
  
RZECZPOSPOLITA POLSKA 

Pełnomocnik terenowy  
Rzecznika Praw Obywatelskich 

dr Aleksandra WENTKOWSKA 

RPO-638505-XVIII/10/AW 

00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 
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Notatka z wizji lokalnej powiatu myszkowskiego i olkuskiego 

dotkniętych skutkami trudnych warunków zimowych. 

  

W dniu 20 stycznia 2010 r. z polecenia i upoważnienia Rzecznika Praw 

Obywatelskich, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach 

Aleksandra Wentkowska odbyła spotkanie z panem Klemensem Podlejskim- Burmistrzem 

Miasta Żarki, panią Barbarą Major- Sekretarzem Miasta i panią Anetą Nowakowską- 

podinspektorem ds. obrony cywilnej i obsługi informatycznej, a w dniu 25 stycznia 

przeprowadziła rozmowę z panem Stanisławem Dąbrową- I Wicewojewodą Śląskim. 

Zwizytowane zostały również miejsca w powiecie myszkowskim oraz olkuskim, w których 

likwidowane są już skutki awarii energetycznych, będących skutkiem trudnych warunków 

zimowych.  

   

Katowice, 27 stycznia 2010 

 



 

 

2

2

Celem przeprowadzenia badań terenowych było zapoznanie się z warunkami 

panującymi w powiecie myszkowskim, na skutek niekorzystnych warunków 

atmosferycznych, w szczególności pod kątem sposobu wykonania przez gminy zadań 

własnych w zakresie zapewnienia zbiorowych potrzeb wspólnoty, należących do zadań 

własnych gminy, a wynikających z art. 7.1 ustawy o Samorządzie gminnym 

(Dz.U.2001.142.1591) oraz czynności w ramach koordynacji akcji ze strony Centrum 

Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego, a  wynikających z art. 14 ust.2 ustawy 

o zarządzaniu kryzysowym. 

   
Jak wynika z informacji przekazanych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego 

Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (Raporty o sytuacji w województwie śląskim, 

ZK/IIa/5227/1/16/10, CZK/IIa/5227/1/017/10, Katowice, z dnia 16 i 17.1. 2010, godz. 730 ), 

od dnia 09.01.2010 r. na terenach powiatów: Częstochowa – miasto, częstochowskiego, 

lublinieckiego, myszkowskiego, tarnogórskiego, kłobuckiego, będzińskiego i 

zawierciańskiego, w wyniku awarii spowodowanych opadem mokrego śniegu, notowano 

przerwy w dostawach energii elektrycznej. 

 

I. Stan faktyczny 

Gmina Żarki to gmina miejsko-wiejska w województwie śląskim, w powiecie 

myszkowskim. W skład gminy wchodzi 10 sołectw: Czatachowa, Jaroszów, Jaworznik, 

Kotowice, Ostrów, Przybynów, Suliszowice, Wysoka Lelowska, Zaborze, Zawada. Ze 

względu na specyfikę klimatu Jury zwykle, średnie temperatury są tu znacznie niższe w 

okresach zimowych. Jak wynika z przeprowadzonych badań, najbardziej ucierpiała w 

wyniku opadów marznącego deszczu. 

Powodem rozległych awarii były zjawiska przyrody w postaci marznącego deszczu, 

który zamieniał się w szadź, osadzając się na drzewach i łamał ich korony. W związku z 
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faktem, iż większość słupów i sieci elektrycznych posadowiona była w terenie zalesionym, 

stąd ilość zawaleń się drzew na sieci, skutkująca ich zerwaniem, była tak znaczna. 

Główne uszkodzenia dotyczą złamanych słupów, przewróconych stacji 

transformatorowych SN/nn, pozrywanych przewodów linii elektroenergetycznych. Warunki 

prowadzenia prac nadal są bardzo ciężkie. Głęboki śnieg, trudno dostępne tereny, niska 

temperatura, wiejący wiatr, oblodzenia konstrukcji słupów i przewodów stanowią znaczące 

utrudnienie dla prowadzonych prac. Ponadto wciąż utrzymuje się zjawisko szadzi, które 

powoduje, że liczba uszkodzeń nie malała w początkowym okresie, pomimo bardzo 

intensywnych prac. 

