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SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 3/2014 z dnia 16 lutego 2014 r. zespół 
kontrolujący Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego (BKA) w Ministerstwie Środowiska (MŚ) 
przeprowadził w dniach 14 -  24 lutego 2014 r. kontrolę doraźną w komórkach organizacyjnych MŚ 
w zakresie oceny obowiązujących procedur na wypadek sytuacji nadzwyczajnych.

Zespół kontrolujący przeprowadził kontrolę w następującym składzie:

• Aleksandra Gregorkiewicz -  główny specjalista w BKA, kierownik zespołu kontrolującego;
• Stanisław Kucharski -  główny specjalista w BKA.

Celem kontroli była systemowa ocena obowiązujących w MŚ procedur na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnych, w tym w szczególności ocena trybu postępowania w momencie powzięcia 
informacji o zagrożeniu oraz podejmowania decyzji o postępowaniu z zagrożeniem, a także ocena 
procedur ewakuacyjnych.

W MŚ na dzień prowadzenia czynności kontrolnych obowiązują następujące procedury w zakresie 
bezpieczeństwa obiektów: 1

1. Regulamin porządkowy dla użytkowników budynku przy ul. Wawelskiej 52/54, wydany 
w sierpniu 2000 roku -  określa obowiązki administratora, najemcy (użytkownika), zasady 
zabezpieczenia mienia, zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz zasady przekazywania 
i przechowywania kluczy do pomieszczeń. Załącznikami do regulaminu są: zasady organizacji 
ruchu osobowego oraz materiałowego w budynku MŚ przy ul. Wawelskiej 52/54 (załącznik nr 1) 
oraz ochrona budynku przy ul. Wawelskiej 52/54 w wypadkach szczególnych (załącznik nr 2);

1

 



2. Plan obrony przeciwpożarowej zatwierdzony przez Zastępcę Komendanta Rejonowego 
Państwowej Straży Pożarnej w dniu 26 lipca 1996 r.;

3. Instrukcja ochrony obiektu, bez daty, zatwierdzona przez ówczesnego Dyrektora Generalnego MS 
p. Andrzeja Dworzaka, która opisuje m.in. zasady ochrony obiektu, zagrożenia mogące wystąpić 
na obiekcie, zadania pracowników ochrony, instrukcje postępowania na wypadek pożaru, napadu, 
włamania, zagrożenia bakteriologicznego, a także w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub 
znalezieniu ładunku wybuchowego;

4. Instrukcja Ochrony dotycząca zasad i organizacji ochrony budynku głównego przy ul. Wawelskiej 
52/54 oraz garaży przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 23 w Warszawie, która stanowi załącznik nr 
2 do umowy ochrony obiektu;

5. Instrukcja postępowania na wypadek ewakuacji osób z budynku Ministerstwa Środowiska, 
zatwierdzona przez Dyrektor Generalną w dniu 21 listopada 2013 r.;

6. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla gmachu MŚ Warszawa ul. Wawelska 52/54 
zatwierdzona przez Dyrektor Generalną w dniu 28 czerwca 2011 r.

Obiekty Ministerstwa Środowiska (MŚ) nie podlegają obowiązkowej ochronie w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia1, w związku z czym jednostka 
nie ma obowiązku posiadania Planu ochrony określonego w art. 7 wymienionej ustawy.

W MŚ aktualnie funkcjonuje Instrukcja Ochrony dotycząca zasad i organizacji ochrony budynku 
głównego przy ul. Wawelskiej 52/54 oraz garaży przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 23 w Warszawie, 
która stanowi załącznik nr 2 do umowy ochrony obiektu zawartej w dniu 1 listopada 2011 r. z Agencją 
Ochrony Kowalczyk sp. z o.o. Instrukcja definiuje możliwe do zaistnienia zagrożenia oraz określa 
szczegółowe sposoby postępowania pracowników ochrony w przypadku ich wystąpienia lub 
powzięcia informacji o możliwości ich wystąpienia. W dokumencie wskazano na konieczność 
przekazywania informacji o zagrożeniu Dyrektorowi Generalnemu MŚ, dyżurnemu Agencji Ochrony 
Kowalczyk sp. z o.o. oraz odpowiednim służbom publicznym.

Instrukcja obejmuje sposób postępowania pracowników' ochrony w zakresie: ochrony
przeciwpożarowej, uszkodzenia mienia na terenie chronionym, zagrożenia aktem terroru (zagrożenie 
zdetonowania ładunku wybuchowego), innych zagrożeń wynikłych z działania sił przyrody (powódź, 
huragan, awarie techniczne), zakłócenia porządku publicznego, a także wycieku płynów 
eksploatacyjnych z pojazdów.

