnienie 
i niewystarczający zakres uzgodnień Planu Obrony Cywilnej oraz brak wieloletniego 
planu działania w zakresie obrony cywilnej.  

Ustalenia kontroli wskazują ponadto, że znaczący potencjał sił i środków gminnych 
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (dalej: OSP) może być wykorzystywany 

                                                      
1 Od listopada 2002 r. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. W przypadku, gdy sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali 
byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej 
jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia się ocenę ogólną o dodatkowe 
objaśnienie. 
3 Symulowaną podczas gry decyzyjnej sytuacją kryzysową było przerwanie zapory zbiornika Jeziorsko 
i powstanie, wskutek niekontrolowanego zrzutu wód, gwałtownej i wysokiej fali powodziowej. 

Ocena ogólna 
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skutecznie jedynie do realizacji zadań objętych zarządzaniem kryzysowym. Z uwagi 
bowiem na niepowołanie formacji obrony cywilnej na bazie tych jednostek, ich 
wykorzystywanie w sytuacji zagrożenia zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, 
może okazać się niemożliwe wobec obowiązków mobilizacyjnych członków OSP. 
Skuteczność działań Gminy dotyczących OC ograniczało także nieorganizowanie 
ćwiczeń w tym zakresie oraz niepodjęcie działań w celu reklamowania 
wykonujących istotne zadania pracowników Urzędu, od ich powołania do odbycia 
czynnej służby wojskowej. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie prawno-organizacyjne do skutecznego działania 
w sytuacjach kryzysowych. 

1.1. W okresie objętym kontrolą4 Wójt podejmował działania w celu stworzenia na 
terenie Gminy warunków do sprawnej i skutecznej realizacji zadań dotyczących 
zarządzania kryzysowego przez: Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (dalej: 
GZZK), pracownika Urzędu na stanowisku inspektora ds. wojskowych, obrony 
cywilnej i przeciwpożarowych, Komisariat Policji w Starym Mieście, Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście (dalej: ZGK), Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Starym Mieście (dalej: GOPS), dwa zakłady opieki zdrowotnej oraz 12 
gminnych jednostek OSP. Zasady realizacji tych zadań, których opracowanie 
należało do zadań Wójta, w okresie objętym kontrolą zostały zawarte przede 
wszystkim w następujących regulacjach: w zatwierdzonych przez Starostę 
Konińskiego (dalej: Starosta) planach: reagowania i zarządzania kryzysowego 
Gminy oraz w zatwierdzonych przez Wójta: „Planie ewakuacji/przyjęcia ludności 
Gminy Stare Miasto”, „Planie przeciwpowodziowym Gminy Stare Miasto” i „Systemie 
wczesnego ostrzegania, wykrywania i alarmowania”.  
(dowód: akta kontroli str. 5-12, 13-56, 405-413, 463-560, 726-837, 838-933, 
934-1014, 1015-1032) 

W ocenie Wójta, podmioty wykonujące w Gminie zadania w zakresie zarządzania 
kryzysowego dysponowały wystarczającymi zasobami rzeczowymi i kadrowymi 
do ich realizacji. Najliczniejszą i najlepiej wyposażoną grupą podmiotów 
uczestniczących w realizacji gminnych zadań zarządzania kryzysowego było 
12 gminnych jednostek OSP (w tym dwie należące do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego5). W latach: 2015, 2016 i 2017 Gmina zrealizowała wydatki 
dotyczące działalności gminnych jednostek OSP w wysokości odpowiednio: 
986,9 tys. zł, 253,9 tys. zł oraz 220,0 tys. zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu 
niezbędnego dla zapewnienia właściwej realizacji zadań6. Wójt podał, 
że odpowiednim sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych (w tym 
przeciwpowodziowych) dysponuje także ZGK7. 

(dowód: akta kontroli str.1049-1050, 1054, 1060) 

Wójt wyjaśnił, że w okresie objętym kontrolą prowadził monitoring funkcjonującego 
w Gminie systemu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej m.in. poprzez: 

- coroczne przedkładanie Radzie Gminy Stare Miasto (dalej: Rada Gminy) „Oceny 
stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego”, 

                                                      
4 Lata 2015-2017 (I półrocze) oraz działania podejmowane przed i po tym okresie, w bezpośrednim związku  
z przedmiotem kontroli. Dalej także: kontrolowany okres, okres objęty kontrolą. 
5 Powstał w 1991 roku, a zaczął funkcjonować w 1995. Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań  
o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, 
podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze (głównie OSP). 
6 Motopompy, pompy szlamowe, radiotelefony przenośne, zestawy ratownictwa medycznego, sprzęt dla 
płetwonurków, węże tłoczne i ssawne, agregaty prądotwórcze, pilarki, maszty oświetleniowe i urządzenia 
głośnomówiące.  
7 M.in. autobusy, ciągniki, plandeki.  

Opis stanu 
faktycznego 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1991
https://pl.wikipedia.org/wiki/1995
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwowa_Stra%C5%BC_Po%C5%BCarna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ochotnicza_Stra%C5%BC_Po%C5%BCarna
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- bieżące omawianie zagadnień stanu bezpieczeństwa w Gminie z radnymi  
i sołtysami, 
- analizę cotygodniowych meldunków pracownika ds. zarządzania kryzysowego  
o zaistniałych zdarzeniach z zakresu bezpieczeństwa publicznego, 
- bieżące konsultowanie z Komendantem Gminnym OSP i strażakami – ochotnikami 
zagadnień dotyczących bezpieczeństwa oraz wyposażenia gminnych jednostek 
OSP i szkoleń, 
- omawianie na posiedzeniach GZZK zagrożeń objętych zarządzaniem kryzysowym. 

Wójt podał także, że prowadzona przez niego w badanym okresie analiza 
wewnętrznych regulacji w celu usprawnienia realizacji zadań w zakresie 
zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej była realizowana poprzez:  

- powołanie GZZK i określenie jego regulaminu, 
- polecenie aktualizowania dokumentacji gminnej związanej z zarządzaniem 
kryzysowym, 
- powierzenie z dniem 1 lipca 2016 r. obowiązków Komendanta Gminnego OSP 
byłemu funkcjonariuszowi Państwowej Straży Pożarnej. 

