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...i i,"ATRALNY 2 Toruń, dnia 10.07.2015 r.

2.

3.

PROTOKOŁ Nr 0312015

z kontroli problemowej Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży

Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

w zakresie prawidłowości wykonywania zadan obronnych, reagowania kryzysowegQ
i obrony cywilnej.

1. Jednostka kontrolowana: - Zespoł Szkoł Nr 33 Specjalnych dla Dzieci

i Młodziezy Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

Kierownik jednostki kontrolowanej : Pani lzabela Maciejewska - dyrektor.

Kontrolę przeprowadził: Eugeniusz Lala i Andrzej Białuski Kierownik

i Głowny Specjalista Biura Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego na

podstawie upowaznień OR-ll.P.087.166.2015 i OR-ll.P,087,167.2015

wystawi o n y ch przez M a rszałka Woj ewod ztwa Kuj aws ko- Po m o rs k i eg o.

Kontrolę przeprowadzono: w dniu 23,06.2015 r. zgodnie z Planem Kontroli

Depańamentu Organizacyjnego na rok 2015 oraz,,Planem Działania Marszałka

Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie zarządzania, reagowania

kryzysowego orazochrony pracowników na 2015 rok",

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

Pan Andrzej Vylon kancelista, któremu powierzono prowadzenie spraw

obrony cywilnej.

Przedmiotowym zakresem kontroli było sprawdzenie stanu faktycznego

w zakresie realizacji następujących przedsięwzięc:

1) sporządzanie i wydawanie aktów prawnych dyrektora (zarządzeń);

2) realizaila Planu Działania Marszałka Wojewodztwa;

3) sporządzanie i wykonywanie dokumentacji podstawowej oraz instrukcji

i procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych;

4) planowanie operacyjne
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system szkolenia oraz jego dokumentacja;

system ochrony obiektu;

system ochrony informacji niejawnych.

!. Ocena stanu faktycznego działalnościjednostki kontrotowanej stwierdzona
w toku kontroli:

ad 1) Jednostka Posiada opracowane podstawowe akty prawne dyrektora
(zarządzenia):

1) zarządzenie dyrektora Nr 7l2O15 z dnia 15.05,2015 r. w sprawie
utworzenia formacji obronnej w Zespole Szkoł nr 33 podczas
nadzwYczajnYch zagrożen czasu pokoju oraz podwyzszonej gotowości
obronnej państwa,

2) zarządzenie dyrektora Nr 6t2015 z dnia 15.05.2015 r. w sprawie
powołania i funkcjonowania całodobowego dyzuru,

3) zarządzenie dyrektora Nr Bt2O15 z dnia 15.05.2015 r. w sprawie

Prowadzenia działan w zakresie zwalczania pozarow i ewakuacji
pracowników,

4) zarządzenie dyrektora Nr 9t2015 z dnia ,15.05.2015 r. w sprawie
udzielania pienłszej pomocy.

ad 2) DYrektor Posiada dokument planistyczno-szkoleniowy: ,,plan Działania
DYrektora W zakresie realizacji spraw obronnych, zarządzania, reagowania
kryzYsowego oraz ochrclny pracowników na rok 2015" wfaz z stosownymi
załączn|kami: planem szkolenia i tematycznymi planami szkolenia.

ad 3) Z dokumentacji podstawowejjednostka posiada:

1) Plan Działania Szkoły na wypadek zagrożen kryzysowych czasu pokoju

i wojnY Poniewaz Wydział Ochrony Ludności Miasta Bydgoszczy nie

Przekazał zadan operacyjnych obrony cywilnej Szkoła nie posiada
opracowanych kań operacyj nych ;

2) ,,Zakres Działania W dziedzinie obronności państwa czasu pokoju"

Dokument ten posiada uzgodnienie z Biurem obronnosci
i BezPieczeństwa Publicznego, a nie posiada uzgodnień z aktualnym
departamentem merytorycznym urzędu Marszałkowskiego
- dePańamentem Kultury Dziedzictwa Narodowego i Edukacji. Dokument

5)

6)