Procedury postępowania zawarte w przedmiotowej Instrukcji nie były dotychczas aktualizowane.

[Dowód: akta kontroli str. 1/1-12]

W MŚ obowiązuje Instrukcja postępowania na wypadek ewakuacji osób z budynku Ministerstwa 
Środowiska zatwierdzona przez Dyrektor Generalną w dniu 21 listopada 2013 r. Podstawą 
uruchomienia procedury ewakuacji są: pożar lub inne miejscowe zagrożenie, a także ćwiczenia 
ewakuacyjne. Instrukcja szczegółowo określa jakie czynności należy wykonać po usłyszeniu alarmu 
ewakuacyjnego, w trakcie ewakuacji, a także dokładnie precyzuje miejsce zbiórki dla poszczególnych 
biur i departamentów MŚ. Ponadto instrukcja określa czynności podejmowane przez Dyrektora 
Generalnego MŚ, dyrektorów biur/departamentów MŚ oraz pracowników sekretariatów.

[Dowód: akta kontroli str. III/1 -4] *

Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z póź. zm.
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Zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 18 lutego 2014 r. , ostatnie ćwiczenia ewakuacyjne przeprowadzone 
zostały w dniu 4 czerwca 2013 r. Wnioski z przeprowadzonych ćwiczeń były następujące:
-  sygnał alarmowy słyszalny był w całym budynku;
-  w 1 przypadku nie zabrano ze sobą listy obecności pracowników komórki organizacyjnej, 

co uniemożliwiło sprawdzenie stanu osobowego ewakuowanych;
-  nie wszyscy dyrektorzy komórek organizacyjnych MŚ oraz osoby kierujące jednostkami 

organizacyjnymi mającymi siedzibę w budynku MŚ przekazali bez wezwania koordynatorowi 
ćwiczeń (Zastępującej Dyrektora Generalnego MŚ) informację o stanie osobowym oraz 
zdrowotnym osób ewakuowanych z podległej komórki/jednostki organizacyjnej;

-  wystąpiły przypadki zamykania drzwi pokoi biurowych na klucz bez pozostawienia klucza 
w zamku drzwi.

Wszyscy przyjmowani do pracy w MŚ w ramach szkolenia wstępnego z zakresu BHP i ochrony 
przeciwpożarowej zapoznawani są z ww. instrukcją na wypadek ewakuacji.

[Dowód: akta kontroli str. III/5-9]

Zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 21 lutego 2014 r.2 3 plany ewakuacji budynku MŚ nie obejmująjego 
części mieszkalnej i Ministerstwo nie ma obowiązku przeprowadzania próbnej ewakuacji ani 
tworzenia planów ewakuacji tej części budynku.

[Dowód: akta kontroli str. III/l 0-12]

W roku 2005 ówczesny Departament Spraw Obronnych MŚ opracował w formie broszury dokument 
pn. Ogólne zasady postępowania w sytuacji zagrożenia zamachem terrorystycznym. Zawiera on 
instrukcje postępowania w przypadkach m.in.:
- otrzymania informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia bomby,
- otrzymania podejrzanej przesyłki,
- wystąpienia skażeń biologicznych i chemicznych,
- znalezienia się w grupie zakładników,
- operacji antyterrorystycznych.
Dokument ten nie został jednak wprowadzony formalnie do stosowania, ani rozpowszechniony wśród 
pracowników urzędu.

[Dowód: akta kontroli str. 1/13-28]

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 11 Ministra Środowiska z dnia 3 lutego 2014 r. 
w sprawie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Ministerstwie Środowiska4, 
Administrator Bezpieczeństwa Fizycznego w MŚ5, działając w ramach Zespołu ds. Systemu 
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji powołanego wymienionym Zarządzeniem, przystąpił do 
opracowania dokumentu pn. Organizacja ochrony, ruchu osobowego oraz dostępu do pomieszczeń 
w Ministerstwie Środowiska, który będzie zawierał zaktualizowane procedury i instrukcje 
postępowania dotyczące spraw związanych z bezpieczeństwem fizycznym obiektów zarządzanych 
przez MŚ. Przedstawiony w ramach kontroli projekt tego dokumentu szeroko opisuje obowiązki 
pracowników ochrony, także w przypadkach wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych, natomiast nie 
zawiera żadnych odniesień do trybu postępowania pracowników MŚ w takich przypadkach.

