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I. Plan Główny 

Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego opracowano w celu wypracowania jednolitych 

zasad i procedur w działaniu podmiotów w systemie zarządzania kryzysowego, którego celem 

jest zapewnienie społeczeństwu Miasta i Gminy Kunów podstawowych warunków ochrony przed 

niebezpieczeństwami związanymi z występowaniem klęsk żywiołowych oraz innych zagrożeń 

spowodowanych siłami natury lub działalnością człowieka.  

Plan ma wskazać Burmistrzowi - Przewodniczącemu Gminnego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego, procedury zarządzania kryzysem, a przez to umożliwić wypełnienie przez niego 

obowiązku, jaki nakładają na niego art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.  

o zarządzaniu kryzysowym i art. 4 pkt 13, 15 i 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym oraz art. 8 pkt. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 

żywiołowej. W myśl przepisów prawa Burmistrz, jako Szef Obrony Cywilnej Miasta i Gminy ma 

zagwarantować harmonijne współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych administracji 

rządowej i samorządowej działających na obszarze gminy i umożliwić sprawne kierowanie ich 

działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom 

środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw 

obywatelskich lub ich usunięcia na zasadach określonych w ustawach. 

Wykaz aktów prawa, które dały podstawę do przyjęcia poszczególnych rozwiązań  

w gminnym planie zarządzania kryzysowego. 

Ustawy: 

 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 209  

z późn, zm.), 

 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 333  

z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1928, 

 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. , poz. 

620), 

 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1204 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U.  z 2018 r., poz. 151), 

 Ustawa z dnia 21 marca 1997 r. o ochronie zwierząt. (Dz. U. z  2017 r., poz. 1840  

z późn. zm.), 
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 Ustawa z dnia 7 lipca 1995 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r.. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 z późn. 

zm.), 

 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu 

ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 

paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2017r., poz. 1290 z późn. 

zm.), 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), 

 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst 

jedn. z dn. 28 kwietnia 2010r. (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1453 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2018 r., poz.   

478), 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego 

Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1932), 

 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2067 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1120 z późn. zm.). 

Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie 

zwalczania grypy ptaków (Dz. U. z 2007r. Nr 239, poz.1752), 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2005r. w sprawie 

sposobu i warunków wprowadzania czasowych zakazów opuszczania ogniska choroby 

zakaźnej zwierząt oraz czasowych ograniczeń w ruchu osobowym lub pojazdów (Dz. U.  

z 2005r. Nr169, poz. 1423), 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie planów gotowości 

zwalczania chorób zakaźnych zwierząt z dnia 28 października 2003r. (Dz. U. 2003 Nr 188, 

poz. 1845), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r.  

w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1319), 
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 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu 

korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym (Dz. U. 1992 Nr 54, poz. 

259), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw  

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1018), 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2005r. w sprawie 

sposobu i warunków wprowadzania czasowych zakazów opuszczania ogniska choroby 

zakaźnej zwierząt oraz czasowych ograniczeń w ruchu osobowym lub pojazdów  

(Dz. U 2005. Nr169, poz. 1423), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Szefa OCK, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin  

(Dz. U. z 2002r. Nr 96, poz. 850), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej 

wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 

2145), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389), 

 Rozporządzenie RM z dnia 14 lipca 1953 r. w sprawie wykonania art. 5 dekretu  

o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych (Dz. U. 1953r. Nr 37, poz. 158), 

Zarządzenia: 

 Zarządzenie nr Or.-I.120.1.4.2018 Starosty Ostrowieckiego z 15 marca 2018 r. w sprawie 

zaleceń do gminnych/miejskich planów zarządzania kryzysowego, 

 Zarządzenie Nr 98/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 28.05.2018 r. 

w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz 

wdrożenia Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego, 
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1. Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących 

infrastruktury krytycznej, oraz mapy ryzyka i mapy zagrożeń 

Miasto i Gmina Kunów położona jest w północno-wschodniej części województwa 

świętokrzyskiego w powiecie ostrowieckim, głównie na zachód i w niewielkiej części na północ 

od miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz graniczy z: 

- od północnego-wschodu i od południowego-wschodu z gminą Bodzechów, 

- od północy z gminą Sienno (woj. mazowieckie) 

- od południa z gminą Waśniów, 

- od zachodu z gminą Pawłów (pow. starachowicki), 

- od północnego-zachodu z gminą Brody (pow. starachowicki). 

Gmina zajmuje sąsiadujące ze sobą jednostki Przedgórza Iłżeckiego i Wyżyny 

Sandomierskiej. Południowe obszary obejmują pas wyżyn i zaliczają się do Wyżyny 

Sandomierskiej, a północno-wschodnie należą do Przedgórza Iłżeckiego i pokryte są znacznymi 

kompleksami leśnymi wchodzącymi w skład Puszczy Iłżeckiej. Te dwie jednostki dzieli 

pradolina rzeki Kamiennej. 

Według danych na dzień 31.12.2010 r. gminę Kunów zamieszkuje 9868 osoby, z czego  

w wieku produkcyjnym 5038 kobiety i 4830 mężczyzn (stan na 31.12.2017 r.), stopa bezrobocia 

waha się w granicach ok. 14%. Powierzchnia gminy to 176,07 ha. Zatrudnieniem dominującym 

jest zatrudnienie w rolnictwie (ok. 50%), następnie przemysł i usługi. 
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Podział administracyjny Gminy Kunów przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp. Miejscowość Ludność Powierzchnia (ha) 

1. Biechów 694 5,6180 

2. Boksycka 390 3,2281 

3. Bukowie 450 2,1300 

4. Chocimów 569 6,4081 

5. Doły Biskupie 1080 4,3611 

6. Janik 116 14,8108 

7. Kol. Inwalidzka 65 3,7339 

8. Kol. Piaski 2980 2,1600 

9. Kunów 357 63,6100 

10. Kurzacze 256 4,3358 

11. Małe Jodło 364 0,9829 

12. Miłkowska Karczma 319 7,0707 

13. Nietulisko Duże 138 33,8737 

14. Nietulisko Małe 266 6,6157 

15. Prawęcin 473 5,7861 

16. Rudka 825 3,8485 

17. Udziców 442 5,6263 

18. Wymysłów 54 1,7951 

Razem Gmina 9 838 176,0708 

 

Na terenie gminy znajduje się szkoły podstawowe. W Kunowie znajduje Zespół Szkół. Na 

terenie gminy funkcjonuje Spółka Cywilna „Vitamed” - na bazie Ośrodka Zdrowia  

w  Kunowie
1
 oraz przychodni przyzakładowej po byłym zakładzie przemysłowym PRO –AGRO.  

