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PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROBLEM OW EJ

1. Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12,
87-640 Czernikowo.

2. Kontrole przeprowadził zespół kontrolny w składzie: Robert Bagiński -  inspektor ds. 
zarządzania kryzysowego, Tadeusz Wierzba -  inspektor ds. obronnych Starostwa 
Powiatowego w Toruniu na podstawie „Planu kontroli problemowych wykonywania 
zadań w zakresie spraw obronnych, ochrony ludności i obrony cywilnej w Powiecie 
Toruńskim na 2018 r. ”

ZAKRES KONTROLI

I. Umiejscowienie zadań planowania obronnego w strukturze jednostki organizacyjnej (wydziału).
1. Ujęcie w Regulaminie JST/JO zapisów dotyczących realizacji zadań obronnych, ochrony 

ludności i obrony cywilnej;
2. Sposób podziału zadań obronnych, ochrony ludności i obrony cywilnej, do realizacji w czasie 

pokoju;
3. Przypisanie zadań obronnych pracownikom w zakresie czynności.

II. Realizacja planowania obronnego, ochrony ludności i obrony cywilnej:
1. Sposób opracowania dokumentów planowania operacyjnego, reagowania kryzysowego i obrony 

cywilnej, w tym:
-  zgodność planów z ustaleniami zawartymi w zarządzaniach i wytycznych Starosty, 

z wyciągiem planu nadrzędnego oraz prawidłowość i terminowość ich wykonania,
-  koordynacja planowania operacyjnego, reagowania kryzysowego i obrony cywilnej,
-  sposób opracowania kart realizacji zadań operacyjnych, realność procedur i działań 

przyjmowanych do realizacji zadań operacyjnych, reagowania kryzysowego i obrony 
cywilnej,

-  „Regulaminu organizacyjnego na czas wojny”.
2. Sposób opracowania i wytyczania dla podległych oraz nadzorowanych jednostek 

organizacyjnych kierunków działań w realizacji zadań obronnych, ochrony ludności i obrony 
cywilnej na różnych szczeblach działania, w tym:

-  wytycznych i planu działania w ramach planowania obronnego na dany rok 
kalendarzowy,

-  realizacja postanowień zawartych w zarządzeniach organu nadrzędnego.
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III. Przygotowanie JST i JO Powiatu do reagowania i kierowania w czasie pokoju, okresie 
zewnętrznego i wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny -  w ramach 
systemu kierowania obroną, w tym:

1. Koncepcja przygotowania Starostwa/jednostki organizacyjnej do funkcjonowania w czasie 
podwyższania gotowości obronnej państwa;

2. Przygotowanie koncepcji działania stałego dyżuru, w tym:
-  ujęcie w planie operacyjnym procedur działania stałego dyżuru,
-  opracowane dokumenty,
-  organizacja powiadamiania osób funkcyjnych, uruchamianie systemu kierowania;

3. Przygotowanie elementów zbiorowej i indywidualnej ochrony ludności na wypadek wystąpienia 
zagrożeń, w tym:

-  budowli ochronnych,
-  ewakuacji ludności,
-  doraźnych miejsc przebywania dla poszkodowanej ludności,
-  zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności,
-  pomocy medycznej dla poszkodowanej ludności -  przygotowanie publicznej 

i niepublicznej służby zdrowia do realizacji zadań obronnych.
IV. Szkolenie obronne, w tym:

-  działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie samoobrony ludności.

Stwierdzony stan z określeniem nieprawidłowości w zakresie ochrony ludności i obrony 
cywilnej:

Ad. I.
W regulaminie organizacyjnym obowiązującym w Gminie Czernikowo, zgodnie 

z Zarządzeniem nr 52/2017 z dnia 11.12.2017 r. wyszczególniono między innymi zadania związane 
z prowadzeniem spraw z zakresu zarządzania kryzysowego i spraw obrony cywilnej.

Ad. II.
• Przedstawiono Plan operacyjny funkcjonowania Gminy Czernikowo z listopada 201 Ir. 

Dokument uzgodniony z podmiotami oraz aktualizowany. Aktualizacji dokonano 
05.01.2014 r, 10.01.20116 r. oraz 20.01.2018 r. -  bez uwag.

• Wydano Zarządzenie nr 44/2013 r. Wójta Gminy Czernikowo z dnia 02.12.2013 r. 
w sprawie organizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach oraz Zarządzenie nr 
32/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie organizacji 
i funkcjonowania Systemu Wykrywania i Alarmowania o zagrożeniach na terenie Gminy 
Czernikowo.

• Plan Akcji Kurierskiej (AK) opracowany w grudniu 2016 r. uzgodniony, wymaga 
aktualizacji w zakresie osób zaangażowanych w wykonywanie zadań przy realizacji AK.

• Plan przygotowania podmiotów leczniczych Gminy Czernikowo na potrzeby obronne 
państwa opracowano w grudniu 2012 r. Dokument uzgodniony z Wydziałem 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewody Kujawsko- Pomorskiego 
i zatwierdzony przez Wojewodę Kujawko- Pomorskiego. Aktualizowany: 06.02.2016 r., 
15.02.2017 r. i 06.02.2018 r.
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• Plan obrony cywilnej Gminy Czernikowo opracowany w 2012 r. -  zatwierdzony przez wójta
opracowany w oparciu o Zarządzenie nr 61/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 
12.12.2012r. w sprawie opracowania planu OC gminy. Plan okresowo aktualizowany: 
09.02.2014r., 09.02.2017r., 09.02.2018r. Przedstawiony plan wykonano w oparciu
o wytyczne Wojewody Kuj- Pom. oraz ujęto w nich zadania zawarte w Zarządzeniu Starosty 
Toruńskiego.

• Przedstawiono plany działania, szkolenia w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego 
oraz ochrony ludności i obrony cywilnej Gminy Czernikowo na rok 2018.
Przedstawione dokumenty są poprawne i nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ad. III.
• Stały Dyżur zorganizowano w oparciu o Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy Czernikowo 

z dnia 17.10.2017 r. w sprawie wyznaczenia osób do pełnienia służby Stałego Dyżuru 
w Gminie Czernikowo. Opracowano instrukcję w sprawie organizacji i działania Stałego 
Dyżuru.

• Budowli ochronnych w Gminie Czernikowo nie ma.
• Plan Zarządzania Kryzysowego z 2017 r. zatwierdzony przez Starostę Toruńskiego, 

opracowany zgodnie z wytycznymi w sprawie opracowania planów, plany ewakuacji 
aktualizowane.

Ad. IV.
• Urząd Gminy Czernikowo posiada stronę internetową z zakładką „Bezpieczeństwo”, 

na której zamieszczane są istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz bieżące 
ostrzeżenia. W szkołach i w urzędzie rozmieszczono plakaty z sygnałami powszechnego 
ostrzegania i zasadami zachowania się po wprowadzeniu tych sygnałów.

• Podczas różnych imprez gminnych np. festyny, dożynki, ćwiczenia Ochotniczych Straży 
Pożarnych, zebrania sołeckie przedstawiane są sprawy związane z bezpieczeństwem oraz 
zasadami zachowania się w przypadku wystąpienia określonych zagrożeń.

Wnioski i zalecenia osoby kontrolującej:

3