Wójt dodał, że zapisy strategii „Sprawne Państwo 2020” w odniesieniu do Celu 7.5 
„Doskonalenie systemu zarządzania kryzysowego” Gmina realizowała poprzez:  
- zapewnienie całodobowego systemu alarmowania członków GZZK oraz 
współdziałanie z instytucjami współdziałającymi celem zapewnienia płynnego 
przepływu informacji, 
- wykorzystywanie specjalistycznej aplikacji Arcus8, 
- właściwe kształtowanie zachowań mieszkańców w sytuacji różnorodnych 
zagrożeń9 przy pomocy kolportażu drukowanych ulotek, broszur i poradników 
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz poprzez internetowe infografiki, 
- publikowanie na stronie internetowej Gminy oraz przekazywanie sołtysom, 
kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu, wybranych gminnych jednostek 
organizacyjnych oraz komendantom OSP i KP ostrzeżeń i komunikatów  
o nadchodzących zagrożeniach meteorologicznych.  

(dowód: akta kontroli str. 1049-1054) 

W okresie objętym kontrolą Rada Gminy nie zawierała porozumień dotyczących 
zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 

(dowód: akta kontroli str. 1054) 

1.2. W Gminie od 2008 r. do 5 września 2017 r. obowiązywał „Plan Reagowania 
Kryzysowego Gminy Stare Miasto” (dalej: Plan Reagowania Kryzysowego). 
Dokument ten, opracowany na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 
2007 r. o zarządzaniu kryzysowym10, Starosta zatwierdził 29 sierpnia 2008 r. Plan 
ten nie był aktualizowany w trybie i na zasadach określonych w art. 5 ust. 3 ustawy  
o ZK. Opracowane w 2011 r. i w 2016 r. projekty gminnego planu zarządzania 
kryzysowego, w których dokonywano aktualizacji w zakresie zamieszczonych w nich 
danych personalnych członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 
do czasu kontroli NIK nie zostały przekazane Staroście celem ich zatwierdzenia.  

(dowód: akta kontroli str. 463-560) 

Starosta zatwierdził 6 września 2017 r. (w trakcie kontroli NIK) „Plan Zarządzania 
Kryzysowego Gminy Stare Miasto” (dalej: Plan Zarządzania Kryzysowego lub PZK), 
który po zatwierdzonej przez niego w dniu 19 września 2017 r. aktualizacji, spełniał 

                                                      
8 Aplikacja umożliwiająca m.in. zbieranie, przechowywanie i analizę informacji dotyczących zasobów gmin 
województwa w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych, opracowana przez 
pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Poznaniu. 
9 Upał, burza, powódź, czad, zima, wichury.  
10 Dz. U. z 2017 r. poz. 209, (dalej: ustawa o ZK). 
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zarówno wymogi ustawowe jak i obowiązujące zalecenia Starosty11. PZK, przed 
jego przekazaniem Staroście, został uzgodniony z podmiotami określonymi  
w zawartej w nim siatce bezpieczeństwa oraz pozytywnie zaopiniowany przez 
GZZK. W planie tym zawarto m.in. zapisy o udzielaniu pomocy społecznej osobom 
poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej przez GOPS12 
oraz o utrzymywaniu przez Gminę jednego magazynu przeciwpowodziowego13.  

(dowód: akta kontroli str. 726-837, 1054, 1148) 

Plan Zarządzania Kryzysowego zawierał m.in. charakterystykę zagrożeń 
występujących na terenie Gminy, które znajdowały odzwierciedlenie zarówno 
w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego sporządzonym przez Starostę 
Konińskiego jak i Planie Zarządzania Kryzysowego Województwa Wielkopolskiego 
sporządzonym przez Wojewodę Wielkopolskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 1150-1170) 

1.3. Wójt nie utworzył gminnego centrum zarządzania kryzysowego, a ustawowe 
zadania tego organu realizował przy pomocy GZZK, wyznaczonych pracowników 
Urzędu, gminnych jednostek organizacyjnych oraz gminnych jednostek OSP14. 
Kluczową rolę w systemie alarmowania o zaistnieniu sytuacji kryzysowej odgrywał 
dyżurujący w systemie 24-godzinnym, wyposażony w telefon alarmowy, pracownik 
Urzędu, do którego obowiązków należało m.in. powiadamianie członków GZZK  
o zdarzeniach uzasadniających zwołanie posiedzenia tego zespołu.  

(dowód: akta kontroli str. 1038, 1056, 1061) 

W okresie objętym kontrolą, w celu omówienia potencjalnych zagrożeń GZZK 
zbierał się pięciokrotnie. Posiedzenia te dotyczyły: zjawiska pożarów sadzy  
w kominach domów jednorodzinnych, ryzyk związanych z okresem zimowym oraz  
z upałami, możliwości wystąpienia ognisk ptasiej grypy oraz barszczu 
Sosnowskiego.  

(dowód: akta kontroli str. 414-427) 

1.4. W kontrolowanym okresie pracownik Urzędu ds. zarządzania kryzysowego 
uczestniczył w czterech szkoleniach organizowanych przez Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w Koninie (dalej: PCZK) oraz Wojewódzkie Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu (dalej: WCZK) dotyczących zarządzania 
kryzysowego15. W latach 2015-2017 pracownik ten uczestniczył także  
w organizowanych przez PCZK oraz WCZK ćwiczeniach w formie treningów 
decyzyjnych dotyczących systemu ostrzegania i alarmowania przed zdarzeniami  
o charakterze klęski żywiołowej16, a ponadto w ćwiczeniach stałego dyżuru17. 

(dowód: akta kontroli str. 1055-1056) 

1.5. Zgodnie z postanowieniami Planu Reagowania Kryzysowego18, monitorowanie 
zagrożeń i informowanie możliwości ich wystąpienia należało do 
wyspecjalizowanych inspekcji i służb, w zakresie realizowanych przez nie zadań 
ustawowych. Wójt wyjaśnił, że w okresie objętym kontrolą, na terenie Gminy 
nie występowały zdarzenia, które można zakwalifikować jako „kryzysowe” oraz 
zdarzenia o charakterze zbliżonym do zagrożeń wymienionych zarówno  

                                                      
11 Załącznik do Zarządzenia Nr 96/2014 Starosty z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zaleceń do gminnych planów 
zarządzania kryzysowego.  
12 Gminna jednostka organizacyjna. 
13 Według wyjaśnień Wójta posiadał on wiedzę o stanie wyposażenia znajdującego się w Urzędzie magazynu 
przeciwpowodziowego.  
14 Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy o ZK, do zadań wójta należy m.in. kierowanie reagowaniem i usuwaniem 
skutków zagrożeń na terenie gminy (w tym również przy pomocy sił i środków wymienionych w PZK). 
15 W 2015 r. (1),  w 2016 r. (2) oraz w 2017 r. (1). 
16 25.06.2015 r., 26.11.2015 r., 22.06.2017 r. 
17 26.03.2015 r., 24.09.2015 r., 24.03.2016 r., 22.09.2016 r., 23.03.2017 r. 
18 „Organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania.” 
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w obowiązującym do 5 września 2017 r. Planie Reagowania Kryzysowego jak  
i w aktualnym Planie Zarządzania Kryzysowego. Dodał też, że określona w art. 3 
pkt 1 ustawy o ZK definicja „sytuacji kryzysowej” precyzyjnie i jednoznacznie 
definiuje przesłanki, których wystąpienie implikuje uznanie danej sytuacji 
za kryzysową. Postanowienia zarówno Planu Reagowania Kryzysowego jak i Planu 
Zarządzania Kryzysowego określały, w zależności od obszaru zagrożeń, podmioty 
i służby zobowiązane do przekazywania do Urzędu informacji o możliwości 
występowania zagrożeń. 