[Dowód: akta kontroli str. 1/29-38]

2 Pismo zn.: BDGTG-78-30/6883/14/BB
3 Pismo zn. :BDGWTG-78-36/7407/14/BB
4 Dziennik Urzędowy MŚ z 2014 r.
5 Naczelnik Wydziału Techniczno- Gospodarczego w Biurze Dyrektora Generalnego (pismo Dyrektora Generalnego MŚ z dnia 5.02.2014 r. 
znak:BKSwko-120-1215/005053/10/BM)
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W MŚ, za wyjątkiem Instrukcji postępowania na wypadek pożaru oraz Instrukcji postępowania na 
wypadek ewakuacji osób z budynku Ministerstwa Środowiska, nie były dotychczas opracowywane 
i formalnie wprowadzane do stosowania przez pracowników urzędu, całościowe procedury 
określające zasady postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych łub powzięcia 
informacji o możliwości wystąpienia takiego zdarzenia, np. w przypadku możliwości wystąpienia 
aktów terroru. Podstawowe informacje w tym zakresie przekazywane są przez służbę BHP każdej 
osobie na początku jej zatrudnienia w MS.

Zgodnie z otrzymanymi wyjaśnieniami z dnia 18 lutego 2014 r.6 7, pracownicy obsługi recepcji 
budynku MŚ zostali przeszkoleni odnośnie sposobu postępowania w przypadku zgłoszenia groźby 
podłożenia ładunku wybuchowego i złożyli w tej sprawie stosowne oświadczenia.

[Dowód: akta kontroli str. I/38a-38d]

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym oraz Zarządzenia 
nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć 
i procedur systemu zarządzania kryzysowego, w MŚ opracowano i wdrożono dokument pn. 
Przedsięwzięcia realizowane w Ministerstwie Środowiska w przypadku wprowadzania stopni 
alarmowych. Dokument stanowi podstawę działania Ministra Środowiska w przypadku wprowadzenia 
określonego stopnia alarmowego i zapewnia systemowe, skoordynowane i efektywne reagowanie na 
zdarzenia kryzysowe (m.in. zagrożenia aktami terroru), głównie w zakresie odpowiedzialności 
dotyczącej kierowania, nadzoru, informowania, ostrzegania i alarmowania pracowników urzędu. 
Dokument ten znajduje się w każdej komórce organizacyjnej MŚ.

[Dowód: akta kontroli str. 1/39-100]

Zgodnie z funkcjonującymi w MŚ procedurami decyzję o postępowaniu z zagrożeniem podejmuje 
kierownictwo urzędu, a w razie jego nieobecności, wyznaczone osoby zastępujące. Pracownicy 
ochrony posiadają wykaz osób do powiadamiania w sytuacjach zagrożeń. W zależności od rodzaju 
zagrożenia procedury przewidują także każdorazowo obowiązek powiadomienia służb 
specjalistycznych (policja, straż pożarna, straż miejska).

Kierownicy urzędów mających siedzibę w budynku MŚ muszą podporządkować się decyzjom 
Dyrektora Generalnego MŚ, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo obiektu.

[Dowód: akta kontroli str. I/38b-38d; II/l]

W ciągu ostatnich 3 lat wystąpiły 3 zdarzenia o charakterze sytuacji nadzwyczajnej:
- w dniu 6 września 2011 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska poinformował, że podczas 
rozmowy telefonicznej z pracownikiem Departamentu Kontroli Rynku rozmówca poinformował 
o groźbie podpalenia w związku z nałożeniem na niego kary. Sprawę przekazano do Komendy 
Rejonowej Pęilicji Warszawa III przy ul. Opaczewskiej 8;
- w dniu 30 marca 2011 r. otrzymano paczkę z podejrzaną zawartością. Interweniowali policjanci 
z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III, natomiast prokuratura umorzyła dochodzenie z uwagi na 
ustalenie nadawcy paczki i niegroźny jej charakter;
- w dniu 15 lipca 2010 r. organizacja Greenpeace okupowała dach budynku MŚ. Na polecenie 

kierownictwa MŚ nie podejmowano interwencji

6 Pismo zn.: BDGTG-78-30/6882/14/BB
7 Dz. U. Nr 89, poz.590 z póź. zm.
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Niezależnie od obowiązujących procedur każdorazowo w przypadku sytuacji podwyższonego ryzyka 
(np. organizowanie konferencji międzynarodowych) wprowadzane były dodatkowe środki 
bezpieczeństwa ograniczające ryzyko wystąpienia sytuacji niebezpiecznych. Ponadto okresowo 
przypomina się pracownikom Ministerstwa o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa w zakresie 
konieczności korzystania z identyfikatorów w przypadku wejść i wyjść z budynku Ministerstwa oraz 
zapraszania gości.

