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1. Wprowadzenie 

Temat kontroli: Udzielanie pomocy poszkodowanym w wyniku tornada 

z 15 sierpnia 2008 r. oraz likwidacja jego skutków w województwie opolskim 

i śląskim  

Numer kontroli: P/09/161 

Kontrola podjęta z inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli w ramach priorytetowych 

kierunków kontroli - Państwo sprawne i przyjazne obywatelowi, w głównym obszarze 

badań kontrolnych: Pomoc społeczna rodzinie oraz Jakość i sprawność obsługi 

obywatela przez urzędy administracji publicznej i służby publiczne, z uwzględnieniem 

podziału zadań i kompetencji pomiędzy administrację rządową i samorządową.  

Cel kontroli:  

Celem ogólnym kontroli było dokonanie oceny: 

1. sposobu udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku tornada w dniu 

15 sierpnia 2008 r. oraz likwidacji jego skutków, 

2. rzetelności przygotowania i sprawności reagowania organów administracji 

publicznej na klęski żywiołowe. 

W szczególności ocenie poddano działania administracji rządowej i samorządowej 

w województwie opolskim i śląskim podjęte w trakcie i bezpośrednio po przejściu 

tornada w dniu 15 sierpnia 2008 r. oraz sposobu udzielenia poszkodowanym pomocy 

materialnej i finansowej w okresie od przejścia tornada do dnia 30 maja 2009 r.  

Okres objęty kontrolą: od 15 sierpnia 2008 r. do 30 maja 2009 r. 

Postępowanie kontrolne przeprowadzono w okresie: od 23 czerwca 

do 15 września 2009 r. 

Kontrolą objęto: 15 jednostek1 (9 w woj. śląskim i 6 w woj. opolskim), w tym: 

2 urzędy wojewódzkie, 3 starostwa powiatowe, 3 urzędy miast, 2 urzędy gmin oraz 

5 ośrodków pomocy społecznej. 

                                                 
1 Kontrolą objęto dwa spośród czterech województw, w których wystąpiło tornado (mazowieckie, 
łódzkie, śląskie i opolskie) 
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2. Podsumowanie wyników kontroli 

2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia, pomimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, udzielenie pomocy poszkodowanym w wyniku tornada 

z 15 sierpnia 2008 r. oraz likwidacji jego skutków, bowiem wszyscy 

poszkodowani otrzymali pomoc w wymiarze odpowiadającym ich potrzebom, 

a likwidacja skutków tornada przebiegała sprawnie i rzetelnie. 

Na tę ocenę ogólną składają się następujące oceny szczegółowe: 

 pozytywna - pomimo stwierdzonych nieprawidłowości - udzielania pomocy 

finansowej poszkodowanym, której wielkość umożliwiła pokrycie szkód 

wyrządzonych tornadem,  

 pozytywna - pomimo stwierdzonych nieprawidłowości - przebiegu akcji 

ratowniczych podjętych bezpośrednio po przejściu tornada na obszarze 

kontrolowanych gmin.  

Kontrola przygotowania organizacyjnego organów administracji publicznej do 

realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wykazała szereg 

nieprawidłowości. Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie, z punktu 

widzenia legalności i rzetelności, niewykonywanie niektórych zadań określonych 

w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym2, w tym 

niesporządzanie planów reagowania kryzysowego, brak skutecznego działania 

systemu łączności, pełnienia dyżurów oraz przepływu komunikatów 

o zagrożeniach. 

2.2. Synteza wyników kontroli 

2.2.1. Udzielanie pomocy poszkodowanym  

Skontrolowane jednostki prawidłowo udzielały pomocy poszkodowanym, 

a wielkość środków finansowych budżetu państwa oraz jednostek samorządu 

terytorialnego – umożliwiła udzielenie poszkodowanym pomocy w stopniu 

                                                 
2 Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm. 
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odpowiadającym ich potrzebom oraz likwidację szkód powstałych po przejściu 

tornada, w tym w budynkach mieszkalnych.  

W ocenie NIK działania wszystkich pięciu skontrolowanych gmin związane z: 

 inwentaryzowaniem szkód, ich szacowaniem oraz dokumentowaniem tych 

czynności, rozpoznaniem potrzeb poszkodowanych i  informowaniem 

o możliwych formach uzyskania pomocy (finansowej, rzeczowej, prawnej, 

psychologicznej), 

 wypłatą zasiłków celowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych, 

odbudowę lub remont budynków mieszkalnych oraz w ramach pomocy dla rodzin 

rolniczych 

spełniały kryteria legalności, gospodarności i rzetelności, pomimo że kontrola 

ujawniła nieprawidłowości przy realizacji wybranych zadań. 

1. We wszystkich gminach objętych kontrolą do inwentaryzacji szkód 

przystąpiono niezwłocznie, a wstępne określenie zakresu szkód nastąpiło w ciągu 

pierwszych trzech dni po przejściu tornada. Szacowanie strat oraz dokumentowanie 

ich zakresu (określanie kwoty i opisywanie strat oraz ich fotografowanie) prowadziły 

komisje gminne - powołane przez burmistrzów (wójtów). W ich wyniku ustalono, że 

na dzień 20 września 2008 r. w woj. opolskim  zostało uszkodzonych lub 

zniszczonych 170 budynków, natomiast w woj. śląskim 547 budynków. We 

wszystkich skontrolowanych jednostkach zapewniono jawność postępowania m.in. 

poprzez zapewnienie poszkodowanym dostępu do informacji o możliwościach 

i zasadach udzielania pomocy w trakcie przeprowadzanych zebrań z mieszkańcami 

z udziałem przedstawicieli wojewody oraz sołtysów. [str. 16]  

2. Środki finansowe przeznaczone na udzielanie pomocy poszkodowanym - za 

pośrednictwem gmin (ośrodków pomocy społecznej) - zostały wykorzystane zgodnie 

z ich przeznaczeniem i rzetelnie rozliczone przez wszystkie gminy. Wypłat zasiłków 

celowych dokonywano zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej3 (dalej ustawa o pomocy społecznej), rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach 

rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r.4 (dalej 

                                                 
3 Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 
4 Dz. U. Nr 173, poz. 1070, obowiązującego do dnia 10 października 2008 r. 
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rozporządzenie z dnia 26 września 2008 r.) oraz w piśmie Dyrektora Biura do Spraw 

Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA z dnia 19 sierpnia 2008 r.5 (dalej 

wytyczne MSWiA). Jednocześnie w piśmie określono, że odszkodowania wypłacane 

przez firmy ubezpieczeniowe nie mają wpływu na wysokość zasiłku. [str. 15] Ogółem 

(wg stanu na 30 maja 2009 r.) na udzielenie pomocy i likwidację szkód w obu 

województwach wydatkowano 40 891 tys. zł. W szczególności ww. środki finansowe 

przeznaczono na: 

 odbudowę lub remont budynków mieszkalnych ze środków rezerwy celowej 

budżetu państwa - 26 457 tys. zł (64,7 % ogółu środków) [str. 18] 

 potrzeby bytowe ze środków własnych gmin, budżetu wojewody oraz innych 

źródeł (darczyńcy) - 13 271 tys. zł (32,5 % ogółu) [str. 18] 

 pomoc dla rodzin rolniczych ze środków budżetu państwa - 1 163 tys. zł (2,8 % 

ogółu). [str. 20] 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że wielkość środków finansowych przeznaczonych 

na pomoc poszkodowanym rodzinom (osobom) była wystarczająca w stosunku do 

potrzeb wynikających z szacunków poniesionych strat.  

Nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyły zlecenia - w przypadku jednej gminy6 - 

wykonania operatów szacunkowych zniszczonych budynków mieszkalnych w sposób 

naruszający zasady legalności, rzetelności i gospodarności oraz w przypadku dwóch 

gmin7 niezgodnego z obowiązującymi wymogami ewidencjonowania dochodów 

i wydatków budżetowych przeznaczonych na zasiłki dla poszkodowanych. [pkt 2.2 na 

str. 18] 

2.2.2. Reagowanie służb zarządzania kryzysowego 

Reakcja służb zarządzania kryzysowego (wojewody, starosty, burmistrza/wójta) 

na tornado z dnia 15 sierpnia 2008 r. była skuteczna i adekwatna do okoliczności 

(rzetelna), choć kontrola ujawniła nieprawidłowości w tym zakresie. 

1. Izba pozytywnie ocenia działania ratowniczo-zabezpieczające podjęte na 

obszarach dotkniętych tornadem bezpośrednio po jego przejściu przez obu 

                                                 
5 znak: BUSKŻ 5941-2-2/08; w sprawie Zasad przyznawania i przekazywania Pomocy dla 
poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej, która miała miejsce 15-16 sierpnia 2008 r. 
6 Ujazd 
7 Ujazd i Strzelce Opolskie 
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wojewodów, wszystkich starostów i burmistrzów (wójtów) oraz podległe im służby. 

[str. 21] 

2. Reakcja skontrolowanych wojewodów, starostów, burmistrzów (wójtów) i ich 

służb na tornado z 15 sierpnia 2008 r. była natychmiastowa, chociaż prowadzone 

w tym zakresie działania nie były oparte na obowiązujących instrukcjach8 

postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej. [str. 22] 

3. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia pełnienie całodobowych dyżurów 

na potrzeby zarządzania kryzysowego przez służby wojewodów i starostów, jednakże 

negatywnie ocenia niezapewnienie ich pełnienia przez objętych kontrolą 

burmistrzów (wójtów) poza godzinami pracy urzędów. [str. 23] 

4. NIK jako nierzetelne ocenia działania służb zarządzania kryzysowego w urzędach 

gmin oraz w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim (dalej OUW) polegające na 

nieprzekazywaniu zainteresowanym na bieżąco wszystkich napływających 

komunikatów meteorologicznych w celu ostrzeżenia o nadchodzących zjawiskach 

atmosferycznych. [str. 23] 

5. W OUW (w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego) w dniu 

wystąpienia tornada nie był pełniony dyżur całodobowy przez lekarza 

koordynatora ratownictwa medycznego, co spowodowało opóźnienie w wysłaniu 

dodatkowych karetek pogotowia ratunkowego do Strzelec Opolskich. [str. 24] 

2.2.3. Przygotowanie organizacyjne służb 

zarządzania kryzysowego 

NIK negatywnie ocenia – jako nierzetelne i naruszające przepisy - 

przygotowanie organizacyjne urzędów do realizacji zadań i obowiązków 

określonych w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (dalej 

ustawa o zarządzaniu kryzysowym). Brak zapewnienia przez kierowników 

kontrolowanych urzędów właściwych warunków organizacyjnych na wypadek 

wystąpienia sytuacji kryzysowej spowodował niżej wymienione nieprawidłowości:  

1. Żadna z dziesięciu jednostek objętych kontrolą9, zobowiązanych do tego na 

podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym nie sporządziła 

                                                 
8 Standardowe procedury operacyjne, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 a ustawy o zarządzaniu 
kryzysowym, stanowiące załączniki funkcjonalne do planu głównego 
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w wymaganym terminie, tj. do 22 sierpnia 2008 r., odpowiednio wojewódzkiego, 

powiatowego lub miejskiego (gminnego) planu reagowania kryzysowego, pomimo 

obowiązku wynikającego z art. 34 ust. 1 ww. ustawy. [str. 25] 

1.1 Z kolei proces zatwierdzania planów reagowania kryzysowego przez 

wojewodów i starostów był długotrwały, a w przypadku Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego (dalej ŚUW) plany były zatwierdzane od 2 do 8 miesięcy. W trakcie 

prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że w woj. śląskim 

zatwierdzonych było 25 planów na 36 istniejących powiatów, a w woj. opolskim 

odpowiednio jeden na 12. W kontrolowanych powiatach: częstochowskim 

i lublinieckim nie został zatwierdzony żaden z planów dla odpowiednio 16 i 8 

leżących na ich terenie gmin, natomiast w powiecie strzeleckim zatwierdzone zostały 

4 plany dla 7 gmin wchodzących w jego skład. [str. 26] 

2. We wszystkich pięciu objętych kontrolą urzędach gminnych nie zorganizowano 

nieprzerwanego (rzetelnego) pełnienia dyżuru całodobowego w celu zapewnienia 

przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego. Dyżur taki był pełniony 

jedynie w dniach i godzinach pracy urzędów, co powodowało, że kierowane do nich 

komunikaty o zagrożeniu wystąpienia klęski żywiołowej po godzinach pracy nie były 

odbierane na bieżąco. W urzędach wojewódzkich całodobowe dyżury były pełnione 

w Wojewódzkich Centrach Zarządzania Kryzysowego, natomiast starostowie 

zapewnili pełnienie takich dyżurów w Komendach Powiatowych Państwowej Straży 

Pożarnej (dalej PSP) na podstawie zawartych z nimi porozumień. [str. 26] 

3. W OUW nie zapewniono pełnienia całodobowego dyżuru przez lekarza 

koordynatora ratownictwa medycznego, pomimo obowiązku wynikającego z art. 