Gmina leży w powiecie, który jest na drugim miejscu w województwie świętokrzyskim pod 

względem potencjału przemysłowego, ludnościowego, intelektualnego i kulturowego. 

Miasto Ostrowiec Świętokrzyski, z którym graniczy gmina, wywierało i wywiera bardzo 

duży wpływ na jej rozwój. Zapewnia dla wielu mieszkańców miejsca pracy i nauki oraz jest 

głównym miejscem zaopatrzenia ludności a także zbytu płodów rolnych. Biorąc pod uwagę 

powyższe uwarunkowania można powiedzieć, że jest to gmina podmiejska. 

Ze względu na jakość gleb gmina ma charakter rolniczy. W jej południowej części występują 

gleby dobre i bardzo dobre kompleksu pszenno-buraczanego. Jest to obszar o rzeźbie 

pagórkowatej z licznymi wąwozami. W części północnej występują gleby słabsze o kompleksie  

żytnio-ziemniaczanym. Przez teren gminy przepływają trzy rzeki: Kamienna, Świślina  

i Węgierka oraz ciek wodny Dunaj. 

Gmina ma dobre połączenie komunikacyjne z innymi ośrodkami jak Skarżysko-Kamienna, 

                                                 
1
 S.C. VITAMED  realizuje zadania ośrodka zdrowia dla Miasta i Gminy Kunów 
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Sandomierz, Ożarów. Najważniejsze arterie komunikacyjne przebiegające przez teren gminy 

stanowią: 

a)  droga krajowa Nr 9 Radom – Rzeszów - Barwinek, 

b)  droga krajowa Nr 42  Rudnik - Namysłów, rozpoczynająca się w Nietulisku Dużym przy 

granicy gminy. 

Podstawową sieć dróg uzupełniają dwie drogi powiatowe: 

a) Ostrowiec – Janik – Kunów, 

b) Kunów - Śnieżkowice . 

 

Na obszarze Miasta i Gminy Kunów mogą wystąpić realne potencjalne zagrożenia 

spowodowane: 

1)  Katastrofami naturalnymi: 

a) powodzie, 

b) pożary, 

c) masowe występowanie szkodników i chorób roślin, 

d) masowe choroby zwierząt, 

e) choroby zakaźne ludzi, 

f) gwałtowne zjawiska atmosferyczne: 

- silne wiatry,  

- intensywne opady atmosferyczne, 

- wyładowania atmosferyczne, 

- śnieżyce, 

g) susze, 

h) długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, 

i) osuwiska ziemi, 

j) zjawiska lodowe na rzekach. 

2) Awariami technicznymi związanymi z rozwojem cywilizacyjnym: 

a) skażenia substancjami niebezpiecznymi,  

b) wypadki komunikacyjne mogące mieć charakter masowy lub katastrofy, 

c) zagrożenie radiacyjne; 

d) katastrofy budowlane i lotnicze, 

 



 

13 

 

3) Sytuacje kryzysowe wywołane źródłami społecznymi: 

a) działania terrorystyczne, 

b) masowe protesty społeczne. 

 

3.1  Katastrofy naturalne 

Powodzie 

 

 Powódź to przejściowe zjawisko hydrologiczne polegające na wezbraniu wód rzecznych lub 

morskich w ciekach wodnych, zbiornikach lub na morzu powodujące po przekroczeniu przez 

wodę stanu brzegowego zatopienie znacznych obszarów lądu – dolin rzecznych, terenów 

nadbrzeżnych lub depresyjnych doprowadzające do wymiernych strat społecznych  

i materialnych. Rozróżniamy powodzie: 

- wezbraniowe – spowodowane są topnieniem pokrywy śnieżnej, jednocześnie przy opadach 

deszczu zwiększa się wielkość wezbrania. Pojawiają się na wszystkich rzekach, 

najgroźniejsze rozmiary przybierają na dużych rzekach nizinnych. 

- opadowe – spowodowane intensywnymi opadami deszczu. Największe rozmiary na 

terenach nizinnych przyjmują po spływie wody ze zlewni rzek górskich. Przy opadach 

typu nawałnicowego bardzo groźne w terenach górzystych. 

- zatorowe – powstają w wyniku tworzenia się zatorów lodowych. Po okresowym ociepleniu 

lód kruszy się powodując zatory, które uniemożliwiają lub zmniejszają przepływ wody  

w rzece. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia:  

 Zagrożenie powodzią występuje na terenach przyległych do rzek Kamiennej  

i Świśliny. Najczęściej powodzie spowodowane są wylewami rzeki Kamiennej lub 

intensywnymi, a czasami długotrwałymi, opadami. Intensywne lub długotrwałe opady oraz 

gwałtowne roztopy wiosenne są przyczyną przyborów wody w rzekach Kamiennej i Świślinie.  

 W gminie Kunów zagrożenie powodzią obejmuje łącznie około 223 ha gruntów z 45 

budynkami mieszkalnymi.  

