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Dlaczego podjęliśmy kontrolę?  01 

 Realizowane począwszy od 2012 r. przez Departament Porządku  
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK kontrole wskazywały, że w Polsce  
nie udało się zbudować skutecznego systemu ochrony ludności. 

 Z przeprowadzonych w 2016 r. w DPiBW analiz wynikało, że podejmowane 
w tym obszarze działania naprawcze miały ograniczony zakres i nie 
przyczyniły się w sposób istotny do poprawy sytuacji.   

 Jednocześnie narastały w tym obszarze zagrożenia, których źródłem  
są w szczególności wydarzenia polityczne, gospodarcze oraz zmiany 
klimatyczne. 

Fragment lasu zniszczonego przez nawałnicę 
w dniu 11/12 sierpnia 2017 r.,  Gmina Czersk 

Źródło: Materiały kontrolne NIK. 



Co kontrolowaliśmy? 02 

Czy funkcjonuje skuteczny system ochrony ludności w ramach struktur 
zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej? 

W szczególności:  

 Czy obowiązujące rozwiązania prawno-organizacyjne dają podstawy 
organom administracji publicznej do realizacji zadań planowania 
cywilnego oraz przygotowania infrastruktury i organów państwa  
do skutecznego działania  w sytuacjach kryzysowych? 

 Czy sporządzane przez organy państwa instrumenty planowania 
cywilnego i ochrony ludności na okres pokoju i wojny identyfikują 
potencjalne zagrożenia i przewidują adekwatne działania, niezbędne  
do ich usuwania? 

 Czy siły i środki były wystarczające do skutecznego zapobiegania  
i usuwania skutków zagrożeń? 

 



Kogo kontrolowaliśmy? 03 

SZEF OBRONY CYWILNEJ 
KRAJU 

RZĄDOWE CENTRUM 
BEZPIECZEŃSTWA 

MINISTERSTWO 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH   

I ADMINISTRACJI 

JEDNOSTKI SZCZEBLA 
LOKALNEGO 

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji 

 Komendę Główną Państwowej 
Straży Pożarnej (Szefa Obrony 
Cywilnej Kraju) 

 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa  

Ponadto kontrolą objęto: 

 5 urzędów wojewódzkich 

 6 starostw powiatowych 

 7 urzędów miast/gmin 

z terenu województw: 

– pomorskiego 

– wielkopolskiego 

– łódzkiego 

– dolnośląskiego 

– małopolskiego 

 

Źródło: Opracowanie własne NIK. 



Stwierdzony stan – niewystarczające przygotowanie struktur 
państwa do realizacji zadań w zakresie ochrony ludności  04 

 
Kontrola wykazała bardzo zróżnicowany  –  w zależności od kontrolowanego 
szczebla – stan przygotowania struktur administracji rządowej  
i samorządowej do realizacji zadań dotyczących ochrony ludności, zarówno  
w ramach zarządzania kryzysowego, jak i obrony cywilnej. 
 

Poważne zastrzeżenia Najwyższej Izby Kontroli dotyczą przygotowania 
organizacyjnego do realizacji zadań na dwóch kluczowych szczeblach 
zarządzania kryzysowego, tj. powiatu i gminy, w tym kwalifikacji merytorycznych 
pracowników.  
Najgorzej stan przygotowań struktur administracyjnych oceniony został  
w jednostkach szczebla gminnego, a najlepiej – wojewódzkiego. 



Stwierdzony stan – nierzetelne planowanie działań  
na wypadek sytuacji kryzysowej 05 

Krajowy Plan Zarządzania 
Kryzysowego 2013/2015 

Plan zarządzania kryzysowego 
działu administracji rządowej: 

sprawy wewnętrzne 

5 
wojewódzkich planów zarządzania 

kryzysowego 

6 
powiatowych planów zarządzania 

kryzysowego 

7 
gminnych/miejskich planów 

zarządzania kryzysowego 

 
 Realizowany obecnie proces planowania 

nie pozwala na skuteczne  przygotowanie  
działań w zakresie zarządzania 
kryzysowego.  

