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PROTOKÓŁ 
 
 
 
z kontroli problemowej przeprowadzonej 28 marca 2008 roku w Starostwie Powiatowym  
w Jędrzejowie przez komisję składającą się z pracowników Wydziału Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach: 
 
 
Przewodniczący: 
Włodzimierz Kuszak  - kierownik oddziału: upow.    Nr 198/08 
Członkowie: 
Jerzy Górak   - starszy inspektor woj: upow. Nr  199/08 
 
 
Rodzaj kontroli – problemowa 
 
Przedmiot kontroli: 

Realizacja zadań Obrony Cywilnej  

 

1. Ocena działalności szkoleniowej w 2006-2008 roku 

2. Ocena działalności popularyzacyjnej za lata 2006 – 2008 

 

Kierownik jednostki kontrolowanej 

Starosta - Edmund Kaczmarek 

 

Informacji w czasie kontroli udzielał: 

• Wicestarosta  - Ewa Ptasznik 

• Naczelnik WZK,OLiSO - Arkadiusz Chyla 

 

Zadania z zakresu obrony cywilnej realizowane są w Wydziale Zarządzania 

Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych przez  Pana Zbigniewa Węglowskiego,  

Inspektora ds. Obrony Cywilnej, który równocześnie jest  Kierownikiem  Kancelarii Tajnej 

oraz przez Panią Annę Baran zatrudnioną od marca 2004 r. na stanowisku inspektora  

ds. zarządzania kryzysowego. W wydziale pracują trzy osoby, w tym naczelnik wydziału.  
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1. Ocena działalności szkoleniowej w 2006-2008 roku 

 

Kontrolującemu został przedstawiony „Plan działania w zakresie obrony 

cywilnej/ochrony ludności  w powiecie jędrzejowskim na rok 2006” oraz  plan na  2007   

i 2008 rok. Plany zostały zatwierdzone przez Starostę - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu.  

W planie zostały uwzględnione przedsięwzięcia  w zakresie rozpoznania zagrożeń, 

ostrzegania i alarmowania, planowania, szkolenia i popularyzacji oraz zabezpieczenia 

logistycznego i technicznego działalności OC. Plan zawiera treść zadania, termin realizacji, 

odpowiedzialnego za wykonanie oraz koilumnę na uwagi.  

Przedsięwzięcia reagowania kryzysowego realizowane były w 2006 r. w oparciu  

o Roczny Plan Pracy Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Plan zawiera temat 

przedsięwzięcia, planowaną datę i miejsce, organizatora i współorganizatora, źródło 

finansowania. Plan został przedstawiony do zatwierdzenia Staroście  Jędrzejowskiemu przez 

Szefa PZRK – Komendanta Powiatowego PSP. Kontrolującemu nie został przedstawiony  

Roczny Plan Pracy PZRK z 2007 roku. W 2008 roku plan został sporządzony przez 

naczelnika  WZK,OLiSO i  zatwierdzony przez Starostę – Przewodniczącego PZZK.  

W 2006 r. odbyły się 4 planowe posiedzenia Zespołu, w tym  przeprowadzono ćwiczenie 

teoretyczno-praktyczne. Mimo braku planu pracy na 2007 r. - na podstawie przedstawionej 

dokumentacji można stwierdzić, że odbyło się 6 spotkań PZRK, których problematyka 

obejmowała doskonalenie procesu wypracowania decyzji, współdziałania członków Zespołu 

oraz podległych i nadzorowanych służb w sytuacji podłożenia ładunku wybuchowego  

w szkole, zimowego utrzymania dróg oraz zwalczania ptasiej grypy. 

W 2008 r. zaplanowano 3 posiedzenia Zespołu  oraz  grę decyzyjną  „Atak terrorystyczny 

na obiekty użyteczności publicznej”.  

Działalność szkoleniowa w latach 2005 – 2006 ukierunkowana była głównie na 

doskonalenie działania członków zespołu reagowania kryzysowego, podległych struktur 

organizacyjnych, szefów straży i inspekcji powiatowych oraz pracowników starostwa 

realizujących zadania zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, obrony cywilnej, a także 

szefów gminnych zespołów reagowania lub ich przedstawicieli. W ćwiczeniach praktycznych 

z udziałem PZRK uczestniczyły jednostki PSP i OSP, Pogotowia Ratunkowego, Policji, SOK, 

WOPR oraz nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu.  

Na podstawie przedstawionej kontrolującemu do wglądu dokumentacji można  

stwierdzić, że: 

• 19.05.2006 r. przeprowadzono ćwiczenie teoretyczno-praktyczne „Reagowanie  

w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz sposoby podejmowania decyzji”. 

Podczas ćwiczenia został uruchomiony System Ostrzegania, Wykrywania i Alarmowania. 
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Udział w treningu systemu wzięły drużyny wykrywania i alarmowania, drużyny 

wykrywania zagrożeń, obsady Punktów Alarmowania i jednostka analizy laboratoryjnej  

z PSSE.  

• 11.04.2007 r. przeprowadzono powiatowy  trening zbierania i oceny danych  

o nadzwyczajnych zagrożeniach połączony z głośną próbą syren alarmowych. 