16 ust. 2 pkt 8 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. [str. 28] 

4. Izba ocenia, że kontrolowane urzędy, za wyjątkiem dwóch10, nie dysponowały 

bądź nie zagwarantowały sobie - poprzez zawarcie stosownych umów lub 

porozumień - dostaw dostatecznej ilości sprzętu, materiałów lub urządzeń na 

wypadek konieczności prowadzenia akcji ratowniczej i udzielania pomocy 

poszkodowanym. [str. 28] 

                                                                                                                                            
9   Do opracowania planu reagowania kryzysowego nie były zobowiązane ośrodki pomocy społecznej. 
10 SP w Lublińcu i Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, który w Wojewódzkim Magazynie 
Obrony Cywilnej i Rezerw w Tychach dysponował: m.in. namiotami, śpiworami, kocami, łóżkami 
polowymi, osuszaczami, zestawami prądotwórczymi, kuchniami polowymi. Niezwłocznie też, bo już 
16 sierpnia 2008 r., dokonano zakupu 38 szt. plandek. 
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5. W 6 z 10 skontrolowanych Urzędów regulacje wewnętrzne nie były 

dostosowane do obowiązujących przepisów w zakresie zarządzania kryzysowego lub 

nie uwzględniały wszystkich zadań określonych w ustawie o zarządzaniu 

kryzysowym11. Natomiast w przypadku dwóch urzędów w Koszęcinie i Ujeździe, 

w regulaminach organizacyjnych zadania z zakresu zarządzania kryzysowego ujęto 

dopiero po wystąpieniu tornada, tj. odpowiednio 30 września 2008 r. i 11 sierpnia 

2009 r. (w trakcie kontroli NIK). [str. 29] 

2.2.4. Inne wyniki kontroli  

Niezależnie od powyższych ustaleń stwierdzono podejmowanie przez kontrolowane 

jednostki działań, które stanowią dobry przykład postępowania w sytuacjach 

kryzysowych dla innych podmiotów. W przypadku kontrolowanych jednostek tzw. 

dobre praktyki polegały na: 

 otoczeniu pomocą psychologiczną poszkodowanych już w pierwszych godzinach 

i dniach po wystąpieniu tornada [str. 21] 

 lokalizowaniu tzw. sztabów kryzysowych, punktów informacyjnych oraz punktów 

dystrybucji darów, jak i ciepłych posiłków bezpośrednio w miejscowościach 

objętych tornadem [str. 21] 

 jednoczesnym przystąpieniu do szacowania strat we wszystkich miejscowościach 

danej gminy, co powodowało skrócenie czasu poświęconego na tę czynność. 

[str. 16]  

Jak ustalono gminy wypłacały zasiłki celowe na remont lub odbudowę budynków 

mieszkalnych w pełnej wysokości wynikającej z operatu szacunkowego, także 

w sytuacji gdy poszkodowani uzyskiwali na ten sam cel nieodpłatną pomoc w formie 

darowizny od podmiotów prywatnych lub stowarzyszeń12. [str. 30]  Pomoc udzielana 

na potrzeby bytowe ze środków własnych gmin, budżetu wojewody oraz innych 

darczyńców, w tym jednostek samorządu terytorialnego (dalej jst), była przyznawana 

zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, lecz przy ustalaniu jej wysokości brak było 

precyzyjnie określonych kryteriów. Dowolność w określaniu kwot pomocy 

poszkodowanym wskazuje na możliwość występowania mechanizmów o charakterze 

                                                 
11 Opolski Urząd Wojewódzki, SP w Lublińcu, SP i UM w Strzelcach Opolskich, UG w Koszęcinie 
oraz UM w Ujeździe. 
12 dotyczy gmin: Strzelce Opolskie, Ujazd, Herby 
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korupcjogennym, skutkujących naruszeniem zasady równego traktowania 

podmiotów.  

Dokonując analizy porównawczej wysokości udzielanej pomocy przez państwo 

poszkodowanym w przypadkach podobnych zdarzeń losowych, stwierdzono 

występowanie znacznych różnic pomiędzy kwotami udzielanej pomocy przypadającej 

na jednego poszkodowanego w poszczególnych latach.  Wynikało to z ustalania kwot 

udzielanej pomocy poszkodowanym odrębnie dla poszczególnych zdarzeń 

kryzysowych w poszczególnych latach (wytycznymi MSWiA). [str. 30]  

NIK ocenia, że wydarzenia związane z tornadem i akcją ratunkową przeprowadzoną 

bezpośrednio po nim nie przyczyniły się do poprawy systemów łączności pomiędzy 

jednostkami. Przeprowadzone w toku kontroli  testy łączności (próby nawiązania 

połączeń telefonicznych i radiowych) w siedmiu urzędach wykazały, że w czterech13 

z nich nie uzyskano połączeń z wybranymi jednostkami funkcjonującymi w systemie 

zarządzania kryzysowego. [str. 27] 

2.3. Uwagi końcowe i wnioski 

Uwzględniając wyniki kontroli - niezależnie od konieczności pełnej realizacji 

wniosków szczegółowych przekazanych kierownikom kontrolowanych jednostek - 

w celu uzyskania poprawy w zakresie kontrolowanej działalności, NIK wnioskuje 

o podjęcie, w kontekście przyszłych zagrożeń, działań przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w kierunku:  

 rozważenia zrównania statusu osób poszkodowanych nie będących rolnikami 

z  rolnikami w zakresie udzielania pomocy z budżetu państwa, m.in. poprzez 

uwzględnianie w kwotach wypłacanych zasiłków uzyskiwanych ulg, zwolnień 

i odszkodowań z tytułu ubezpieczeń,  

 wyegzekwowanie od właściwych jednostek administracji publicznej (rządowej 

i samorządowej) sprawnego działania systemu zarządzania kryzysowego na 

terenie kraju – w tym: sporządzenia planów zarządzania kryzysowego, 

skutecznego działania systemu łączności, pełnienia dyżurów, przepływu 

komunikatów o zagrożeniach oraz jednolitego reagowania na te komunikaty.   

                                                 
13 OUW, Starostwo Powiatowe (dalej SP) i Urzędzie Miejskim (dalej UM) w Strzelcach oraz Urzędzie 
Gminy (dalej UG) w Koszęcinie. 



Podsumowanie wyników kontroli 

12 

Jednocześnie NIK zwraca uwagę, że już po kontroli (P/97/210) stanu zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego kraju oraz przebiegu działań ratowniczych w czasie powodzi 

na terenach południowej i zachodniej Polski w lipcu 1997 r. sformułowała wnioski 

m.in. pod adresem Prezesa Rady Ministrów o spowodowanie: 

 pilnego opracowania i wdrożenia zintegrowanego systemu ratowniczego kraju, 

tak by jednoznacznie określane i przestrzegane były właściwości organów 

w zakresie kierowania i koordynowania akcjami ratowniczymi i porządkowo-

ochronnymi, a siły i środki wszystkich formacji ratowniczych i ochronnych, 

wykorzystane mogły być w sposób jak najbardziej efektywny i skuteczny; 

 podjęcia szkoleń wojewodów i osób pełniących inne kierownicze funkcje 

w administracji państwowej w zakresie kierowania akcjami ratowniczymi.  
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3. Ważniejsze wyniki kontroli 

3.1. Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań 

ekonomicznych 

1. Problematykę zarządzania kryzysowego regulowała ustawa z dnia 26 kwietnia 

2007 r. o zarządzaniu kryzysowym14.  

Ustawa stanowiła, że Rada Ministrów sprawuje zarządzanie kryzysowe na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (art. 7 ust. 1), a wojewoda, starosta, wójt (burmistrz, 

prezydent miasta) są organami właściwymi w sprawach zarządzania kryzysowego na 

terenie: województwa, powiatu i gminy (odpowiednio art. 14 ust. 1, art. 17 ust. 1 i art. 

19 ust. 1). Wojewoda, starosta, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wykonuje zadania 

z zakresu zarządzania kryzysowego przy pomocy właściwej komórki organizacyjnej 

urzędu, organu pomocniczego, jakim jest zespół zarządzania kryzysowego oraz 

centrum zarządzania kryzysowego (powołanie centrum w gminie na charakter 

fakultatywny). Ustawa w art. 5 ust. 1 stanowiła, iż na poziomie krajowym, 

wojewódzkim, powiatowym i gminnym tworzy się plany reagowania 

kryzysowego15 (odpowiednio krajowy, wojewódzkie, powiatowe i gminne), które 

są aktualizowane nie rzadziej niż co dwa lata (art. 5 ust. 4 ustawy) oraz określała 

w art. 5 ust. 2 jakie elementy wchodzą w skład planów reagowania kryzysowego. 

Natomiast art. 34 ust. 1 ustawy stanowił, że ww. plany są sporządzane w terminie 

12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. powinny zostać sporządzone do dnia 

22 sierpnia 2008 r.).  

Art. 5 ustawy o pomocy społecznej uprawnia do świadczeń z pomocy społecznej, 

jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowiły inaczej, m.in.: osoby posiadające 

obywatelstwo polskie mające miejsce zamieszkania i przebywające na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom 

w szczególności m.in. z powodu: 

 zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej (art. 7 pkt 14 ustawy); 

                                                 
14 Analiza stanu prawnego regulowanego ustawą o zarządzaniu kryzysowym odnosi się do jej 
brzmienia obowiązującego w toku prowadzonej kontroli NIK (do 15 września 2009 r.). Nie uwzględnia 
ona zmian dokonanych ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. Nr 131, poz. 1076), która weszła w życie z dniem 19 września 2009 r. 
15 Od 19 września 2009 r. zwane planami zrządzania kryzysowego 
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 klęski żywiołowej lub ekologicznej (art. 7 pkt 15 ustawy). 

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę 

należy m.in. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie 

wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną (art. 18 ust. 1 

pkt 4 ustawy).  

Art. 40 ustawy o pomocy społecznej stanowi, że zasiłek celowy może być przyznany 

osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, a także 

osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub 

ekologicznej. Zasiłek ten może być przyznany niezależnie od dochodu i mógł nie 

podlegać zwrotowi. Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie 

decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego 

(art. 106 ustawy - gdzie także wskazano wyjątki od tej zasady). Zadania pomocy 

społecznej w gminach wykonują jednostki organizacyjne - ośrodki pomocy 

społecznej. 

