
l.

2.

ZATWIERDZAM

Szczecin, aml 2 grudnia 2ol4 r.

Egz. Nr 11.

BZK.I -431.4t.20t4.Pa

PROTOKOI,
KONTROLI PROBLEMOWEJ

Jednostka kontrolowana: Wojew6dzki Inspektorat Ochrony RoSlin i Nasiennictwa
w Koszalinie, ul. P artyzant6w 7 -9, 7 5 -441 Koszalin.

Kontrolg przeprowadzil starszy inspektor wojew6dzki Aleksander Ogonowski
z Wydzialu Bezpieczeristwa i Zarzqdzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim
Urzpdzie Wojew6dzkim w Szczecinie na podstawie upowa2nienia Wojewody
Zachodniopomorskiego nr 11612014 z dnia 10 listopada2}l4 r.

Kontrolq przeprowadzono 05 grudnia 2014 r.

Zakres kontroli:
1) umiejscowienie zadah planowania obronnego w strukturze organizacyjnej

Inspektoratu;
2) realizacja planowania obronnego, w tym opracowanie kart realizacji zadan

operacyjnych;
3) przygotowanie Inspektoratu do kierowania realizacjqustawowych zadah w czasie

podwyzszania gotowoSci obronnej paristwa (stanowisko kierowania, zapasowe
miejsce pracy, organizacja i funkcjonowanie stalego dyZuru);

4) przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadah obronnych.

5. Stwierdzony stan.
Stanowisko Zachodniopomorskiego Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony RoSlin
i Nasiennictwa sprawuje Pan Zdzislaw Pi6ro.
Zadania obronne wykonuje Pan Henryk Bartosewicz, zatrudniony na 215 etatu
w Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Koszalinie, zwanym
dalej ,,Inspektoratem" jako inspektor ds. obronnych na samodzielnym stanowisku ds.
zarzqdzania kryzysowego. Stanowisko to podlega bezpoSrednio Zachodniopomorskiemu
Wojew6dzkiemu Inspektorowi Ochrony RoSlin i Nasiennictwa, zwanemu dalej
,,Woj ew6dzkim Inspektorem".
Statut lnspektorafu, zwany dalej ,,Statutem", zostal nadany Inspektoratowi na podstawie
Zarzqdzenia Nr 32712013 z dnia 18.06.2013 r. Wojewody Zachodniopomorskiego
w sprawie nadania Statutu Wojew6dzkiemu Inspektoratowi Ochrony RoSlin
i Nasiennictwa w Koszalinie. W $ 1 ust.2 Statutu znajduje sig zapis, m6wi4cy, 2e
Inspektorat dziala na podstawie powszechnie obowiqzuj4cych przepis6w prawa.

Zachodniopomorski Urzqd Wojew6dzki w Szczecinie.
ul. WaIy Chrobrego 4, 70 - 502 Szczecin

