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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/
SPRAWDZ"ĄCEJ

PRZEPROWADZONEJ PRZEZ INSPEKTORA DS. OC I SPRAW OBRONNYCH "
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIL'

W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

P]. Stefana Rowińskiego 3

63-400 0STRÓW WIELKOPOLSH

1. Da(a kontro[i:  10.09.2015 r.

2. Znak pisma:. OC.1611.8.2015

3.  Kontrolowam  komórka  organizacyjna  PSSE:  Stanowisko  lnspektcra  ds.  OC  i  Spra\\.

C'c`rom:,ch,  osob}.  pćii..iącc-i-`iLrLkcji:  związane  z  Ob..oną  C}wilną,  Spraw'ami  o`orc„.iii,\ii-ii  t`.,-aź

zarządzaniem kryzysowym i ochroną infomacji niejawnych.

3.1.  Imię,  mzip`risko  i  stanowisko  służbowe  osoby/  osób  przeprowadzających  kontrolę

zgodnie z  upoważnieniem  WPWIS -upoważnienie  nr upoważnienie  nr  OC.16l 1.8.2015

z  dnia:  09.09.2015  r.:  Pan  Tadeusz  Grzybek  lnspektor  ds.  OC  i  Spraw  Obromych.  Pan

Miłosz Mańka mł. asvstent LBżipu.

3.2. Imię i nazw.isko ossty/ cśób biorących udział w kontroli ze strony PSSE

w Ostrowie Wielkopolskim: Tadeusz Biliński` Honorata Franz - Matuszak. Tomasz

Wojciechowski, l;.rszula Skrabuska, Artur Paszkiewicz.

4.  Zakres  kontroli:  Prow.adzenie  działań z   zakresu  Obrony  Cywilnej  i  Spraw Obronnycn.

®raz zarządzaniem kryzysowym i ochroną infomacji niejawm}'ch.
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5. Wyniki kontroli:

5.1.   Ocena  skontrolowanej   dzialalności,  ze  wskaBaniem   ustaLeń,  na  których  zosta[a

Oparta:

-    W Planie Zarządzania Kryzysowego PSSE wprowadzono Rozporządzenie RM z dnia

7  stycznia 20B  r..  w sprawie  systemów vrykr}.wania skażeń  i  powiadamiania o  ich

wystąpieniuorazwłaściwościorganówwtychsprawach(Dz.U.z2013r.poz.96)

-    W  miejscu  ogólnie  dostępnym  umieszczona została  aktualnie  obowiązująca  tabela

sygnałów alarm.owch z 2013 r.

-    W Planie Zarządzania Kryzysowego ujęto właściwie opracow.ane Procedui)' Realizacj.i

Zamierzeń   (PRZ)   PSSE   oraz  Procedury   Reagowania  Kr}.z}'so``.ego   (PRK).   część

danych teleadresow?.ch ppIS  województ"  jest nieaktualna.     ~    M/ UlżT__--.----------,1=-------_-----`____
ftnkcjonou.ania   telefonu-Na bieżaco   t)ro\`-adzona   jest   dokumentacja   dot}.cząca

alarmo`\.ego.

-    Karty  Zadań  Operacy.jnych    na  czas  ze\mętrznego  zagrożenia  państwa  oraz  czasu

`łro;nv     49     szt.     .wykonano     w     2     egz.,     są     właści`ri^e     zaewidencjonow.ane

i przechouyu.ane.

-    Szkolenia  pracownikóu.   PSSE  z  PcN`.szechnej   Samoobron}-  oraz  posługiw.ania  się

odzieżą ochronną  prou.adzone są s}.stemat}-cznie.

-    Treningi  Stał}.ch D}.żurów Treningi S}.stemu Ostrzegania   i Alamou'ania (SOA) - są

archi\i'izo`i..ane    jafm     dokumentac.ia    szkoleniowa    u.     formie     papierowej     oraz

e`ektroniczne.i.

-    Aplikacja Arcus 2005  posiada akt`jalną bazę dan}ch teleadresowych oraz informacje

zasobach ludzkich i sprzętouych. nalez} ją zaktualizować do wersji 2.21.     -C  /C-' ZJ-_-----'--.------.-€-_---_---- ___=-_1`.__

S.2. Zakres, przyczyny i skutki stw.ierdzonych nieprawidlowości:

StwierdzonewyzejnieprawidłowościniemająistotnegowpływunadziałalnośćPSSE

i  po  ich  usunięciu    PSSE  u  Ostrowie  Wielkopolskim  będzie  mogła    w  pełni  realizować

rostawicine  przed  nią zadania  z zakresu  Spraw  Obromych,  Ot)rony  Cywilnej  i  zarządzania

kr}'z}'.sowego.
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5.3.   Zalecenia   lub  wnioski   doqczące   usunięcia   nieprawidlowości   lub   usprawnienia

funkcjonow.ania PSSE:

Wskazane  ``yżej  nieprawidłowości  proszę  usunąć  w terminie  do   22  grudnia 2015  r.

Na bieżąco nie dopuszczać  do ich po`\rstawania.

5A.  Ocena  wskazująca  na  niezasadność  zajmowania  stanowiska  ]ub  i}elnienia  funkcji

przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidlowości:

Nie dotyczy.

Informację   o   w}Jkonaniu   zaleceń    lub   wykorzystaniu    wniosków,    a   takze   o    podjęt}cli

działaniach   lub  przyczynach  ich  niepodjęcia  proszę  przekazać  w  teminie***  do   14  dni  od  dat}

otTzyman ia wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie   pokontrolne   sporządzono   w   dwóch  jednobrzmiących   egzemplarzach,  jedeii

egzemplarz dla PPIS w Ostrowie Wielkopolskim, drugi dla WP\VIS.

W toku konti.oli

*  -niepotrzebT`e skreś]ić

**  wpisać właściwą komóTkę organizacyjną
*** temin ustala WPWIS

.........   nie zgromadzono aLt.


