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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie 

Kontroli,
1
 zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 

przeprowadziła w Urzędzie Gminy Celestynów (dalej Urząd), kontrolę wykonania zadań  

w zakresie zarządzania kryzysowego (kontrola sprawdzająca). 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 

podpisanym w dniu 8 grudnia 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy 

o NIK, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia realizację wniosków pokontrolnych 

zawartych w wystąpieniu Delegatury NIK w Warszawie nr LWA-4101-22-03/2010  

z dnia 10 grudnia 2010 r.  

Sformułowane w ww. wystąpieniu wnioski dotyczyły: 

 dostosowania Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Celestynów do aktualnych 

wymogów określonych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym
2
; 

                                                 
1
 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 

2
 Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm. 
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 systematycznego aktualizowania Planu Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z art. 5 ust. 3 

ww. ustawy oraz przedstawienia Staroście Otwockiemu do zatwierdzenia wprowadzonych 

zmian, istotnych z punktu widzenia organizacji zarządzania kryzysowego na terenie 

Gminy; 

 zapewnienia realizacji przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK) zadań 

określonych w art. 14 ust. 8 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – stosownie do wymogów 

określonych w art. 19 ust. 5 tej ustawy, w tym m.in. opracowywania rocznych planów 

pracy Zespołu oraz zwoływania jego posiedzeń na zasadach określonych w regulaminie 

pracy  GZZK; 

 planowania i organizowania ćwiczeń, szkoleń oraz treningów z zakresu reagowania 

kryzysowego, zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 3 omawianej ustawy oraz zarządzeniem Wójta 

Nr 78/2008 w sprawie utworzenia GZZK; 

 realizacji zadań w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej wymienionych w art. 6 ust. 

1 ww. ustawy, poprzez m.in. gromadzenie informacji o tego rodzaju infrastrukturze 

znajdującej się na terenie Gminy oraz opracowanie procedur określających zasady jej 

ochrony i odtworzenia w sytuacjach kryzysowych;  

 zorganizowania systemu całodobowego alarmowania członków GZZK stosownie do 

wymogów art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym; 

 udokumentowania faktu zapoznania pracowników Urzędu z ich zadaniami wynikającymi 

z udziału w pracach GZZK, np. poprzez uzupełnienie ich zakresów czynności o te 

zadania. 

W udzielonej odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne
3
 Wójt Gminy Celestynów 

poinformował, że ww. wnioski zostaną zrealizowane. 

 W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że powyższe wnioski nie zostały 

zrealizowane. 

1) Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego (GPZK), zatwierdzony przez Starostę 

Otwockiego w październiku 2008 r., nie został dostosowany do aktualnych przepisów. 

Niezgodnie z wymogiem zawartym w art. 5 ust. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, Plan ten 

nie był systematycznie aktualizowany.  

W szczególności, (GPZK) nie zawierał takich danych jak:  

                                                 
3
 Pismo Wójta Gminy Celestynów z dnia 22 grudnia 2010 r.  
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- w części I planu
4
 - oceny prawdopodobieństwa (ryzyka) wystąpienia zagrożeń oraz mapy 

zagrożeń, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o zarządzaniu kryzysowym; 

- w załącznikach funkcjonalnych - wykazu infrastruktury krytycznej znajdującej się na terenie 

gminy, jak również określenia priorytetów w zakresie ochrony oraz odtwarzania 

infrastruktury krytycznej, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 lit. k i l ww. ustawy. 

Ponadto Plan był nieaktualny w części II, dotyczącej struktury i zadań Gminnego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W Zarządzeniu nr 78/2008 Wójta Gminy Celestynów 

z dnia 20 października 2008 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego - jako członków zespołu wskazano pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach (inspektor ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz kierownik 

referatu gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa), 

których nie ma w strukturze Urzędu od dnia 3 października 2011 r., w związku ze zmianą 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.  

Dodatkowo, w powyższym Zarządzeniu - na Zastępcę Szefa Zespołu wyznaczono 

Zastępcę Wójta Gminy, podczas gdy przedmiotowe stanowisko od dnia 11 stycznia 2011 r. 

pozostawało nieobsadzone. 

Część IV Planu dotycząca analizy funkcjonowania administracji publicznej zawierała 

nieaktualny schemat organizacyjny Urzędu. 

2) Zaplanowane w zatwierdzonym przez Wójta Planie pracy GZZK na rok 2011 

posiedzenia nie odbyły się
5
. Nie dokonywano również aktualizacji obsady imiennej GZZK 

oraz nie doskonalono procedur postępowania w warunkach zagrożenia, pomimo, że zadania te 

zostały wymienione w Planie, jako przewidziane do bieżącej realizacji  w ciągu roku. GZZK 

nie realizował zatem zadań określonych w art. 14 ust. 8 w zw. z art. 19 ust. 5 ustawy o 

zarządzaniu kryzysowym. 

Niezgodnie z Planem pracy GZZK na 2011 r., nie opracowano planu szkoleń Zespołu 

(plan szkoleń należało sporządzić do 31 stycznia 2011 r.). Nie zostało również 

przeprowadzone ćwiczenie w pełnym składzie członków GZZK na stanowiskach 

kierowniczych, zaplanowane na październik 2011 r. 

Zakresy obowiązków pracowników Urzędu będących członkami GZZK nie zostały 

uzupełnione o obowiązki wynikające w udziału w pracach Zespołu. Nie została sporządzona 

imienna lista członków Zespołu.  

                                                 
4 Dotyczącej charakterystyki zagrożeń 
5  W planie przewidziano m.in. przeprowadzenie dwóch posiedzeń Zespołu w kwietniu i wrześniu 
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Konieczne, w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Gminy Celestynów, 

prace nad zmianą zarządzenia o powołaniu GZZK nie zostały sfinalizowane do czasu 

zakończenia kontroli NIK.  