Zagrożone powodzią jest ograniczone poprzez zbiorniki wodne w Brodach na rzece 

Kamiennej oraz „Wióry” na rzece Świślinie, które są w stanie zatrzymać określone ilości wody 

(zgodnie ze specyfikacja zbiorników). Nie mniej jednak zagrożone są następujące miejscowości 

położone nad rzekami Kamienną i Świśliną: Doły Biskupie, Nietulisko Duże, Nietulisko Małe, 

Kunów, Rudka.  
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Mapa ryzyka: 

 Skutki powstania zagrożenia dla gminy Kunów ocenia się jako duże. Ze względu na skutki 

dla zdrowia i życia ludzkiego ocenia się, że potrzebna będzie pomoc medyczna. Niektóre osoby 

mogą wymagać hospitalizacji. Potrzebne będą w związku z tym dodatkowe miejsca w szpitalu 

oraz dodatkowy personel medyczny. Ze względu na skutki w mieniu zagrożenie to, może 

spowodować spore straty finansowe. Miejsca zniszczeń wymagać będą gruntownej naprawy. 

Zakłada się, że funkcjonowanie społeczeństwa będzie się odbywać normalnie, jednak  

z niewielkimi problemami. Ze względu na skutki w środowisku zakłada się, że zagrożenie to, 

może spowodować małe skutki o długotrwałym efekcie. 

 Zagrożenia uwzględnione w katalogu w każdym przypadku powodować będą ryzyko dla 

zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt (dzikich i hodowlanych). Stopień tego zagrożenia uzależniony 

będzie zarówno od jego skali, jak i sytuacji środowiska w danym momencie (pora roku, stan 

pogody, pora doby, itp.) 

Mapa zagrożeń: 

 Zagrożenie to może wystąpić w miejscowościach: 

- Nietulisko Duże, Nietulisko Małe, Kunów, Rudka – od rzeki Kamiennej, 

- Doły Biskupie, Nietulisko Duże, Nietulisko Małe – od rzeki Świśliny. 

 

Pożary 

 

 Pożar jest niekontrolowanym procesem palenia się, występującym w miejscu do tego 

nieprzeznaczonym, rozprzestrzeniającym się w sposób niekontrolowany, powodującym 

zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt oraz straty materialne. Proces ten charakteryzuje 

się emisją energii cieplnej, której towarzyszy wydzielanie dymu i zazwyczaj płomieni.  

 Pożary należą do najczęściej występujących zagrożeń w okresie pokoju. Mogą one 

występować na dużym obszarze i obejmować wiele obiektów. Powstanie ich może być wynikiem 

samoczynnego zapłonu lub wybuchu substancji chemicznych, awarii sieci elektrycznych, maszyn 

i urządzeń, zaprószenia ognia lub podpalenie. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia 

       Pożarami na terenie Gminy Kunów zagrożona jest przede wszystkim jej północna część 

gdzie znajdują się duże kompleksy leśne. Zagrożone pożarami są  także budynki mieszkalne  

i gospodarcze usytuowane w  najbliższym sąsiedztwie lasów. Dotyczy to głównie miejscowości: 

Kolonia Piaski, Kolonia Inwalidzka, Janik, Wymysłów, Miłkowska Karczma i Kurzacze oraz 
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tych miejscowości gdzie występuje zwarta zabudowa i bezpośrednie sąsiedztwo stacji 

paliwowych. W okresie dojrzewania i zbiorów, szczególnie podczas długotrwałych suszy, duże 

zagrożenie pożarowe stanowią pożary upraw i zbóż. Zagrożenie pożarowe może wynikać także  

z  wypalania słomy oraz traw na łąkach i nieużytkach. 

 Prawdopodobieństwo wystąpienia pozostałych pożarów, określane jest w skali 

prawdopodobieństwa jako bardzo prawdopodobne.  

Mapa ryzyka 

 Skutki powstania zagrożenia pożarowego w przypadku pożarów stacji paliw i zwartej 

zabudowy ocenia się jako duże. Ze względu na zdrowie i życie ludzkie zagrożenie to może 

spowodować ofiary śmiertelne wśród ludzi. Wiele osób może zostać rannych  

i hospitalizowanych. Może zajść potrzeba przemieszczenia osób na dłużej niż 24 godziny. 

Konieczne będzie użycie szczególnych zasobów do pomocy ludziom  i usuwania zniszczeń.  

Ze względu na mienie, zagrożenie to może spowodować duże straty finansowe. Ze względu 

na środowisko, ocenia się, że zagrożenie to spowodować może długotrwałe efekty  

w środowisku naturalnym. 

Skutki powstania zagrożenia pożarowego w pozostałych obiektach ocenia się jako średnie. 

 Ze względu zagrożenia zdrowia i życia ocenia się, że potrzebna będzie pomoc medyczna, 

niektórzy będą wymagać hospitalizacji, lecz nie przewiduje się ofiar śmiertelnych.  

W przypadku pożaru szkół potrzebne mogą być dodatkowe miejsca w szpitalach, a także 

dodatkowy personel medyczny. 

Ze względu na mienie zagrożenie to może spowodować spore straty finansowe, a także 

utrudnienia w normalnym funkcjonowaniu społeczności. Zniszczone miejsca wymagać będą 

rutynowych napraw. 

Ze względu na środowisko naturalne zagrożenie to może spowodować krótkotrwałe skutki. 

Mapa zagrożeń 

1. Pożary stacji paliw i zwartej zabudowy: 

- Stacja Paliw w Nietulisku Dużym, 

- Stacja Paliw w Kunowie, 

- Zwarta zabudowa mieszkaniowa w miejscowościach z terenu gminy Kunów. 

2. Pożary pozostałych obiektów w mieście Kunów oraz we wszystkich 

sołectwach gminy. 
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Masowe występowanie szkodników i chorób roślin 

 

 Zagrożenia masowego wystąpienia szkodników i chorób roślin warunkują czynniki 

klimatyczne występujące w regionie oraz specyfika prowadzonych upraw. 

Epidemie chorób grzybowych i inwazje szkodników mogą powodować: 

1) w roślinach uprawnych, drzewach i krzewach owocowych: 

a) znaczne zmniejszenie lub całkowite zniszczenie plonów owoców, warzyw, zbóż i roślin 

okopowych, 

b) zmniejszenie podaży owoców i warzyw na rynku lokalnym,  

c) ograniczenie produkcji zwierzęcej oraz produkcji nabiału, 

d) utratę przydatności spożywczej dla ludzi roślin uprawnych porażonych chorobami lub 

zaatakowanych przez szkodniki, 

e) wzrost strat w przechowalnictwie, 

f) zmniejszenie plonów w roku następnym. 

