
Brzeziny, dnia 30 paidziernika 201 5 r. 

z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzedu Miasta Brzeziny. 

Kontrole przeprowadzila Marta Barucka - podinspektor ds. kontroli, na podstawie 

upowainienia Nr OK.0052.42.2015 z dnia 7 paidziernika 2015 r. udzielonego przez 

Burmistrza Miasta Brzeziny. 

I. Zakres kontroli : 

Kontrola w zakresie opracowania oraz wdrozenia planow obrony cywilnej oraz reagowania 

kryzysowego dla miasta Brzeziny. 

11. Termin kontroli : 

Przewidywany termin przeprowadzenia kontroli : 15.10.201 5 r. - 12.1 1.201 5 r. 

111. Okres objety kontrolq : 

W ramach czynnoici kontrolnych dokonano oceny bie@cej aktualizacji planow obrony 

cywilnej . 
IV. Kontrolq pneprowadzono na podstawie nastepujqcych akt6w prawnych i 

unormowan wewnetnnych : 

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.594 z 

p6in.m.); 

2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowipku Rzeczpospolitej 

Polskiej (Dz.U. z 201 5 r., poz. 827 z p6in.m.); 

3. Rozporqdzenie Rady Ministrow z dnia 21 wrzeSnia 2004 r. w sprawie gotowoici 

obronnej paristwa (Dz.U. z 2004 r. Nr 2 19, poz. 221 8); 

4. Rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczeg6lowego 

zakresu dziaiania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefow obrony cywilnej 

wojewddztw, powiatow i gmin (Dz.U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850); 

5. Rozporzqdzenie Rady Ministrbw z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia 

obronnego (Dz.U. Nr 16, poz. 150 z p6in.m.); 



6. Wytyczne Wojewody Lodzkiego z dnia 16 stycznia 2015 r. dot. zasad przygotowan 

ochrony zdrowia do dzialari w 2015 r. w przypadku wystqpienia zdarzen 

nadzwyczajnych, sytuacji kryzysowych, bezpieczenstwa panstwa i w czasie wojny. 

Kontrola w zakresie opracowania oraz wdroienia plan6w obrony cywilnej oraz 

reagowania kryzysowego dla miasta Bneziny: 

Prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej oraz zarzqdzania kryzysowego naleiy do 

kompetencji Wydzialu Spraw Obywatelskich, zgodnie z $13 ust.5 Regulaminu 

Organizacyjnego Urzqdu Miasta Brzeziny (wprowadzonego zarzqdzeniem Nr 2 12/20 13 

Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 1 grudnia 2013 r.). Za realizacjq czynnoSci we wskazanym 

powyzej zakresie, odpowiada w rarnach powierzonych czynnoSci zawodowych p. Marzena 

Czajka - z-ca Kierownika Urzqdu Stanu Cywilnego. 

Pnedmiotem kontroli w zakresie opracowania, wdroienia plan6w obrony cywilnej oraz 

reagowania kryzysowego dla miasta Bneziny, bylo: 

1. OkreSlenie zadari szefa obrony cywilnej miasta oraz kontrola ich realizacji, 

2. AktualnoSC Planu Obrony Cywilnej dla miasta Brzeziny, 

3. Przygotowanie i zapewnienie dzialania systemu alarmowania oraz systemu wczesnego 

ostrzegania o zagroieniach, 

4. Formacje obrony cywilnej, 

5. Zapezbieczenie bazy magazynowej, 

6. Plan szkolenia obromego Miasta Brzeziny na 20 15 r., 

7. Plan ewakuacji (przyjqcia) IudnoSci, zwierzqt i mienia I1 stopnia na wypadek masowego 

zagrozenia, 

8. Plan zarzqdzania kryzysowego Miasta Brzeziny, 

9. Plan ochrony zabytkow na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1957 r. o powszechnym obowiqzku 

Obrony Rzeczpospolitej Polskiej, centralnym organem administracji rzqdowej w sprawach 

obrony cywilnej jest Szef Obrony Cywilnej Kraju. Terenowymi organami obrony cywilnej sq 