3) W dniu 4 stycznia 2011 r., Wójt Gminy Celestynów przekazał do Starostwa 

Powiatowego w Otwocku dane teleadresowe osób funkcyjnych, właściwych do kontaktu 

w sytuacjach kryzysowych. Pomimo zmian, które miały miejsce w Urzędzie (zakończenie 

pracy przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Obrony Cywilnej 31 lipca 

2011 r. oraz zmiana struktury organizacyjnej Urzędu 3 października 2011 r.), dane 

teleadresowe zostały uaktualnione dopiero w trakcie kontroli NIK (30 listopada 2011 r. 

udostępniono informację na tablicy ogłoszeń, a 2 grudnia 2011 r. przekazano właściwe dane 

do Starostwa Powiatowego w Otwocku). 

4) NIK zauważa, że informacje o infrastrukturze krytycznej znajdującej się w na terenie 

gminy Celestynów nie zostały zgromadzone jak również nie opracowano procedur 

określających zasady jej ochrony i odtworzenia w sytuacjach kryzysowych, gdyż Wójt nie 

otrzymał takich informacji (wykazu) od Wojewody Mazowieckiego, w myśl art. 5b ust. 8 

ustawy o zarządzaniu kryzysowym. 

5) NIK ocenia pozytywnie realizację wniosku dotyczącego podejmowania stosownych 

działań w przypadkach wystąpienia na terenie Gminy zdarzeń kryzysowych – na zasadach 

ustalonych w Planie Zarządzania Kryzysowego Gminy Celestynów. 

W 2011 r. wystąpiło zdarzenie kryzysowe o zasięgu gminnym, polegające na 

lokalnych podtopieniach posesji i lokali mieszkalnych powodujących zniszczenia w mieniu 

i infrastrukturze w miejscowościach: Celestynów, Dyzin, Regut, Stara Wieś, Pogorzel, 

Podbiel, Dąbrówka, Zabieżki, Glina oraz Jatne. Informacje o podtopieniach Urząd 

otrzymywał od poszkodowanych mieszkańców drogą telefoniczną lub mailową. W dniu 27 

lipca 2011 r. Wójt wydał Zarządzenie w sprawie ogłoszenia stanu alarmu powodziowego, 

który został odwołany w dniu 22 sierpnia 2011 r. W dniu 19 lipca 2011 r. Wójt powołał 

Gminną Komisję ds. szacowania szkód, która dokonywała oględzin podtopionych posesji  

i lokali oraz szacowała szkody.  

Uwagi NIK dotyczą braku  meldunków sytuacyjnych, okresowych i raportu 

końcowego, które zgodnie z Gminnym Planem Zarządzania Kryzysowego (cz. V pkt 6) 

powinny być opracowywane dla Szefa Zespołu (tj. Wójta) przez Gminne Centrum 

Reagowania. Nie został również sporządzony, na potrzeby Powiatowego Centrum 
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Zarządzania Kryzysowego meldunek (raport) końcowy, o którym mowa w cz. V pkt 6 ww. 

Planu. 

Z wyjaśnień złożonych przez Panią K.W., osobę realizującą obecnie zadania  

z zakresu zarządzania kryzysowego wynika, że ww. meldunki w formie pisemnej nie były 

opracowywane, gdyż sytuacja tego nie wymagała z uwagi na stały kontakt z Wójtem. 

Natomiast raport końcowy nie został jeszcze opracowany, gdyż cały czas trwają prace 

dotyczące usuwania skutków zdarzeń. Meldunek końcowy na potrzeby Powiatowego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego nie został sporządzony, gdyż Powiatowe Centrum nie 

żądało takiego raportu. 

Do dnia 31 lipca 2011 r. zadania z zakresu zarządzania kryzysowego realizowane były 

przez Pana S.G., a od dnia 1 września 2011 r. przez Panią K.W. 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnosi o: 

1) Dostosowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego do aktualnych 

wymogów określonych w art. 5 ust. 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym; 

2) Dokonanie aktualizacji Planu uwzględniającej zmiany organizacyjne Urzędu 

Gminy Celestynów; 

3) Zapewnienie realizacji zadań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

określonych w art. 14 ust. 8 w zw. z art. 19 ust. 5 ustawy – w szczególności 

poprzez zwoływanie jego posiedzeń zaplanowanych w rocznym planie pracy 

GZZK;  

4) Planowanie i organizowanie ćwiczeń, szkoleń oraz treningów z zakresu 

reagowania kryzysowego, zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy; 

5) Bieżące aktualizowanie danych teleadresowych dla potrzeb systemu 

całodobowego alarmowania członków GZZK w przypadku ich zmiany; 

6) Sporządzenie imiennej listy członków GZZK oraz zapoznanie pracowników 

Urzędu będących członkami Zespołu o obowiązkach wynikających z udziału 

w jego działaniach, np. poprzez wskazanie ich w zakresach czynności; 

7) Opracowanie meldunku (raportu) końcowego opisującego przebieg i skutki 

sytuacji kryzysowej i przekazanie go do Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego w Otwocku zgodnie z Gminnym Planem Zarządzania Kryzysowego 

(cz. V pkt 6). 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy 

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Wójta, w terminie 30 dni od daty otrzymania 
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niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag 

i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub 

przyczynach niepodjęcia takich działań. 

Stosownie do art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, Panu Wójtowi przysługuje prawo zgłoszenia na 

piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie 

ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin 

nadesłania informacji, o której mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały 

właściwej komisji NIK. 

 


