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wojewodztwa swi^tokrzyskiego 

WYST^PIENIE P O K O N T R O L N E 
z kontroli przeprowadzoncj w trybie zwyklym 

w Swi^tokrzyskim Urz^dzic Wojewodzkim w Kiclcach. 

Konlrol? \v dniach 16 - 19 vvrzesnia 2013 r. przeprowadzil zespot kontrolny wyznaczony 
przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju. Tematem konlroli bylo Zapewnienie sprawnego 
reaUzowania zadan Obrony Cywilnej. Kontroli\ obj^to okres od dnia 1 slycznia 2012 r. do dnia 
31 sierpnia 2013 r. oraz nasttjpuj^^cy zakres przedmiotovvy: 

1. Sprawowanie przez Szefa Obrony Cywilnej wojewodztwa swi^tokrzyskiego nadzoru nad 
jednostkami OC. 

1.1. Sposob kierowania i koordynowania przez Szefa Obrony Cywilnej wojewodztwa 
przygotowaniami i realizacji\ przedsi^wzi^c obrony cywilnej na terenie wojewodztwa 
swi^tokrzyskiego. 

1.2. Prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadari Obrony Cywilnej . 
1.3. Organizowanie i koordynowanie szkolen oraz cwiczen Obrony Cywilnej. 

2. Stopien realizacji Wyiycinych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 27 gnuinia 20IJ r. 
w sprawie zasad opracowania plami obrony cywilnej wojewodzlM: powialow i gmin. 
2.1. Stopien zaawansowania prac zwi^^zanych z opracowaniem Planu Obrony Cywilnej 

wojcwikizlwa swi(^!okrz}iskiego. 
2.2. Sprawowanie nadzoru nad procesem planistycznym realizowanym przez jednostki 

samorzq^du terytorialnego. 
3. Stan zabezpieczenia materialowo - sprz^towego utworzonych na terenie wojewodztwa 

swi^tokrzyskiego fonnacji obrony cywilnej. 
4. Organizacja sytemu ostrzegania i alarmowania iudnosci. 

Ocena dzialalnosci obj^tej zakresem kontroli jest nast^puj^ca: 

1. Sprawowanie przez Szefa Obrony Cywilnej wojewodztwa swi^tokrzyskiego nadzoru 
nad jednostkami OC. 

1.1. W okresie objt^tyni kontrolq Wojewoda Swi^tokrzyski jako Szef Obrony Cywilnej woje
wodztwa, zadania vv zakresie kierowania i koordynowania realizowal przede wszysikim 
po przez: 



- Wprowadzenie Programu Doskonalenia Obrony CywHnej na lata 2009-2018, 
w ceiu zapewnienia harmonijnego rozwoju poszczegolnych obszarow obrony 
cywilnej - stosownie do wspolczesnych wyzwan i zagrozen oraz finansowych 
mozliwosci panstwa i wojewodztwa. 
Program przewiduje realizacjt^ przedsi^wzi^c z zakresu kierowania obronq^ 
cywiinit. w tym formacjami obrony cywilnej, organizacji samoobrony i ochrony 
ludnosci, czy lez szkolen oraz ponoszenie innych wydatkow zwit^zanych 
z udzielaniem dolacji dia jednostek samorz^i^du terytorialnego. 

- Coroczne wydawanie zaleceh oraz sporz£\dzanie planu do dzialalnosci 
w dziedzinie obrony cywilnej na obszarze wojewodztwa swii^tokrzyskiego. 
Pozwaia to na okreslanie priorytetowych zadari. a takze sposobu ich realizacji. 
Na podslawie zalecen starostowie i prezydenci miast, burmistrzovvie, wojlowie, 
a takze kierownicy instytucji, przedsi^biorcy, kierownicy pozarzE^^dowych 
organizacji opracowiijt^^ wlasne ustalenia, rekomendacje, plany i programy. 

~ Wydawanie aktow prawa miejscowego majt^cych wptyw na realizacji zadan 
obrony cywilnej. 

W konirolowanym okresie sporzii^dzana byla rowniez corocznie ocena stanu przygotowari 
obrony cywilnej w vvojewodztwie swi^tokrzyskim. 