(dowód: akta kontroli str. 504-505, 822-823, 1056, 1070) 

Prowadzone przez Wójta działania w zakresie monitorowania realizacji przez Gminę 
zadań dotyczących zarządzania kryzysowego nie wykazały problemów i trudności 
systemowych związanych z ich realizacją.  

(dowód: akta kontroli str. 1036, 1049-1052) 

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

1. Wójt, jako organ właściwy w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie 
gminy, wbrew obowiązkom wynikającym z art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy 
o zarządzaniu kryzysowym, nie zapewnił, aby Plan Reagowania Kryzysowego 
spełniał wszystkie warunki, o których mowa  w art. 5 ust. 2 i 3 tej ustawy.  

1.1. Do dnia 5 września 2017 r.19, plan ten nie był aktualizowany w sposób 
sformalizowany (poprzez przedkładanie do zatwierdzenia stosownych zmian 
Staroście), a cykl jego planowania przekraczał dwa lata (art. 5 ust. 3 w zw. 
z art. 17 ust 2 pkt 2 lit. d ustawy), w konsekwencji czego zawierał on m.in. szereg 
odwołań do nieobowiązujących już przepisów20. Ponadto, na skutek 
nieuwzględnienia zmian w treści art. 5 ustawy, które weszły w życie z dniem 
19 września 2009 r.21, w Planie nie zamieszczono mapy zagrożeń (art. 5 ust. 2 
pkt 1 lit. a) oraz zadań i obowiązków uczestników zarządzania kryzysowego 
w formie siatki bezpieczeństwa (art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. b). 

1.2 Wójt nie dostosował Planu Reagowania Kryzysowego do wydanych  
w 2014 r. zaleceń Starosty dotyczących gminnych planów zarządzania 
kryzysowego22 (wydawanych z uwzględnieniem odpowiednich zaleceń 
Wojewody Wielkopolskiego z 2014 r.), co było niezgodne z art. 19 ust. 2 pkt 2 
lit. a ustawy o ZK, gdyż w Planie nie wskazano: 

                                                      
19 Tj. do czasu zatwierdzenia przez Starostę w dniu 6 września 2017 r. Planu Zarządzania Kryzysowego. 
20 M.in.: ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384, 
uchylonej z dniem 1 stycznia 2009 r.- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie 
trybu finansowania z budżetu państwa kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku z chorobami 
zakaźnymi i zakażeniami (Dz. U. Nr 63 poz. 577, uchylonego z dniem 2 stycznia 2002 r.),  
- rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. w sprawie zwalczania wysoce 
zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. Nr 215 poz. 2187, uchylonego z dniem 21 grudnia 2007 r.),  
- rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu obniżania 
ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw (Dz.U. Nr 81, poz. 549, uchylonego 23 lipca 2015 r.) 
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów  
i pododdziałów Sił Zbrojnych RP w czasie stanu wyjątkowego (Dz.U. Nr 89, poz. 821, uchylonego z dniem 
1 stycznia 2014 r.), 
– rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji 
wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej (Dz.U. Nr 78, poz. 712, uchylonego z dniem 2 stycznia 2016 r.), 
– ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm., uchylonej z dniem 
31 grudnia 2013 r.), 
– rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu 
reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu 
Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz.U. Nr 215, poz. 1818, uchylonego z dniem 22 sierpnia 2007 r.), 
21 W związku z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 131, 
poz. 1076). 
22 Zarządzenie Nr 96/2014 Starosty Konińskiego z dnia 21 maja 2014 r. w tej samej sprawie.  
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- negatywnych skutków oddziaływania zidentyfikowanych zagrożeń na ludzi, 
środowisko, mienie i infrastrukturę, 

- czasu potrzebnego na uruchomienie zasobów, 

- odesłania do bazy danych zawierającej precyzyjne informacje o faktycznych 
zasobach (Arcus 2005), 

- zasad tworzenia sztabów dowodzenia, 

- telefonicznych numerów kontaktowych łączności stacjonarnej oraz GSM, 

- wzorów komunikatów i ulotek informacyjnych, które mogą być wykorzystane  
w sytuacji zagrożeń, 

- miejsc ewakuacji, podmiotów za nią odpowiedzialnych, trybu podejmowania 
decyzji o ewakuacji, formularzy wykorzystywanych przy jej przeprowadzaniu 
oraz skutków ewakuacji,  

- karty uzgodnień planu z kierownikami jednostek planowanych do realizacji 
wymienionych w nim zadań.  

1.3 W Planie Reagowania Kryzysowego występowały przypadki jego nierzetelnego 
zredagowania, polegające na niezamieszczeniu treści, które w dokumencie tym 
zostały przewidziane: 

1) w „wykazie procedur reagowania kryzysowego i standardowych procedur 
operacyjnych” nie wymieniono procedury reagowania kryzysowego nr 4 
(Procedura postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego 
i zakłóceń na rynku naftowym), która została opisana w punkcie 6 Programu 
Reagowania Kryzysowego („Procedury reagowania kryzysowego…”), 

2) w „wykazie procedur reagowania kryzysowego i standardowych procedur 
operacyjnych” wymieniono jako procedurę reagowania kryzysowego nr 1 
„Procedurę postępowania w przypadku występowania zdarzeń radiacyjnych”, 
podczas gdy procedura ta nie została opisana w dalszej treści Planu, 

3) w Planie nie zamieszczono następujących standardowych procedur 
operacyjnych (SPO) wymienionych w ich wykazie:  

- działania jednostek OSP w związku z wystąpieniem zdarzeń radiacyjnych 
(SPO-1.3),  

- działania Policji w związku z wystąpieniem zdarzeń radiacyjnych (SPO-1.4), 
- działania Policji w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemii grypy 

(SPO-2.1), 
- działania Policji podczas zagrożenia wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt 

(SPO-3.2), 
- działania OSP podczas wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt (SPO-3.3), 
- procedura przekazywania do publicznej wiadomości aktów prawa wydanych 

przez Prezydenta RP, Wojewodę, Powiatowego Lekarza Weterynarii lub Wójta 
(SPO-3.4), 

- procedura wykorzystania sprzętu i magazynu OC podczas powodzi 
i zagrożenia hydrometeorologicznego (SPO-4.1), 

- działania OSP podczas powodzi (SPO-4.3), 
- procedura oceniania i dokumentowania strat (SPO-7.7), 
- działania OSP i Policji podczas pożarów lasów (SPO-9.1.1 i SPO-9.1.2), 
- działania OSP i Policji w przypadku katastrofy komunikacyjnej na drogach 

krajowych nr 25, 72 oraz autostradzie A2 (SPO-9.2.1 i SPO-9.2.2), 
- działania OSP i Policji podczas katastrofy budowlanej (SPO-9.3.1 i SPO 9.3.2). 