Szczegółowe zasady inwentaryzowania i szacowania szkód oraz udzielania pomocy 

dla poszkodowanych w wyniku przejścia tornada z 15 sierpnia 2008 r., zostały 

określone w piśmie dyrektora Biura do Spraw Usuwania Skutków Klęsk 

Żywiołowych MSWiA z dnia 19 sierpnia 2008 r. W którym określono, że zasiłek 

będzie wypłacany w wysokości 100 % kwoty straty oszacowanej przez rzeczoznawcę, 

a odszkodowania wypłacane przez firmy ubezpieczeniowe nie będą miały wpływu na 

jego wysokość. 

Zasady i warunki udzielania pomocy rodzinom rolniczym określało rozporządzenie 

z dnia 26 września 2008 r. wydane na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy o pomocy 

społecznej. Zgodnie z § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia pomocy udziela się na 

podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, w formie jednorazowego 

zasiłku celowego na wniosek osoby zainteresowanej, złożony do kierownika 

ośrodka pomocy społecznej gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania 

rolnika. W sprawach tych, zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia nie przeprowadzało się 

rodzinnego wywiadu środowiskowego. W obliczaniu wysokości zasiłku 

uwzględniano m.in. zwolnienia ze składek KRUS, ulgi w podatku rolnym oraz 

wypłaty z ubezpieczenia.  
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2. Gminy na terenie których tornado w dniu 15 sierpnia 2008 r. dokonało zniszczeń 

wykorzystały środki finansowe, wg stanu na 30 maja 2009 r. (ostatni dzień okresu, 

którego dotyczyły czynności kontrolne), w kwocie 40 891 tys. zł. Źródła 

finansowania pomocy i jej wielkość (wg stanu na 30 maja 2009 r.) przedstawiają dla 

obu województw poniższe zestawienia: 

Województwo opolskie:  

Rodzaje środków Środki 
planowane 

Środki 
wydatkowane 

Środki własne jst 3 000 000 1 511 374
Środki z budżetu wojewody 3 000 000 1 400 000
Środki z rezerwy celowej budżetu państwa (odbudowa lub 
remont) 

10 900 000 10 324 459

Inne źródła (darczyńcy i jst) 2 379 619 2 253 283
Środki z rezerwy celowej na pomoc dla rodzin rolniczych 555 108 495 632
Razem 19 834 727 15 984 748

Województwo śląskie 

Rodzaje środków 
Środki 

planowane 
Środki 

wydatkowane 
Środki własne jst 870 124 848 124
Środki z budżetu wojewody 3 827 139 2 995 338
Środki z rezerwy celowej budżetu państwa (odbudowa lub 
remont) 

16 161 999 16 133 042

Inne źródła (darczyńcy i jst) 5 073 005 4 262 958
Środki z rezerwy celowej na pomoc dla rodzin rolniczych 697 063 666 890
Razem 26 629 330 24 906 352

Procentowy udział środków razem dla obu województw: 

Wydatki (wypłacone)

6%

11%

64%

16%

3%

Środki własne

Środki z budżetu wojewody

Środki z rezerwy celowej na
usuwanie skutków klęsk
żywiołowych (odbudowa lub
remont)

Inne źródła (darczyńcy-jst)

Środki z rezerwy celowej na
pomoc dla rodzin rolniczych

 

Pomoc finansowa poszkodowanym udzielana była w formie zasiłków celowych przez 

ośrodki pomocy społecznej. Do 30 maja 2009 r. na wypłatę tych zasiłków celowych 

dla poszkodowanych rodzin (osób) woj. śląskie dysponowało ogółem kwotą 

26 629 tys. zł, z której wykorzystano 24 906 tys. zł (93,5 %), a woj. opolskie 
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z pozostających do jego dyspozycji środków w kwocie 19 834 tys. zł, wykorzystało 

15 984 tys. zł (80,6 %). Do 30 grudnia 2008 r.16 w woj. opolskim na 148 budynków, 

w których rzeczoznawcy oszacowali straty, odbudowano lub wyremontowano - 98 

budynków (66,2%), a w woj. śląskim na 465 takich budynków odbudowano lub 

wyremontowano 398 (85,5%). Niewykorzystana część tych środków została 

zwrócona ich dysponentom.  

W toku kontroli stwierdzono, że w każdym stadium udzielania pomocy, także 

w początkowym, tj. do 20 września 2008 r. – kwoty środków finansowych, którymi 

dysponowały gminy na pomoc dla poszkodowanych były wystarczające dla 

zaspokojenia potrzeb poszkodowanych i wyższe od faktycznie wykorzystanych kwot 

w danym okresie17.  

3.2. Istotne ustalenia kontroli 

3.2.1. Udzielanie pomocy poszkodowanym 

1. W pięciu objętych kontrolą NIK gminach18, komisje - powołane przez 

burmistrzów (wójtów) - złożone z  pracowników urzędów i ośrodków pomocy 

społecznej, z udziałem inspektorów nadzoru budowlanego oraz sołtysów, przystąpiły 

niezwłocznie po tornadzie do inwentaryzowania szkód oraz ich wstępnego 

szacowania. Do czynności tych - z udziałem poszkodowanych - przystąpiono 

najpóźniej 18 sierpnia 2008 r., tj. w trzecim dniu po tornadzie19. I tak: 

w Blachowni oraz Koszęcinie - inwentaryzowanie szkód i wstępne szacowanie strat 
rozpoczęto 16 sierpnia 2008 r., a pierwsze zasiłki dla najbardziej potrzebujących 
wypłacono 18 sierpnia 2008 r.; 

w Herbach - jako pierwsi 16 sierpnia 2008 r. przystąpili do szacowania szkód 
inspektorzy nadzoru budowlanego z Lublińca, a komisja powołana przez wójta 18 
sierpnia 2008 r.;  

w Ujeździe - przystąpiono do szacowania szkód w trzecim dniu po przejściu tornada. 
Jeszcze w tym dniu wstępnie zostały oszacowane szkody w 113 gospodarstwach 
(95%) - na 119 w których wystąpiły szkody; 

w Strzelcach Opolskich - wstępne szacowanie szkód rozpoczęto 16 sierpnia, 
a zakończono 17 sierpnia 2008 r. Sporządzono notatki, dokumentację fotograficzną 

                                                 
16 Dzień sporządzenia sprawozdań z likwidacji skutków klęski żywiołowej. 
17 woj. opolskie posiadało środki w wysokości 17 504 tys. zł, z czego wypłacono 2 778 tys. zł, a woj. 
śląskie posiadało 15 052 tys. zł, z czego wypłacono 5 003 tys. zł. 
18 Strzelce Opolskie, Ujazd, Blachownia, Herby, Koszęcin. 
19 Tornado miało miejsce w dniu wolnym od pracy w piątek (15 sierpnia 2009 r.). 
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oraz wywiady środowiskowe. Następnie do 21 sierpnia dokumentacja ta była 
opracowywana w formie arkusza Excel, w którym zapisano kwotę strat - 
8 243,7 tys. zł, z tego w budynkach mieszkalnych 4 978,3 tys. zł. 

Komisje odwiedziły wszystkie domostwa w rejonie dotkniętym tornadem 

dokumentując zakres poniesionych w nich strat. Przeprowadzono wywiady 

środowiskowe oraz sporządzono notatki z opisem szkód i dokumentacją 

fotograficzną. Zespoły komisji powołanej przez Burmistrza Ujazdu przystąpiły do 

inwentaryzacji szkód jednocześnie we wszystkich pięciu poszkodowanych sołectwach 

gminy, co świadczy  o dobrej organizacji prac komisji oraz równym traktowaniu 

poszkodowanych.  

Ostateczne oszacowanie szkód (z wyłączeniem budynków mieszkalnych) 

zakończono pomiędzy 10 a 15 września 2008 r. Do tego czasu poszkodowanym była 

udzielona pomoc finansowa na podstawie wstępnych szacunków strat. Natomiast 

w przypadku budynków mieszkalnych szacowanie szkód trwało do końca listopada 

2008 r., z uwagi na konieczność sporządzenia przez uprawnione do tego osoby 

operatów szacunkowych zniszczonych budynków. W jednostkowych przypadkach po 

inwentaryzacji szkód do ostatecznego ich szacowania przystąpiono w okresie 

późniejszym z uwagi, np. na nieobecność osoby poszkodowanej, nieuregulowany stan 

prawny nieruchomości lub zastrzeżenia poszkodowanych zgłoszone do szacunków 

ustalonych przez ww. komisje. W wyniku inwentaryzacji szkód i oszacowania 

poniesionych strat ustalono, że według stanu na 20 września 2008 r.20 w woj. 

opolskim zostało poszkodowanych na terenie dwóch gmin (Strzelce Opolskie i Ujazd) 

218 rodzin, a 170 budynków zostało uszkodzonych lub zniszczonych, natomiast 

w 17 gminach woj. śląskiego odpowiednio: 599 rodzin i 547 budynków.  

Wszystkie gminy objęte kontrolą zapewniły zgodny z wytycznymi MSWiA sposób 

informowania poszkodowanych mieszkańców o możliwych formach, zasadach 

i wysokości dostępnej pomocy. Pracownicy pomocy społecznej w pierwszych dniach 

po wystąpieniu tornada osobiście informowali o tym poszkodowanych. Utworzono 

punkty informacyjne oraz przeprowadzono zebrania wiejskie z udziałem 

przedstawicieli wojewody i sołtysów. Ponadto informacje dla poszkodowanych były 

wywieszane w siedzibach Ochotniczych Straży Pożarnych (dalej OSP), na tablicach 

ogłoszeń poszczególnych sołectw oraz przekazywane za pośrednictwem 

proboszczów. Przykładowo: 

                                                 
20 Data sporządzenia pierwszego sprawozdania z likwidacji skutków klęski żywiołowej. 
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w Herbach – przeprowadzono trzy zebrania z mieszkańcami, w tym pierwsze w dniu 
27 sierpnia 2008 r. z udziałem Wicewojewody Śląskiego.  

w Strzelcach Opolskich - przeprowadzono cztery zebrania z poszkodowanymi 
mieszkańcami wsi. Pierwsze w dniu 21 sierpnia 2008 r. w Uniwersytecie Ludowym 
w Błotnicy Strzeleckiej, w którym uczestniczyli przedstawiciele Wojewody Opolskiego 
(w tym Wicewojewoda).  

2.1. Sprawnie przeprowadzona akcja inwentaryzacji szkód i wstępnego szacowania 

strat we wszystkich gminach umożliwiła kierownikom ośrodków pomocy społecznej 

natychmiastową wypłatę zasiłków celowych przeznaczonych na podstawowe 

potrzeby bytowe poszkodowanych rodzin (osób). Powyższe działania były także 

możliwe dzięki niezwłocznemu uruchomieniu przez wojewodów, samorządy 

wojewódzkie i gminne środków finansowych na ten cel. Wypłata pierwszej transzy 

zasiłków nastąpiła w okresie 3-5 dni po przejściu tornada (dwa pierwsze dni były 

dniami wolnymi od pracy: sobota i niedziela), co miało duże znaczenie dla znacznej 

części poszkodowanych rodzin (osób) pozbawionych własnego lokum, sprzętów 

gospodarstwa domowego, żywności, energii, odzieży itp.  