wojewodowie, starostowie, wojtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast). Do zakresu 

dzialania szefow obrony cywilnej wojewodztw, powiatow i gmin nalezy kierowanie oraz 

koordynowanie przygotowari i realizacji przedsiqwziqC obrony cywilnej przez instytucje 

paristwowe, przedsiqbiorcow i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje spoleczne 

dzialajqce na ich terenie. 
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Szczegolowy zakres dzialania Szefa Obrony Cywilnej Kraju oraz szefow obrony cywilnej 

wojewbdztw, powiatow i gmin, jak rowniez zasady i tryb kierowania oraz koordynowania 

przez nich przygotowah i realizacji przedsiewziek obrony cywilnej, okreila rozporzqdzenie 

Rady Ministrow z dnia 25 czerwca 2002 r. W $ 3 cyt. rozporqdzenia wskazano obszary 

dzialari szefow obrony cywilnej, ktorym dla miasta Brzeziny jest Burmistrz Miasta. 

Szefowie obrony cywilnej wojewodztw, powiatow, gmin oraz instytucje, przedsiqbiorcy i 

inne jednostki organizacyjne i spoleczne organizacje ratownicze opracowujq wieloletnie i 

roczne plany dzialania w zakresie obrony cywilnej, ktore podlegajq uzgodnieniu z wlagciwymi 

dla swojego terenu dzialania organami obrony cywilnej. Na wystqpienie szefa obrony cywilnej 

powiatu, Burmistrz Miasta jako szef obrony cywilnej, sklada informacje o realizacji zadah 

obrony cywilnej. Plan Obrony Cywilnej opracowuje siq w celu ustalenia i przygotowania 

sposobu realizacji zadan obrony cywilnej na okres zewnetrznego zagrozenia bezpieczenstwa 

pahstwa i wojny. 

Roczny Plan Dzialania Miasta Brzeziny w zakresie Obrony Cywilne-i na 2015 r. zostat 

uzgodniony 27.02.20 15 r. z szefem obrony cywilnej powiatu, tj . Starostq Brzezifiskim. 

Plan Obrony Cywilnej dla miasta Brzeziny zostal opracowany : 

- w zakresie organizacyjnym - w przedmiocie obrony cywilnej, pracownik Urzqdu Miasta 

realizujqcy zadania w tym zakresie, wziql m.in. udzial w odprawie rozliczeniowo - 

instruktazowej, realizowanej w dniu 20.01.2015 r. przez Powiatowe Centrum Zarzqdzania 

Kryzysowego w Brzezinach; 

- w zakresie planowania - sporqdzono ocene stanu przygotowania obrony cywilnej, zgodnie z 

Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Wojewodztwa. Dokonano bieiace-i aktualizacii planu 

ochronv zabvtkow na wpadek konfliktu zbroineno i svtuacii krvz~sowch. Zgodnie z 5 

ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 sierpnia 2004 r. w 

sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytk6w na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 

kryzysowych (Dz.U. Nr 212, poz. 21 53), p. Marzena Czajka wystqpila do Dyrektora Muzeum 

Regionalnego w Brzezinach z pismem z dnia 26.01.2015 r. o przekazanie dokumentow 

aktualizujqcych plan ochrony zabytkow na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 

kryzysowych. W odpowiedzi, Dyrektor Muzeum przekazal zaktualizowany na dzien 

3 1 .01.2015 r. wykaz zabytkow, zgodny z zal. Nr 9 do w/w rozporzqdzenia. Po uzgodnieniu z 

Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow w todzi, dokonano w dniu 23.02.2015 r. biezqcej 

aktualizacji Planu Ochrony Zabytkow. 

Ponadto, w zakresie planowania przewidziano sprawdzenie i weryfikacje kart przydzialow 

organizacyjno - mobilizacyjnych wszystkich czlonkow formacji obrony cywilnej, jak rowniez 
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zorganizowanie Cwiczen i treningow dla struktur obrony cywilnej, zgodnie z wytycznymi 

Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie organizowania Cwiczen 

obrony cywilnej . 