1.2. Szef Obrony Cywilnej wojewodztwa, w okresie obj^tym kontro!% prowadzil dziatania 
kontrolne w zakresie realizacji przez szelbw obrony cywilnej powiatow i gmin z lerenu 
wojewodztwa swit^tokrzyskiego zadan Obrony Cywilnej. 
Zgodnie z syslemem organizacyjnym Swi^tokrzyskiego Urz^du Wojewodzkiego 
w Kielcach kazda z komorek Urz^du jest kom6rkq_ kontroli w rozumieniu przepisow 
ustawy o kontroli w administracji rzi^dowej, a Dyrektor oraz Zast^pca Dyrektora tej 
komorki vvypelniaj^ zadania kierownika komorki kontroli. 
W swielle tych ureguiowaii Wydzial Bezpieczeristwa i Zarzqdzania Kryzysowego 
prowadzi dzialainosc kontroliii^ w stosunku do szefow Obrony Cywilnej powiatow, gmin 
i miasl. Kontrole w zakresie realizacji zadari Obrony Cywilnej i zarzq_dzania kryzysowego 
prowadzone sq. zgodnie z opracowywanymi Planami kontroli. Plan kontroli na 2011 rok 
przewidywal przeprowadzenie li^cznie 21 kontroli, w tym 2 w urz^dach starostw 
powialowych, i 19 w urzi^dach miast, nrz^dach miast i gmin oraz urzi^dach gmin. 
Powyzsze kontrole prowadzono w dwoch tematach. tj. „ Ocena funkcjoiKnvan'ui .sy.slemu 
Iqcznosci, wykrywania i alarmowcmia oraz dzialalnosd szkoleniowej i popuUuyzacyjnej 
zarzcidzcmia kiyzyKsowego i obrony cywilnej'^ \ driigi temat Prawidlowosc wykonania 
dokumentacji zapewnienia funkcjonowania puhlicznydr urzqdzen zaopalrzenia w wodq 
11' warunkach specjalnycli oraz zahezpieczenie iijqc i zhiornikow wody pitnej 

funkcjonujqcych w ukladach wodocicigoMych", Plan kontroli na 2012 rok przewidywal 
przeprowadzenie l^cznle 20 kontroli. 
W wyniku ustaleri z poszczegolnych kontroli sformutowano w- stosunku do 
komrolowanych vvnioski i zalecenia maji\ce na ceiu usunit^cie stwierdzonych uchybieri 
i niepravvidlowosci. 
W przypadku stwierdzania podczas kontroli w kolejnych kontrolowanych pomiotach 
powtarzania sitj nieprawidlowosci, zarzqdzano kontrole sprawdzaji\ce. a wnioski 
i zalecenia przekazywano do wszystkich szeibvv Obrony Cywilnej wojewodztwa 
swi^tokrzyskiego. 
Nadzor nad wykonaniem zalecen pokonlrolnych realizowany jest poprzez analiz? 
inlbrmacji przekazywanych przez skontrolowane podmioty, a w szczegolnych 
przypadkach zarz£(^dzanie kontroli sprawdzajq^cych. 



1.3. W okresie obj^tym kontrolq_ Szef Obrony Cywilnej wojewodztwa swi^tokrzyskiego 
organizowal i koordynowal szkolenia oraz cwiczenia Obrony Cywilnej . Plan szkolen jest 
zawarty w Programie Doskonaleuia Obrony Cywilnej na lata 2009-2018. Poszczegolne 
przedsi^wzi^cia szkoleniowe uj^te s\ w zaliiczniku do ww. Programu nazwanym Tabela 
zestawienie przedsit^wzii^c rzeczowo - Jinansowych zaplanowanych w wojewodztwie 
swipokrzyskim. Przedstawione w dokumencie szkolenia, cwiczenia, zawody i treningi 
przeprowadzone w lalach 2009 - 2012 oraz zaplanowane pozwalajq na usprawnianie 
realizacji zadan Obrony Cywilnej . 

Sprawovvania nadzoru nad realizacji| zadan obrony cywilnej przez Szefa Obrony 
Cywilnej wojewodztwa swi^tokrzyskiego oceniono pozytywnie. Nalezy takze 
podkrcslic, ze planowane i realizowane w ramach tego nadzoru dziaiania 
umozliwiajii wlasciw^ koordynacj^ realizacji zadan obrony cywilnej. 

2. Stopien realizacji Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 27 grudnia 2011 r. 
w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej wojewodztw, powiatow i gmin. 

Proces planistyczny dotyczi^cy opracowania planow obrony cywilnej w wojewodztwie 
swi^tokrzyskim zostal rozpocz^ty po otrzymaniu wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju 
z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej wojewodztw, 
powiatow i gmin. 