Badanie obejmujące wypłatę ww. zasiłków przez ośrodki pomocy społecznej21 (po 20 

w każdej gminie) wykazało, że dokonywano ich legalnie, tj. zgodnie z wymogami 

ustawy o pomocy społecznej oraz w trybie i na zasadach określonych w piśmie 

dyrektora Biura do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA z dnia 

19 sierpnia 2008 r. Wielkość udzielonej w formie zasiłków pomocy w ramach 

pierwszej transzy była zróżnicowana w poszczególnych gminach (od 1 do 10 tys. zł), 

co wynikało z wielkości oszacowanych strat w danej rodzinie. Według stanu na 30 

maja 2009 r. w woj. opolskim zasiłek otrzymało 210 rodzin (na 221 rodzin 

poszkodowanych) na łączną kwotę 5 165 tys. zł (średnio 24,6 tys. zł), natomiast 

w woj. śląskim 516 rodzin (na 608 poszkodowanych) na łączną kwotę 3 428 tys. zł 

(średnio 6,6 tys. zł). W zbadanych przypadkach podstawą określenia kwoty 

przyznanej pomocy był każdorazowo, wymagany ustawą o pomocy społecznej, 

wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadzony przez pracowników socjalnych 

miejscowego ośrodka pomocy społecznej.  

2.2. Do 30 maja 2009 r. w woj. opolskim zakwalifikowano 133 rodziny do wypłaty 

zasiłków na odbudowę lub remont budynku mieszkalnego, co było podstawą do 

wypłaty na ten cel kwoty 10 324 tys. zł (średnio 77,6 tys. zł na rodzinę), a w woj. 

                                                 
21 10 osób (rodzin), którym udzielono pomocy w wysokości co najmniej 10 000 zł oraz 10 osób, 
którym udzielono pomocy o najniższej wartości. 
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śląskim pomocy udzielono 518 rodzin i wydatkowano 11 448 tys. zł (średnio 

22,1 tys. zł). Zróżnicowanie wynikało z wielkości strat oszacowanych 

w poszczególnych budynkach. 

Nieliczne przypadki niezakwalifikowania poszkodowanych do tej formy pomocy - 

pomimo zniszczenia budynków mieszkalnych przez tornado – uzasadnione były 

niespełnieniem przez właścicieli tych budynków wymogu art. 5 ustawy o pomocy 

społecznej, tj. niezamieszkiwania lub nieprzebywania na terytorium RP. Ponadto 

przyczyną nieudzielania pomocy był nieuregulowany stan prawny nieruchomości lub 

niemożliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego z uwagi na nieznane 

miejsce pobytu osoby poszkodowanej. Kierowane do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego (dalej SKO) odwołania przez poszkodowanych od tych decyzji nie 

zostały uwzględnione. W trakcie kontroli stwierdzono przypadki rezygnacji 

poszkodowanych z zasiłku w przypadku niewielkich szkód.22 

Analiza dokumentacji będącej podstawą wypłaty ww. zasiłków23 wykazała, że 

udzielenie poszkodowanym pomocy na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego 

było uzasadnione, a wielkość przyznanego zasiłku (w transzach) odpowiadała łącznej 

kwocie wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego dla danego budynku 

mieszkalnego. Postępowania prowadzone w tym względzie przez OPS były 

prawidłowe (legalne i rzetelne), tj. prowadzono je zgodnie z postanowieniami ustawy 

o pomocy społecznej oraz w trybie i na zasadach określonych w piśmie dyrektora 

Biura do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA z dnia 19 sierpnia 

2008 r. Ustalono, że wypłata każdej kolejnej transzy zasiłku była poprzedzona - 

zgodnie z ww. wytycznymi MSWiA - weryfikacją sposobu wykorzystania 

poprzednich środków przez świadczeniobiorców. 

Legalność i rzetelność przeprowadzonych postępowań stwierdzono na podstawie 

zgromadzonej w OPS dokumentacji, która obejmowała: przeprowadzone wywiady 

środowiskowe (rodzinne), faktury, rachunki, umowy przedstawione przez 

świadczeniobiorców i ich oświadczenia o sposobie wydatkowania otrzymanych 

                                                 
22 Np. OPS w Strzelcach Opolskich sześciu osobom, pomimo poniesionych strat w budynkach 
mieszkalnych nie udzielił pomocy rządowej. W dwóch przypadkach dotyczyło to osób które na stałe 
zamieszkiwały za granicą, w trzech przypadkach brak było tytułu prawnego do lokalu, a w jednym 
przypadku zasiłek na remont lokalu przekazano Agencji Nieruchomości Rolnych, w mieszkaniu której 
mieszkała osoba poszkodowana. W jednym przypadku OPS wydał decyzję odmowną, która została 
utrzymana w mocy przez SKO. 
23 Badaniem objęto 20 osób (rodzin) którym udzielono wsparcia o najwyższej wartości. 
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środków w ramach kolejnych transz; protokoły wizytacji odbudowywanych lub 

remontowanych budynków wraz z dokumentacją zdjęciową. 

Nieprawidłowości w powyższym zakresie dotyczyły: 

- zlecenia - przez Burmistrza Ujazdu - wykonania 80 operatów szacunkowych 
budynków mieszkalnych. Burmistrz Ujazdu: bezumownie (brak aneksu do umowy) 
poniósł koszty (16,5 tys. zł) wykonania 10 dodatkowych operatów, nie wyegzekwował 
od wykonawcy rzetelnego realizowania jego obowiązków wynikających z zawartej 
umowy (99 uchybień w 80 operatach) oraz nie dochodził od wykonawcy kary 
umownej w kwocie 7 903,5 zł24 za nieterminowe wykonanie 52 operatów 
(z opóźnieniem od 7 do 22 dni). Ponadto w trakcie kontroli z inicjatywy Burmistrza 
podjęto próbę zalegalizowania (antydatowanym aneksem do umowy) zapłaty 
za większą liczbę operatów oraz przesunięcia terminu ich wykonania, co nosiło 
znamiona czynu zabronionego. Ustalona w umowie cena wykonania operatu 
szacunkowego w kwocie 1,65 tys. zł była ponad trzykrotnie wyższa od ceny wykonania 
operatu (500 zł) w sąsiedniej gminie (Strzelce Opolskie). 

- niezgodnego z obowiązującymi wymogami ewidencjonowania w dwóch gminach 
dochodów i  wydatków budżetowych przeznaczonych na zasiłki dla 
 poszkodowanych. 

Miasto Strzelce Opolskie - dotacje celowe od 30 jst na kwotę 1 054,5 tys. zł zostały 
zaewidencjonowane w różnych rozdziałach po stronie dochodów i wydatków. 
Np. środki dotacji otrzymanej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego w kwocie 550 tys. zł zostały zaewidencjonowane po stronie wydatkowej 
w rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe, natomiast po stronie dochodowej w rozdziale 85395 - pozostała 
działalność. 

Miasto Ujazd - środki dotacji celowych otrzymane od trzech jst w łącznej kwocie 
659,7 tys. zł były ewidencjonowane w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. 
Np. środki dotacji otrzymanej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego w kwocie 642,7 tys. zł zostały zaewidencjonowane po stronie wydatkowej 
w rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe, natomiast po stronie dochodowej w rozdziale 85395 - pozostała 
działalność. 

2.3. NIK ocenia pozytywnie pod względem legalności, rzetelności i gospodarności, 

pomimo stwierdzonych uchybień, udzielanie pomocy rodzinom rolniczym w formie 

jednorazowego zasiłku celowego.  

W woj. śląskim wykorzystano 667 tys. zł dotacji na pomoc dla wszystkich 61 rodzin 

kwalifikujących się do tej formy wsparcia. Natomiast w woj. opolskim pomocą taką 

objęto 48 rodzin, przeznaczając na to kwotę 496 tys. zł. Średnia wysokość zasiłku 

była porównywalna i wynosiła w woj. śląskim - 10,9 tys. zł, podczas gdy w woj. 

opolskim - 10,3 tys. zł. 

                                                 
24 Kwota została wyegzekwowana w dniu 17.11.2009 r. 
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Wojewoda Śląski, burmistrzowie (wójtowie) oraz kierownicy OPS w kontrolowanych 

gminach - prawidłowo realizowali obowiązki określone w rozporządzeniu z dnia 26 

września 2008 r. Badanie kontrolne przyznanych przez kierowników pięciu 

skontrolowanych OPS zasiłków25 wykazało, że postępowania w tych sprawach były 

prowadzone zgodnie z wymogami ww. rozporządzenia, z zastrzeżeniem uchybień 

dotyczących (niezawinionych) opóźnień w wypłacie zasiłków przez Strzelce Opolskie 

i Ujazd. Rodziny rolnicze objęte tym rodzajem pomocy spełniały wymogi 

rozporządzenia i tym samym udzielona im pomoc była uzasadniona. 

Stwierdzone uchybienia polegały na tym, że  

Wojewoda Opolski nie przekazał  w obowiązującym terminie, określonym w § 8 ust. 3 
ww. rozporządzenia, tj. do dnia 6 października 2008 r. właściwym burmistrzom 
protokołów oszacowania szkód. Protokoły te zostały wysłane Burmistrzowi Ujazdu 15 
października, a Burmistrzowi Strzelec Opolskich 17 października 2008 r., tj. 
z opóźnieniem odpowiednio 9 i 11 dni. Ponadto, z opóźnieniem wynoszącym 14 dni 
Wojewoda Opolski przekazał środki na wypłatę zasiłków odpowiednio w kwocie 
225,1 tys. zł i 330,0 tys. zł gminom Strzelce Opolskie i Ujazd, co uniemożliwiło im 
terminowe wydanie decyzji i wypłatę na ich podstawie ww. zasiłków. 

3.2.2. Reagowanie służb zarządzania kryzysowego  

1. Najwyższa Izba Kontroli ustaliła, że w związku z przebiegiem tornada i jego 

skutkami (bardzo duże zniszczenia) służby zarządzania kryzysowego wojewody, 

starosty i burmistrza (wójta) podjęły niezwłocznie działania ratowniczo-

zabezpieczające w celu skoordynowania działalności służb ratowniczych 

(zawodowych i ochotniczych straży pożarnych, energetycznych, drogowych, 

komunalnych).26 W tym celu rozpoczęły prace zespoły zarządzania kryzysowego, 

potocznie zwane sztabami, dokonywano wizytacji terenów dotkniętych tornadem 

i koniecznych uzgodnień między służbami. Pierwszoplanowym zadaniem tych służb 

było przywrócenie działania infrastruktury komunalnej (dróg, wodociągów, sieci 

energetycznej i telekomunikacyjnej) oraz zabezpieczenie pozostałego po tornadzie 

mienia. Natomiast podstawowym zadaniem służb pomocy społecznej było udzielenie 

pomocy poszkodowanym rodzinom (schronienia, żywności, odzieży)27 oraz 

                                                 
25 W każdym OPS 10 przypadków o największej kwocie zasiłku 
26 W szczególności pozytywnie należy ocenić efektywne i skuteczne działania Starosty Strzeleckiego 
kierującego w dniach od 16 do 22 sierpnia 2008 r. sztabem kryzysowym. 
27 Np. OPS w Strzelcach Opolskich już w godzinach wieczornych 15 sierpnia 2008 r. zorganizował 
w Szkole Podstawowej w Błotnicy Strzeleckiej punkt wydawania gorących posiłków. 
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informowanie o możliwościach uzyskania pomocy finansowej, prawnej, 

psychologicznej.28 Przykładowo: 

 Burmistrz Strzelec Opolskich - jeszcze 15 sierpnia 2008 r. uruchomił gminny 
zespół zarządzania kryzysowego, stały dyżur Burmistrza, zorganizował sztab 
zarządzania kryzysowego w Błotnicy Strzeleckiej, uruchomił w obiekcie OSP w tej 
miejscowości punkt wydawania żywności. Natomiast następnego dnia m.in. powołał 
zespół ds. wstępnej oceny szkód, podał komunikat dot. stanu jakości wody, wyznaczył 
zastępcze składowisko gruzu i odpadów. 