2) w krzewach nie owocowych, roślinach ozdobnych oraz lasach: 

c)  osłabienie kondycji drzew, krzewów i roślin, do zamierania włącznie, 

d)  częściową lub całkowitą utratę liści przed okresem jesiennym, 

e)  znaczne ograniczenie przyrostów pędów, 

f)  przebarwienie i odkształcenie liści, spowodowane chorobami grzybowymi lub 

żerowaniem szkodników. 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia 

 Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia ocenia się jako mało prawdopodobne. 

Zdarzenie takie nie jest udokumentowane, jak też nie istnieje w przekazach ludzi. Może ono 

wystąpić raz na sto lat lub rzadziej. 

Mapa ryzyka 

 Skutki, które spowodowałoby to zagrożenie ocenia się jako średnie. Ze względu na zdrowie  

i życie mieszkańców w określonych przypadkach potrzebna może być pomoc medyczna. Ze 

względu na mienie, zagrożenie to może spowodować spore straty finansowe. Ze względu na 

środowisko naturalne, zagrożenie to może spowodować określone skutki o długotrwałym efekcie. 

Mapy zagrożeń 

 Zagrożenie to może wystąpić w Kunowie i na obszarze wszystkich sołectw Gminy Kunów. 
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Masowe choroby zwierząt 

  Zagrożenie biologiczne mogą spowodować epizoocję u zwierząt. Zagrożenie to może 

wystąpić w każdej katastrofie ekologicznej (powódź, huragan itp.), a także w przypadku awarii 

systemu zaopatrzenia ludności w wodę, systemu usuwania i niszczenia odpadów (np. zatopienie 

studni i oczyszczalni ścieków na terenach zalewowych). Rejony występowania takich zjawisk 

oraz ich skala są trudne do przewidzenia.  

Zakażenia biologiczne najczęściej mogą powstawać w: 

a)  w fermach zwierzęcych (drobiu, trzody chlewnej, bydła mlecznego i rzeźnego), 

b)  wśród zwierzyny dzikiej, 

c)  podczas transportu. 

  Do najbardziej groźnych chorób mogących wystąpić wśród zwierząt należą: 

a)  wścieklizna wśród dzikich zwierząt,  

b)  pomór trzody chlewnej,  

c)  pomór królików,  

d)  cholera drobiu,  

e)  otręt koni i bydła,  

f) kleszczowe zapalenie opon mózgowych. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia 

 Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zagrożenia jest oceniane jako rzadkie. Zdarzenia  

o takim charakterze nie są udokumentowane, nie istnieją także w przekazach ustnych. Zagrożenie 

to może wystąpić raz na 100 lat, albo rzadziej. 

Mapa ryzyka 

 Skutki wystąpienia zagrożenia ocenia się jako małe. Ze względu na zdrowie i życie ludzi 

część ludzi może potrzebować pomocy medycznej. Nie przewiduje się wystąpienia ofiar 

śmiertelnych. Ze względu na mienie zagrożenie to może spowodować niewielkie straty 

finansowe. Ze względu na środowisko naturalne, przewiduje się, że zagrożenie to spowodować 

może niewielki wpływ o krótkotrwałym efekcie. 

Mapy zagrożeń 

 Zagrożenie to może wystąpić na obszarze wszystkich sołectw gminy. Szczególnie narażone 

będą sołectwa, w których znajdują się rzeki Kamienna, Świślina, Węgierka, Dunaj (głównie Doły 

Biskupie, Prawęcin, Nietulisko Duże, Nietulisko Małe, Kunów, Rudka), a także obszary leśne 

(Kolonia Piaski, Kolonia Inwalidzka, Janik, Wymysłów, Miłkowska Karczma, Kurzacze). 
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Choroby zakaźne ludzi 

 

 Zakażenia biologiczne mogą spowodować epidemię chorób zakaźnych u ludzi. Zagrożenie to 

może wystąpić w każdej katastrofie ekologicznej (powódź, huragan itp.), a także  

w przypadku awarii systemu zaopatrzenia ludności w wodę (np. sieci wodociągowej). Rejony 

występowania takich zjawisk oraz ich skala są trudne do przewidzenia. 

Zakażenia biologiczne najczęściej mogą powstawać w: 

a)  punktach żywienia zbiorowego (szkoły, bary, restauracje itp.), 

b)  zakładach produkujących lub przetwarzających żywność. 

Do najbardziej groźnych chorób mogących wystąpić wśród ludzi należy zaliczyć:   

a)  wściekliznę,  

b)  wąglik,  

c)  grypę, 

d)  włośnicę, 

e)  salmonellozę. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia 

 Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia epidemiologiczne jest oceniane jako rzadkie. 

Nie jest udokumentowane, ani nie istnieje w przekazach ustnych. Może wystąpić raz na 100 lat, 

albo rzadziej. 

Mapa ryzyka 

 Skutki wystąpienia zagrożenia ocenia się jako duże. Ze względu na zdrowie i życie ludzi 

przewiduje się, że wiele osób wymagałoby hospitalizacji. Przewiduje się również wystąpienie 

ofiar śmiertelnych. Ze względu na mienie ocenia się, że zagrożenie to spowodowałoby duże 

straty finansowe. Społeczność częściowo mogłaby przestać funkcjonować. Potrzebna byłaby 

pomoc z zewnątrz.  

 Ze względu na środowisko naturalne, zdarzenie to mogłoby spowodować długotrwałe efekty. 

Mapy zagrożeń 

 Zagrożenie to może wystąpić na obszarze miasta Kunów i we wszystkich sołectwach gminy. 

 

Silne wiatry 

 

 Występowanie tego typu zagrożeń jest coraz częstsze i coraz intensywniejsze w swoim 

charakterze. 
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Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia 

 Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia ocenia się jako bardzo prawdopodobne. 

Zdarzenia te są bardzo dobrze udokumentowane, funkcjonują także wśród mieszkańców. 