(dowód: akta kontroli str. 1036-1037, 1039-1044) 

Odnosząc się do przyczyn ww. nieprawidłowości, Wójt podał, że niedostosowanie 
Planu Reagowania Kryzysowego do wymogów zarówno ustawy o ZK (w brzmieniu 
obowiązującym w okresie objętym kontrolą) jak i zaleceń Starosty z 2014 r. wynikało 
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z faktu opracowania planu w 2008 r., tj. według ówczesnych przepisów. 
Nieprzekazanie Staroście do zatwierdzenia opracowanych w 2011 i 2016 r. 
projektów planów zarządzania kryzysowego wynikało z zaniedbania pracownika 
Urzędu spowodowanego wykonywaniem przez niego innych zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 1053-1054) 

1.4. Wójt, na etapie tworzenia dokumentów planistycznych w zakresie zarządzania 
kryzysowego nie dysponował odpowiednią analizą zidentyfikowanego w GPZK 
zagrożenia powodziowego spowodowanego awarią tamy na zbiorniku Jeziorsko, 
która zawierałaby szczegółowe informacje dotyczące np. możliwej wysokości fali 
powodziowej, czy przewidywanego czasu jej dotarcia na tereny Gminy23.  

NIK podkreśla, że nieposiadanie przez Urząd takiej, dostatecznie szczegółowej 
analizy hipotetycznego przebiegu powodzi po awarii tamy zbiornika Jeziorsko, 
skutkującej niekontrolowanym zrzutem wody i powstaniem gwałtownej, wysokiej fali 
powodziowej, wskazuje na niedochowanie rzetelności niezbędnej przy 
opracowywaniu PZK. 

Odnosząc się do braku takiej analizy, Wójt zadeklarował, że zwróci się do Dyrektora 
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Poznaniu o udostępnienie analizy posiadanej przez ten Wydział. 
Opracowanie to zostało przekazane Wójtowi przez WCZK, w trakcie kontroli NIK. 

(dowód: akta kontroli str. 1144-1145, 1149) 

2. W okresie objętym kontrolą, Wójt nie zarządzał i nie organizował szkoleń, ćwiczeń 
i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego, co było niezgodne z art. 19 ust. 2 
pkt 3 ustawy o ZK.  

(dowód: akta kontroli str. 1055-1056) 

Odnosząc się do tej nieprawidłowości, Wójt wymienił treningi i ćwiczenia, w których 
uczestniczyli pracownicy Urzędu, inicjowane i przeprowadzane przez WCZK oraz 
PCZK.  

(dowód: akta kontroli str. 1055-1056) 

NIK wskazuje, że przywołany wyżej przepis nakłada na wójta obowiązek 
zarządzania, organizowania i prowadzenia ćwiczeń, a więc zakłada realizację takich 
zadań z jego inicjatywy. Ma to na celu m.in. praktyczną weryfikację procedur 
zawartych w planach reagowania i zarządzania kryzysowego. Udział w ćwiczeniach 
zarządzonych, zorganizowanych i prowadzonych przez inne podmioty nie może 
wobec tego zostać uznany za wywiązanie się z przedmiotowego obowiązku. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym obszarze. 

2. Praktyczna weryfikacja przygotowań do realizacji zadań  
z zakresu zarządzania kryzysowego 

W trakcie kontroli NIK, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli24 przeprowadzono oględziny przebiegu czynności 
realizowanych przez organy Gminy w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. 
Czynności miały formę epizodu praktycznego przeprowadzonego metodą treningu 
decyzyjnego dotyczącego powstania symulowanej sytuacji kryzysowej 
na administrowanym przez Wójta terenie. Tematem epizodu była organizacja 
działań i podejmowanie decyzji – w fazie reagowania – bezpośrednio po informacji 
o awarii zapory zbiornika wodnego Jeziorsko powodującej gwałtowną powódź 

                                                      
23 Zagrożenie Gminy powodzią spowodowaną awarią tamy zbiornika Jeziorsko jest jednym z zagrożeń 
wymienionych w Planie Zarządzania Kryzysowego. 
24 Dz. U. z 2017 r., poz. 524 (dalej: ustawa o NIK). 
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wskutek niekontrolowanego zrzutu wody. Epizod został przeprowadzony 
jednocześnie w odniesieniu do właściwych organów zarządzania kryzysowego 
na terenie województwa (wojewoda, starosta, wójt). 

Zastępca Wójta Stare Miasto (pod nieobecność Wójta) realizował zadania 
wynikające z art. 19 ust. 2 ustawy o ZK, podejmował decyzje i organizował 
działania. Polegały one m.in. na: 

 niezwłocznym zweryfikowaniu otrzymanej z Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Koninie (PCZK) informacji o sytuacji kryzysowej oraz zażądaniu 
jej doprecyzowania,  

 natychmiastowym zwołaniu posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego i przeanalizowaniu przez Zespół otrzymanej informacji o sytuacji 
kryzysowej, 

 niezwłocznym podjęciu działań w celu przeprowadzenia natychmiastowej 
ewakuacji mieszkańców zagrożonego falą powodziową sołectwa Rumin,  

 opracowaniu komunikatów dla mieszkańców Gminy i zarządzeń Wójta 
dotyczących sytuacji kryzysowej oraz zaalarmowaniu ludności m.in. przy pomocy 
megafonów na pojazdach OSP, rozwieszanych komunikatów i informacji 
telefonicznych przekazywanych do poszczególnych placówek oświatowych, 

 zapewnieniu wykorzystania sił i środków, w tym w szczególności jednostek OSP 
oraz Policji, 

 kontynuowaniu akcji ewakuacyjnej, pomimo otrzymania od Dyżurnego PCZK 
informacji, że Wojewoda Wielkopolski podjął decyzję o przekopaniu kanału od 
rzeki Warty do wyrobiska pokopalnianego w celu skierowania do niego fali 
powodziowej, wobec braku pewności co do skuteczności tych działań. 