 Wójt Herbów – w dniu przejścia tornada o godzinie 23:00 Wójt uczestniczył 
w posiedzeniu powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego. Służby Urzędu podjęły 
działania zmierzające do odblokowania nieprzejezdnych dróg i zaopatrzenia 
poszkodowanych w wodę. Zakupiono paliwo, uruchomiono agregaty prądotwórcze, 
a w dniu 16 sierpnia 2008 r. zorganizowano i sfinansowano ciepłe posiłki oraz 
dystrybucję darów. 

 w Starostwie Powiatowym (dalej SP) w Częstochowie – w trakcie prowadzonej 
akcji ratowniczej wykorzystano m.in. sprzęt oraz materiały zgromadzone 
w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym. 

 Wojewoda Śląski – zakupił na potrzeby poszkodowanych gmin 38 plandek w celu 
zabezpieczenia budynków oraz pozyskał 46 plandek z zasobów Sił Zbrojnych RP. 
Ponadto zorganizował wynajęcie kontenerów mieszkalnych dla osób (rodzin) które 
straciły dach nad głową. 

Podejmowane przez poszczególne służby działania ratownicze i zabezpieczające 

zostały również pozytywnie ocenione przez organy, służby kontrolowanych jednostek 

oraz przedstawicieli mieszkańców. Przykładowo: 

 w Gminie Ujazd - sołtysi wsi Nogowczyce, Balcarzowice, Sieroniowice ocenili, 
że akcja ratownicza, usuwania skutków tornada i udzielania pomocy poszkodowanym 
była przeprowadzona bardzo sprawnie, a udzielona pomoc była adekwatna 
do poniesionych strat, 

 w Gminie Koszęcin - wszyscy sołtysi, w sołectwach w których wystąpiły szkody 
(Rusinowice, Piłka, Cieszowa, Sady, Wierzbie) uznali, że akcja ratownicza 
i udzielanie pomoc poszkodowanym przebiegały bardzo sprawnie, zarówno w postaci 
wypłacanych zasiłków, jak również zapewnienia noclegów i żywności.  

2. Wyniki kontroli dowodzą, że akcja ratunkowa (reakcja służb) prowadzona była 

skutecznie w trakcie zdarzenia i bezpośrednio po nim. Za wyjątkiem służb 

zarządzania kryzysowego Wojewody Śląskiego pozostałe służby nie były 

przygotowane organizacyjnie i sprzętowo do prowadzenia lub koordynowania akcji 

na tak dużą skalę. Związane to było z małą ilością środków, materiałów i urządzeń 

                                                 
28 Starosta Strzelecki oraz Burmistrz Strzelec Opolskich zapewnili udział w akcji psychologów 
policyjnych oraz z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich. Burmistrz 
Blachowni zapewnił również pomoc psychologa. 
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znajdujących się w zasobach własnych lub w dyspozycji innych podmiotów (którymi 

mogłyby zadysponować na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej).  

Starosta Lubliniecki – nie posiadał wystarczającej ilości sprzętu (plandek, agregatów 
prądotwórczych, pilarek i radiotelefonów) oraz magazynu przeciwpowodziowego 
wymaganego art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym29. 

Starosta Strzelecki – nie posiadał własnego sprzętu do usuwania skutków tornada 
(takich jak: plandeki, agregaty prądotwórcze, kuchnie polowe, namioty i kontenery 
mieszkalne) oraz nie posiadał rzetelnych danych o tym, z jakich źródeł w jakim czasie 
i w jakiej ilości można je pozyskać.  

Z ustaleń kontroli wynika, że na pozytywną ocenę działań w toku akcji ratowniczej 

zasłużyli strażacy zawodowej i ochotniczej straży pożarnej30 oraz pracownicy 

ośrodków pomocy społecznej w zakresie inwentaryzacji i szacowania szkód 

i udzielania pomocy poszkodowanym. 

3. Zgodnie z postanowieniami ustawy o zarządzaniu kryzysowym, w brzmieniu 

obowiązującym do 19 września 2009 r., wojewodowie, starostowie i burmistrzowie 

(wójtowie) byli zobowiązani do zapewnienia pełnienia całodobowego dyżuru w celu 

przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego (art. 16 ust. 2 pkt 1, art. 

18 ust. 2 oraz 20 ust. 1 pkt 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).31 

Obowiązek ten realizowali wojewodowie poprzez wojewódzkie centra zarządzania 

kryzysowego i starostowie (przy pomocy Komend Powiatowych PSP), natomiast 

burmistrzowie (wójtowie) wszystkich skontrolowanych gmin32 nie zapewnili 

pełnienia dyżurów całodobowych w dni wolne od pracy lub po godzinach pracy 

urzędów. 

4. Opisane w pkt. 3 nieprawidłowości spowodowały, że kierowane do urzędów gmin 

komunikaty meteorologiczne, a nawet ostrzeżenia o zagrożeniu wystąpienia klęski 

żywiołowej nie były na bieżąco odbierane przez te jednostki i  przekazywane 

właściwym służbom i osobom (np. jednostkom OSP, służbom komunalnym, 

sołtysom) lub były przekazywane ze znacznym opóźnieniem. Przykładowo: 

                                                 
29 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. 
30 Np. w Gminie Ujazd w okresie od 15 do 29 sierpnia 2008 r. 71 strażaków i 37 wolontariuszy czynnie 
uczestniczyło w codziennej akcji usuwania skutków tornada. 
31 Wymóg zapewnienia dyżuru całodobowego przez burmistrzów (wójtów) został zniesiony na 
podstawie art. 1 pkt 19 ustawy z  dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. Nr 131, poz. 1076), która weszła w życie 18 września 2009 r. 
32 Strzelce Opolskie, Ujazd, Blachownia, Herby, Koszęcin. 
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 Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich - w dniu 14 sierpnia 2008 r. ze SP 
w Strzelcach Opolskich zostały wysłane do Urzędu Miejskiego e-maile o godz. 15:28 
i 15:29 z ostrzeżeniami o deszczach i burzach, które w związku z zakończeniem pracy 
Urzędu w czwartek 14 sierpnia 2008 r. o godz. 15:30 ( piątek 15.08. był dniem 
wolnym od pracy), zostały odebrane w poniedziałek 18 sierpnia o godz. 8:29 i 8:30, 
czyli 2 dni po wystąpieniu tornada. W obu ostrzeżeniach proszono m.in. 
o przygotowanie odpowiednich służb i powiadomienie ludności. W Urzędzie 
nie prowadzono rejestru otrzymywanych i przekazanych komunikatów 
meteorologicznych. 

 Urząd Miejski w Blachowni – nikt nie odebrał i nie przekazał komunikatów 
meteorologicznych z dnia 15 sierpnia 2008 r. Specjalista ds. obrony cywilnej podał 
m.in.: „W dniu 15 sierpnia 2008 r. być może wpłynęły jakieś komunikaty (wiadomo 
mi jest od kolegi z innej gminy, że takich komunikatów było 3 w ciągu dnia), gdyż 
wiadomym jest, że dzień 15 sierpnia jest dniem wolnym od pracy.” 

 Gmina Koszęcin - wójt gminy otrzymywał do początku 2008 r. za pośrednictwem 
sms komunikaty o zagrożeniu klęską żywiołową, natomiast nie wiedział, kto pierwszy 
i czy otrzymał, w ramach systemu monitorowania zjawisk meteorologicznych, 
informację o możliwości wystąpienia zagrożenia klęską żywiołową w dniu 
15.08.2008 r. Zgodnie z wyjaśnieniem Inspektora odpowiedzialnego za sprawy 
zarządzania kryzysowego nie otrzymywał on żadnych komunikatów, co najmniej od 
kwietnia 2008 r. i nie wie czy ktokolwiek otrzymywał takie komunikaty. Wcześniej 
otrzymywał na komórkę takie komunikaty z Urzędu Wojewódzkiego. 

 Gmina Ujazd – dwa komunikaty o zagrożeniu opadami i burzami 
przewidywanymi na 15.08.2009 r. nie zostały odebrane, ponieważ zostały przesłane 
w czwartek (14.08.2009 r.) po godzinach pracy Urzędu. 

Ponadto do nieprzekazywania ww. komunikatów dochodziło również w 

Urzędach w których pełniono całodobowy dyżur: 

 OUW - pomimo pełnienia dyżuru całodobowego przez dyżurnych Wojewódzkiego 
Centrum otrzymane 15 sierpnia 2008 r. ostrzeżenia o godz. 5:45, 5:52, 5:55, 6:34, 
6:49 oraz 10:27 nie zostały rozesłane odpowiednim podmiotom i służbom. 

 SP w Strzelcach Opolskich - nie przekazywano jednostkom i instytucjom 
wszystkich otrzymanych ostrzeżeń meteorologicznych. Spośród 44 ostrzeżeń 
otrzymanych w okresie od 1 maja do 15 sierpnia 2008 r.- 25 (57%) nie przekazano 
gminom i właściwym służbom. Natomiast spośród 19 przekazanych gminom 
informacji 8 przesłano w ciągu 30 minut, a pozostałe od 30 minut do ponad 19 
godzin. 

5. W OUW w dniu 15 sierpnia 2008 r. nie był pełniony dyżur całodobowy przez 

lekarza koordynatora ratownictwa medycznego, pomimo obowiązku 

wynikającego z art. 16 ust. 2 pkt 8 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Spowodowało 

to opóźnienie w wysłaniu dodatkowych karetek Pogotowia Ratunkowego.  

Zgłoszenie o godzinie 17:20 przez dyspozytora pogotowania ratunkowego 
w Strzelcach Opolskich prośby o dodatkowe karetki w związku z przejściem tornada, 
z powodu niepełnienia dyżuru w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego 
przez lekarza koordynatora oraz dwóch nieudanych prób uzyskania z nim połączenia 
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telefonicznego, zostało potwierdzono dopiero po 29 minutach, a decyzję w tej sprawie 
musiał podjąć kierownik Wojewódzkiego Centrum. Lekarz, który zgodnie 
z harmonogramem pełnił dyżur w tym dniu, przebywał zagranicą, a w złożonych 
wyjaśnieniach twierdził, że nie miał w tym dniu żadnego dyżuru w Wojewódzkim 
Centrum i nie miał żadnego obowiązku bycia w tzw. dyspozycyjności. 
W harmonogramie dopisano, że był to dyżur telefoniczny, podczas gdy w zakresach 
czynności lekarzy koordynatorów nie wpisano takiej formy dyżuru.  

W ocenie NIK ww. opóźnienie wsparcia dodatkowymi karetkami pogotowia niosło za 

sobą ryzyko zagrożenia życia lub zdrowia poszkodowanych. 

3.2.3. Przygotowanie organizacyjne służb 

zarządzania kryzysowego  

1. W żadnym z 10 kontrolowanych urzędów szczebla wojewódzkiego, powiatowego 

czy gminnego nie opracowano w terminie określonym w art. 34 ust. 1 ustawy 

o zarządzaniu kryzysowym (do 22 sierpnia 2008 r.) odpowiednio wojewódzkiego, 

powiatowego lub gminnego planu reagowania kryzysowego, o których mowa w art. 

