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PROTOKÓŁ NR 25/12 

 
z posiedzenia 

Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli 
w dniu 17 grudnia 2012 r. 

 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego w Otwocku przy ul. Mieszka I pod kierunkiem Przewodniczącego Jarosława 
Kozłowskiego, w godzinach od 1500 do 1800. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie 
Komisji oraz goście, zgodnie z załączonymi listami obecności.  
 
Porządek  posiedzenia:  

1. Ewentualne przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
2. Zapoznanie się z pracą Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 
3. Zapoznanie się z pismami skierowanymi do Komisji od obywateli i Zarządu Powiatu. 
4. Sprawy różne. 
5. Zakończenie obrad. 

 
Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad w obecności 4 członków 

Komisji. 
 
Ad. 1 

Protokół Nr 24 z dnia 19 listopada 2012 r. został przyjęty jednogłośnie                            
w obecności 4 członków Komisji.  
 
Ad. 2 
 Członkowie Komisja zapoznali się z pracą Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego, pracuje tam 5 osób (4,5 etatu) w systemie 12 godzinnym (rozliczenie 
kwartalne). 

Pan Mirosław Krupa Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
przedstawił strukturę Wydziału: 

1) Dyrektor Wydziału – 1 etat, 
2) Biuro Zarządzania Kryzysowego – vacat, 
3) Samodzielne stanowisko ds. obronnych/kancelaria niejawna – 1 etat, 
4) Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej – 1 etat, 
5) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – 4,5 etatu. 

Dyrektor zwrócił uwagę na brak systemu telefonicznego łączącego Wydział BiZK                       
z dyżurnym PCZK (łączność tylko przez miasto), brak możliwości nagrywania                            
i rejestracji rozmów oraz identyfikacji numerów.  

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca 
elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu 
sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze 
zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, 
usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.  

Fazy zarządzania kryzysowego: 

Zapobieganie 
Działania przyjmujące za cel główne działania uprzedzające eliminujące lub redukujące 
możliwości zaistnienia sytuacji kryzysowej. Zalicza się do nich:  
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− analizę zagrożeń i ocenę wrażliwości, 
− wspieranie badań stosowanych i transferu technologii, 
− uświadamianie społeczeństwa i powszechna edukacja w zakresie przeciwdziałania 

zagrożeniom, 
− stworzenie systemu zachęt i restrykcji finansowych oraz właściwe wykorzystanie 

zasobów, 
− zapewnienie przywództwa i koordynacji. 

Zapobieganie odnosi się do działań, które eliminują lub redukują prawdopodobieństwo 
wystąpienia katastrofy, albo ograniczają jej skutki. 

Przygotowanie 
Kluczowym elementem przygotowań jest opracowanie planów reagowania kryzysowego, 
które to plany opisują kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków i na jakiej 
podstawie prawnej - przed, w czasie i natychmiast po zdarzeniu kryzysowym. Przygotowanie 
to także zapewnienie zasobów specjalistycznych sił i środków reagowania, takich jak: 
stanowisko kierowania, system łączności kryzysowej, system alarmowania oraz personel 
reagowania kryzysowego, a także ewidencja zasobów sił i środków przydatnych do 
reagowania kryzysowego. 
 
Reagowanie 
Następuje po wystąpieniu realnego zagrożenia lub zdarzenia. Jego celem jest uruchomienie 
działań prewencyjnych zapobiegających lub minimalizujących możliwość zniszczeń, a po ich 
wystąpieniu, podjęcie akcji ratowniczej celem dostarczenia pomocy poszkodowanym                     
i ograniczenia wtórnych szkód i strat. 
 
Odbudowa 
Jest końcową fazą cyklu zarządzania kryzysowego. Odbudowę kontynuuje się, aż wszystkie 
systemy wrócą do stanu poprzedniego albo lepszego niż poprzedni. Odbudowę dzieli się na 
krótkoterminową i długoterminową. Krótkoterminowa polega na przywróceniu systemów 
niezbędnych do życia do minimalnych standardów operacyjnych. Odbudowa długoterminowa 
może trwać wiele lat, aż do kompletnej odbudowy całego obszaru dotkniętego katastrofą. 
Jednocześnie odbudowa ta powinna być realizowana w nowy sposób, tak aby rejon dotknięty 
katastrofą był po odbudowie mniej wrażliwy na kolejną katastrofę. 
 

Oprócz zarządzania kryzysowego Wydział prowadzi kancelarię niejawną oraz zajmuje 
się sprawami obronnymi i obrony cywilnej. Praca Wydziału opiera się na 160 aktach 
prawnych (w załączeniu). 

Następnie Pan Janusz Krupa przedstawił dokumenty planistyczne realizowane                     
w WBiZK na podstawie przepisów prawnych (wykaz w załączeniu). 

Pan Janusz Borzęcki specjalista w WBiZK przedstawił plan operacyjny 
funkcjonowania Powiatu Otwockiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia i w czasie 
wojny.   

Pan Krzysztof Gralik Inspektor w WZiBK przedstawił Plan zarządzania kryzysowego. 
Członkowie Komisji dyskutowali na temat stanów powodziowych na terenie Powiatu 
Otwockiego w Gminie Karczew i w Gminie Sobienie-Jeziory. 

Dyrektor poinformował zebranych o przeprowadzeniu w roku bieżącym kontroli przez 
Najwyższą Izbę Kontroli. NIK ocenił pozytywnie realizację zadań w zakresie zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego i likwidacji skutków powodzi przez Starostę Otwockiego i podległe 
mu służby. Przedstawiając powyższe oceny i uwagi NIK nie sformułowała wniosków 
pokontrolnych.  
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WNIOSEK 
Komisja wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie Powiatu na 2013 rok środków na 
zbudowanie prawidłowej łączności telefonicznej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego. Wynika to z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji. 

 
Ad. 3 
 Przewodniczący przedstawił pisma skierowane do Komisji: 

1) pismo S.KP.425.56.2012.MP z dnia 3 grudnia 2012 r. Członka Zarządu Pana 
Janusz Budnego dot. planowanego przeznaczenia przez Zarząd Powiatu na zadanie 
„Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Starosty” środków                    
w wysokości 5 000 zł. (pismo w załączeniu); 
 

2) pismo PR.5533/1/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku dot. terminu i kosztów ćwiczeń 
związanych z ochroną przeciwpożarową lasów (pismo w załączeniu). 

 
Komisja przekazuje Zarządowi pismo z dnia 7 grudnia 2012 r. PR.5533/1/2012 
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej dot. terminu i kosztów 
ćwiczeń związanych z ochroną przeciwpożarową lasów, w celu wzięcia pod uwagę 
podczas konstruowania budżetu Powiatu na 2013 rok.  
 

Ad. 4 
 Pani Danuta Leśniewska zapytała, czy w projekcie budżetu na 2013 rok 
zabezpieczono środki dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego? 
 
WNIOSEK 
Komisja zwraca się z zapytaniem, czy Zarząd przewiduje w budżecie Powiatu na 2013 rok 
zabezpieczenie kwoty na dofinansowanie zakupu paliwa dla Otwockiego Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Nadbrzeżu. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji. 
 
Ad. 5 
 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
            Protokółowała:                              Przewodniczył: 
 
      Jolanta Wyszomirska                                               Jarosław Kozłowski 
 
 


