
Rzeszów, 9 listopada 2009r. 

ZKR- 5326/191/09 

 

 

 

S P R A W O Z D A N I E 
z realizacji zadań Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Miasta 

Rzeszowa w 2009 roku. 

 

 

 

      Zadania w dziedzinie Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej na 

terenie Miasta Rzeszowa realizowano w 2009r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 

4/2009 Prezydenta Miasta Rzeszowa Szefa Obrony Cywilnej Miasta Rzeszowa 

z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia „Planu działania w zakresie 

bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej miasta Rzeszowa 

na 2009 rok” oraz obowiązującymi aktami normatywnymi. 

 

Zadania te realizowane były w następujących zakresach: 

1. W zakresie organizacyjnym i prawnym. 

2. W zakresie zarządzania kryzysowego. 

3. W zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych. 

4. W zakresie ratownictwa medycznego. 

5. W zakresie działalności planistyczno – organizacyjnej obrony cywilnej. 

6. W zakresie wykrywania zagrożeń i alarmowania. 

7. W zakresie szkolenia. 

8. W zakresie upowszechniania obrony cywilnej. 

9. W zakresie zaopatrzenia materiałowo –technicznego. 

10. W zakresie zabezpieczenia inżynieryjno – technicznego. 

11. W zakresie finansowym. 

12. W zakresie ochrony tajemnicy. 

13. W zakresie kontroli. 

 

1. ZADANIA W ZAKRESIE ORGANIZACYJNYM I PRAWNYM: 

 

1. Opracowano i wdrożono Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa: 

 Zarządzenie Nr 4/2009 Prezydenta Miasta Rzeszowa Szefa Obrony 

Cywilnej Miasta Rzeszowa z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia 

„Planu działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i 

obrony cywilnej miasta Rzeszowa na 2009 rok”. 

 Zarządzenie Nr 16/2009 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 15 kwietnia 

2009r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego. 
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 Zarządzenie Nr 42/2009 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23 czerwca 

2009r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie 

Miasta Rzeszowa. 

 Zarządzenie Nr 44/2009 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23 czerwca 

2009r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie 

Miasta Rzeszowa. 

 Zarządzenie Nr 45/2009 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 24 czerwca 

2009r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie 

Miasta Rzeszowa. 

 Zarządzenie Nr 46/2009 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 24 czerwca 

2009r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie 

Miasta Rzeszowa. 

 Zarządzenie Nr 68/2009 Prezydenta Miasta Rzeszowa – Szefa Obrony 

Cywilnej Miasta Rzeszowa z dnia 30 września 2009 roku w sprawie 

zapewnienia udziału Systemu Wykrywania i Alarmowania Miasta 

Rzeszowa w treningu wojewódzkim systemu wykrywania i alarmowania. 

 

2. Uaktualniono ewidencję podmiotów gospodarczych, uczelni, szkół i 

instytucji Miasta Rzeszowa prowadzących działalność w zakresie Obrony 

Cywilnej. Zadania Obrony Cywilnej, we współpracy z Wydziałem 

Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, realizuje aktualnie w 

Rzeszowie 116 podmiotów. 

 

2. ZADANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO: 

 

1. Dokonano aktualizacji „Planu Reagowania Kryzysowego Miasta 

Rzeszowa. 

2. Dokonano aktualizacji załączników funkcjonalnych do „Planu 

Reagowania Kryzysowego Miasta Rzeszowa”. 

3. Uczestniczono w okresowych treningach wymiany informacji w radiowej 

sieci zarządzania Wojewody. 

4. Uczestniczono w treningach doskonalących znajomość procedury 

wymiany informacji i prognozowania skażeń wg norm ATP- 45B 

 

3. ZADANIA W ZAKRESIE USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK 

ŻYWIOŁOWYCH: 

 

 W budżecie miasta Rzeszowa przewidziana jest rezerwa celowa na 

zarządzanie kryzysowe. Ww. środki mogą być użyte, po zaistnieniu klęsk 

żywiołowych i innych sytuacji kryzysowych, w czasie prowadzenia akcji 

ratunkowych a także do likwidacji skutków zaistniałych zdarzeń. Do końca 

października br. na terenie miasta Rzeszowa nie zaistniały sytuacje kryzysowe  
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obligujące do wykorzystania tej rezerwy. Przekroczenie poziomów alarmowego 

i ostrzegawczego na rzekach Wisłok i Strug w miesiącu czerwcu br. nie 

spowodowało powstania strat. 