Plan Obrony Cvwilnei na 2015 r. obeimuie rowniez obszary w zakresie wykrvwania zanroien, 

ostrzeaania i alarmowania, w zakresie edukacii oraz lo~istyczne~o zabezpieczenia i 

infrastruktury technicznei. Majqc na uwadze postanowienia 5 3 ust. 6 rozporzqdzenia Rady 

Ministrow z dnia 25 czerwca, stwierdza siq wykonanie przez Szefa Obrony Cywilnej 

obowi@u zapewnienia dzialania systemu alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o 

zagrozeniach. Z dokumentacji przedloionej do kontroli wynika, ze w jednostce przeprowadza 

siq kazdorazowo treningi systemu alarmowego, w oparciu o wytyczne Szefa Obrony Cywilnej 

Wojewodztwa Eodzkiego. Ostatni, ogblnokrajowy trening Renegade - Kaper 15/11 systemu 

alarmowego odbyl siq w dniu 13 paidziernika 201 5 r. 

Ostrzeganie i alarrnowanie na ternie miasta realizowane jest poprzez: 

- radiowy system wlqczania syren (sztuk 3), 

- w sposob zwyczajowo przyjety na tablicy ogloszen tut. Urzqdu, jak rowniez w miarq 

mozliwoSci na stronie internetowej Brzeziny miasto od nova, a takie za poirednictwem 

wiadomoSC sms do mieszkancow korzystajqcych z aplikacji ,,Powiadomien SMS" 

- ponadto, wystqpujq siq z zawiadomieniem telefonicznym do KPP w Brzezinach, OSP w 

Brzezinach oraz Komendy Paiistwowej Strazy Poiarnej w Brzezinach. 

Plan szkolenia obronneno Miasta Brzezinv na 20 15 r.: 

Plan szkolenia obronnego zostal opracowany, m.in.: w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 

listopada 1967 r. o powszechnym obowipku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Wytyczne 

Wojewody Ebdzkiego z dnia 20 stycznia 2015 r. do szkolenia obronnego na 2015 r., Wytyczne 

Wojewody Eodzkiego z dnia 16 stycznia 2015 r. dotyczqce zasad przygotowan ochrony 

zdrowia do dzialah w 201 5 roku w przypadku wystqpienia zdarzen nadzwyczajnych, sytuacji 

kryzysowych, bezpieczenstwa panstwa i w czasie wojny, Wytyczne Wojewody Lodzkiego z 

dnia 14 stycznia 201 5 r. do dzialalnoici w zakresie pozarnilitarnych przygotowari obronnych w 

wojewodztwie lodzkim w 2015 r., rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 27 czerwca 2012 r. 

w sprawie warunkow i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotow leczniczych na 

potrzeby obronne paiistwa oraz wlaSciwoSci organow w tych sprawach etc.etc. 

Za opracowanie planu odpowiada p. Marzena Czajka, w ramach powierzonych czynnoici 

zawodowych, ktora poza opracowaniem merytorycznym planu, dopilnowala jego uzgodnienia 

z Dyrektorem Wydzialu Bezpieczenstwa i Zarzqdzania Kryzysowego Lbdzkiego Urzqdu 

Wojewodzkiego w todzi oraz zatwierdzenia przez Szefa Obrony Cywilnej, tj. Bunnistrza 
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Miasta. Celem szkolenia obronnego w 2015 r. bylo sprawdzenie przyjqtych rozwivn  w 

zakresie alarmowego uzupehienia sil zbrojnych oraz przygotowanie Miasta do wykonywania 

zadah obronnych w czasie podwyzszenia gotowoSci obronnej pahstwa, wynikajqcych z Planu 

Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Brzeziny. Szkolenie zostalo przeprowadzone w dniu 28 

sierpnia 2015 r. przy udziale pracownikow Urzqdu Miasta, w siedzibie tut. urzqdu. Na cele 

szkoleniowe, zgodnie z Wytycznymi Wojewody todzkiego z dnia 20 stycznia 2015 r. do 

szkolenia obronnego na 2015 r., w rozdziale 75212 zabezpieczone zostaly Srodki finansowe w 

wysokoici 340 zl (kwota przewidziana na szkolenie obronne moze ulec zmianie i podlega 

refundacj i). 