(dowód: akta kontroli str. 1072-1143) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość. 

Konsekwencją niedochowania należytej rzetelności przy opracowaniu PZK, 
tj. niedysponowania przez Wójta analizą hipotetycznego przebiegu powodzi po 
awarii tamy zbiornika Jeziorsko (nieprawidłowość opisana w pkt 1.4. na str. 8 
wystąpienia), był brak możliwości dokonania pełnej analizy zaistniałej sytuacji, 
w szczególności pod kątem wysokości fali oraz czasu jej dotarcia na teren Gminy. 
W trakcie poddawanych oględzinom czynności prowadzonych w symulowanej 
sytuacji kryzysowej takiej analizy, uwzględniającej powyższe okoliczności, 
nie dokonano. W opinii powołanego przez NIK biegłego, podczas prowadzonych 
działań skupiono się na zagrożeniu wynikającym z fali powodziowej typowej dla 
powodzi deszczowej – a nie znacznie groźniejszej fali powodziowej spowodowanej 
niekontrolowanym zrzutem wody ze zbiornika retencyjnego. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w skontrolowanym obszarze. 

3. Przygotowanie organizacyjne do realizacji zadań z zakresu 
obrony cywilnej 

3.1. Plan Obrony Cywilnej Gminy (dalej: Plan OC) został zatwierdzony przez Wójta 
10 stycznia 2013 r. Jego treść oraz struktura były zgodne z wytycznymi Szefa OCK 
z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej 
województw, powiatów, gmin. Opracowano wszystkie wymagane wytycznymi 
załączniki funkcjonalne, określając w nich potrzeby osobowo-sprzętowe niezbędne 
do wykonania danego zadania. Plan OC odwoływał się do informacji zawartych  
w planie operacyjnym funkcjonowania Gminy w warunkach zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie pokoju poprzez odniesienie do kart 
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realizacji poszczególnych zadań obrony cywilnej. W kartach tych zawarto dane 
rzeczowo-materiałowe, osobowe oraz podstawowe działania dla realizacji zadania. 
Plan OC nawiązywał również do informacji zawartych w planie zarzadzania 
kryzysowego Gminy poprzez odniesienie się do procedur reagowania kryzysowego 
(wymieniono uczestników procedury, ich zadania oraz bilans i tryb uruchamiania sił  
i środków)25. 

Dla potrzeb opracowania Planu OC, pracownik Urzędu ds. obronnych, zarządzania 
kryzysowego i przeciwpożarowego przeprowadziła analizę potencjalnych zagrożeń 
czasu pokoju oraz na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa  
i w czasie pokoju. Zgodnie z jej wyjaśnieniami, informacje w tym zakresie zostały 
uzyskane od: Komendanta KP oraz Komendanta Gminnych OSP, a także na 
podstawie: cotygodniowych meldunków o stanie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, analizy publikacji medialnych, wcześniejszych zagrożeń mających 
miejsce na terenie Gminy, doświadczeń gmin ościennych, a także na podstawie 
prowadzonego własnego monitoringu wydarzeń w tym zakresie. Zagrożenia 
zamieszczone w Planie OC były spójne z zagrożeniami wynikającymi ze 
zaktualizowanego planu zarządzania kryzysowego, zatwierdzonego w trakcie 
kontroli NIK. 

Plan został uzgodniony z Szefem Obrony Cywilnej Powiatu Konińskiego oraz  
z innymi organami i podmiotami w części ich dotyczącej26, ale dopiero po jego 
zatwierdzeniu przez Wójta. Zarówno Szef Obrony Cywilnej Powiatu Konińskiego, jak 
i inne organy i podmioty nie wnieśli do Planu OC żadnych uwag.  

W kontrolowanym okresie Plan OC był aktualizowany sześć razy.  

Udzielając wyjaśnienia w kwestii przyczyny niepoinformowania o tych aktualizacjach 
Starosty Konińskiego jako Szefa OCP, Wójt podał, że aktualizacje te miały jedynie 
charakter bieżących korekt danych osobowych i teleadresowych oraz wynikały  
z faktu rozwiązania Straży Gminnej, a wytyczne Szefa OCK z dnia 23 listopada 
2012 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej nie nakładają na 
wójtów bezpośrednio takiego obowiązku.  

(dowód: akta kontroli str. 57-265, 726-933, 1147) 

3.2. Wójt opracował roczne plany działania w zakresie obrony cywilnej, o których 
mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów 
obrony cywilnej województw, powiatów i gmin27. Zawierały one: zadania dotyczące 
zagadnień organizacyjnych i szkoleń28, zadania z zakresu logistyki29 oraz 
odnoszące się do treningu elementów systemu ostrzegania i alarmowania.  

W rocznych planach działań nie uwzględniano wszystkich szczegółowych zadań 
Obrony Cywilnej przewidzianych w Planie OC, a jedynie ogólnie odwoływano się do 
prowadzenia ćwiczeń obrony cywilnej czy do aktualizowania oceny stanu 
przygotowania obrony cywilnej. Ze sporządzanych sprawozdań z realizacji rocznych 
planów działań wynika, że nie wszystkie zaplanowane zadania zostały 
przeprowadzone.  

(dowód: akta kontroli str. 285-302, 401-403) 

                                                      
25 Numery i nazwy poszczególnych procedur nawiązywały do zaktualizowanego planu zarządzania 
kryzysowego, który został zatwierdzony w trakcie kontroli NIK, tj. 6 września 2017 r. 
26 ZGK, Komendant KP, Komendant Gminny OSP oraz lekarz weterynarii. 
27 Dz. U. Nr 96, poz. 850, dalej: rozporządzenie o SOC. 
28 Dot. m. in.: aktualizacji planów ewakuacji i komputerowych baz danych, przesłania do Biura Spraw Obronnych 
zaktualizowanej oceny stanu przygotowania obrony cywilnej w gminie, prowadzenia ćwiczeń obrony cywilnej i 
zarządzania kryzysowego, udziału w szkoleniach z zakresu obrony dóbr kultury, zabezpieczenia logistycznego 
realizacji zadań obrony cywilnej czy systemu wykrywania, alarmowania i wczesnego ostrzegania. 
29 Dot. m.in. utrzymania sprawności sieci radiotelefonicznej, wdrażania wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju 
w zakresie zaopatrywania organów i formacji OC w sprzęt i środki techniczne. 
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3.3. Na terenie Gminy pracodawcy, przedsiębiorcy, społeczne organizacje, 
instytucje oraz inne jednostki organizacyjne nie utworzyły formacji obrony cywilnej.  