 Żaden z opracowanych i zatwierdzonych 
planów zarządzania kryzysowego  
nie został oceniony przez NIK jako 
rzetelnie przygotowany i kompletny.  

 W efekcie plany te nie pozwoliłyby,  
w wielu wypadkach, na sprawną 
organizację i koordynację działań. 

 
 

 



Stwierdzony stan – inne nieprawidłowości 

W trakcie kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości mogących mieć wpływ 
na właściwą organizację działań związanych z zarządzaniem kryzysowym. 

Najważniejsze z nich to: 

– brak jednolitego, ogólnopolskiego cyfrowego systemu łączności, 
umożliwiającego bezpośrednią wymianę informacji pomiędzy służbami 
ratowniczymi i strukturami zarządzania kryzysowego wszystkich szczebli, 

– marginalizowanie roli zespołów zarządzania kryzysowego, 

– naruszenie ustawowego terminu do wydawania wytycznych (zaleceń)  
do planów zarządzania kryzysowego, 

– nieprawidłowości w zakresie zapewnienia, działających w systemie 
całodobowym, powiatowych centrów zarządzania kryzysowego  
i niezapewnienie całodobowego alarmowania członków gminnego 
zespołu zarządzania kryzysowego, 

– znikoma liczba szkoleń i ćwiczeń organizowanych przez starostów  
i wójtów. 
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Stwierdzony stan – praktyczna weryfikacja przygotowania 
organów odpowiedzialnych za ochronę ludności 07 

Istotnym elementem kontroli było sprawdzenie, jak przyjęte 
rozwiązania dotyczące ochrony ludności funkcjonują w praktyce  

 
 
 

Analiza i ocena działania jednostek  
szczebla rządowego i samorządowego  
w związku z wystąpieniem nawałnicy 

(11/12 sierpnia 2017 r.). 
  
 

 
Analiza i ocena działania struktur 
zarządzania kryzysowego szczebla 

wojewódzkiego, powiatowego 
i gminnego w trakcie epizodów 

praktycznych. 
 



Studium przypadku – przejście przez Polskę nawałnicy  
w dniu 11 sierpnia 2017 r. 

08 

Mapy prezentujące przesuwanie się frontu burzowego w dniu 11 sierpnia 
2017 r. (stan na godz. 18:50 i 23:00) 

Źródło: Materiały kontrolne NIK (przekazane przez IMGW-PIB). 
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Źródło: Opracowanie własne NIK  
na podstawie danych MSWiA. 

Wybrane obiekty uszkodzonej infrastruktury komunalnej  
w wyniku burz w sierpniu 2017 r. (stan na 18.12.2017 r.) 



Studium przypadku – nieskuteczny system informowania           
o zagrożeniach 10 

 W dniu 11 sierpnia 2017 r. Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej  
– Państwowy Instytut Badawczy 
(IMGW) przesyłał na bieżąco  
komunikaty do WCZK Wojewody 
Pomorskiego. 

 Ostrzeżenie  o zagrożeniu (burze  
z gradem, silne opady deszczu) 
stopnia 2. (w 3. stopniowej skali)  
i porywach wiatru do 100 km/h 
zostało wydane o godz. 13:53.  

 Informacje te wskazywały na wysokie 
prawdopodobieństwo wystąpienia 
zdarzeń, których skutki mogą być 
katastrofalne.  

Źródło: Opracowanie własne NIK. 