Warunkiem przyznania kwoty refundacji dla potneb przygotowania i przeprowadzenia 

szkolenia obronnego by1 uzgodniony z Dyrektorem Wydzialu Bezpieczenstwa i 

Zanqdzania Kryzysowego LUW w Lodzi ,,Plan przeprowadzenia szkolenia obronnego", 

nie pbiniej n u na 14 dni pned planowanym terminem jego pneprowadzenia. 

Kontrolujqca stwierdza zachowanie terminu zastneionego dla refundacji kosztciw. 

Tematem szkolenia byla organizacja i zasady funkcjonowania stanowiska kierowania na 

szczeblu miasta oraz ochrona informacji niejawnych (zasady wytwarzania i przechowywania 

dokurnentow niejawnych). Podczas szkolenia omowiono zasady przemieszczania Urzedu na 

zapasowe miejsca pracy, przygotowanie jednostki sarnorzqdu terytorialnego do 

wykorzystywania zadah obronnych w czasie pokoju w razie wewnqtrznego lub zewnqtrznego 

zagrozenia bezpieczenstwa narodowego, w tym w razie wystqpienia dziajah terrorystycznych, a 

takie w czasie wojny. Ponadto, omowione zostaly zasady rozwijania, funkcjonowania i 

przemieszczania glownego stanowiska kierowania oraz sposoby zapewnienia ciqgloSci 

podejmowania decyzji i dzialari dla utrzymania bezpieczenstwa na administrowanym obszarze. 

Zgodnie z postanowieniami 5 3 ust.14 rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 25 czerwca 

2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu dzialania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefow 

obrony cywilnej wojewodztw, powiatow i gmin, organy i formacje obrony cywilnej muszq by6 

zaopatrywane w sprzqt, Srodki techniczne, umundurowanie niezbedne do wykonywanie zadah 

obrony cywilnej, a takze mieC zapewnione warunki do przechowywania, konserwacji, 

eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzetu, Srodkow technicznych oraz umundurowania. 

Na terenie miasta Brzeziny funkcionuia trzy formacie obrony cywilnei, ti.: 

1 . Druzyna Wykrywania i Alarmowania, powolana zarzqdzeniem Nr 15/20 14 Burmistrza 

Miasta Brzeziny Szefa Oborny Cywilnej Miasta z dnia 26 lutego 2014 r. Przeznaczona 

do wykonywania zadan w zakresie wykrywania zagroien oraz ostrzegania i 

alarrnowania ludnoici, a takze analizowania sytuacji zagrozen wedlug danych z 
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rozpoznania; 

2. Druzyna Porzqdkowo-Ochronna, powolana zarzqdzeniem Nr 1621201 1 Burmistrza 

Miasta Brzeziny Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 19 wrzeSnia 2011 r. 

Przeznaczona do zapewniania porzqdku publicmego podczas ewakuacji ludnoici, akcji 

ratunkowych oraz podczas zwalczania klesk iywiolowych i usuwania ich skutkow; 

3. Druzyna Ratownictwa Ogolnego, powolana zarzqdzeniem Nr 1621201 1 Burmistrza 

Miasta Brzeziny Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 19 wrzeSnia 201 1 r 

przeznaczona do udzielania pienvszej pomocy, bezpoirednio ratujqc poszkodowanych. 

W budynku Urzqdu Miasta wyodrebniono pomieszczenie magazynowe, w ktorym 

zabezpieczono m.in.sprzet, odziei ochronnq, zestaw narzqdziowy oraz Srodki tnvale, tj. 

radiotelefon i centrala alarmowa. Na dzien 31 grudnia 2014 r. stan ewidencyjny Srodkow 

trwalych obrony cywilnej wynosil 30.120,09 zk oraz pozostalych Srodkbw tnvalych - 
19.350,ll zk. 

Na podstawie dokumentacji pnedloionej do kontroli stwierdza siq zgodnoSt. stan6w 

magazynowych obrony cywilnej z ewidencjq Wydzialu Bezpieczenstwa i Zanqdzania 

Kryzysowego LUW w todzi. 