(dowód: akta kontroli str. 397, 398) 

3.4. W sporządzonym w 2013 r. i aktualizowanym wykazie funkcjonujących na 
terenie Gminy instytucji państwowych, innych jednostek organizacyjnych oraz 
społecznych organizacji ratowniczych, przewidzianych do prowadzenia przygotowań 
i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej, zawarte zostały informacje 
dotyczące wyposażenia, stanu osobowego i danych kontaktowych wymienionych  
w nim podmiotów oraz zakresie zadań przypisanych poszczególnym podmiotom. 
Wójt wyjaśnił, że ujęte w wykazie podmioty przewidziane do realizowania 
przedsięwzięć w zakresie OC zostały o tym poinformowane ustnie lub telefonicznie . 

W wykazie tym nie wskazano podmiotów zobowiązanych do tworzenia formacji  
i oddziałów obrony cywilnej.  

(dowód: akta kontroli str. 72-107, 398) 

3.5. Wójt, jako Szef OC Gminy, nie opiniował w kontrolowanym okresie żadnych 
projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej. 

(dowód: akta kontroli str. 400) 

3.6. Wójt, zgodnie z § 3 pkt 6 rozporządzenia o SOC, zapewnił przygotowanie  
i działanie systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania  
o zagrożeniach poprzez:  

- opracowanie w 2016 r. dokumentu „System wczesnego ostrzegania, system 
wykrywania i alarmowania”, w którym zawarte zostały m.in. zasady koordynacji 
przepływu informacji o zagrożeniach (od podmiotów zgłaszających, poprzez Gminny 
Zespół Zarządzania Kryzysowego do informowania ludności), 
- udział w organizowanych przez PCZK oraz WCZK treningach systemu ostrzegania 
i alarmowania,  
- wyposażenie pracownika ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w telefon 
przeznaczony do ostrzegania i alarmowania członków GZZK oraz mieszkańców 
Gminy,  

- aktualizowanie bazy teleadresowej sołtysów oraz instytucji, które mogą 
współpracować z Gminą w przypadku wystąpienia zagrożenia,  

- ścisłą współpracę z jednostkami OSP. 
(dowód: akta kontroli str. 400-401) 

3.7. Wójt zapewnił przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek 
powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia ludności na znacznym 
obszarze poprzez opracowanie w 2010 r., obowiązującego w okresie objętym 
kontrolą, „Planu ewakuacji (przyjęcia) ludności Gminy Stare Miasto” zawierającego 
m.in. informacje o: rejonach objętych ewakuacją, trasach i docelowych miejscach 
przeznaczenia, skali ewakuacji, wykazach elementów organizacyjnych procesu 
ewakuacji i sposobie realizacji zadań, siłach i środkach możliwych do wykorzystania, 
organizacji łączności i kierowania ruchem. Plan ten został opracowany zgodnie  
z wytycznymi Szefa OCK z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji 
ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia, a jego 
postanowienia przywołano zarówno w Planie Reagowania Kryzysowego jak  
i w obowiązującym od 6 września 2017 r. Planie Zarządzania Kryzysowego.  

(dowód: akta kontroli str. 934-1014) 

3.8. Zatwierdzony w 2006 r. Plan ochrony zabytków Gminy Stare Miasto na 
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych został opracowany zgodnie  
z "Instrukcją przygotowania i realizacji planów ochrony zabytków na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych", stanowiącej załącznik do rozporządzenia 
Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony 
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zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych30. Zawierał on m.in. 
opis najważniejszych zabytków, analizę zagrożeń dla obiektów zabytkowych, 
organizację i sposób ochrony zabytków ruchomych, wykaz i sposób zabezpieczenia 
zabytków nieruchomych, procedury postępowania i schemat obiegu informacji  
w razie sytuacji kryzysowych, wykaz danych teleadresowych instytucji i osób 
przewidzianych do udzielania pomocy zabytkom (wraz ze sprzętem przez nich 
dysponowanym). Plan ten był czterokrotnie aktualizowany w zakresie danych 
teleadresowych oraz przywołanych w nim podstaw prawnych.  

(dowód: akta kontroli str. 266-284) 

3.9. W okresie objętym kontrolą w Gminie wyznaczone zostały dwa zakłady opieki 
zdrowotnej31 zobowiązane do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym  
w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia. Lista to została opracowania  
w 2013 r. jako element Planu OC i nie była aktualizowana. Nie określono dla jakiej 
liczby osób i w jakim zakresie ma być udzielana pomoc medyczna. Zgodnie 
wyjaśnieniami Wójta, podmioty te zostały poinformowane o umieszczeniu ich na ww. 
liście ustnie lub telefonicznie. 

(dowód: akta kontroli str. 81, 398, 403) 

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

1. Plan OC został uzgodniony ze Starostą oraz z innymi organami i podmiotami  
w części ich dotyczącej32 dopiero po zatwierdzeniu tego dokumentu przez Wójta, co 
było niezgodne z § 14 Wytycznych Szefa OCK z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie 
opracowania planu obrony cywilnej województw, powiatów, gmin, a proces 
uzgodnień trwał ponad cztery lata (do czerwca 2017 r.). 

Wójt wyjaśnił, że przekazał Plan OC zainteresowanym podmiotom przed jego 
zatwierdzeniem, ale kierownicy tych jednostek zgłaszali potrzebę wyznaczenia im 
dłuższego czasu na zapoznanie się z nim. W związku z tym Wójt najpierw 
zatwierdził Plan OC, a dopiero potem był on uzgadniany. Wójt wskazał też na 
wykonywanie przez pracownika odpowiedzialnego za realizację zadań obrony 
cywilnej innych ważnych obowiązków, na których musiał się on skoncentrować.  

(dowód: akta kontroli str. 60-61, 397-398) 

W ocenie NIK, ww. okoliczności nie mogą stanowić racjonalnego uzasadnienia dla 
kilkuletniej przewlekłości. 

NIK wskazuje ponadto, że Plan OC, wbrew § 14 Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej 
Kraju z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej 
województw, powiatów i gmin, nie został uzgodniony ze Starostą Konińskim 
(nadrzędnym organem OC) oraz z niektórymi podmiotami w nim wymienionymi33 
(w częściach ich dotyczących). Odnosząc się do przyczyn tej nieprawidłowości, Wójt 
podał, że niezwłocznie przystąpi do uzgodnienie Planu OC ze Starostą Konińskim 
oraz innymi organami i podmiotami w części ich dotyczącej.  