 

4. ZADANIA W ZAKRESIE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO: 

 

1. Zaktualizowano „Plan przygotowania i dystrybucji jodu stabilnego na 

wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie miasta Rzeszowa”. 

2. Zaktualizowano „Plan przygotowań publicznej i niepublicznej służby 

zdrowia miasta Rzeszowa na potrzeby obronne państwa”. 

 

5. ZADANIA W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI PLANISTYCZNO – 

ORGANIZACYJNEJ OBRONY CYWILNEJ: 

 

1. Opracowano „Plan Działania w Zakresie Bezpieczeństwa, Zarządzania 

Kryzysowego i Obrony Cywilnej Miasta Rzeszowa na 2009 rok”. 

2. Nadzorowano wykonanie „Planów zasadniczych zamierzeń Obrony 

Cywilnej” na 2009r. w 116 podmiotach gospodarczych Miasta Rzeszowa. 

3. Uaktualniono „Plan Obrony Cywilnej Miasta Rzeszowa”. 

4. Nadzorowano aktualizację planów obrony cywilnej w podmiotach 

gospodarczych i instytucjach miasta Rzeszowa. 

5. Uaktualniono „Plan operacyjny ochrony przed powodzią Miasta Rzeszowa”. 

6. Uaktualniono „Plan Działania Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i 

Alarmowania w Rzeszowie”. 

7. Uaktualniono „Plan awaryjnego zaopatrzenia w wodę ludności miasta 

Rzeszowa”. 

8. Uaktualniono „Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i 

sytuacji kryzysowych na terenie miasta Rzeszowa”. 

9. Nadzorowano szkolenie formacji obrony cywilnej w podmiotach 

gospodarczych i instytucjach Miasta Rzeszowa. 

 

      W podmiotach gospodarczych i instytucjach Miasta Rzeszowa funkcjonuje 

obecnie 104 formacje ratownictwa ogólnego i specjalistycznych o łącznym 

stanie osobowym 1585 ratowników. Ogółem liczebność formacji zakładowych 

OC w odniesieniu do roku ubiegłego uległa nieznacznemu zmniejszeniu. 

Sytuacja taka powstała w wyniku konieczności zmiany struktur organizacyjnych 

formacji OC w Uniwersytecie Rzeszowskim oraz likwidacji Plutonu 

Ratownictwa Ogólnego Poczty Polskiej Centrum Infrastruktury Oddziału 

Regionalnego w Rzeszowie. 
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6. ZADANIA W ZAKRESIE WYKRYWANIA ZAGROŻEŃ 

I ALARMOWANIA: 

 

System alarmowy Miasta Rzeszowa obejmuje 39 syreny (sterowane 

radiem), które pokrywają swym zasięgiem prawie cały obszar Miasta Rzeszowa. 

System ten funkcjonuje poprawnie i jest w pełni gotowy do natychmiastowego 

użycia. 

Na rozbudowę systemu alarmowego oraz jego konserwację Miasto 

Rzeszów wyasygnowało w 2009 roku środki finansowe w wysokości 59850 zł. 

 

Ww. środki przeznaczono na: 

- remonty uszkodzonych syren alarmowych, 

- zakup i instalację nowej syreny elektronicznej na terenie przyłączonych do 

Rzeszowa (budynek Szkoły Podstawowej Nr 9 ul Miła 58), 

- zakup i instalacja nowej syreny elektronicznej na budynku Ratusza  

     ul. Rynek 1 

- naprawę radiowych urządzeń włączających, 

- utrzymanie oraz okresowy przegląd i konserwację radiowych urządzeń 

sterujących i włączających cały system alarmowy Miasta Rzeszowa. 