Plan zarzadzania kryzysowego Miasta Brzeziny : 

Niniej sza regulacj a zostala wprowadzona zarzqdzeniem Nr 1 6 1 120 1 2 Burmistrza Miasta 

Brzeziny dnia 15 paidziernika 2012 r. w sprawie organizacyjnego przygotowania dzialari 

zarzqdzania kryzysowego oraz zasad planowania i wdraiania planu zarzqdzania kryzysowego 

Miasta Brzeziny. 

Zgodnie z 7 cyt.powyiej zarzqdzenia, plan zarzqdzania kryzysowego podlega aktualizacji raz 

na dwa lata oraz kaidorazowo przy wiqkszych zmianach. W ramach kontroli odnotowano 

aktualizacje dot. ogolnej charakterystyki miasta (30.01.2015 r.), dot. charakterystyki instytucji 

(30.01.20 15 r.) oraz dot. zmiany struktury organizacyjnej w spolce miasta (1 6.10.20 15 r.). 

Plan zostal uzgodniony z Komendantem Powiatowym PSP, Komendantem Powiatowym 

Policji, Paristwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Powiatowym Centrum Zdrowia 

oraz Starostwem Powiatowym w Brzezinach. 

Przy opracowaniu Planu przyjqto nastepujqce zaloienia: 

- caly obszar miasta objqty jest systemem wykrywania i alarmowania; 

- spoleczenstwo posiada niezbedna wiedze w zakresie sposobow zachowania siq w przypadku 

wystqpienia zagroien; 

- wladze miasta, sluzby powiatu zdolne sq do podjecia dzialari reagowania kryzysowego; 

- osoby M c y j n e  i szefowie instytucji oraz organizacji pozarzqdowych przewidzianych do 
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dzialaii reagowania kryzysowego sq zapoznani z Planem, majq opracowane i aktualne 

standardowe procedury oraz harmonograrny niezbqdne do wykonywania przewidzianych dla 

nich zadaii; 

- w sytuacjach kryzysowych zachowana bqdzie ciqgloSC wsp6ldzialania pomiqdzy wszystkimi 

uczestnikami reagowania kryzysowego; 

- w kaidej sytuacji kryzysowej nizszy szczebel administracji moie liczyC na wsparcie przez 

szczebel wyzszy; 

- ludnoici z terenow zagrozonych lub dotknietych sytuacjq kryzysowq zapewni siq niezbqdnq 

pomoc i odpowiednie warunki przetnvania. 

Miejski Plan Zarqdzania Kryzysowego opracowano w celu zapewnienia spoleczenstwu miasta 

Brzeziny podstawowych warunk6w ochrony przed niebezpieczenstwarni zwipanymi z 

wystqpowaniem klqsk zywiolowych oraz innych podobnych zagrozen powodowanych silarni 

natury lub dzialalnoSciq czlowieka. Plan jest gwarancjq realizacji obowipku jaki naklada na 

Burmistrza przepis art.7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym, a 

mianowicie okreilone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie 

ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpozarowej, porzqdku publicznego, bezpieczenstwa 

obywateli i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrozeniom zycia i zdrowia ludzi oraz 

Srodowiska. 

Plan ewakuacii (przyiecia) IudnoSci, zwierzat i mienia I1 stopnia na wypadek masoweao 

zagrozenia : 

Plan zostal opracowany w celu zapewnienia zmniejszenia stopnia zagrozenia oraz zapewnienia 

podstawowych warunkow przetnvania spoleczenstwu Miasta Brzeziny w sytuacji wystqpienia 

symptomow masowego zagrozenia, tj. w sytuacji wywolanej dzialaniem sit natury, awariami 

technicznymi, bqdi innymi zdarzeniarni, ktore stwarzajq potencjalnq mozliwoSC utraty zdrowia, 

zycia ludzkiego lub wystqpienia szkody w mieniu albo i Srodowisku, charakteryzujqcej siq 

duiym obszarem objqtym zagrozeniem illub duiq l icq zagrozonych osob. 