Wystąpić może kilka lub kilkanaście razy w roku. 

Mapa ryzyka 

 Skutki zagrożenia ocenia się jako średnie. Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia ludzi 

przewiduje się, że w określonych sytuacjach może spowodować niewielką liczbę rannych osób, 

którym trzeba będzie udzielić pomocy medycznej. Ze względu na mienie wystąpić mogą pewne 

zniszczenia zwłaszcza w sieci energetycznej i telefonicznej, a także uszkodzeniu mogą ulec 

budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie. Zagrożenie to może spowodować pewne 

utrudnienia w przejezdności dróg. Straty finansowe, spowodowane tym zagrożeniem w skali 

gminy ocenia się jako średnie. Ze względu na środowisko naturalne ocenia się, że zagrożenie to 

może spowodować określone skutki o krótkotrwałym efekcie. 

Mapy zagrożeń 

 Zagrożenie to może wystąpić na obszarze miasta Kunów i we wszystkich sołectwach 

gminy. 

Intensywne opady atmosferyczne 

 

 Występowanie tego typu zagrożenia jest coraz częstsze i coraz intensywniejsze w swoim 

charakterze. Powoduje ono powstawanie lokalnych podtopień. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia 

 Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia ocenia się jako bardzo prawdopodobne. 

Zdarzenia te są bardzo dobrze udokumentowane, funkcjonują także wśród mieszkańców. 

Wystąpić może raz w roku lub częściej. 

Mapa ryzyka 

 Skutki zagrożenia ocenia się jako średnie. Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia ludzi 

przewiduje się, że w określonych sytuacjach może spowodować niewielką liczbę rannych osób, 

którym trzeba będzie udzielić pomocy medycznej. Ze względu na mienie, przewiduje się 

wystąpienie pewnych zniszczeń. Zalane mogą zostać piwnice i suteryny budynków 

mieszkalnych, a także piwnice budynków gospodarczych i inwentarskich. W określonych 

sytuacjach woda może dostać się do budynków mieszkalnych. Podtopieniu ulec mogą pola 

uprawne i łąki. Wystąpienie tego zagrożenie może spowodować wystąpienie utrudnień  

w komunikacji samochodowej. Starty finansowe w skali gminy ocenia się jako znaczne. Ze 
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względu jednak na środowisko naturalne ocenia się, że zagrożenie to może wywrzeć niewielki 

wpływ o krótkotrwałym efekcie. 

Mapy zagrożeń 

 Zagrożenie to może wystąpić na obszarze wszystkich sołectw, a w szczególności, ze 

względu na swoje położenie geograficzne, najbardziej zagrożone są miejscowości Nietulisko 

Duże, Nietulisko Małe, Kunów, ze względu na możliwość powodzi ze strony Kamiennej oraz 

Janik, Wymysłów i Udziców lokalne podtopienia.  

 

Wyładowania atmosferyczne 

 

 Wyładowania atmosferyczne to gigantyczne, elektryczne wyładowania w atmosferze 

połączone z piorunami liniowymi i kulistymi. Pioruny te mogą powodować ciężkie porażenia,  

a nawet śmierć. Wyładowania atmosferyczne połączone z opadami deszczu i wiatrem nazywane 

są burzą. 

 Występowanie tego typu zagrożenia jest coraz częstsze i coraz intensywniejsze w swoim 

charakterze. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia 

 Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia ocenia się jako bardzo prawdopodobne. 

Zdarzenia te są bardzo dobrze udokumentowane, funkcjonują także wśród mieszkańców. 

Wystąpić może kilka lub kilkanaście razy w roku lub częściej. 

Mapa ryzyka 

 Skutki zagrożenia ocenia się jako małe. W przypadku wyładowań atmosferycznych, 

powodujących pożary skutki ocenia się jako średnie i duże. Skutki powstania pożarów zostały 

scharakteryzowane powyżej. Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia ludzi przewiduje się, że 

w określonych sytuacjach zagrożenie to, może spowodować niewielką liczbę rannych osób, 

którym trzeba będzie udzielić pomocy medycznej.  

 W określonych przypadkach wyładowania atmosferyczne mogą spowodować śmierć 

pojedynczych osób. Ze względu na mienie przewiduje się wystąpienie pożarów budynków 

mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich powstających od uderzenia pioruna.  

W określonych sytuacjach uderzenia piorunów mogą również powodować nie przejezdność dróg 

w gminie Kunów. Ze względu na środowisko naturalne ocenia się, że wyładowania 

atmosferyczne spowodować mogą niewielki wpływ na środowisko naturalne o krótkotrwałym 

efekcie. 
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Mapy zagrożeń 

 Zagrożenie to może wystąpić na obszarze wszystkich sołectw gminy Kunów.  

 

Śnieżyce 

 

Śnieżyca – gwałtowny, obfity opad śniegu, w połączeniu z wiatrem powodujący zawieje  

i zamiecie śnieżne. Często także ogranicza widoczność. Występowanie tego typu zagrożenia jest 

oceniane jako średnie (kilka razy w czasie okresu zimowego). Następstwem śnieżyc mogą być 

katastrofy budowlane i wypadki komunikacyjne, w tym także wypadki masowe. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia 

 Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia ocenia się jako bardzo prawdopodobne. 

Zdarzenia te są bardzo dobrze udokumentowane, funkcjonują także wśród mieszkańców  

i przekazywane są w formie ustnej. Przewiduje się wystąpienie tego zagrożenia raz w roku lub 

częściej. 

Mapa ryzyka 

 Skutki wystąpienia zagrożenia ocenia się jako małe, a w określonych przypadkach jako duże, 

kiedy zalegający śnieg mógłby spowodować katastrofę budowlaną, co jest opisane przy 

charakterystyce katastrof budowlanych lub, kiedy na terenie gminy doszłoby do wypadku 

masowego. Ze względu na zdrowie i życie ludzi ocenia się, że śnieżyce mogą spowodować 

niewielką liczbę rannych, lecz bez ofiar śmiertelnych. Wymagana będzie pierwsza pomoc.  