 

Zgodnie z harmonogramem ujętym w rozdziale 6 pkt 13 

„Kalendarzowego Planu Działania w Zakresie Bezpieczeństwa, Zarządzania 

Kryzysowego i Obrony Cywilnej Województwa Podkarpackiego na 2009 rok”, 

sekcja Łączności POADA oraz grupa operacyjna Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego i Ochrony Ludności do momentu zawieszenia prowadziła nasłuch 

radiowych sygnałów alarmowych nadawanych przez 3 KOP. Stwierdzono pełną 

sprawność posiadanego sprzętu nasłuchowego. Jakość odbieranych sygnałów, 

kierowanych przez 3 KOP do rejonu rzeszowskiego, rejonów sąsiednich jak 

również pozostałych jednostek ćwiczących, oceniono jako bardzo dobrą. 

 

7. ZADANIA W ZAKRESIE SZKOLENIA: 

 

W 2009 roku szkoleniach podstawowych i doskonalących obrony cywilnej 

udział wzięło 580 osób z 54 podmiotów gospodarczych. Średni czas trwania 

szkolenia wynosił 4 godziny. 

      Głównymi zadaniami szkoleniowymi realizowanymi w 2009 roku przez 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz podległe podmioty 

gospodarcze były: 

 

26.02.09r. 

roczna odprawa szkoleniowo-rozliczeniowa z kierownikami podmiotów 

gospodarczych Miasta Rzeszowa realizującymi zadania Obrony Cywilnej; 
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23.10.09r. 

udział w wojewódzkim treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania na 

temat: „Realizacja zadań Systemu Wykrywania i Alarmowania w czasie 

wystąpienia zagrożeń pokoju oraz zagrożenia bezpieczeństwa państwa i 

wojny”. 

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności brał udział w 

przygotowaniu i nadzorował przebieg zakładowych szkoleń i ćwiczeń z zakresu 

OC: 

- ZUS – szkolenie oraz praktyczne ćwiczenie z zakresu przeprowadzenia 

doraźnej ewakuacji.  

- KRUS – praktyczne ćwiczenie z zakresu przeprowadzenia doraźnej 

ewakuacji.  

 

ponadto w zakresie zarządzania kryzysowego: 

03.02.09r. 

posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Rzeszowa na temat 

„Manifestacja załogi Huta Stalowa Wola przed siedzibą PGE Dystrybucja 

Rzeszów sp. z o.o. i Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie”. 

20.10.09r. 

posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Rzeszowa dotyczące 

przygotowania służb miejskich do akcji „Zima 2009/2010”. 

05.11.09r. 

posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Rzeszowa dotyczące 

pandemii grypy. 

 

      Prowadzono na bieżąco instruktaż nowo przyjętych pracowników ds. 

Obrony Cywilnej zatrudnionych w podmiotach gospodarczych na terenie 

miasta.  

 

8. ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA OBRONY 

CYWILNEJ: 

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności przekazał do szkół, 

podmiotów gospodarczych, instytucji i spółdzielni mieszkaniowych Rzeszowa 

plakaty, ulotki, tablice informacyjne i opracowania zawierające: 

 „Informacje dla potrzebujących pomocy w Rzeszowie”. 

 „Kocham nie biję” 

 „Zakaz kąpieli”,  

 Zakaz wchodzenia na lód” 

 „Rodzaje alarmów, treść komunikatów ostrzegawczych, sygnały 

alarmowe”. 
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  „Instrukcja zachowania się ludności w przypadku zagrożenia środkami 

toksycznymi”.  

  „Wzory komunikatów – Ostrzeżeń dla ludności o niebezpiecznych 

zjawiskach atmosferycznych”. 

 „Poradnik – Bezpieczeństwo i ja”. 

 

9. ZADANIA W ZAKRESIE MATERIAŁOWO - TECHNICZNEGO 

ZAOPATRZENIA: 

 

- Na terenie Miasta Rzeszowa uległ likwidacji jeden zakład pracy: 

 „Dźwig ” 

W czterech zakładach zostały zlikwidowane magazyny sprzętu obrony 

cywilnej: 

 „ PKO Bank Polska S.A. II Oddz. w Rzeszowie  ” 

 „ PKO Bank Polska S.A. I Oddz .w Rzeszowie ”  

   PZU S.A. Oddział Okręgowy w Lublinie 

 ,,Poczta Polska’’ Centrum Infrastruktury Oddz. Regionalny w 

Rzeszowie 

Sprzęt OC z tych zakładów został przyjęty do magazynu OC Urzędu Miasta 

Rzeszowa a następnie częściowo rozdysponowany na inne podmioty 

gospodarcze.  