Aktualny stan zaawansowania prac nad opracowaniem planu obrony cywilnej wojewodztwa 
swi^tokrzyskiego oceniony zosta! na poziomie 80%. 
Analiza przedstawionych dokumentow wykazala brak nast?puj£\^cych elementow planu: 
- planu ewakuacji - na podstawie otrzymanych informacji stwierdzono, iz nadal trwa 

proces opracowywania planow ewakuacji 01 stopnia b^dt^cych zatii^cznikami 
funkcjonalnymi do planow O C ; mozna przyĵ ^^c iz jest on zaawansowany w 10%; 
przedstawiona dokumentacja potwierdza, iz podj^to dziaiania w zakresie aktualizacji 
dokumentacji dotyczq^cej ewakuacji 1 i II stopnia, ktora b^dzie wykorzystana przy 
opracowjnvaniu planow ewakuacji III stopnia. 

- kart realizacji zadan obrony cywilnej - zrezygnowano z wykonania kart realizacji zadan 
obrony cywilnej, poniewaz ich tresci powielaty by tresc kart realizacji zadari operacyjnych 
Planu Operacyjnego Funkcjonowania wojewodztwa swi^tokrzyskiego. 

- procedur post^powania, 
- informacji uzupelniaji^cych stanowiq^cych zbior niezbt^dnych danych potrzebnych do 

pianowania i podejmowania decyzji oraz kierowania dzialaniami, 

Stan prac nad planami obrony cywilnej szczebla powlalowego i gminnego w swielle 
przedstawionych dokumentow. informacji i wyjasnieri mozna ocenic na ok. 10% -
rozpocz^to zbieranie i opracowywanie informacji do planow. 

Majq^c na uwadze fakl, ze opoznienia w opracowywaniu planow obrony cywilnej wynikaj^^ 
zdaniem kontrolowanych ze zlozonosci lego procesu oraz koniecznosci ich uzgodnieri 
z wieloma podmiotami, mozna domniemyvvac, ze opoznienia te nie wplynq^ znaczt^co na 
sprawne realizowanie calosci zadari obrony cywilnej w wojewodztwie swi^tokrzyskim. 

W swietle powyzszych ustalen stopien realizacji wytycznych Szefa Obrony Cywilnej 
Kraju w sprawie zasad opracowywania planow obrony cywilnej wojewodztw, 
powiatow i gmin oceniono pozytywnie z nieprawidlowoseiami. 
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3. Stan zabczpieczenia materialowo - sprz^towcgo utworzonych na tcrenie wojewodztwa 
lod/kicgo formacji Obrony Cywilnej. 

Na obszarze wojewodztwa swi^tokrzyskiego powolane sq̂  4 FOC oparte na bazie OSP 
0 ogolnym stanie 38 osob. ScV lo tbrmacje ratownictwa przeciwpozarowego. Formacje 
utworzone na bazie OSP stanowiq^ 8,3% ogolu F O C w wojewodztwie. 

Z budzetu Wojewody Swit^tokrzyskiego co roku wydatkowane sq̂  srodki na zakup sprzt^tu 
1 wyposazenia formacji obrony cywilnej. 
Wielkosc wydatkow^ na zaopatrywanie organow i formacji obrony cywilnej w sprzi^t, srodki 
techniczne wyniosty w: 

- 2011 r. ogblem - 86 tys. zt 
- 2012 r. ogblem - 86 tys. zl 
- W 2013 r. zaplanowano - 189 tys. z l 

Szczegblowe informacje dotyczqce zakupu materialow i wyposazenia. wydatkow na zakupy 
inwestycyjne jednostek budzelowych oraz dotacje celowe przekazane z budzetu panstwa na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadari 
zleconych gminom ustawami zawarty jest w zaiqczniku do Programu Doskonalenia 
Obrony Cywilnej na lata 2009-2018 pod nazwq Tabela zestawienie przedsi^wziiic rzeczowo 
~ finansowych zaplanowanyc/i w wojewodztwie. 

Sposob realizacji zadan vv zakresie zaopatrzenia organow i formacji Obrony 
Cywilnej w sprz^t, srodki techniczne i umundurowanie niezb '̂dne do wykonywania 
zadan Obrony Cywilnej na terenie wojewodztwa swi^tokrzyskiego oceniono 
pozytywnic. 