(dowód: akta kontroli str. 57-255) 

2. Wójt nie zapewnił opracowania wieloletniego planu działania w zakresie obrony 
cywilnej szefa obrony cywilnej Gminy, do czego zobowiązywał go § 5 ust. 1 
rozporządzenia o SOC. Wyjaśnił, że plan ten nie został opracowany ponieważ na 

                                                      
30 Dz.U. Nr 212, poz. 2153. 
31 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starym Mieście oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Liścu 
Wielkim. 
32 Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście, Komendant Komisariatu Policji w Starym Mieście, 
Komendant Gminny OSP (w imieniu 12 jednostek OSP) oraz lekarz weterynarii. 
33 W szczególności z podmiotami wymienionymi w zestawieniu „Zadania i obowiązki osób oraz podmiotów, 
którym powierzono realizację zadań OC…”: sołectwa, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, GOPS, szkoły, 
biblioteka i inne ośrodki kultury.  

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

13 

bieżąco opracowywane były roczne plany działania w zakresie obrony cywilnej, 
które w jego ocenie całkowicie zaspokajały potrzeby Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 400) 

NIK wskazuje, że w świetle kategorycznego brzmienia przywołanego przepisu 
(„opracowuje wieloletnie i roczne plany”), sporządzanie rocznych planów działania  
w zakresie obrony cywilnej nie może stanowić uzasadnienia dla zaniechania 
opracowywania planów wieloletnich.  

3. Wójt, wbrew § 3 pkt 12 rozporządzenia o SOC, nie prowadził nadzoru nad 
przygotowaniem wyznaczonych zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do 
udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia 
życia i zdrowia ludności. 

Odnosząc się do przyczyny tej nieprawidłowości, Wójt podał, że nie jest organem 
założycielskim żadnych z ww. placówek opieki zdrowotnej i nie posiada uprawnień 
do nadzorowania czy kontrolowania niezależnych jednostek służby zdrowia. 

(dowód: akta kontroli str. 81, 403) 

NIK wskazuje, że stanowisko to, w świetle przywołanego przepisu rozporządzenia  
o SOC, nie znajduje uzasadnienia.  

NIK zwraca uwagę, że niewywiązanie się przez pracownika Urzędu zajmującego się 
sprawami z zakresu OC z obowiązków dotyczących uzgadniania Planu OC 
w związku z wykonywaniem innych czynności służbowych może świadczyć 
o niewystarczającej obsadzie kadrowej Urzędu w przedmiotowym zakresie.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze. 

4. Zapewnienie sił i środków do skutecznego zapobiegania  
i usuwania skutków zagrożeń w ramach obrony cywilnej 

4.1. Wójt, jako Szef Obrony Cywilnej Gminy, dokonywał oceny stanu przygotowania 
obrony cywilnej za lata objęte kontrolą. Oceny te przygotowywane były przez 
pracownika Urzędu ds. obrony cywilnej na podstawie posiadanych dokumentów, 
wiedzy, informacji od pracowników Urzędu, a także analizy prowadzonej w ciągu 
roku przez tego pracownika. W ocenach tych nie formułowano żadnych wniosków 
zmierzających do usprawnienia funkcjonowania obrony cywilnej. 

(dowód: akta kontroli str. 322-380) 

4.2. W Planie OC zidentyfikowano 19 różnych zagrożeń, o różnym stopniu 
prawdopodobieństwa ich wystąpienia na terenie Gminy. Wójt nie utworzył jednostek 
organizacyjnych obrony cywilnej, wskazując, że wynikało to z braku zainteresowania 
mieszkańców Gminy. Ponadto, w ocenie Wójta, inne podmioty wykonujące zadania 
obrony cywilnej, dysponują odpowiednimi zasobami ludzkimi i wyposażeniem,  
a przede wszystkim 12 jednostek OSP (w tym dwie funkcjonujące w Krajowym 
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym), w których zrzeszonych jest blisko 500 osób (na 
łącznie ok 11,5 tys. mieszkańców) oraz ZGK. W złożonych wyjaśnieniach Wójt 
podkreślił, że jednostki OSP są systematycznie doposażane w specjalistyczny 
sprzęt (np. samochód strażacki, motopompę, łódź ratunkową), a strażacy stale 
podnoszą swoje kwalifikacje. Wójt wskazał ponadto, że Gmina leży w bezpośrednim 
sąsiedztwie Konina, w którym swoją siedzibę mają m.in.: komenda miejska 
państwowej straży pożarnej, wojewódzki szpital zespolony, państwowy powiatowy 
inspektor sanitarny, wojewódzki inspektor ochrony środowiska czy Komenda 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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Miejska Policji, które w bardzo krótkim czasie34 są w stanie zareagować na różne 
zagrożenia na terenie Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 64-71, 398) 

4.3. Istotne informacje dotyczące OC, m.in. o rodzajach alarmów i sygnałów 
alarmowych oraz procedurach zachowania się w przypadku zagrożeń Urząd 
rozpowszechniał przy pomocy ulotek i publikacji35.  

(dowód: akta kontroli str. 285-302, 402-403) 

4.4. W kontrolowanym okresie odbywały się ćwiczenia gminnych jednostek OSP, 
zdaniem Wójta, ściśle związane z gminnym systemem obrony cywilnej (łącznie 12 
ćwiczeń dotyczących m.in. ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego oraz 
działań ratowniczo-gaśniczych w obiektach wielkopowierzchniowych) a także 
coroczne manewry i zawody strażackie, w ocenie Wójta, również zaliczane do 
ćwiczeń obrony cywilnej.  

Z dokumentacji sprawozdawczej wynika, że w latach objętych kontrolą NIK, 
pracownik Urzędu uczestniczył w zorganizowanych przez PCZK oraz WCZK trzech 
treningach systemu ostrzegania i alarmowania oraz w pięciu ćwiczeniach stałego 
dyżuru. 

(dowód: akta kontroli str. 285-302, 401-403) 

4.5. W okresie objętym kontrolą, zarówno pracownicy Urzędu (w tym Wójt) 
realizujący zadania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, jak  
i strażacy pełniący służbę w gminnych jednostkach OSP nie byli reklamowani od 
powszechnego obowiązku obrony.  

(dowód: akta kontroli str. 1057) 

4.6. Wysokość środków zaplanowanych w budżetach Gminy na lata: 2015, 2016  
i 2017 w rozdziale 75414 (obrona cywilna) wyniosła odpowiednio: 4,5 tys. zł, 4,5 tys. 
zł oraz 4 tys. zł. Łączna wartość zrealizowanych wydatków w tym zakresie wyniosła 
jedynie 224,26 zł i dotyczyła wyłącznie 2015 r. Wójt podał, że tak niskie 
wykorzystanie zaplanowanych środków wynika z tego, że zostały one przeniesione 
na sfinansowanie działalności jednostek OSP, których wyposażenie  
(w szczególności ratownicze), wobec braku formacji obrony cywilnej, jest 
priorytetem Gminy.  