 

- Kontynuowano proces wyposażania w sprzęt formacji OC w nowo 

powołanych podmiotach gospodarczych. 

 

- Nadwyżki sprzętu występujące w prywatyzowanych zakładach, zostały 

przekazane do innych zakładów na podstawie „Protokołów przyjęcia – 

przekazania”. Poziom ukompletowania wyposażenia formacji w sprzęt uległ 

poprawie. 

 

- Została przeprowadzona konserwacja sprzętu OC znajdującego się w 

magazynach Urzędu Miasta Rzeszowa. 

 

- Przeprowadzono kontrole stanu technicznego utrzymania sprzętu OC oraz 

bazy magazynowej w 16 podmiotach gospodarczych. Na podstawie 

przeprowadzonych kontroli dokonano oceny gospodarki sprzętem obrony 

cywilnej i stwierdzono, że jest ona prowadzona prawidłowo. 

 

- Dokonano kontroli ksiąg inwentarzowych sprzętu OC w relacji: podmioty 

gospodarcze – WZKiOL Urzędu Miasta Rzeszowa. 
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- Dokonano przeklasyfikowania  sprzętu OC znajdującego się na wyposażeniu 

WZKiOL i zakładów pracy na terenie Miasta Rzeszowa. 

 

- Dokonano legalizacji sprzętu OC w magazynie WZKiOL i pozostałych 

podmiotach gospodarczych znajdujących się na terenie miasta Rzeszowa. 

 

- Została przeprowadzona inwentaryzacja sprzętu OC znajdującego się na 

wyposażeniu zakładów pracy. 

 

10. ZADANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA INŻYNIERYJNO – 

TECHNICZNEGO: 

 

Baza schronowa Miasta Rzeszowa. 
Na terenie Miasta Rzeszowa zlokalizowanych jest 145 budowli schronowych w 

tym 85 ukryć i 60 schronów. 

 

W 2009 roku przeprowadzono remont następujących budowli ochronnych: 

1. Remont budowli ochronnych pod budynkami mieszkalnymi: 

 ul. Krakowska 12 

 ul. Bohaterów Westerplatte 9 

 ul. Króla Kazimierza 6 

całkowity koszt remontu – 12 000. 

 

Ponadto na bieżące naprawy i konserwację  wydatkowano 1670 zł. 

 

Sprawdzono stan utrzymania i konserwacji w 12 budowlach ochronnych dla 

ludności Miasta Rzeszowa oraz załóg zakładów pracy. 

 

11. ZADANIA W ZAKRESIE FINANSOWYM: 

 

      Środki finansowe na realizację zadań Obrony Cywilnej w 2009r. pochodzą 

głównie z budżetu Miasta Rzeszowa  

      Wykorzystane są na następujące cele:  

 

1. Wydatki majątkowe:  

- zakup i montaż  2 syren alarmowych na kwotę 49 399,99 zł. 

 

2. Wydatki bieżące 

- utrzymanie i bieżąca konserwacja systemu alarmowego, na który 

wydatkowano 10 592,00 zł.  

- modernizacja, remonty, bieżące utrzymanie budowli schronowych, na które 

wydatkowano kwotę  12 000,00 zł. 
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- działalność szkoleniowa i popularyzacyjna, na które wydatkowano kwotę 

269,00 zł. 

- utylizacja, konserwacja sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w 

magazynach WZKiOL – 3795,00 zł. 

- zakupy do magazynu OC sprzętu do akcji ratowniczych – 738,00 zł. 

- w ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców wykonano tablice 

ostrzegawcze „Zakaz kąpieli”, ‘Zakaz wchodzenia na lód” na kwotę 

8 145,00 zł. 

Ogółem wydatki bieżące wyniosły – 35 539,00 zł. 