4. Organizacja sytemu ostrzegania i alarmowania ludnosci. 

System ostrzegania i alarmowania ludnosci w wojewodztwie swi^tokrzyskim oparty jest na 
..systemic sterowanym radiowo" z vvykorzystaniem Radiowych Central Alarmowania R C A 
2000/RCA 3000 29 sztuk. Do systemu wlqczonych jest 49 szt. syren elektronicznych 
mogqcych przekazywac komunikaty glosowe oraz inne wczesniej zaprogramowane sygnaly, 
a takze 363 szt. syren mechanicznych mogqcych przekazywac tylko sygnaly dzwifkowe. 
Ponadto wojewodztwo posiada 673 syren mechanicznych i 5 syren elektronicznych 
uruchamianych r^cznie. Warle podkreslenia jest, ze wojewodztwo systematycznie 
przechodzi na transmisj? danych za pomocq radiotelefbnbw cyirowych. Ponadto planuje sii^ 
zamontowanie na wszystkich budynkach urz^dow gminnych syren elektronicznych, 
CO w przypadku utraty Iqcznosci przewodowej moze bye jedynq drogq przekazania 
informacji, ostrzezenia czy zaalarmowania ludnosci na terenie gminy ze szczebla 
wojewodzkiego. 
Ponadto w ceiu realizacji zadari zwiq^zanych z wykrywaniem zagrozeri, ostrzeganiem 
ludnosci, a takze utrzymania w stalej gotowosci cz^sci systemu wykrywania i alarmowania 
Wojewoda Swit^tokrzyski wydal zarzqdzenie w sprawie organizacji systemu ostrzegania 
vv wojewodztwie swi^lokrzyskim. Zadania wykrywania zagrozeri, ostrzegania i alarmowania 
realizuje Wojewbdzkie Centrum Zarzqdzania Kryzysowego ( W C Z K ) we wspblpracy 
z podmiotami wykonujqcymi zadania na rzecz bezpieczeristwa, ochrony ludnosci 
i srodowiska, a takze we wspbldzialaniu ze sluzbami dyspozyiorskimi przedsi^biorstw. 
Zarzqdzeniem w sprawie organizacji staiych dyzurbw na potrzeby podwyzszania gotowosci 
obronnej paristwa Wojewoda okreslil procedury przekazywania decyzji organow^ 
uprawnionych do realizacji zadari obronnych, w tym zadari obrony cywilnej we wszystkich 
stanach gotowosci obronnej paristw'a. Miejscem pracy Statego dyzuru Wojewody 
Swi^tokrzyskiego jest W C Z K . Staly dyzur zorganizowany jest przy wykorzystaniu personeiu 
S U W nie posiadajqcego przydzialu mobilizacyjnego lub organizacyjno-mobilizacyjnego. 



Dziaiania podejmowanc przez Szelii Obrony Cywilnej wojewodztwa 
swi9tokrz>'skiego w zakresie organizacji systemu ostrzegania i alarmowania Iudnosci 
oceniono pozytywnie. 

Wnioski i zalecenia. 

Przedstawiaj£\c powyzsze ustalenia i oceny z kontroli, w szczegolnosci ocen? w pkt 2 
niniejszego wysti\pienia, w oparciu o dyspozycj^ art. 46 ust. 3 pkt 1 ustaw\' o kontroli w 
administracji rzqdowej. wnosz? o: 

1. Powolanie zespolu, klorego zadaniem b(?dzie jak najszybsze opracowanie „Planii Obrony 
Cywilnej Wojewodztwa Swu^tokrzysklego", 

2. Opracowanie i przekazanie do organow i podmiotow Obrony Cywilnej wojewodztwa 
swi^tokrzyskiego Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej wojewodztwa swi^tokrzyskiego 
w sprawie zasad opracowania planow obrony cywilnej powiatow, zawieraj^cych zasady 
opracow>'wania tych planow. 

3. Opracowanie harmonogramu szkoleri omawiaji\cych zasady i sposoby sporzt^dzania planow 
Obrony Cywilnej powiatow i gmin. 

N a podstawie dyspozycji art. 49 ustawy o kontroli w administracji rzqdowcj uprzejmie prosz? 
Paniq^ Wojewod? o przedstawienie informacji o sposobie wykorzystania wnioskow lab 
przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usuni^cia stwierdzonych 
nieprawidlowosci w terminie do dnia 28 lutego 2014 r. 

Kopi^ otrzymuje: 
Dyrektor D K S i W M S W 