W przypadku katastrof budowlanych lub wypadków masowych liczba poszkodowanych 

wzrośnie, dużo osób może być hospitalizowanych. Przewiduje się również ofiary śmiertelne 

wśród ludzi.  

 Ze względu na mienie ocenia się, że śnieżyce spowodują pewne zniszczenie zwłaszcza, 

jeżeli chodzi o sieć energetyczną i telefoniczną. Przewiduje się również wystąpienie pewnych 

utrudnień, w postaci nie przejezdności sieci dróg przebiegających przez miasto i gminę Kunów 

oraz wystąpienie ograniczeń w funkcjonowaniu instytucji i stacji paliw ze względu na brak 

energii elektrycznej. Zagrożenie to spowoduje niewielkie straty finansowe w skali gminy. Ze 

względu na środowisko naturalne ocenia się, że zagrożenie to wywarłoby nie wielki wpływ. 

Mapy zagrożeń 

 Zagrożenie to może wystąpić w Kunowie jak również na obszarze wszystkich sołectw. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na budynki o płaskiej konstrukcji dachów. 
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Susze 

 

 Jest to długotrwały okres bez opadów atmosferycznych lub nieznacznym opadem  

w stosunku do średnich wieloletnich wartości. 

 Susza powoduje przesuszenie gleby, zmniejszenie lub całkowite zniszczenie upraw 

alimentacyjnych, a co za tym idzie klęski głodu, zmniejszenie zasobów wody pitnej, a także 

zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia pożarów.  

 Wyróżnia się trzy rodzaje suszy: 

a) susza atmosferyczna – ma miejsce, kiedy przez 20 dni nie występują żadne opady 

deszczu, 

b) susza glebowa – oznacza niedobór wody w glebie, co powoduje straty w uprawach 

rolnych, 

c) susza fizjologiczna – w środowisku jest woda, ale nie może być pobrana. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia 

 Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia ocenia się jako możliwe. Zagrożenie to może 

wystąpić w określonym czasie. Zagrożenia te są udokumentowane, występują także  

w przekazach ustnych. Ocenia się, ze może się zdarzyć raz na 20 lat. 

Mapa ryzyka 

 Skutki wystąpienia zagrożenia na terenie miasta i gminy Kunów ocenia się jako średnie. Ze 

względu na zdrowie i życie ludzi ocenia się, że wielu osobom będzie potrzebna pomoc medyczna 

i/lub hospitalizacja. Nie przewiduje się jednak ofiar śmiertelnych. Ze względu na mienie ocenia 

się, ze susza spowodowałby spore straty finansowe. Ze względu na środowisko naturalne ocenia 

się, że susza spowodowałaby w środowisku małe skutki, ale o długotrwałym efekcie. 

Mapy zagrożeń 

 Zagrożenie to może wystąpić na obszarze miasta i wszystkich sołectw gminy Kunów. 

 

Długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur 

 

 Upały są pojęciem meteorologicznym związanym z występowaniem przy powierzchni ziemi 

temperatur powyżej 30 stopni Celsjusza. Długotrwałe utrzymywanie się tego zjawiska 

spowodować może suszę i pożary, a także znaczne straty w uprawach rolniczych. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia 

 Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia ocenia się jako prawdopodobne. Zdarzenia  

o takim charakterze są systematycznie dokumentowane i przekazywane w formie ustnej. Ocenia 
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się, że zagrożenie to może wystąpić raz na kilka lat. 

Mapa ryzyka 

 Skutki wystąpienia zagrożenia na terenie miasta i gminy Kunów ocenia się jako średnie. Ze 

względu na zdrowie i życie ludzi ocenia się, że wielu osobom będzie potrzebna pomoc medyczna 

i/lub hospitalizacja. Nie przewiduje się jednak ofiar śmiertelnych. Ze względu na mienie ocenia 

się, ze susza spowodowałby spore straty finansowe zwłaszcza, jeżeli następstwem tego 

zagrożenia byłaby susza. Ze względu na środowisko naturalne ocenia się, że susza 

spowodowałaby w środowisku małe skutki, ale o długotrwałym efekcie. 

Mapy zagrożeń 

 Zagrożenie to może wystąpić na obszarze miasta i wszystkich sołectw gminy Kunów. 

 

Osuwiska ziemi 

 

 Jest to nagłe przemieszczenie się mas ziemnych, powierzchniowej zwietrzeliny i mas 

skalnych podłoża spowodowane siłami przyrody lub działalnością człowieka. Następstwem 

powstania tego zagrożenia mogą być zawalenia się budynków, zniszczenia sieci drogowej, 

energetycznej i telefonicznej. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia 

 Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zagrożenia ocenia się jako rzadkie. Nie jest ono 

udokumentowane, nie istnieje także w przekazach ludzi. Ocenia się, że może wystąpić raz na 100 

lat lub rzadziej. 

Mapa ryzyka 

 Skutki wystąpienia zagrożenia na terenie miasta i gminy Kunów ocenia się jako niewielkie. 

Ze względu na zdrowie i życie ludzi zagrożenie to może spowodować małą liczbę rannych. Nie 

przewiduje się ofiar śmiertelnych. Ze względu na mienie zagrożenie to spowodować może 

niewielkie straty finansowe. Ze względu na środowisko naturalne, ocenia się, że zagrożenie to 

wywarłoby niewielki wpływ na środowisko. 

Mapy zagrożeń 

 Zagrożenie to może wystąpić na obszarze miasta wszystkich sołectw gminy Kunów. 

 

3.2 Awarie techniczne związane z rozwojem cywilizacyjnym 

 
Skażenia substancjami niebezpiecznymi 

 

 To skażenia środkami szkodliwymi dla ludzi, głównie środkami chemicznymi, wody, gleb, 
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powietrza, ciała ludzkiego. 

 Powstać mogą na skutek celowej działalności człowieka, wypadków komunikacyjnych 

cystern przewożących niebezpieczne substancje, a także złego stanu technicznego cystern, czego 

następstwem może być rozszczelnienie cysterny i przedostanie się szkodliwej substancji do 

środowiska. 