 

Ogółem w bieżącym roku ze środków Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

i Ochrony Ludności Urzędu Miasta na zamierzenia w dziedzinie Obrony 

Cywilnej wydatkowano kwotę 84 939,00 zł.  

 

12. ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY TAJEMNICY: 

 

1. Za realizację zadań z zakresu ochrony tajemnicy w Urzędzie Miasta 

Rzeszowa, w tym w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 

Ludności, odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych. 

2. Wszyscy pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 

Ludności Urzędu Miasta Rzeszowa oraz pracownicy innych wydziałów 

Urzędu realizujący zadania związane z dostępem do informacji niejawnych 

posiadają: 

 Zaświadczenia stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony 

informacji niejawnych wymagane przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 

1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 1999r. Nr 11, poz. 

95). 

 Poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji 

niejawnych stanowiących tajemnicę służbową. 

 

13. ZADANIA W ZAKRESIE KONTROLI: 

 

      W ramach działalności kontrolnej sprawdzono realizację zamierzeń 

Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w 16 podmiotach gospodarczych 

i instytucjach działających na terenie miasta.  

Kontrole kompleksowe przeprowadzono w: 

1. Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A. 

2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie. 

3. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A. 

4. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Administracji Region Wschodni w 

Lublinie. 
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5. PKO Bank Polski S.A. I Oddział w Rzeszowie. 

6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie. 

7. Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWE MIASTO”. 

8. Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna. 

9. Urząd Statystyczny w Rzeszowie. 

10. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi 

Polskiemu Oddział w Rzeszowie. 

11. Archiwum Państwowe w Rzeszowie. 

12. Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych 

„KRUSZGEO” S.A. 

 

Kontrole problemowe - zabezpieczenia magazynów i sprzętu obrony 

cywilnej przeprowadzono w: 

1. Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”. 

2. „CHEMA – ELEKTROMET” Spółdzielnia Pracy. 

3. MZBM Sp. z o.o. 

4. Szpital Wojewódzki Nr 2. 

 

Przeprowadzone kontrole wykazały zróżnicowany poziom realizacji zadań. 

Drobne usterki były likwidowane na bieżąco w trakcie kontroli. Opóźnienia w 

realizacji zadań wymagające większego nakładu pracy ujęte zostały w 

zaleceniach pokontrolnych w sporządzanych na tę okoliczność protokołach. 

Wykazane usterki zostały usunięte zgodnie z nałożonymi terminami.  

Na podstawie przeprowadzonych kontroli, poziom realizacji zadań 

zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w podmiotach gospodarczych i 

instytucjach miasta Rzeszowa, oceniam jako dobry. 

 

WNIOSKI:  
 

1. W obecnej chwili budowle ochronne w większości znajdują się w budynkach 

pozostających w rękach wspólnot mieszkaniowych, w wielorodzinnych 

budynkach komunalnych i budynkach należących do spółdzielni 

mieszkaniowych. Brak przepisów, które określałyby kto winien finansować 

ich remont uniemożliwia przeprowadzenie remontów. Z ogółu 145 budowli 

ochronnych jedynie 37 posiada urządzenia filtrowentylacyjne kompletne oraz 

27 urządzenia niekompletne (brak filtrów, silników). Większość urządzeń 

filtrowentylacyjnych ma już 25-35 lat i uległa znacznemu technicznemu 

zużyciu i należałoby wymienić na nowe lub dokonać gruntownych napraw, 

niemożliwych w obecnej chwili z powodu braku części zamiennych. 

Większość filtropochłaniaczy posiada już 20 lat i więcej w związku z czym 

żywotność ich już się skończyła, należy je również wymienić na nowe. 
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2. Konieczne jest dalsze doposażanie formacji Obrony Cywilnej w 

specjalistyczny sprzęt do prowadzenia akcji ratunkowych oraz 

przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń. 

 

      Reasumując stwierdzam, że „Plan Działania w Zakresie Bezpieczeństwa, 

Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Miasta Rzeszowa na 2009 rok” 

został zrealizowany. Wykonano ponadto szereg przedsięwzięć pozaplanowych 

nie ujętych w sprawozdaniu. 

 

 

 

Dyrektor 

Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

i Ochrony Ludności 

 

 

Józef SZYSZKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