5 ww. ustawy. Plany te nie zostały opracowane w ww. terminie, pomimo że 

ustawodawca przewidział na ich sporządzenie okres 12 miesięcy od dnia wejścia 

w życie tej ustawy. Powodem nieopracowania ww. planów w ustawowym terminie 

była - zdaniem kierowników kontrolowanych urzędów - ich złożoność, konieczność 

dokonywania czasochłonnych uzgodnień z innymi podmiotami oraz obciążenia 

związane z wykonywaniem innych bieżących obowiązków.  Powyższe okoliczności 

nie mogą usprawiedliwić zaniechania wykonywania przez ww. podmioty ustawowego 

obowiązku, tym bardziej że już w trakcie niniejszej kontroli nastąpiła znaczna 

intensyfikacja prac w tym zakresie. Plany te zostały opracowane w przypadku 

siedmiu urzędów po upływie od 3 do 13 miesięcy od 22 sierpnia 2008 r., przy czym 

tylko Burmistrz Blachowni nie przekazał opracowanego planu do zatwierdzenia. 

W trzech urzędach nie opracowano planów do zakończenia postępowania 

kontrolnego33. Ponadto Izba ustaliła, co następuje: 

 Wojewoda Opolski wyjaśnił, że nie był informowany przez Dyrektora Wydziału 
Bezpieczeństwa o opóźnionym o 12 miesięcy  opracowaniu planu. 

 Starosta Strzelecki zatwierdził plan gminy Strzelce pomimo braku opinii 
gminnego zespołu zarządzania kryzysowego wymaganej postanowieniami art. 19 ust. 
5 ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz nieuzgodnienia go z kierownikami jednostek 

                                                 
33 SP w Strzelcach Opolskich oraz Urzędy w Herbach i Koszęcinie. 
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organizacyjnych planowanych do wykorzystania przy realizacji przedsięwzięć 
określonych w planie34. 

 w Urzędzie Gminy w Koszęcinie brak planu Inspektor ds. obrony cywilnej 
usprawiedliwiał faktem, że niektóre elementy planu reagowania kryzysowego 
znajdują się w planie operacyjnym, który jest dokumentem poufnym. NIK nie 
zaakceptował ww. wyjaśnień i zwrócił uwagę, że plany reagowania kryzysowego 
winny być jawne i jego elementy nie mogą być zastrzeżone.  

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia niesporządzenie ww. planów, ze względu 

na ich znaczenie dla skutecznego przeprowadzenia akcji ratowniczo-

zabezpieczających przez służby skontrolowanych urzędów.  

1.1. Do zadań wojewodów zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2b ustawy o zarządzaniu 

kryzysowym należy zatwierdzanie powiatowych planów reagowania kryzysowego, 

natomiast zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2 lit. d ww. ustawy do zadań starostów należy 

zatwierdzanie gminnych planów. Proces opracowywania i zatwierdzania planów był  

długotrwały.  

 Spośród 25 zatwierdzonych przez Wojewodę Śląskiego35 powiatowych planów 
reagowania kryzysowego, 7 planów zatwierdzonych zostało po upływie od 2 do 5 
miesięcy, natomiast 18 planów zatwierdzono po upływie od 6 do 8 miesięcy od 
daty wpływu projektu planu do zatwierdzenia. 

 Wojewoda Opolski36 do dnia kontroli (3.09.2009 r.) zatwierdził jeden powiatowy 
plan dla Miasta Opola. W okresie od 27 maja 2009 r. Starostowie czterech 
powiatów37 przedłożyli plany, które nie zostały zatwierdzone, natomiast plany 
przedłożone przez dwóch starostów38 były w trakcie opiniowania.  

 Starosta Strzelecki39 do dnia zakończenia czynności kontrolnych (10.08.2009 r.) 
zatwierdził cztery gminne plany40, wszystkie po terminie ustawowym (od 7 do 
9 miesięcy). Plan przekazany przez Gminę Zawadzkie był w trakcie zatwierdzania. 

 Do Starosty Lublinieckiego41 do dnia zakończenia kontroli (7 sierpnia 2009 r.) 
nie wpłynął żaden gminny plan celem jego uzgodnienia i zatwierdzenia 

 Do Starosty Częstochowskiego42 do dnia zakończenia kontroli (18 sierpnia 
2009 r.) nie wpłynął żaden gminny plan celem jego uzgodnienia i zatwierdzenia. 

2. Wojewodowie i starostowie na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1, a burmistrzowie 

(wójtowie) na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym 

                                                 
34 Policji, Straży Pożarnej, Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz inspekcji sanitarnej, weterynaryjnej 
i budowlanej. 
35 W woj. śląskim jest 36 powiatów. 
36 W woj. opolskim jest 12 powiatów. 
37 Brzeg, Nysa, Namysłów, Kędzierzyn-Koźle. 
38 Krapkowicki i głubczycki. 
39 W powiecie strzeleckim jest 7 gmin. 
40 Strzelce Opolskie, Kolonowskie, Jemielnica i Izbicko. 
41 W powiecie lublinieckim jest 8 gmin. 
42 W Powiecie Częstochowskim jest 16 gmin. 
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zobowiązani zostali do pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia 

przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego. Przy czym po 

zakończeniu niniejszej kontroli od dnia 19 września 2009 r. w wyniku zmiany treści 

art. 20 ww. ustawy43 burmistrzowie (wójtowie) zostali zobowiązani do całodobowego 

alarmowania członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach 

kryzysowych zapewnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu 

informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności. 

Wojewodowie i Starostowie zapewnili pełnienie całodobowych dyżurów 

odpowiednio poprzez Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego działające 

w urzędach wojewódzkich lub Powiatowe Stanowiska Kierowania działające 

w Komendach Powiatowych PSP44. Przy czym: 

 Starosta Lubliniecki przekazując wykonanie zadania na stanowisko kierowania 
PSP nie określił sposobu postępowania w zakresie zapewnienia przepływu 
informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz sposobu dokumentowania 
podejmowanych działań dla jego potrzeb.  

 Starosta Strzelecki nie opracował instrukcji i zasad dot. odbierania, 
przekazywania i przechowywania ostrzeżeń i komunikatów.  

Natomiast żaden z burmistrzów (wójtów) nie zapewnił pełnienia takiego dyżuru. 

Dyżur był pełniony przez służby poszczególnych burmistrzów (wójtów) jedynie 

w godzinach pracy urzędów.  

3. W trakcie przeprowadzania testów łączności na stanowiskach, na których 

pełnione były całodobowe dyżury w celu zapewnienia przepływu informacji na 

potrzeby zarządzania kryzysowego, stwierdzono brak możliwości uzyskania 

wybranych połączeń radiowych lub telefonicznych, w czterech z siedmiu 

skontrolowanych urzędów45: 

 SP w Strzelcach Opolskich – na stanowisku w siedzibie Starostwa Powiatowego 
(na którym dyżur był pełniony w godzinach pracy Urzędu) stwierdzono brak 
możliwości uzyskania wszystkich czterech testowanych połączeń radiowych46. 
Zgodnie z wyjaśnieniem Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego wynikało 
to z niewłączenia radiostacji przez te jednostki lub nieobecności służb przy 
radiostacji.  

                                                 
43 Na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 
Nr 131, poz. 1076). 
44 Na podstawie porozumień zawieranych pomiędzy starostami i komendantami powiatowymi PSP. 
45 Oprócz wymienionych poniżej testy przeprowadzono w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, SP 
w Częstochowie i Urzędzie Miejskim w Blachowni. 
46 Z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu oraz gminami Zawadzkie, Jemielnica 
i Kolonowskie. 
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 Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich – nie uzyskano połączenia radiowego 
z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu oraz telefonicznego 
z Komendą Powiatową PSP w Strzelcach Opolskich. 

 Urząd Gminy w Koszęcinie – nie uzyskano połączeń radiowych ze SP w Lublińcu. 
Ponadto nie uzyskano połączeń telefonicznych z numerami telefonów: Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego oraz innych osób i instytucji działających  w systemie, 
które jak się okazało były nieaktualne. Powiodła się próba połączenia jedynie 
z jednym numerem telefonu Komendanta OSP w Sadowie. 

 Opolski Urząd Wojewódzki – nie uzyskano połączenia telefonicznego z jednym 
z trzech objętych badaniem numerów telefonów, tj. z lekarzem koordynatorem 
ratownictwa medycznego (zgłosiła się poczta głosowa).  

Brak możliwości połączenia się z innymi służbami rok po tragicznych wydarzeniach  

z 15 sierpnia 2008 r. świadczy o nie wyciągnięciu odpowiednich wniosków z tych 

wydarzeń. W konsekwencji brak łączności niesie za sobą ryzyko ograniczenia 

możliwości prowadzenia akcji ratowniczej. 

4. Pomimo obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 2 pkt 8 ustawy47, 15 sierpnia 

2008 r. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu, 

nie zapewniono pełnienia dyżuru całodobowego przez lekarza koordynatora 

ratownictwa medycznego, co było skutkiem niewystarczającej obsady kadrowej. 

Na dzień 1 sierpnia 2008 r. powołanych zostało ośmiu lekarzy koordynatorów 

w wymiarze 4,05 etatu, co nie gwarantowało całodobowego pełnienia dyżurów. Jak 

wyjaśnił Wojewoda było to spowodowane brakiem chętnych do zatrudnienia na tym 

stanowisku48. Niepełnienie dyżuru było powodem, opisanego w pkt. 5 na str. 24, 

powstania w dniu 15 sierpnia 2008 r. 29 minutowego opóźnienia w wysłaniu 

dodatkowych karetek Pogotowia Ratunkowego do Strzelec Opolskich. 

5. Podkreślić należy, iż kontrolowane urzędy, za wyjątkiem dwóch49, nie 

dysponowały, bądź nie zagwarantowały sobie - poprzez zawarcie stosownych umów 

lub porozumień - dostaw dostatecznej ilości sprzętu, materiałów lub urządzeń na 

wypadek konieczności prowadzenia akcji ratowniczej i  udzielania pomocy 

poszkodowanym, np. agregatów prądotwórczych, plandek, kontenerów 

                                                 
47 Przepis ten został uchylony z dniem 10 lutego 2009 r. przez art. 5 ustawy  z dnia 5 grudnia 2008 r. 
o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, 
poz. 59), jednak zgodnie z art. 11 ww. ustawy do czasu utworzenia wojewódzkiego centrum 
powiadamiania ratunkowego, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2011 r., lekarze koordynatorzy 
ratownictwa medycznego działają w wojewódzkim centrum zarządzania kryzysowego, w liczbie 
niezbędnej do zapewnienia całodobowej realizacji zadań i taka sytuacja miała miejsce w OUW.  
48 Na zamieszczone w październiku 2008 r. ogłoszenie w prasie o zatrudnieniu dwóch lekarzy 
koordynatorów nie wpłynęła żadna oferta. 
49 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, SP w Lublińcu 
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mieszkalnych, namiotów, koców, gwoździ do betonu.  Dysponowanie dużą ilością 

sprzętu, urządzeń lub materiałów jako własnymi na poziomie powiatów lub gmin 

byłoby nieuzasadnione, natomiast zasadnym byłoby zagwarantowanie ich dostaw na 

wypadek klęski żywiołowej od innych podmiotów, poprzez zawarcie umów lub 

porozumień. 

6. Organizacja i zadania służb zarządzania kryzysowego w kontrolowanych urzędach 

- za wyjątkiem czterech urzędów50 - nie zostały dostosowane do wymogów ustawy 

o zarządzaniu kryzysowym, pomimo że weszła ona w życie 22 sierpnia 2007 r. 

Nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyły: braku lub niepełnego określenia zadań, 

składu osobowego oraz  zasad funkcjonowania służb zarządzania kryzysowego 

w dokumentach wewnętrznych kontrolowanych jednostek (regulaminach, 

zarządzeniach). I tak: 

 OUW posiadał nieaktualny regulamin Wojewódzkiego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego, 

 SP w Strzelcach Opolskich nie uwzględniło w regulaminach wewnętrznych 
realizacji niektórych zadań określonych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, 
przy czym zadania te były realizowane, 

 SP w Lublińcu posiadało nieaktualne zapisy (dot. imiennie określonego składu 
osobowego) w zarządzeniu dotyczącym powołania Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego,  

 UM w Strzelcach Opolskich posiadał nieaktualne zapisy dot. zadań z ustawy 
o zarządzaniu kryzysowym w regulaminie organizacyjnym, 

 w UM w Ujeździe dopiero w trakcie kontroli (11.08.2009 r.) określono 
w regulaminie organizacyjnym komórkę organizacyjną właściwą w sprawach 
zarządzania kryzysowego oraz w zakresach czynności (14.08.2009 r.) osoby 
którym przypisano wykonywanie ww. zadań. Ponadto brak było dokumentów 
wymienionych w regulaminie pracy gminnego zespołu zarządzania kryzysowego 
(np. planu pracy oraz planu ćwiczeń). 

 w UG w Koszęcinie regulamin organizacyjny nie uwzględniał zagadnień z zakresu 
zarządzania kryzysowego do 30 września 2008 r. Ponadto nieaktualny był 
regulamin pracy gminnego zespołu zarządzania kryzysowego wynikiem czego 
zespół ten nie realizował zadań określonych w art. 14 ust. 8 pkt 1-4, w związku 
z art. 19 ust. 5 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. 

Powyższe nieprawidłowości (opisane w pkt. 1-6) świadczą o tym, że kierownicy 

kontrolowanych urzędów nie zapewnili, stosownie do wymogów ustawy 

                                                 
50 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, SP w Częstochowie UM w Blachowni i UG w Herbach. 
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o zarządzaniu kryzysowym, właściwych warunków organizacyjnych do efektywnego 

wykonywania zadań na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej.  

3.2.4. Inne ustalenia kontroli 

1. W trakcie kontroli stwierdzono, że wysokość wypłacanych zasiłków na odbudowę 

lub remont budynków mieszkalnych nie uwzględniała pomocy uzyskanej z innych 

źródeł na ten sam cel. Wypłacano zasiłki celowe na remont lub odbudowę budynków 

mieszkalnych w pełnej wysokości wynikającej z operatów szacunkowych. 

Poszkodowani uzyskiwali na ten sam cel nieodpłatną pomoc w formie darowizn od 

podmiotów prywatnych lub stowarzyszeń, najczęściej w postaci rzeczowej, tj. 

materiałów budowlanych (cegieł, cementu, drewna, dachówek itp.)51  

2. Najwyższa Izba Kontroli  ustaliła, że w latach 2007-2009 wystąpiły znaczne 

rozbieżności w wysokości udzielanej poszkodowanym pomocy rządowej. W 2007 r. 

zgodnie z wytycznymi MSWiA przyznawano zasiłki celowe na odbudowę lub remont 

bez określenia ich górnej granicy (np. w Gminie Kłomnice wypłacono zasiłki na ten 

cel w wysokości od 4 900 zł do 151 321,76 zł). W 2008 r. środki przyznanej pomocy 

rządowej pokrywały 100 % kosztów odbudowy lub remontu budynku mieszkalnego 

ustalonych w operacie szacunkowym, bez ograniczeń kwotowych (np. w gminie 

Strzelce Opolski wyniosły one od 813 zł do 337 572 zł). Natomiast w 2009 r. zgodnie 

z wytycznymi MSWiA przyznawane zasiłki celowe dla osób i rodzin 

poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof mających miejsce 

w 2009 r. nie powinny przekroczyć 6 tys. zł.  

3. NIK zauważa, że już  w trakcie kontroli NIK przeprowadzonej w 1997 roku 

w kierowanych do Wojewody Opolskiego wystąpieniach zawarto m.in. wnioski 

o podjęcie stosownych działań mających na celu:  

 zorganizowanie systemu, zapewniającego bieżące i niezawodne pozyskiwanie 
danych niezbędnych do przygotowania i prowadzenia akcji przeciwpowodziowej, 

 usprawnienie systemu powiadamiania ludności o zagrożeniach żywiołowych, 

 uporządkowanie, ujednolicenie i skompletowanie wszystkich struktur 
działających w warunkach zagrożeń i katastrof w województwie. 

                                                 
51 dotyczy gmin: Strzelce Opolskie, Ujazd, Herby np. w Herbach poszkodowany otrzymał 
nieodpłatnie: 2800 kg cementu, 88 palet pustaków ścianowych, 22 palety pustaków stropowych i 
dachówkę na cały dach. Kolejny poszkodowany  otrzymał 750 kg cementu, 1 paletę cegieł, 15 palet 
dachówek. Inny poszkodowany otrzymał: 3 okna, 1 worek wapna, 6 550 dachówek, 525 kg cementu. 
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4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli 

4.1. Przygotowanie kontroli  

Podstawą podjęcia kontroli był nadzwyczajny w skutkach przebieg tornada w dniu 

15 sierpnia 2008 r. na części obszaru woj. opolskiego oraz śląskiego. Niespotykane 

natężenie i niszczycielska siła tego zjawiska oraz konieczność likwidacji jego 

skutków, wymagająca zaangażowania znacznych środków pomocy finansowej ze 

strony państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, uzasadniała podjęcie 

kontroli przez NIK. Nie bez znaczenia było także duże zainteresowanie medialne 

akcją ratunkową oraz przebiegiem udzielania pomocy poszkodowanym. 

Doboru jednostek do kontroli dokonano w sposób celowy w przypadku gmin w woj. 

opolskim, obejmując kontrolą 2 gminy na obszarze których wystąpiło tornado 

(100%), natomiast doboru gmin w woj. śląskim dokonano na podstawie wielkości 

poniesionych strat, obejmując kontrolą gminy w których straty były największe.  

W celu dokonania oceny prawidłowości wypłaty zasiłków celowych dla rodzin (osób) 

poszkodowanych, założono dokonywanie kontroli 20 przypadków - decyzji 

o przyznaniu danego rodzaju zasiłku celowego o największej kwocie wraz 

z dokumentacją stanowiącą podstawę ich wydania (w ramach pomocy wypłacane 

były 3 rodzaje zasiłków: na tzw. potrzeby bytowe, na remont/odbudowę budynku 

mieszkalnego i w ramach tzw. pomocy dla rodzin rolniczych). 

4.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po 

zakończeniu kontroli 

Postępowanie kontrolne przeprowadzono w 15 jednostkach. Ponadto w 16 

niekontrolowanych jednostkach zasięgano informacji w trybie art. 29 lit. f ustawy 

o NIK. Wyniki kontroli omówiono na trzech naradach pokontrolnych.52 Wszystkie 

protokoły kontroli zostały podpisane bez zastrzeżeń. Do kierowników wszystkich 

jednostek kontrolowanych skierowano 15 wystąpień pokontrolnych zawierających 

ogółem 27 wniosków pokontrolnych. Do ocen, uwag i wniosków zawartych 

w wystąpieniach pokontrolnych zastrzeżenia (dziewięć) wniósł Starosta Strzelecki,  

z których 3 zostały uwzględnione.   

                                                 
52 w OUW, SP w Lublińcu, Urzędzie Miejskim w Ujeździe 
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Wnioski pokontrolne dotyczyły w szczególności: 

 usprawnienia procesów opracowania, uzgadniania i zatwierdzania planów 
reagowania kryzysowego, 

 zapewnienia zgodności uregulowań wewnętrznych w kontrolowanych urzędach 
w zakresie zarządzania kryzysowego z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa, 

 poprawy systemu rejestrowania i przekazywania komunikatów i ostrzeżeń 
meteorologicznych, 

 zapewnienia ewidencjonowania dotacji celowych w tych samych rozdziałach 
zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, 

 zapewnienia skutecznego nadzoru nad realizacją umów z podmiotami 
zewnętrznymi w sprawach dotyczących zarządzania kryzysowego.  

Kierownicy kontrolowanych jednostek udzielili odpowiedzi w zakresie i terminach 
zakreślonych przez NIK. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że 17 wniosków zostało 
zrealizowanych, a 10 znajdowało się w trakcie realizacji.  

Z treści udzielonych odpowiedzi wynika, że przedstawione w wystąpieniach uwagi 
i oceny były przedmiotem analizy i zostały wykorzystane przez adresatów w celu 
wyeliminowania uchybień w działalności kierowanych przez nich jednostek - m.in. 
poprzez:  

 opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia planów reagowania kryzysowego 
przez dwa urzędy53,  

 wdrożenie procedur aktualizacji, opiniowania i zatwierdzania planów 
zarządzania kryzysowego, 

 dostosowanie organizacji i zadań służb zarządzania kryzysowego do wymogów 
ustawowych, 

 poprawę systemu rejestrowania i przekazywania komunikatów i ostrzeżeń 
meteorologicznych, 

 doposażenie służb zarządzania kryzysowego w sprzęt potrzeby w akcjach 
ratowniczych, 

 ewidencjonowanie dotacji celowych w tych samych rozdziałach klasyfikacji 
budżetowej zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. 

W związku z nieprawidłowością opisaną na str. 22 noszącą znamiona czynu 
zabronionego przygotowywane jest zawiadomienie o przestępstwie. 

Na finansowe rezultaty kontroli w wysokości 1 854,4 tys. zł - złożyły się: 

 132,0 tys. zł - kwoty wydatkowane z naruszeniem prawa (Burmistrz Ujazdu 
podpisał umowę na wykonanie 70 operatów szacunkowych (115,5 tys. zł) 
z przekroczeniem zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań oraz zlecił 
bez zawarcie umowy wykonanie 10 operatów (16,5 tys. zł), 

 1 714,5 tys. zł - sprawozdawcze skutki nieprawidłowości (dotacje celowe 
zostały zaewidencjonowane w gminach Strzelce Opolskie i Ujazd w różnych 
rozdziałach po stronie dochodów i wydatków), 

 7,9 tys. zł - pozyskane pożytki finansowe (kwota wyegzekwowanej na wniosek 
NIK kary umownej za nieterminowe wykonanie 52 operatów szacunkowych 
w gminie Ujazd). 

                                                 
53 SP w Lublińcu i Urząd Miejski w Blachowni. 
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5. Załączniki 

5.1. Wykaz skontrolowanych podmiotów  

Lp. Jednostka organizacyjna NIK Nazwa jednostki kontrolowanej 
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 
Starostwo Powiatowe w Lublińcu 
Starostwo Powiatowe w Częstochowie 
Urząd Miejski w Blachowni 
Urząd Gminy w Herbach 
Urząd Gminy w Koszęcinie 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Herbach 

1. Delegatura w Katowicach 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszęcinie 

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu 
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich 
Urząd Miejski w Ujeździe 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich 

2. 

 

Delegatura w Opolu 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe 

5.2. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 

działalności 

1) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 
89, poz. 590 ze zm.). 

2) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr  
175, poz. 1362). 

3) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 ze zm.). 

4) Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206). 

5) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.). 

6) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.). 

7) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.). 

8) Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 ze zm.). 

9) Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 ze zm.). 
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10) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie 
szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin 
rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody 
spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. (Dz. U. Nr 173, poz. 
1070), obowiązującego do dnia 10 października 2008 r. 

5.3. Lista osób zajmujących kierownicze stanowiska, 

odpowiedzialnych za kontrolowaną działalność  

Lp. Nazwa kontrolowanego urzędu Imię i nazwisko kierownika jednostki 
1. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Zygmunt Łukaszczyk 
2. Starostwo Powiatowe w Częstochowie Andrzej Kwapisz 
3. Starostwo Powiatowe w Lublińcu Joachim Smyła 
4. Urząd Miejski w Blachowni Zdzisław Nowak, od 21 sierpnia 

2009 r. Marcin Biernat 
5. Urząd Gminy w Koszęcinie Grzegorz Ziaja 
6. Urząd Gminy w Herbach Roman Bandach 
7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni Małgorzata Patyk 
8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszęcinie Grzegorz Pilawa 
9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Herbach Barbara Rosowicz-Włoch 
10. Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Ryszard Wilczyński 
11. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich Józef Swaczyna 
12. Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Tadeusz Goc 
13. Urząd Gminy w Ujeździe Tadeusz Kauch 
14. Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich Czesława Krasa 
15. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe Małgorzata Gąsior, od 1 lutego 2009 r. 

Danuta Ogaza 

5.4. Syntetyczne oceny poszczególnych jednostek 

objętych kontrolą  

Nazwa 
jednostki 

Ocena ogólna Oceny szczegółowe 

Urzędy Wojewódzkie 
Śląski 
Urząd 
Wojewódzki 
w 
Katowicach 

ocena 
pozytywna, 
pomimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości 

Pozytywnie oceniono reakcję służb Wojewody Śląskiego na zagrożenie 
tornadem i podjęte działania oraz udzielanie przez Wojewodę pomocy 
poszkodowanym. 
Pozytywnie oceniono przygotowanie organizacyjne Urzędu do realizacji 
zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości dotyczących:  
 sporządzenia wojewódzkiego planu reagowania kryzysowego po 

terminie określonym w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, 
 przewlekłego (od 2 do 8 miesięcy) zatwierdzania powiatowych 

planów reagowania kryzysowego. 
Opolski 
Urząd  
Wojewódzki 
w Opolu 

ocena 
pozytywna, 
pomimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości 

Pozytywnie oceniono reakcję służb Wojewody Opolskiego na zagrożenie 
tornadem, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących:  
 nieprzekazywania jednostkom i instytucjom wszystkich otrzymanych 

w dniu 15 sierpnia 2008 r. ostrzeżeń meteorologicznych,  
 niepełnieniu całodobowego dyżuru lekarza koordynatora ratownictwa 

medycznego w dniu 15 sierpnia 2008 r. w Wojewódzkim Centrum 
Zarządzania Kryzysowego.  

Pozytywnie oceniono wykonywanie zadań w zakresie udzielania pomocy 
poszkodowanym, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących: 
 przekazania z opóźnieniem wynoszącym odpowiednio 9 i 11 dni 

protokołów oszacowani szkód burmistrzom Strzelec Opolskich i 
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Ujazdu, 
 przekazania z opóźnieniem wynoszącym odpowiednio 3 i 4 dni 

środków na wypłatę zasiłków w kwocie 51 tys. zł gminie Strzelce 
Opolskie i 130 tys. zł gminie Ujazd, co uniemożliwiło tym gminom 
ich terminową wypłatę, 

 akceptowania list zniszczonych budynków mieszkalnych, pomimo że 
nie zostały one potwierdzone przez sołtysów, a w przypadku gminy 
Ujazd nie zawierały również opisu szkody. 

Negatywnie oceniono przygotowanie organizacyjne służb Wojewody do 
realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Na powyższą ocenę 
złożyły się: 
 nieterminowe (12 miesięcy) opracowanie wojewódzkiego planu 

reagowania kryzysowego, który nie został zatwierdzony do 
zakończenia kontroli, 

 przewlekłość opiniowania i zatwierdzania powiatowych planów 
zarządzania kryzysowego, 

 brak aktualizacji numerów telefonów osób powiadamianych w 
przypadku wystąpienia zagrożenia. 

 
Starostwa Powiatowe 

Starostwo  
Powiatowe 
w 
Częstochowie 

ocena 
pozytywna, 
pomimo 
stwierdzonego 
uchybienia 

Pozytywnie oceniono przygotowanie organizacyjne Starostwa do 
realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, pomimo uchybienia 
dotyczącego sporządzenia powiatowego planu reagowania kryzysowego 
po terminie. 
Pozytywnie oceniono działania podjęte przez Starostę w trakcie i po 
zdarzeniu. 
 

Starostwo  
Powiatowe 
w 
Lublińcu 

ocena negatywna Negatywnie oceniono przygotowanie organizacyjne Starostwa do 
realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Na powyższą ocenę 
złożyły się: 
 nieopracowanie powiatowego planu reagowania kryzysowego, 
 brak aktualizacji składu osobowego powiatowego zespołu 

zarządzania kryzysowego, 
 nieustalenie procedur w zakresie przepływu informacji na potrzeby 

zarządzania kryzysowego oraz sposobu ich dokumentowania. 
 

Starostwo  
Powiatowe 
w 
Strzelcach 
Opolskich 

ocena 
pozytywna, 
pomimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości 

Pozytywnie oceniono działania podjęte przez Starostę w trakcie i po 
zdarzeniu. 
Negatywnie oceniono przygotowanie organizacyjne Starostwa do 
realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Na powyższą ocenę 
złożyły się: 
 nieopracowanie powiatowego planu reagowania kryzysowego, 
 niewykonywanie zadań Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego, 
 nieprzekazywanie jednostkom i instytucjom wszystkich otrzymanych 

ostrzeżeń meteorologicznych,  
 brak możliwości uzyskania połączenia radiowego z Wojewódzkim 

Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz trzema losowo wybranymi 
urzędami gmin. 

 
Urzędy Gmin 

Urząd 
Miasta 
Blachownia 

ocena 
pozytywna, 
pomimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości 

Pozytywnie oceniono sposób udzielania pomocy poszkodowanym. 
Pozytywnie oceniono działania podejmowane przez służby Burmistrza 
po wystąpieniu tornada. 
Negatywnie oceniono sposób przygotowania Gminy do reagowania w 
sytuacjach kryzysowych, na co złożyły się następujące nieprawidłowości: 
 nieprzekazanie do zatwierdzenia gminnego planu reagowania 

kryzysowego, 
 niezapewnienie całodobowego dyżuru w celu przepływu informacji, 
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 nieodebranie i nieprzekazanie komunikatów meteorologicznych z 
dnia 15 sierpnia 2008 r. 

 
Urząd 
Gminy 
Koszęcin 

ocena 
pozytywna, 
pomimo 
stwierdzonego 
uchybienia 

Pozytywnie oceniono sposób udzielania pomocy poszkodowanym. 
Pozytywnie oceniono działania podejmowane przez służby Burmistrza 
po wystąpieniu tornada. 
Negatywnie oceniono sposób przygotowania Gminy do realizacji zadań z 
zakresu zarządzania kryzysowego, na co złożyły się następujące 
nieprawidłowości: 
 nieopracowanie gminnego planu reagowania kryzysowego, 
 niewykonywanie zadań przez gminny zespół zarządzania 

kryzysowego. 
 

Urząd 
Gminy 
Herby 

ocena 
pozytywna, 
pomimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości 

Pozytywnie oceniono sposób udzielania pomocy poszkodowanym. 
Pozytywnie oceniono działania podejmowane przez służby Burmistrza 
po wystąpieniu tornada. 
Negatywnie oceniono sposób przygotowania Gminy do reagowania w 
sytuacjach kryzysowych, na co złożyły się następujące nieprawidłowości: 
 nieopracowanie Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego, 
 niezapewnienie całodobowego dyżuru w celu przepływu informacji. 
 

Urząd 
Miasta 
Strzelce 
Opolskie 

ocena 
pozytywna, 
pomimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości 

Pozytywnie oceniono sposób udzielania pomocy poszkodowanym. 
Pozytywnie oceniono działania podejmowane przez służby Burmistrza 
po wystąpieniu tornada. 
Negatywnie oceniono sposób przygotowania Gminy do reagowania w 
sytuacjach kryzysowych, na co złożyły się następujące nieprawidłowości: 
 nieterminowe sporządzenie i przekazanie do zatwierdzenia gminnego 

planu reagowania kryzysowego, 
 niezaopiniowanie ww. planu przez gminny zespół zarządzania 

kryzysowego, 
 brak uzgodnienie planu z kierownikami jednostek organizacyjnych 

planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych,  
 brak trzech elementów planu wymaganych ustawą o zarządzaniu 

kryzysowym, 
 niezapewnienie całodobowego dyżuru w celu przepływu informacji, 
 nierejestrowanie otrzymywanych i przekazywanych komunikatów 

meteorologicznych. 
 

Urząd 
Miasta 
Ujazd 

ocena 
pozytywna, 
pomimo 
stwierdzonych 
nieprawidłowości 

Pozytywnie oceniono sposób udzielania pomocy poszkodowanym. 
Pozytywnie oceniono działania podejmowane przez służby Burmistrza 
po wystąpieniu tornada. 
Negatywnie oceniono sposób przygotowania Gminy do reagowania w 
sytuacjach kryzysowych, na co złożyły się następujące nieprawidłowości: 
 nieterminowe sporządzenie i przekazanie do zatwierdzenia gminnego 

planu reagowania kryzysowego, 
 niezapewnienie całodobowego dyżuru w celu przepływu informacji, 
 brak realizacji zadań wyznaczonych dla gminnego zespołu 

zarządzania kryzysowego, 
 niepowierzenie wykonywania zadań z zakresu zarządzania 

kryzysowego właściwej komórce organizacyjnej Urzędu. 
Negatywnie oceniono również wykonanie zadania dotyczącego 
sporządzenia 80 operatów szacunkowych, ponieważ sporządzono je: 
nierzetelnie (99 uchybień w 80 operatach), nieterminowo (52 operaty od 7 
do 22 dni), bezumownie (10 operatów za 16,5 tys. zł), za cenę (1650 zł) 
ponad trzy krotnie wyższą niż w sąsiedniej gminie (500 zł). Wydatki na 
ten cel poniesiono bez zachowania zasady oszczędności, środki na ten cel 
zaplanowano w budżecie gminy 4 dni po zawarciu umowy oraz 
nie dochodzono kar umownych w kwocie 7,9 tys. zł. Ponadto w trakcie 
kontroli podjęto próbę zalegalizowania (antydatowanym aneksem do 
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umowy) zapłaty za większą ilość operatów oraz przesunięcia terminu ich 
wykonania, co nosiło znamiona czynu zabronionego.  
 

Ośrodki Pomocy Społecznej 
Blachownia 
Koszęcin 
Herby 
Strzelce 
Opolskie 
Ujazd 

Pozytywna ocena organizowania i udzielania pomocy w wyniku tornada 

5.5. Wykaz organów, którym przekazano informację o 

wynikach kontroli  

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
4. Prezes Rady Ministrów 
5. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
6. Minister Pracy i Polityki Społecznej 
7. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP 
8. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP 
9. Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP 
10. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP 
11. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP 
12. Centralne Biuro Antykorupcyjne 
13. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego 
14. Wojewodowie 

5.6. Zdjęcia 

Gmina Strzelce Opolskie wieś Błotnica Strzelecka: 

Obraz zniszczeń po przejściu tornada: 

 