 Na terenie miasta i gminy Kunów może do tego typu zagrożenia dojść w wyniku wypadku 

cysterny przewożącej substancję niebezpieczną, lub złego stanu technicznego cysterny. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia 

 Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zagrożenia ocenia się jako rzadkie. Nie jest ono 

udokumentowane, nie istnieje także w przekazach ludzi. Ocenia się, że może wystąpić raz na 100 

lat lub rzadziej. 

Mapa ryzyka 

 Skutki wystąpienia zagrożenia na terenie miasta i gminy Kunów  ocenia się jako duże. Ze 

względu na zdrowie i życie ludzi, ocenia się, że zagrożenie to spowodowałoby dużą liczbę 

poszkodowanych, a także ofiary śmiertelne. Wiele osób musiałoby zostać ewakuowanych na 

dłużej niż 24 godziny. W celu usunięcia zagrożenia potrzebna będzie pomoc z zewnątrz. Ze 

względu na mienie ocenia się, że zagrożenie to mogłoby spowodować częściowy zanik 

funkcjonowania społeczeństwa. Zagrożenie to spowodowałoby także duże straty finansowe. Ze 

względu na środowisko naturalne, ocenia się, że zagrożenie to spowodowałoby długotrwałe 

skutki. 

Mapy zagrożeń 

Zagrożenie może stwarzać transport drogowy niebezpiecznych substancji przez teren miasta 

i gminy. Stwarza to poważne zagrożenie wydostania się substancji toksycznych podczas ich 

przewożenia w wyniku złego stanu technicznego pojazdów służących do ich przewozu lub   

w wyniku wypadków drogowych i katastrof. Niemonitorowana jest m. in. dostawa gazu 

butlowego, zaopatrująca gospodarstwa domowe. 

Substancje szkodliwe (m. in. chlor oraz podchloryn sodu) znajdują się na terenie Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kunowie. Zagrożone skażeniem mogą być także 

rejony w pobliżu stacji paliw. Zagrożenie to może wystąpić przede wszystkim na drodze 

krajowej nr 9 i w sołectwach położonych wzdłuż wymienionego szlaku drogowego tj.: Nietulisko 

Duże, Nietulisko Małe, Kunów, Rudka, Boksycka. Należy wtedy liczyć się z możliwością 

skażenia środowiska naturalnego oraz mieszkańców miasta i gminy TŚP (Toksycznymi 

Środkami Przemysłowymi). 
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Wypadki komunikacyjne mogące mieć charakter masowy lub katastrofy 

 

 Wypadek – zdarzenie w ruchu drogowym, w którym uczestniczą pojazdy lub/i piesi, 

rowerzyści skutkujące obrażeniami wśród ludzi, często także ofiarami śmiertelnymi 

a)  zdarzenie pojedyncze – zdarzenie, w którym zagrożenia dotyczą jednej osoby, 

b)  zdarzenia mnogie – zagrożenia dotyczą więcej niż jednej osoby poszkodowanej 

znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ale w procesie segregacji 

poszkodowanych zapotrzebowanie na kwalifikowaną pierwszą pomoc i medyczne 

czynności ratunkowe realizowane w trybie natychmiastowym nie przekracza możliwości 

sił i środków podmiotów ratowniczych obecnych na miejscu zdarzenia. 

 Wypadek masowy – zdarzenie w wyniku, którego określone w procesie segregacji 

poszkodowanych zapotrzebowanie na kwalifikowaną pierwszą pomoc i medyczne czynności 

ratunkowe realizowane w trybie natychmiastowym przekracza możliwości sił i środków 

podmiotów ratowniczych obecnych na miejscu zdarzenia w danej fazie działań ratowniczych. 

 Katastrofa Komunikacyjna - to zderzenie pojazdów mechanicznych uczestniczących  

w ruchu drogowym (kolejowym), ale też upadek statku powietrznego (może powodować przerwy 

w komunikacji). Katastrofą komunikacyjną jest także zderzenia pojazdu z przeszkodą lub kolizja 

pojazdów uczestniczących w ruchu drogowym z pojazdami szynowymi. Najczęstszymi 

przyczynami wypadków, wypadków masowych oraz katastrof są wady środków transportu, 

nieprawidłowa eksploatacja środków transportu, niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu 

środków transportu, nieumyślne działanie człowieka.  

 Na terenie miasta i gminy Kunów mogą wystąpić wypadki komunikacyjne pojedyncze, 

mnogie i wypadki masowe, spowodowane, nieprawidłową eksploatacją środków transportu, 

niezachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu, nieumyślne działanie 

człowieka. Nie przewiduje się wystąpienia katastrof komunikacyjnych. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia 

 Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia w postaci wypadku pojedynczego lub 

mnogiego ocenia się jako bardzo prawdopodobne. Zdarzenia te są dobrze udokumentowane. 

Mogą się zdarzyć raz na rok lub częściej. Prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku masowego 

ocenia się jako prawdopodobne. Zdarzenia o takim charakterze są udokumentowane. Ocenia się, 

że może wystąpić raz na 5 lat.  

Mapa ryzyka 

 Skutki wystąpienia wypadków pojedynczych i mnogich na terenie miasta i gminy Kunów 
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ocenia się jako małe. Ze względu na zdrowie i życie ludzkie ocenia się, że zagrożenie to 

spowodować może małą liczbę poszkodowanych, którzy wymagać będą hospitalizacji. Możliwe 

są ofiary śmiertelne. Ze względu na mienie zagrożenie to może spowodować pewne utrudnienia 

komunikacyjne na drogach. W określonych przypadkach mogą również wystąpić przerwy  

w dostawie energii elektrycznej oraz utrudnienia w łączności telefonicznej. Ze względu na 

środowisko naturalne zagrożenie to może spowodować niewielki wpływ w sytuacji przedostania 

się płynów eksploatacyjnych lub/i paliw z rozbitych pojazdów do cieków wodnych, bądź gleby. 