Studium przypadku – niekompletne raporty sytuacyjne  
oraz brak analiz i prognoz rozwoju sytuacji 11 

 Pomimo wpływających informacji 
 i ostrzeżeń do służby dyżurnej RCB  
o pogarszającej się sytuacji pogodowej  
w kraju i związanych z tym zdarzeń  
noszących znamiona sytuacji kryzysowej, 
w dniach 11 i 12 sierpnia 2017 r.,  
nie uruchomiono przewidzianych w KPZK 
procedur raportowania.  
Również na terenie objętych kontrolą 
województw proces raportowania pomiędzy 
organami zarządzania kryzysowego 
poszczególnych poziomów (wojewódzki, 
powiatowy, gminny) w trakcie nawałnicy  
i w pierwszych dniach po jej zaistnieniu, był 
bardzo ograniczony lub całkiem go zaniechano. 

Źródło: Opracowanie własne NIK. 



Studium przypadku – brak właściwego przygotowania  
jednostek szczebla rządowego i samorządowego do realizacji zadań 

 Ze względu na niedostateczne przygotowanie organizacyjne powiatowych  
i gminnych struktur zarządzania kryzysowego, a także z uwagi  
na niekompletność i niefunkcjonalność planów zarządzania kryzysowego 
wszystkich szczebli, zastosowane środki (zwłaszcza w pierwszym etapie 
działań) odbiegały od ustalonych w tych planach procedur postępowania  
i wynikały głównie z decyzji podejmowanych doraźnie. 
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Nieprzejezdna droga na terenie gminy Czersk 

Źródło: Materiały kontrolne NIK. 

Wiatrołomy na terenie gminy Czersk 



Kontrola wykazała szereg nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem 
struktur zarządzania kryzysowego poszczególnych szczebli. 

Najważniejsze z nich dotyczyły: 

– niewykonywania ustawowych zadań przez zespoły zarządzania kryzysowego, 

– braku wzmocnienia służby dyżurnej WCZK Wojewody Pomorskiego, 

– nieutworzenia powiatowego centrum zarządzania kryzysowego, 

– niezapewnienia całodobowych dyżurów w urzędach gmin, 

– niestosowania ustalonych w planach zarządzania kryzysowego procedur 
wnioskowania o użycie Sił Zbrojnych RP, 

– braku porozumień dotyczących pozyskiwania sprzętu, 

– utrudnienia w lokalizacji miejsc wypoczynku, 

– braku lub niekompletnych informacji o osobach chorych wykorzystujących 
urządzenia do podtrzymywania życia, 

– braku kompleksowych analiz podejmowanych działań w związku z nawałnicą  
w jednostkach szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. 

Studium przypadku – podsumowanie 13 



Studium przypadków – epizody praktyczne 

 Epizody praktyczne przeprowadzono w województwach dolnośląskim, małopolskim, 
łódzkim i wielkopolskim, obejmując nimi urzędy wojewódzkie oraz wybrane starostwa 
powiatowe i urzędy miast/gmin.  
Celem każdego z epizodów było sprawdzenie zdolności reagowania bezpośrednio  
po informacji o zaistnieniu sytuacji kryzysowej oraz przebiegu procesów decyzyjnych. 
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 Wykazały one: 

– nieskuteczny system ostrzegania  
i alarmowania, 

– niekompletną wymianę informacji, 
– niewłaściwą koordynację działań, 
– niewłaściwą pracę zespołów 

zarządzania kryzysowego, 
potwierdzając tym samym, że problemy, 
które wystąpiły na obszarze województw 
dotkniętych nawałnicą mają charakter 
ogólnopolski. 

Prognozowany kierunek 
przemieszczenia się fali 
powodziowej w związku  
z awarią zapory zbiornika 
wodnego Jeziorsko 

Źródło: https://www.google.com/maps/place/Jeziorsko/ 
[dostęp:23.08.2018 r.]. 

https://www.google.com/maps/place/Jeziorsko/


Organizacja i funkcjonowanie obrony cywilnej 15 

Oznacza wypełnianie zadań humanitarnych, mających na celu ochronę 
ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań 
zbrojnych lub klęsk żywiołowych, i przezwyciężanie ich bezpośrednich 
następstw, jak też zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania 
(art. 61 I Protokołu Dodatkowego do Konwencji Genewskich z dnia 12 
sierpnia 1949 r. dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów 
zbrojnych). 

