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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 
Wyniki kontroli, przeprowadzonej przez pracowników  Wydziału Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na 
podstawie § 4 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej 
województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96, poz. 850) w dniu 28 marca 2008 r.  – wykazały 
że, w badanym okresie zadania z zakresu obrony cywilnej były wykonywane na dobrym 
poziomie. Nieznaczne nieprawidłowości opisano w protokole kontroli przekazanym przez 
kontrolujących i podpisanym przez Wicestarostę – Ewę Ptasznik.  

Zadania realizowane były przez  3 pracowników zatrudnionych w Wydziale Zarządzania 
Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych – Starostwa Powiatowego  
w Jędrzejowie oraz powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego. Pracownicy WZK,OLiSO 
tj.  Naczelnik Wydziału Pan Arkadiusz Chyla, Pan Zbigniew Węglowski  - Inspektor  
ds. Obrony Cywilnej  i Pani Anna Baran – Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego zajmują 
się realizacją zadań planistycznych i organizacyjnych oraz koordynacją działań z zakresu 
zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej (ochrony ludności) oraz  sprawami obronnymi,  
w tym poborem, akcją kurierską. Jednocześnie Pan Zbigniew Węglowski jest kierownikiem 
kancelarii tajnej. 

 
Nieprawidłowości w odniesieniu do działalności szkoleniowej, dotyczyły   

w szczególności: 
1. Z przeprowadzonych w 2006 i 2007  r. ćwiczeń praktycznych Powiatowego Zespołu 

Reagowania Kryzysowego - nie zostały przedstawione Panu Staroście przez Szefa  
PZRK, 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. 

2. 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 Korpusu Obrony Powietrznej. Trening odbioru sygnałów 
został uwzględniony w planach działania w zakresie obrony cywilnej/ochrony ludności  
w powiecie jędrzejowskim, zatwierdzonych przez Pana Starostę – Szefa  
Obrony Cywilnej. 
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WYRÓŻNIENIE ZA „ZAANGAŻOWANIE W DOSKONALENIE" 
EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 

NAJBARDZIEJ NOWOCZESNY
URZĄD ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2005 r. 

KATEGORIA „KOMPUTER I INTERNET NARZĘDZIEM  
PRACY I DIALOGU” 

 
 
3. W planach działania w zakresie obrony cywilnej/ochrony ludności  w powiecie 

jędrzejowskim na rok 2006 oraz 2007 brak informacji o sposobie  realizacji zadań. 
 
Nieprawidłowości w odniesieniu do działalności popularyzacyjnej, dotyczyły  

w szczególności: 
1. Na tablicach informacyjnych w starostwie brak jest informacji  o numerach alarmowych 

do straży „998”, policji „997”, pogotowia „999”, o europejskim numerze alarmowym 
„112” oraz  o zachowaniu się ludności w sytuacjach kryzysowych. 

 
 
Wnioski: 
 
1. Zapewnić udział w treningach odbioru sygnałów z sieci radiowej ostrzegania Korpusu 

Obrony Powietrznej. 
2. Rzetelniej nanosić informacje o sposobie realizacji zadań w rocznych  planach działania 

w zakresie obrony cywilnej/ ochrony ludności. 
3. Zamieścić na tablicy informacyjnej – informacje o numerach alarmowych, sposobach 

reakcji w czasie różnego rodzaju wypadków – na drodze, w domu, a także innych 
zagrożeń, które występują lub mogą wystąpić na terenie powiatu, takich jak: katastrofy 
ekologiczne i budowlane oraz wichury, śnieżyce, gwałtowne burze. 

 
Jednocześnie proszę o poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego o sposobie 

wykorzystania uwag i wykonania zaleceń oraz o podjętych działaniach albo przyczynach 
niepodjęcia tych działań w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 
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