(dowód: akta kontroli str. 381-387) 

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

1. W latach 2015-2017 Wójt nie zorganizował ćwiczeń OC, co naruszało § 3 pkt 4 
rozporządzenia o SOC. 

Niezorganizowanie ww. ćwiczeń Wójt wyjaśnił niepowołaniem w Gminie formacji 
obrony cywilnej. 

(dowód: akta kontroli str. 285-302, 401-403) 

NIK wskazuje, że zgodnie z Wytycznymi Szefa OCK z dnia 23 listopada 2012 r.  
w sprawie organizowania ćwiczeń obrony cywilnej36, niepowołanie w Gminie 
formacji obrony cywilnej nie musi stanowić przeszkody dla organizowania  
ww. ćwiczeń. 

2. NIK wskazuje, że niepodjęcie przez Wójta działań w celu reklamowania od 
powszechnego obowiązku obrony zatrudnionych w Urzędzie osób, wykonujących 

                                                      
34 Odległość z Konina do Starego Miasta wynosi 16,6 km (pojazd samochodowy dystans ten pokonuje drogą 
krajową nr 15 w czasie ok. 16 min). 
35 Tematem tych opracowań były: rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych oraz sposoby postępowania po ich 
ogłoszeniu; zasady zachowania się po ogłoszeniu komunikatu o zagrożeniu skażeniami, zakażeniami; sposoby 
zabezpieczenia żywności i wody; sposoby zachowania się podczas zagrożenia powodzią, huraganowymi 
wiatrami, upałami; pierwsza pomoc medyczna; oparzenia, odmrożenia i wychłodzenie organizmu. 
36 Część II Postanowienia ogólne ust. 2. 
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kluczowe zadania w obszarze zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej  
(w tym Wójta), może grozić zaprzestaniem albo poważnym zakłóceniem pracy 
Urzędu. 

(dowód: akta kontroli str. 1057) 

Zgodnie z art. 116 ust. 4 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej37, osoby takie na 
pisemny, udokumentowany wniosek Wójta nie są powoływane do czynnej służby 
wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (w drodze 
reklamowania).  

Odnosząc się do przyczyn przedmiotowej nieprawidłowości, Wójt potwierdził 
opisany wyżej stan faktyczny i zadeklarował, że w najbliższym czasie podejmie 
działania w celu reklamowania od powszechnego obowiązku obrony zatrudnionych 
w Urzędzie osób, które powinny być nim objęte. 

(dowód: akta kontroli str. 1060) 

1. NIK wskazuje, że ćwiczenia organizowane przez gminne jednostki OSP, nie 
mogą zostać uznane za ściśle związane z zadaniami obrony cywilnej z uwagi na to, 
że pełniący w tych jednostkach służbę strażacy nie podlegali reklamowaniu od 
powołania do odbycia czynnej służby wojskowej, a także nie została powołana 
formacja OC na bazie jednostek OSP. Osoby te zatem na wypadek zagrożenia 
zewnętrznego bezpieczeństwa państwa lub w czasie wojny mogą otrzymać inne 
przydziały i nie będą realizowały zadań na terenie administrowanym przez Wójta. 

2. W świetle treści § 3 pkt 5 rozporządzenia o SOC, organizowanie szkoleń dla 
ludności w zakresie OC, nie powinno ograniczać się do kolportowania ulotek dla 
mieszkańców, nawet przy deklarowanym przez nich braku zainteresowania takimi 
szkoleniami. 

(dowód: akta kontroli str. 285-302, 402-403) 

3. NIK zwraca także uwagę, że z treści rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 r. w sprawie odbywania 
służby w obronie cywilnej38 wynika, że osoby odbywające służbę w formacjach 
obrony cywilnej mogą wykonywać zadania tej służby w miejscu działania takiej 
formacji. Oznacza to, że w konsekwencji powołania formacji obrony cywilnej 
na bazie jednostek OSP, strażacy–ochotnicy pełniliby swoją służbę w miejscu jej 
działalności i w razie mobilizacji, w związku z posiadanymi przydziałami 
organizacyjno-mobilizacyjnymi nie podlegaliby powoływaniu do odbywania służby 
wojskowej na zasadach ogólnych. Możliwość taką przewiduje Szef Obrony Cywilnej 
w wydawanych corocznie „wytycznych Szefa OCK do działalności obrony cywilnej”. 

Odnośnie ewentualnego utworzenia takich formacji na bazie gminnych jednostek 
OSP w celu zapewnienia wykonywania zadań na terenie Gminy przez strażaków – 
ochotników nie tylko w czasie pokoju, ale również w czasie wojny, Wójt podał, że 
brał to pod uwagę, jednak strażacy nie byli zainteresowani należeniem do takiej 
formacji. Wójt zadeklarował, że w przyszłości podejmie ponownie działania w celu 
utworzenia formacji obrony cywilnej na bazie członków OSP. 

(dowód: akta kontroli str. 1057, 1071) 

Najwyższa Izba Kontroli, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, ocenia pozytywnie 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze. 
 

                                                      
Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 ze zm. 
 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 



 

16 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o podjęcie 
działań mających na celu zapewnienie: 

1)  systematycznego i sformalizowanego aktualizowania gminnego planu 
zarządzania kryzysowego oraz zachowania dwuletniego cyklu jego planowania, 

2) organizowania i zarządzania wymaganych szkoleń i ćwiczeń z zakresu 
zarządzania kryzysowego oraz OC, 

3) zatwierdzania przez wójta Planu OC dopiero po jego uzgodnieniu ze starostą 
oraz z innymi organami i podmiotami w części ich dotyczącej,  

4) uzgodnienie Planu OC ze Starostą Konińskim oraz innymi organami 
i podmiotami w części ich dotyczącej, 

5) opracowanie bez zbędnej zwłoki wieloletniego planu działania w zakresie obrony 
cywilnej, 

6) objęcie nadzorem przygotowania zakładów opieki zdrowotnej wyznaczonych 
do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego 
zagrożenia życia i zdrowia ludności. 

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 Poznaniu. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie  dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Poznań, 22 grudnia 2017 r. 
 
 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Kontroler Dyrektor 
z up. Tomasz Nowiński 

Wicedyrektor 
Maciej Sterczała 

Główny specjalista k. p. 
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