tel.91 4303-315, 91 4342-413,fax 91 4330-250,
e- mail : w oj ewoda @ szczecin.uw.g ov. pl
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Regulamin Organizacyjny Inspektoratu, zwany dalej ,,Regulaminem" , zostal. wprowadzony
zarzqdzeniem Nr I3l20I3 Zachodniopomorskiego Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony
RoSlin i Nasiennictwa z dnra 79 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu
Organrzacylnego Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Koszalinie
i zatwierdzony przez Wojewodp Zachodniopomorskiego zgodnie z Zarzqdzeniem
Nr 340/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie
zatvtierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony RoSlin
i Nasiennictwa w Koszalinie. W $ 2 Regulaminu zapisano, 2e Inspektorat funkcjonuje na
podstawie powszechnie obowi4zujqcych przepis6w prawa. Do kompetencji Wojew6dzkiego
Inspektora ustalonych w $ 7 Regulaminu nale?y m.in. koordynacja i nadz6r nad realizacj4
ustawowych zadan inspekcji, a w $ 9 okreSlono, 2e Wojew6dzkiemu Inspektorowi podlega
bezpoSrednio m.in. samodzielne stanowisko ds. obronnych. W zadaniach wsp6lnych
kierownik6w kom6rek organizacyjnych Inspektoratu ($ 13 Regulaminu) ujqto zapis
o obowiqzku kierowania realizacjq i wykonywaniu zadah obronnych (...) stosownie do
merytorycznego zakresu dzialania kom6rki organizacyjnej. W $ 14 Regulaminu ustalono, Ze
samodzielne stanowiska pracy wykonuj4 zadania okreSlone w regulaminie oraz zadania ujgte
w zakresach czynnoSci. Zadaria, kt6re zgodnie z S 27 zostaly przypisane samodzielnemu
stanowisku ds. obronnych nie zawierajq zadan obronnych, kt6re powinien realizowal
Inspektorat zgodnie z ustaw4 z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi4Tku obrony
Rzecz5rpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., poz. 461 z p62n. zm.) oraz wydanymi na jej
podstawie aktami wykonawczymi. W szczeg6lowym zakresie czynnoSci Pana Henryka
Bartosewicza ujgto wiqkszoSi zadaf obronnych (opr6cz reklamowania os6b od pelnienia
czynnej sluZby wojskowej), kt6re zgodnie z ww. przepisami powinny byi realizowane w
Inspektoracie.
Zgodnie z wypisem z ,,Tabeli realizacji zadah operacyjnych" stanowiqcej zalqcznik do ,,Planu
operacyjnego funkcjonowania wojew6dztwa zachodniopomorskiego", przeslanym do
Inspektoratu za pismem Nr BZK.I-65II1I8120I2IKI z dnia 17 maja 2012 r.,
w Inspektoracie dokonano podziatu tych zadan pomigdzy kom6rki organizacyjne
i opracowano karty realizacji zadan operacyjnych. Karty opracowano poprawnie.
Niedoci4gnipciem jest nieprawidlowa numeracja w tych kartach zadafi wlasnych.
Zadania zwiqzane z organizacjq i przygotowaniem Inspektoratu do kierowania realizacj4
ustawowych zadan w czasie podwyZszania gotowoSci obronnej paristwa, w tym
przygotowanie stanowiska kierowania wedlug zasad okreSlonych w rozporz4dzeniu Rady
Ministr6w z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania
bezpieczeftstwem narodowym (Dz.U. Nr 98, poz. 978) s4 realizowane poprawnie.
Z przedstawionych dokument6w wynika, 2e przyjgto wlaSciw4 koncepcjE przygotowania
Inspektoratu w tym zakresie. Zgodnie z zarzqdzeniem Nr 25l20ll z dnia 10 listopada 20lI
roku Zachodniopomorskiego Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony RoSlin i Nasiennictwa
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacylnego Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony
RoSlin i Nasiennictwa w Koszalinie w warunkach zewngtrznego zagroaeniabezpieczefrstwa
paristwa i w czasie wojny, w spos6b wlaSciwy opracowano taki regulamin.

W ramach przedsigwzig(, organizacyjno-rzeczowych zwiqzanych z przygotowaniem
stanowiska kierowania, zgodnie z zarzqdzeniem Nr 3012014 Zachodniopomorskiego
Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Koszalinie z dnia 31 maja
20I4r. w sprawie przygotowania w Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony RoSlin
i Nasiennictwa w Koszalinie Gl6wnego Stanowiska Kierowania, opracowano dokumentacjp
Gl6wnego Stanowiska Kierowania Wojew6dzkiego Inspektora w stalej siedzibie



kierowania zar6wno w stalej siedzibie jak i zapasowym miejscu pracy w Srodki tr4cznoSci
przewodowej (fax, telefon, internet). Nie posiada natomiast agregatu prqdotw6rczego, kt6ry
m6glby by6 do wykorzystany jako zastgpcze 2r6dlo energii elektrycznej. Opracowano
dokumentacip zwiqzan1z przemieszczeniem Inspektoratu na zapasowe miejsce pracy, a jego
lokalizacj g uzgodniono z Woj ewod q Zacho dniopomorskim.

Staly dyZur Wojew6dzkiego Inspektora, uczestnicz4cy w przekazywaniu zadah zwiqzanych
z podwylszaniem gotowoSci obronnej paristwa wedlug zasad okreSlonych
w rozporzqdzeniu Rady Ministr6w z dnia2l wrze{nia2004 r. w sprawie gotowo6ci obronnej
paristwa (Dz.U. Nr 219, poz.2218) zorganizowano na podstawie zarzqdzenia Nr 38/2013
Zachodniopomorskiego Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony RoSlin i Nasiennictwa z dnia
13 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji stalego dyZuru Zachodniopomorskiego
Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony RoSlin i Nasiennictwa na wypadek zewnqtrznego
zagrolenia bezpieczenstwa paristwa i wojny. Zgodnie z zarzqdzeniem Wojewody
Zachodniopomorskiego Nr 68812013 z dnia 06 listopada 2013r. w sprawie orgarrizacji
i funkcjonowania na obszarze wojew6dztwa zachodniopomorskiego systemu stalych dyZur6w
tworzonego na potrzeby podwyzszania lub obniZania gotowoSci obronnej pafstwa,
opracowano ,,Instrukcjg dzialania stalego dyzuru" wraz niezbgdnymi zalqcznikami.
Pomieszczenie stalego dyZuru znajduj4ce sip w stalej siedzibie Inspektoratu wyposazono
w odpowiednie Srodki l4cznoSci.
W Inspektoracie przygotowano do wyslania do wlaSciwego wojskowego komendanta
uzupelnieri wniosek w sprawie reklamowania od pelnienia czynnej sluZby wojskowej
pracownik6w Inspektoratu, wydzielonych do obsady stalego dyZuru i stanowiska kierowania.
Szkolenie obronne w 2014 r. bylo realizowane i zostatro to odpowiednio udokumentowane
(listy obecnoSci, konsp ekty, prezentacj e).