   
 

Przykładowy stan na godz. 6:00 d. 17.01.2010 r.: 
 Powiaty w których wystąpiły ograniczenia w dostawach energii elektrycznej 

 
Czę
stoc
ho
wa 
- 

mia
sto 

częstocho
wski 

myszkows
ki 

lubliniec
ki 

kłobuc
ki 

będziński zawierciań
ski 

Razem 

Szacunkowa liczba 
odbiorców 
pozbawionych energii 

0 3500 5500 30 300 0 3500 12830 

Ilość linii  WN 
(wysokiego napięcia) 
pozbawiona zasilania 
(szt.) 

1 1 1 1 0 0 0 4 

Ilość linii  SN 
(średniego napięcia) 
pozbawiona zasilania 
(szt.) 

0 4 19 0 6 0 4 33 

Ilość stacji SN/NN 
(średniego na niskie 
napięcie) pozbawiona 
zasilania 

0 36 95 2 20 0 80 233 
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Brak jest informacji o zdarzeniach związanych z zagrożeniem życia lub zdrowia oraz o 

uszkodzeniach budynków spowodowanych zalegającym śniegiem.  

W związku z brakiem ogrzewania i energii elektrycznej oraz ciężkimi warunkami 

zimowymi odwołano zajęcia w 63 placówkach szkolnych w powiatach:    

częstochowskim -  32 placówki, 

kłobuckim  - 16 placówek, 

myszkowskim - 11 placówek 

  tarnogórskim  - 2 placówki 

  zawierciańskim - 2 placówki 

 

  
 

II. Działania podejmowane przez władze Gminy 

Pierwsze awarie pojawiły się w dniu 10 stycznia i w tym też dniu zwołany został 

sztab kryzysowy w gminie Żarki. Dopiero tydzień później, w spotkaniu sztabu 

kryzysowego, wziął udział Wojewoda. Powodem do podjęcia tej decyzji przez Burmistrza 

Żarek były każdorazowe deklaracje Enioniu o postępujących naprawach (np. w ciągu 36 

godzin), które nie znajdywały potwierdzenia w rzeczywistości. 

Obecnie koszty związane z usuwanie skutków braku prądu w Gminie wyniosły ok. 

200 tys zł, na co się składają koszty: 

1. wynajmu agregatów prądotwórczych, 

2. paliwa dla wozów strażackich, 

3. ekwiwalentów za wyjazdy OSP, 

4. posiłków wydawanych 2 razy dziennie dla pracujących służb, 

5. odśnieżania, 

6. zużytego sprzętu, np. pilarki. 
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Wydatki zostały pokryte z budżetu (środków przeznaczonych na sytuacje kryzysowe) 

oraz rezerwy budżetowej Gminy, choć deklarowana jest pomoc ze strony rządu pokrycia 

przynajmniej części tych wydatków.  

Gmina obecnie stara się o zakup agregatu prądotwórczego o wysokiej mocy- 

powyżej 100 kV, o wartości 70-140 tys zł, gdyż tylko takie są w stanie zapewnić awaryjne 

zasilanie na poziomie Gminy. 

Podjęte sprawne działania przez władze Gminę były wielokierunkowe zmierzały do 

pełnego zabezpieczenia zapewnienia wody mieszkańcom, dostaw prądu, poprzez wynajęte 

agregaty, zaangażowania w usuwanie awarii wielu służb, jak przedsiębiorstwo 

wodociągowe, wojsko, straż, policja. 