Przykładowe zadania: 
 prowadzenie ewakuacji, 
 ratownictwo, w tym medyczne, 
 walka z pożarami, 
 wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych, 
 doraźne przywracanie niezbędnych służb użyteczności publicznej, 
 pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych dla przetrwania. 

 
 

Czym jest „obrona cywilna”? 



Stwierdzony stan – organizacja i funkcjonowanie  
obrony cywilnej 
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Kontrola wykazała, iż: 

– obowiązujące przepisy regulujące organizację i funkcjonowanie obrony 
cywilnej wciąż nie zapewniają skutecznej koordynacji działań, 

– działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju nie były wystarczające do poprawy 
sytuacji w zakresie OC, 

– liczba i charakter formacji obrony cywilnej są nieadekwatne do 
zidentyfikowanych na danym terenie zagrożeń, a wyposażenie istniejących 
formacji jest niekompletne i w wielu wypadkach przestarzałe, 

– Plan Obrony Cywilnej Państwa jest nieaktualny, 
– plany obrony cywilnej na wszystkich skontrolowanych szczeblach były 

niekompletne lub nie zostały uzgodnione. 

Maska przeciwgazowa typu MUA (lata 70. XX wieku) 

Źródło: Materiały własne NIK. 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie „Oceny przygotowań w zakresie ochrony ludności 
 i obrony cywilnej w Polsce za 2017 r.”.  

Liczba formacji OC i stan osobowy 



Stwierdzony stan – finansowanie obrony cywilnej 18 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Oceny przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej 
w Polsce za 2017 r.”. 

 Wyniki niniejszej kontroli NIK 
wykazały, że w dalszym ciągu 
poziom finansowania zadań OC 
jest niewystarczający  
w stosunku do realnych potrzeb.  

 Ustalono w szczególności, że 
środki finansowe przeznaczane  
na wyposażenie nie dają 
możliwości bieżącego 
uzupełniania niedoborów  
oraz rotacji sprzętu 
wyeksploatowanego. 



Ocena ogólna 

 

W Polsce nie funkcjonuje skuteczny system ochrony ludności.  

Organy odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu zarządzania 
kryzysowego oraz obrony cywilnej nie stworzyły adekwatnych  
do występujących zagrożeń struktur i skutecznych procedur oraz  
nie zapewniły niezbędnych zasobów, umożliwiających właściwe 
zarządzanie w przypadku ich wystąpienia.  

Dostrzegając zaangażowanie i gotowość niesienia pomocy w razie 
wystąpienia różnego rodzaju katastrof przez funkcjonariuszy straży 
pożarnych, Policji, żołnierzy oraz zwykłych obywateli, NIK zwraca uwagę, iż 
nieprzygotowanie odpowiednich planów i procedur oraz niezapewnienie 
warunków do odpowiedniej koordynacji działań, może obniżać skuteczność 
działań służb odpowiedzialnych za ochronę ludności, zwłaszcza w razie 
wystąpienia sytuacji kryzysowej. 
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Wnioski – do Prezesa Rady Ministrów 20 

 Objęcie przez Prezesa Rady Ministrów szczególnym nadzorem – trwających  
od ponad 10 lat – prac nad projektem ustawy, która w sposób systemowy 
ureguluje kwestie ochrony ludności i obrony cywilnej,  
w szczególności w zakresie: 
– Planu Obrony Cywilnej Państwa, 
– zwiększenia poziomu finansowania zadań obrony cywilnej, 
– mechanizmów zapewniających niezbędną, skuteczną koordynację 

działań, 
– urzędu obsługującego Szefa Obrony Cywilnej Kraju, 
– uprawnień Szefa Obrony Cywilnej Kraju w planowaniu środków 

finansowych na obronę cywilną. 