7)



należy uzupełnić o wykaz osób, ktorym przydzielono realizaĄę zadan za

podpisem;

lnstrukcja ,,Punktu Kontaktowego i Alarmowania" Sekretariat, ktora

stanowi dokument ,,Całodobowego Dyżuru" wprowadzona została

zarządzeniem dyrektora Nr 612015 z dnia 15.05.2015 r.;

lnstrukcje i Procedury Alarmowe w sytuacji wystąpienia zagrożen

kryzysowych - terrorystycznych i bioterrorystycznych. Dokument należy

uzupełnic o wykaz osób zatrudnionych w Ośrodku, z ktorymi należy

przeprowadzić szkolenie potwierdzone podpisami uczestnikow.

ad 4) Na podstawie otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego ,,Wyciąu z tabeli

realizaĄi zadan operacyjnych departamentu Edukacji i Spottu" Ośrodek opracował,

1) Tabelę realizacji zadan operacyjnych własnych;

2) Karty realizacji zadan operacyjnych, ktore stanowią załączniki do tabeli;

3) Regulamin organizacyjny Ośrodka na czas wojny,

ad 5) System szkolenia pracownikow jednostki opiera się na planie działania

dyrektora oraz na zawańych w nim tematycznych planach szkolenia. Plan należy

uzupełnić o grupy szkoleniowe, za ktorych szkolenie odpowiada |Jrząd

Marszałkowski, niektore tematyczne plany zbyt ogolne, Szkolenie odbywa się

w grupach szkoleniowych zgodnie z załącznikami do planu działania dyrektora.

Szkolenie grup szkoleniowych dokumentowane jest wykazami uczestnikow wraz

z podpisami.

ad 6) Szkoła mieści się w budynku, ktorego administratorem jest Pedagogiczna

Biblioteka Wojewódzka i w związku z powyższym trzy pomieszczenia biurowe Szkoły

chronione są całodobowo fizycznie przy pomocy pońierow Biblioteki.

Ad 7) Dyrektor jednostki posiada poświadczenie bezpieczeństwa Nr Z0072108

z dnia 27 ,10.2008 r. wystawione przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Na dzien kontroli Szkoła nie posiada dokumentacji niejawnej. W związku ze

specyfiką Szkoły oraz brakiem zadań obronnych po wpl"owadzeniu podwyzszonej

gotowości obronnej państwa stanu kryzysu lub wojny będzie ona w gotowości do

zawieszenie swojej podstawowej działalności regulaminowej i w związku

z powyższym rolę pełnomocnika pełnić będzie Dyrektor Szkoły.
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l|. Ocena kontrolowanej działalności wynikająca z ustaleń opisanych w pkt l:

za: 1) - 5,00

2) _ 4,a0

3) - 5,0o

4) - 5,00

5) - 4,00

6) - 4,00

7) _ 4,00

Ocena średnia za poszczególne dziaĘ: 4,42

Ocena ogólna: dobra

l!l. wnioski izalecenia zmierzĄące do usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości:

1. Dokumentacja Szkoły prowadzona jest przejrzyście, zgodnie z ustalonymi
wzorami.

2. Dokument,,Zakres Działania Ośrodka w dziedzinie obronności państwa czasu
Pokoju" naleŻY uzuPełniĆ i uzgodnić z departamentem merytorycznym Urzędu
Marszałkowskiego i uzupełnic o wykaz osób, którym przydzielono realizację
zadan za podpisem.

3, Dokument ,,lnstrukcję ,,Punktu Kontaktowego i Alarmowania" - Sekretariat,
ktory stanowi dokument ,,Całodobowego Dyzuru" należy uzupełnić o skład
osobowY całodobowego dyzuru, z którym należy przeprowadzić szkolenie za
podpisem.

4. Szkolenie Pracownikow realizować na bieząco zgodnie z tematycznymi

Planami szkolenia, które winny zawiera c szczegoły dotyczące planowanych
zajęć.

5. OPracowane dokumenty należy aktualizować raz w roku, a wszystkie zmiany
w dokumentach odnotowywać w kartach aktualizacji,

6, DokumentY, ktore utraciły wazność archiwizować w teczce wpływów zgodnie
z jednolitym wykazem akt.



Na tym protokoł zakończono, sporządzĄąc go w dwoch jednobrzmiących

egzemplarzach, z ktorych po jednym otrzymują:

1 . Dyrektor jednostki;

2. Biuro Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego.

Protokół podpisany został w dniu .....ł11.,.§.§,,,, ,2015 r.

Dyrektor Jednostki Biuro obronności
i Bezpiec

Podpis osoby kontrolowanej

AKCEPTUJĘ;
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