 

III. Działania podejmowane przez Enion S.A. 

Przedsiębiorstwo Enion, nie będąc w stanie rozeznać wysokiego stopnia zniszczeń w 

prowadzonych napraw składało deklaracje o postępach w naprawach, które nie znajdywały 

potwierdzenia w rzeczywistości. Enion S.A nie był w stanie określić terminów podłączenia 

miejscowości do sieci energetycznej, notowano braki energii elektrycznej w kolejnych 

miejscowościach, często były to kolejne awarie w przyłączonych już obszarach Jak 

poinformował Krzysztof Pubrat, prezes Enionu, duża ilość awarii spowodowała, że w 

hurtowniach brakuje już słupów elektrycznych i przewodów. Prezes Pubrat zapewnił także, 

że za sfinansowanie wynajęcia agregatów prądotwórczych dla instytucji pożytku 

publicznego (chodzi np. o pompy przy ujęciach wody) odpowiada Enion.  Nie wykluczył, 

że Enion zapłaci także za wynajęcie tych agregatów, które konieczne były w 

gospodarstwach domowych. Enion natomiast odbudowuje sieć główną oraz awaryjną. Jak 

informuje rzecznik Enionu Jacek Piersiak przy wycince połamanych drzew i pracy 20 

pilarzy można oczyścić raptem 100 m terenu w ciągu 1 dnia. Na terenie powiatu wycinka ta 

odbywa się również w lasach należących do osób prywatnych. 

Dotychczasowe koszty usuwania awarii i odbudowy sieci na Śląsku i w Małopolsce 

prezes Enionu ocenił na ok. 12-15 mln zł; zaznaczył jednak, że nie są to szacunki 

ostateczne. Enion spodziewa się również ewentualnych roszczeń ze strony klientów, 

pozbawionych przez dłuższy czas zasilania. 
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W dniu 27 stycznia 2010 na spotkaniu z władzami Województwa oraz 

samorządowymi, dyrektor okręgowy Enionu złożył deklaracje poniesienia kosztów 

usuwania ściętych drzew. Nie obejmuje ona kosztów samej wycinki (czasu pracy, użytych 

środków i materiałów), o których zrefinansowanie gminy wystąpiły do Skarbu Państwa. 

Enion nie sfinansuje opłacanej przez gminy pracy agregatów prądotwórczych, choć nie 

wyklucza, że w określonych przypadkach - np. gdy było to potrzebne do zasilania 

przepompowni czy ujęć wody - spółka będzie starała się pomóc gminom także w tym 

zakresie. (http://polskalokalna.pl/wiadomosci/slaskie/news/wielomilionowe-straty-po-ataku-

zimy,1430707,3286). 

 

     
 

IV. Działania podejmowane przez UW 

Oficjalny wniosek do Wojewody Śląskiego o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej 

został złożony 15 stycznia, natomiast kilka dni wcześniej, podczas innych oficjalnych 

spotkań z władzami województwa sygnalizowane już były problemy braku dostarczania 

prądu. W związku z faktem, iż Enion wciąż ponawiał deklaracje o „chwilowych” awariach, 

które w najbliższym czasie miał usunąć, nie było konieczności podejmowania działań ze 

strony władz wojewódzkich.  

Centrum Zarządzania Kryzysowego UW, oprócz udostępniania agregatów innym 

powiatom będących w dyspozycji Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Państwowej Straży Pożarnej, wskazało firmy prywatne 
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świadczące usługi w zakresie wypożyczania agregatów małej i średniej mocy. W sumie 

pracowały 3 agregaty prądotwórcze, wypożyczone z: 

1. Wrocławia,      

2. Straży Pożarnej, 

3. Przedsiębiorstwa Wodociągów. 

Jak wynikało z rozmowy z panem Stanisławem Dąbrową- I Wicewojewodą Śląskim,  

pan Zygmunt Łukaszczyk- Wojewoda Śląski wprawdzie rozważał zasadność wprowadzenia 

stanu klęski żywiołowej, jednak po analizie sytuacji okazało się, że postulaty starostwa 

myszkowskiego zostały zrealizowane, bądź są w trakcie realizacji bez konieczności 

wprowadzania nadzwyczajnych procedur.  