W planie okreSlone zostaly m.in. cele ewakuacji, organizacja i czas jej realizacji, wykaz osob 

kierujqcych procesem ewakuacji ludnoSci i plan ich powiadamiania, jak rowniez sposob 

powiadamiania ludnoSci o zarzqdzonej ewakuacji. 

Ponadto zaloienia planu obejmujq zadania oraz podzial odpowiedzialnoSci czlonkow 

Miejskiego Zespotu Zarzqdzania Kryzysowego w procesie ewakuacji. Niniejszy plan zostal 

uzgodniony z Szefem Obrony Cywilnej Powiatu oraz zatwierdzony przez Szefa Obrony 

Cywilnej Miasta. 
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Wnioski i ustalenia: 

1. Opracowano i uzgodniono z szefem obrony cywilnej powiatu, tj. Starostq 

Bnezinskim, Roczny Plan Dzialania Miasta Bneziny w zakresie Obrony Cywilnej 

na 2015 r.; 

2. Opracowano i uzgodniono Plan ewakuacji (przyjqcia) IudnoBci, m i e n q t  i mienia 

I1 stopnia na wypadek masowego zagroienia; 

3. Zanqdzeniem Nr 16112012 Burmistna Miasta Bneziny dnia 15 paidziernika 

2012 r. wprowadzono Plan zanqdzania kryzysowego Miasta Bneziny; 

4. Opracowano Plan szkolenia obronnego Miasta Bneziny na 2015 r.; 

5. Dokonano bieiqcej aktualizacji planu ochrony zabytkow na wypadek konfliktu 

zbrojnego i sytuacji kryzysowych; 

6. Stan ewidencyjny Brodkdw trwalych obrony cywilnej jest zgodny z ewidencjq 

Wydzialu Bezpieczenstwa i Zanqdzania Kryzysowego EUW w todzi; 

7. Stwierdza siq wykonanie pnez  Szefa Obrony Cywilnej obowiqzku zapewnienia 

dzialania systemu alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o 

zagroieniach; 

8. W pnedmiocie kontroli nie stwierdza siq podstaw do wydania zalecen 

pokontrolnych. 

W trakcie kontroli wv-iainien udzielili: 

Naczelnik Wydzialu Spraw ObywatelskichIKierownik USC w Bnezinach - p. Ewa 

Natkanska. 

Z-ca Kierownika USC w Bnezinach - p. Manena Czajka. 

Na powyzszych ustaleniach protokoi zakonczono. 

Protoko1 zawiera 9 zaparafowanych i ponurnerowanych stron. 

Niniejszy protokol sporzqdzono w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach: po jednym dla 

Naczelnika Wydzialu Spraw Obywatelskich i dla kontrolujqcego. 

Protokol podpisano w dniu & .QI!.. . %H+r. ~ o l  b.f.  

Kontrolujqcy 
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Pouczenie : 
1. Kontrolowany mote zloty6 pisemne zastrzetenia do ustalen zawartych w protokole kontroli w terminie 7 dni 
od otrzymania protokolu z-kontroli. Zastrzeienia te powinny by6 roipatrzdne przez kontrolujqcego i umane, 
bqdi odrzucone na piimie. Gdy w dalszym ciqgu zastrzeienia kontrolowanego q podtrzymywane podlegajq 
rozpatrzeniu przez kierownika jednostki, kt6ry wydaje decyzjq wraz z uzasadnieniem w terminie 20 dni od daty 
wplywu zastrzeten. Na decyzje kierownika jednostki nie przystuguje zaialenie -jest ona ostateczna i powinna 
by6 przekazana kontrolowanemu w ciqgu 7 dni od jej podjqcia. 
2. Kontrolowany w razie odmowy podpisania protokotu, powinien w terminie 3 dni od daty odmowy zloQ6 
kierownikowi jednostki pisemne wyjainienie przyczyny odmowy. Odmowa podpisania protokehi kontroli przez 
kontrolowanego nie stanowi przeszk6d do wszczqcia postqpowania pokontrolnego. 
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