[Dowód: akta kontroli str. IW1-14]

Z ustaleń kontroli wynika, że dezaktualizacji uległy regulacje dotyczące działania w Ministerstwie 
Środowiska formacji obrony cywilnej, która pełni funkcje wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa 
w przypadku sytuacji kryzysowych.

Zgodnie z uzyskanymi wyjaśnieniami podmioty zewnętrzne właściwe do spraw bezpieczeństwa nie 
wydawały wytycznych bądź rekomendacji dotyczących zasad i trybu postępowania w przypadku 
sytuacji nadzwyczajnych, w tym w szczególności dotyczących zagrożenia terrorystycznego.

Mając na uwadze powyższe ustalenia wnoszę o:

1. Przeprowadzenie kompleksowego przeglądu obowiązujących w Ministerstwie Środowiska 
procedur dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i dokonanie koniecznych zmian, uzupełnień 
i aktualizacji, w celu wypracowania systemowych i trwałych rozwiązań organizacyjno-prawnych.

2. Rozpowszechnianie zasad bezpieczeństwa w zakresie sytuacji nadzwyczajnych wśród 
pracowników Ministerstwa Środowiska, w tym rozważenie szerszego wykorzystania w tym celu 
obowiązkowych szkoleń bhp oraz opracowania materiału informacyjnego dotyczącego sposobu 
postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych (rozważenie wykorzystania opracowanej wcześniej 
i nie wprowadzonej w życie broszury pn. Ogólne zasady postępowania w sytuacji zagrożenia 
zamachem terrorystycznym).

3. Podjęcie działań zmierzających do reaktywacji formacji obrony cywilnej.

Przedstawiając powyższe sprawozdanie z kontroli, proszę Panią Dyrektor o złożenie pisemnej 
informacji w sprawie sposobu wykorzystania wyników kontroli oraz o podjętych działaniach 
zmierzających do realizacji zaleceń pokontrolnych — w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania 
niniejszego sprawozdania.
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REALIZACJI ZALECEŃ POKONTROLNYCH

W nawiązaniu do sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w dniach 1 4 -2 4  lutego br., przez 
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego Ministerstwa Środowiska, w zakresie oceny obowiązujących 
procedur na wypadek sytuacji nadzwyczajnych (przesłanego pismem z dnia 4 marca br., znak: BKAkr- 
093-1/7892/14/MN), pragnę poinformować Pana Ministra o podjętych działaniach zmierzających do 
realizacji zaleceń pokontrolnych: 1

Ad 1
Jednym z zadań Zespołu do spraw Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, powołanego przez Pana 
Ministra na mocy zarządzenia nr 11 z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie Systemu Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji, jest opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Ministerstwie 
Środowiska. Zadanie to wymaga dokonania kompleksowego przeglądu wszystkich obowiązujących 
procedur dotyczących bezpieczeństwa, w każdym z jego wymiarów, co w tej chwili ma miejsce. 
Zgodnie z harmonogramem opracowania i wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Zespół 
zobowiązany jest do opracowania dokumentacji do dnia 30 czerwca 2014 r.

Ad 2
Do 31 marca 2014 r. zakończone zostanie opracowywanie materiału informacyjnego dotyczącego 
sposobu postępowania przez pracowników Ministerstwa Środowiska w sytuacjach nadzwyczajnych. 
Opracowany materiał zamieszczony zostanie na stronie intranetowej Ministerstwa Środowiska, o 
czym wszyscy pracownicy urzędu zostaną poinformowani.

Ad 3
W wyniku podjętych w grudniu 2013 r. działań zmierzających do reaktywacji formacji obrony 
cywilnej w Ministerstwie Środowiska, Biuro Dyrektora Generalnego przygotowało projekt 
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2007 r. w 
sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej, który obecnie jest nadal sprawdzany pod względem 
formalnoprawnym w Departamencie Prawnym MŚ.
Nowelizacja rozporządzenia przewiduje m.in. rozszerzenie zadań formacji obrony cywilnej o zadania 
związane ze wsparciem przy udzieleniu pierwszej pomocy.

Ministerstwo Środowiska wdrożyło system EMAS - zarządzając instytucją dbamy o środowisko
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