6. Ustalenie nieprawidlowoSci, z uwzglgdnieniem przyczyn ich powstania oraz wptywu
na wykonywanie zadaf obronnych.

W Regulaminie Organizacyjnym Inspektoratu zadania stanowiska do spraw obronnych nie
zawierajq zadah obronnych, kt6re powinien realizowac Inspektorat zgodnie z ustaw4
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiqzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. z 2012 r., poz. 461 z p62n. zm.) oraz wydanymi na jej podstawie aktami
wykonawczpL. Jak wynika z wyjaSnieri, ich pominiqcie spowodowane zostalo tym, ze
zadania te (opr6cz reklamowania os6b od pelnienia czynnej sluzby wojskowej), ujEto
w szczeg6lowym zakresie czynnoSci Pana Henryka Bartosewicza zatrudnionego na ww
stanowisku w Inspektoracie. Natomiast zadanie reklamowania os6b od pelnienia czynnej
sluZby wojskowej zostalo, w Regulaminie Organizacyjnym Wojew6dzkiego Inspektoratu
Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Koszalinie w warunkach zewngtrznego zagroaenia
bezpieczenstwa paristwa i w czasie wojny, przydzielone do realizacji samodzielnemu
stanowisku ds. kadr. Kolejnym niedoci4gnigciem jest nieprawidlowa numeracja w zadaft
wlasnych w kartach realizacji zadan operacyjnych. Wedlug wyjaSniet'r spowodowane to bylo
nie zrozumieniem zasady numerowania zadah wlasnych. Nie wyslano do wla5ciwego
wojskowego komendanta uzupelnieir wniosku w sprawie reklamowania od pelnienia czynnej
sluzby wojskowej pracownik6w Inspektoratu, wydzielonych do obsady stalego dyZuru
i stanowiska kierowania. Wedlug okazanych dokument6w i wyjaSnief, spowodowane to bylo
faktem, 2e wniosek ten zostal sporz4dzony po aktualizacji ww. obsad i jest got6w do
wyslania. Ww. niedoci4gnigcia nie maja istotnego wplywu na wykonywanie przez
Inspektorat naloZonych zadafi obronnych 
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7. Wnioski i zalecenia kontroluj4cego.
W wyniku kontroli stwierdza sie, 2e Wojew6dzki Inspektorat Ochrony RoSlin

i Nasiennictwa w Koszalinie isEL-przvgotowanv do wykonywaniazadan obronnych, kt6rych
realizacja jest mu przypisana z mocy ustawy o powszechnym obowi4zku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej. Jednak w celu usprawnienia procesu kierowania Inspektoratem
w procesie podwyZszania gotowoSci obronnej paristwa zaleca siE:
l) przy najbli2szej nowelizacji Regulaminu Organizacyjnego uj4i zadania obronne, kt6re
powinien realizowat Inspektorat zgodnie z ustawq z dnia 2I listopada 1967 r.
o powszechnym obowi4zku obrony Rzeczlpospolitej Polskiej oraz wydanymi na jej
podstawie aktami wykonawczymi i przydzieli(, je do realizacji dla wlaSciwych stanowisk
pracy (ds. obronnych, ds. kadr);
2) poprawi6 w kartach realizacji zadan operacyjnych numeracj p zadah wlasnych;
3) przeslaf do wlaSciwego wojskowego komendanta uzupelnieri wniosek w sprawie
reklamowania od pelnienia czynnej sluzby wojskowej pracownik6w Inspektoratu,
wydzielonych do obsady stalego dyzuru i stanowiska kierowania.
O usunigciu powyZszych nieprawidlowoSci, nale?y do 3l marca 2015 r. powiadomii
pisemnie dyrektora Wydzialu Bezpieczefstwa i Zaruqdzania Kryzysowego
w Zachodniopomorskim Urzpdzie Wojew6dzkim w Szczecinie.

Kierownik kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu sip z treSciq protokolu, moie
zglasza(. kontroluj4cemu zastrzeilenia do ustalerfl zawartych w protokole kontroli,
w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

Protok6l sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach, z kt6rych
egzemplarz nr I otrzymuje jednostka kontrolowana, egzemplarz nr 2 pozostaje
w aktach organu kontrolujqcego.
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