Jak wynika z informacji przekazanych na stronie Urzędu Wojewódzkiego 

(http://www.katowice.uw.gov.pl/urzad/aktualnosci_urzedu/idn:3428.html), Wojewoda 

zadeklarował, że w razie potrzeby agregaty udostępni także wojsko. Wojewoda przekazał 

wsparcie w zakresie sprzętu i środków, w tym sprzęt jezdny dla Enionu, oraz zaoferował 

pomoc w zakupach słupów i linii energetycznych, których zabrakło w hurtowniach. 

Wojewoda zwrócił się do MSWiA o partycypację w kosztach poniesionych przez gminy 

podczas usuwania skutków braku prądu. Otrzymał zapewnienie, że taka pomoc będzie 

udzielona. 

W rozmowie podkreślona została przez I Wicewojewodę konieczność ustalenia 

jasnych reguł wnioskowania o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, co rozwiąże również 

wątpliwości w ustalaniu podmiotów zobligowanych do pokrycia kosztów z tym 

związanych. Wicewojewoda wskazał również  konieczność zobligowania gmin do 

zwrócenia właściwej uwagi na sytuacje kryzysowe i właściwego wydatkowania 

przeznaczonych na to rezerw budżetowych, szczególnie na terenach zagrożonych 

wichurami, powodziami lub szadzią.  

Wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk poinformował, że samorządy skierowały do 

niego wnioski dotyczące rekompensaty kosztów, poniesionych m.in. w związku 

z usuwaniem skutków awarii energetycznych, stratami w mieniu gminnym itp. W sumie 

chodzi o ok. 4,5 mln zł. (http://polskalokalna.pl/wiadomosci/slaskie/news/wielomilionowe-

straty-po-ataku-zimy,1430707,3286). 
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Należy wskazać, iż podobne problemy mogą wystąpić w przypadku sieci 

telekomunikacyjnych, które również poddawane są obciążeniom osadzającego się szronu 

(na zdjęciach).  

V. Małopolska 

 
Informacje zebrane przez Pawła Saługę-  Specjalistę w BRPO ZTK, w Małopolskim 

Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie w dniu 20 stycznia z 3 powiatów: miechowskiego, 

krakowskiego i olkuskiego wskazywały, iż około 28000 odbiorców nadal pozostaje bez 

prądu. 

  
 

Linia wysokiego napięcia Wolbrom została zgłoszona do naprawy, w chwili obecnej 

nie jest znane miejsce uszkodzenia a w związku z naprawą kolejne kilka tyś. odbiorców  

może zostać bez prądu.  

Z 8 Bazy Lotnictwa Transportowego wypożyczono agregaty oraz posłano żołnierzy. 

Jak wynika z doniesień prasowych, Przedsiębiorstwo Enion nie podejmuje się obecnie 

dalszych napraw, w związku z czym przy wyrębach lasów pracują żołnierze. 
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VI. Konkluzje  
Powodem rozległych awarii były zjawiska przyrody w postaci: 

1. nietypowych opadów o tej porze roku deszczu, który w wyniku temperatur 

poniżej zera stopni, nakładał się warstwami na linie łączy energetycznych,  

2. znacznych obciążeń koron drzew, które pod wpływem szronu i sopli lodu 

łamały się i przewracały na słupy i sieci. 

Natomiast prawdopodobnym powodem wynikłych stąd konsekwencji były: 

1. brak właściwej kontroli oraz eksploatacji terenu wzdłuż sieci w postaci regularnej 

wycinki (lub przycinki) drzewostanu, 

2. brak należytej konserwacji, niejednokrotnie starych słupów elektrycznych oraz 

sieci. 

Poza brakiem prądu i ciepła w domostwach, zamknięte były szkoły, przychodnie 

(zasilane agregatami) jedynie na kilka godzin były dostępne dla pacjentów, znacznych 

szkód doznały firmy, hodowcy bydła, którzy nie mogli oporządzić zwierząt, a zebrane 

produkty ulegały zniszczeniom. 