 Podjęcie działań legislacyjnych mających na celu określenie zasad 
przepływu informacji o lokalizacjach tymczasowych miejsc wypoczynku 
z uwzględnieniem roli istniejących struktur zarządzania kryzysowego 
w zakresie ochrony ludności. 



Wnioski – do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 21 

Wyniki kontroli wskazują na konieczność przeprowadzenia pogłębionej 
systemowej analizy, związanej z funkcjonowaniem zarządzania kryzysowego  
i obrony cywilnej oraz podjęcia działań (w tym legislacyjnych) na rzecz 
usprawnienia funkcjonowania tych obszarów, w tym: 
 Analizy związanej z organizacją zarządzania kryzysowego, a w szczególności: 

– przesłanek uznania sytuacji za „kryzysową”, 

– zasad okresowej aktualizacji planów zarządzania kryzysowego w zależności 
od rodzaju i charakteru wprowadzonych zmian i pojawiających się zagrożeń, 

– realności i funkcjonalności procedur zawartych w planach zarządzania 
kryzysowego, 

– zasad użycia Sił Zbrojnych RP w ramach zarządzania kryzysowego oraz 
koordynacji ich działań, 

– wymogów dotyczących przygotowania merytorycznego dla osób 
realizujących zadania z zakresu ochrony ludności dla administracji rządowej 
i samorządowej, z jednoczesnym obowiązkiem okresowego certyfikowania 
tych pracowników. 



Wnioski – do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji cd. 22 

 Wprowadzenia jednolitego systemu cyfrowej łączności radiowej struktur 
zarządzania kryzysowego i służb ratowniczych na terenie kraju. 

 Działań mających na celu zapewnienia kompletności krajowego Programu 
Doskonalenia Obrony Cywilnej oraz zachowania w przyszłości terminu jego 
sporządzenia umożliwiającego analizę jego treści przez Kancelarię Prezesa 
Rady Ministrów. 

 Zainicjowania kompleksowego przeglądu stanu zaawansowania 
opracowywania i wdrażania planów zarządzania kryzysowego, który w skali 
Polski obejmowałby wszystkie jednostki szczebla powiatowego oraz 
gminnego. 



Uwagi 23 

Niezależnie od powyższych wniosków NIK rekomenduje 
przeprowadzenie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
kompleksowej analizy obowiązujących aktów prawnych pod kątem 
możliwości integracji systemów zarządzania kryzysowego i obrony 
cywilnej w obszarze ich wspólnych kompetencji oraz zadań.  
 
Połączenie tych systemów mogłoby, w ocenie NIK, przyczynić się  
do poprawy skuteczności prowadzonych działań oraz lepszego 
wykorzystania środków finansowych przeznaczanych na realizację 
zadań w zakresie ochrony ludności. 
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Po kontroli wystosowano 21 wystąpień pokontrolnych 

W wystąpieniach pokontrolnych sformułowano łącznie 137 wniosków pokontrolnych,  
z tego zrealizowano 40, w trakcie realizacji pozostawało 71 wniosków, natomiast          
26 wniosków nie zostało zrealizowanych (według stanu na 21 sierpnia 2018 r.) 

 
Zastrzeżenia do wystąpień pokontrolnych złożyli kierownicy pięciu objętych kontrolą 
jednostek (tj. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Dyrektor Rządowego Centrum 
Bezpieczeństwa, Wojewoda Pomorski, Starosta Chrzanowski oraz Wójt Gminy Chojnice) 

 

Spośród 35 złożonych zastrzeżeń, 28 zostało oddalonych, cztery uwzględniono 
w części, natomiast trzy zastrzeżenia uwzględnione zostały w całości 
 

21 

137 

5 

35 

Działania po kontroli 



Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

Zdjęcie czarno-białe 

Źródło: Źródło: @Andrej Popov - Fotolia.com 
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