• 27.04.2007 r. przeprowadzono ćwiczenie, którego celem było sprawdzenie działania  

i współpracy w przypadku podłożenia niebezpiecznego ładunku w szkole. 

Została wykonana dokumentacja planistyczna, organizacyjna niezbędna do 

przeprowadzenia wyżej wymienionych przedsięwzięć. Z przeprowadzonych posiedzeń 

sporządzane były listy obecności, protokoły zakończone są wnioskami z posiedzeń.  

Pani Ewa Ptasznik - Wicestarosta w 2007 uczestniczyła w szkoleniach obronnych 

organizowanych prze WZKiSO ŚUW. Natomiast Pan Zbigniew Węglowski – inspektor  

ds. OC uczestniczył w 2006 i 2007 r. w szkoleniu zorganizowanym przez Wydział 

Zarządzania Kryzysowego ŚUW na temat „Zbieranie, ocena i wymiana informacji o użyciu 

broni NBC (i zdarzeń „ROTA”) w systemie wykrywania i alarmowania zgodnie z normą 

ATP-45 (B)”.  

 

2. Ocena działalności popularyzacyjnej za lata 2006 -2008 

 

Pan A. Chyla – Naczelnik WZK,OLiSO oświadczył, że na stronie internetowej 

www.jedrzejow.pl  zamieszczane są informacje dotyczące spraw z zakresu bezpieczeństwa i 

porządku publicznego oraz prowadzony akcji np. w zakresie bezpiecznego wypoczynku nad 

wodą, zimowego utrzymania dróg, poprawy bezpieczeństwa w ruch drogowym.  

W lokalnych mediach zamieszczane są komunikaty, ostrzeżenia  oraz  informacje  

o prowadzonych ćwiczeniach, akcjach np. w „Gazecie Jędrzejowskiej” i „Echu Dnia”  z dnia 

26 marca 2008 r. ukazał się artykuł dotyczący akcji współorganizowanej przez Wydział 

Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych oraz  Wydział 

Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych dotyczący bezpieczeństwa na drodze. 

Informacje zamieszczane są również w Informatorze Powiatowym oraz rozpowszechniane we 

współpracy z „Radiem Kielce” i „RMF”. 

Na tablicach informacyjnych w starostwie, są zamieszczone informacje dotyczące praw 

konsumenta w unii europejskiej, handlu elektronicznego, dni otwartych stacji kontroli 

pojazdów, pomocy osobom niepełnosprawnym w zdobyciu wykształcenia na poziomie 

wyższym itp.  Brak jest informacji  o numerach alarmowych np. do straży „998”, policji 

„997”, pogotowia „999”, czy o numerze alarmowym „112” lub o zachowaniu się ludności  

w sytuacjach kryzysowych. 

http://www.jedrzejow.pl/
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USTALENIA 
 

Zadania w zakresie obrony cywilnej są wykonywane na dobrym poziomie. Jednak  

z przedstawionej dokumentacji można stwierdzić, że z przeprowadzonych w 2006 i 2007  r. 

ćwiczeń praktycznych PZRK - nie zostały przedstawione staroście raporty zgodnie  

z dyspozycją z  § 10 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r.   

w sprawie tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu 

reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich 

funkcjonowania. Natomiast sporządzone zostały sprawozdania w WZK,OLiSO, które 

przesłano do WZK ŚUW. 

Nie przedstawiono kontrolującemu dokumentacji o udziale w dniu 9 października 2006 r. 

w wojewódzkim treningu prognozowania skażeń wg. normy ATP – 45 B oraz prowadzenia 

okresowych treningów (czwarty czwartek miesiąca) odbioru sygnałów z sieci radiowej 

ostrzegania KOP. 

W planach działania (w kolumnie uwagi) w zakresie obrony cywilnej/ochrony ludności   

w powiecie jędrzejowskim na rok 2006 oraz 2007 brak informacji o realizacji zadań. 

Pracownicy WZK,OLiSO zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa 

Powiatowego w Jędrzejowie zajmują się realizacją zadań planistycznych i organizacyjnych 

oraz koordynacją działań z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej (ochrony 

ludności) i spraw obronnych, w tym poboru, akcji kurierskiej, a także zadaniami 

wynikającymi z ustawy o ochronie informacji niejawnych.  

Kierownik jednostki kontrolowanej został poinformowany, że może zgłosić w ciągu  

7 dni od daty podpisania protokołu, pisemne wyjaśnienie - co do zawartych w protokole 

ustaleń oraz o prawie odmowy podpisania protokołu kontroli i złożeniu w terminie 7 dni  

od dnia jego otrzymania pisemnego wyjaśnienia przyczyn odmowy. 
 

Komisja wpisała się do książki kontroli pod pozycją       Nr 2/2008 
 

Zapoznałem się z treścią protokołu 
Kierownik jednostki kontrolowanej    Podpis komisji: 

( pieczątka i podpis      (podpisy kontrolujących) 
   Wicestarosty Jędrzejowskiego) 
 

Jędrzejów, 28 marca 2008 r. 
 
Rozdzielnik: 

1. a/a 
2. Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie 
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