 

 
 

VII. Sugerowane dalsze działania: 

1. rozważyć wystąpienie generalne do Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji w sprawie: 

a) wprowadzenia zmian do ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 

żywiołowej (Dz. U. z dnia 22 maja 2002 r.), która uelastyczni i usprawni 

procedurę reagowania w sytuacjach kryzysowych. Przede wszystkim 

jednak wskazać ona powinna jednoznacznie podstawy wprowadzenia 
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stanu klęski żywiołowej, określając np. minimalny, procentowy próg  

mieszkańców województwa objętych klęską żywiołową lub procentowy 

zasięg terytorialny. Klarownie wskazane przesłanki pozwolą wojewodzie 

na wystąpienie z wnioskiem o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, a 

równocześnie ograniczą nieścisłości związane z obowiązkiem ponoszenia 

kosztów napraw, czy akcji ratowniczych przez jednostki samorządu 

terytorialnego, czy przedsiębiorstwa, 

b) podkreślić w wystąpieniu kwestie braku płynnego systemu przekazywania 

informacji, braku szybkiego reagowanie na zasadzie schematu: rozeznanie- 

podjęcie decyzji oraz braku skoordynowanego działania kryzysowego 

zarządzania sytuacją, które, choć skutecznie, prowadzone były na różnych 

szczeblach (gminy, powiatu, województwa, przedsiębiorstwa 

energetycznego, wojska, itp.), 

c) wskazać w wystąpieniu generalnym kwestie podnoszone we 

wcześniejszych wystąpieniach w sprawie likwidacji skutków nawałnic 

oraz powodzi, które nawiedziły południowy obszar Polski w latach 2007-

2009, a odnoszące się do wprowadzania zmian w planach 

zagospodarowania przestrzennego poprzez ograniczenia w wydawaniu 

pozwoleń budowlanych na terenach szczególnie zagrożonych powodziami, 

czy nawałnicami, 

2. zbadać stan zabezpieczenia gmin i powiatów w sytuacjach kryzysowych w 

zakresie realizacji przez nie ustawowych obowiązków, na co zwracał już 

uwagę Raport NIK-u (Informacja o wynikach kontroli udzielania pomocy 

poszkodowanym w wyniku tornada z 15 sierpnia 2008 r. oraz likwidacji 

jego skutków w województwach opolskim i śląskim, 410-08/2009, Nr 

ewid. 181/2009/P09161/LOP),  

3. zwrócić się do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z pytaniem/wnioskiem 

o udostępnienie ostatniej informacji rocznej Przedsiębiorstwa Enion ze 

stanu eksploatacji, konserwacji i remontów sieci, instalacji i urządzeń, na 

podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 

(Dz.U.06.89.625 tekst jednolity) 
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4. zwrócić się do Prezesa Przedsiębiorstwa Enion z zapytaniem o: 

a) wyniki przeprowadzanych prac konserwacyjnych sieci,  

b) współpracę Enionu z władzami samorządowymi, wojewódzkimi oraz 

innymi, szczególnie w aspekcie fragmentu prasowego "Właśnie w 

Brzezinach wciąż pracuje 17 żołnierzy z I Śląskiej Brygady Rakietowej 

Obrony Powietrznej. W trudnym jurajskim terenie karczują drzewa pod 

mającą powstać linię. - Nikt z Enionu nie chciał się tego podjąć - mówi 

mjr Cezary Kubiak z WKU w Częstochowie. Źródło: Gazeta Wyborcza 

Częstochowa" 

c) sposób rozliczenia za dostawy energii indywidualnym odbiorcom w 

miesiącu styczniu 2010. 

5. przeanalizować system sankcji, jakie mogą zostać nałożone na osoby 

naruszające zakaz wchodzenia do lasu, nałożony przez Nadleśnictwo. 

 

   
 