 Skutki wystąpienia wypadku masowego na terenie miasta i gminy Kunów określa się jako 

duże. Ze względu na zdrowie i życie ludzkie ocenia się, że w wyniku tego zagrożenia wiele osób 

będzie rannych i hospitalizowanych. Możliwe jest także wystąpienie wielu ofiar śmiertelnych. Ze 

względu na mienie zagrożenie to może spowodować pewne utrudnienia komunikacyjne na 

drogach. W określonych przypadkach mogą również wystąpić przerwy w dostawie energii 

elektrycznej oraz utrudnienia w łączności telefonicznej. Ze względu na środowisko naturalne 

zagrożenie to może spowodować określone efekty w sytuacji przedostania się płynów 

eksploatacyjnych lub/i paliw z rozbitych pojazdów do cieków wodnych, bądź gleby. 

Mapy zagrożeń 

 Zagrożenie to może wystąpić na terenie miasta i wszystkich sołectw w obrębie sieci 

drogowej gminy. Najbardziej narażonymi sołectwami na wystąpienie tych zagrożeń, są te, które 

są położone w obrębie drogi krajowej nr 9. W mniejszym stopniu zagrożenie to może wystąpić 

na drogach powiatowych, jednak należy zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia zdarzeń 

masowych z udziałem autobusów szkolnych. 

 

Katastrofy budowlane i lotnicze 

 

 Katastrofa budowlana - jest wynikiem zawalenia się budowli wskutek zachwiania stabilności 

obiektu. Główne przyczyny to: podmycie przez prąd rzeki lub fala powodziowa, osunięcie ziemi 

spowodowane np. długotrwałymi opadami lub wiosennymi roztopami i osunięcie się wykopów 

fundamentowych, wady konstrukcji budowlanych, nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji 

budowlanych, budynków. 

 Katastrofa lotnicza – to rodzaj katastrofy z udziałem jednego lub więcej statków 

powietrznych. Można je podzielić na dwa rodzaje: 

- z udziałem statków powietrznych cywilnych, 

- z udziałem statków powietrznych wojskowych. 
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 Na terenie miasta i gminy Kunów katastrofy budowlane mogą zostać spowodowane 

następującymi czynnikami: huragany, silne wiatry, ulewne deszcze, śnieżyce o charakterze klęski 

oraz w wyniku erozji wodnej.  

 Katastrofy lotnicze mogą spowodować dodatkowo zagrożenie dla terenów zabudowanych  

w postaci pożarów i zniszczeń infrastruktury krytycznej. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia 

 Prawdopodobieństwo wystąpienia obu tych zagrożeń na terenie miasta i gminy Kunów 

określa się jako rzadkie. Zdarzenia takie nie są udokumentowane, nie istnieją w przekazach 

ustnych. Ocenia się, że mogą one wystąpić raz na sto lat lub rzadziej. 

Mapa ryzyka 

 Skutki powstania katastrofy budowlanej na terenie miasta i gminy Kunów  ocenia się jako 

duże. Ze względu na zdrowie i życie ludzkie, ocenia się, że zagrożenie to mogłoby spowodować 

dużą liczbę rannych i hospitalizowanych. Mogą również wystąpić ofiary śmiertelne. Potrzebna 

będzie szczególna pomoc w celu usunięcia zniszczeń.  

 Ze względu na mienie ocenia się, że zagrożenie to spowodowałoby utrudnienia  

w funkcjonowaniu społeczeństwa, zwłaszcza, jeśli chodzi o budynki użyteczności publicznej,  

a także duże straty finansowe.  

 Ze względu na środowisko naturalne ocenia się, że zagrożenie to w określonych sytuacjach 

mogłoby spowodować długotrwałe efekty w środowisku naturalnym.  

 Skutki powstania katastrofy lotniczej na terenie miasta i gminy Kunów ocenia się jako 

katastrofalne, w przypadku katastrofy samolotu pasażerskiego na terenie zabudowanym, bądź 

jako duże w przypadku katastrofy mniejszych statków powietrznych.  

 Ze względu na zdrowie i życie ludzi ocenia się, że zagrożenie to mogłoby spowodować dużą 

liczbę poważnie rannych i hospitalizowanych oraz ofiar śmiertelnych.  

Ze względu na mienie ocenia się, że zagrożenie to spowodowałoby rozległe zniszczenia oraz 

duże straty finansowe, w przypadku katastrofy na terenach zabudowanych.  

 Ze względu na środowisko naturalne ocenia się, że zagrożenie to spowodowałoby duże straty 

i trwałe zniszczenia. 

Mapy zagrożeń 

 Zagrożenie to może wystąpić na obszarze miasta i wszystkich sołectw gminy Kunów.  
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3.3 Sytuacje kryzysowe wywołane źródłami społecznymi 

 
Działania terrorystyczne 

 

 Terroryzm - to celowe (świadomie, zamierzone) i spektakularne atakowanie niewinnych, 

postronnych osób dla pośredniego (symetrycznego – poprzez zastraszanie opinii publicznej) 

oddziaływania na przeciwnika politycznego lub ideologicznego. Rzeczywisty cel ulokowany jest 

poza atakowanym obiektem. 

 Bioterroryzm – prowadzenie działań terrorystycznych z wykorzystaniem biologicznych 

środków masowego rażenia. 

 Cyberterroryzm – neologizm, opisujący dokonywanie aktów terroru przy pomocy zdobyczy 

technologii informacyjnej. Celem jest wyrządzenie szkody, zwłaszcza w odniesieniu do 

infrastruktury    o istotnym znaczeniu dla gospodarki lub obronności. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia 

 Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia ocenia się jako rzadkie. Nie oczekuje się, aby 

mogło się zdarzyć na terenie miasta i gminy Kunów. Nie jest w ogóle udokumentowane, nie 

funkcjonuje także w przekazach ustnych mieszkańców. 

Mapa ryzyka 

 Skutki działań terrorystycznych na terenie miasta i gminy Kunów ocenia się jako 

katastrofalne. Ze względu na zdrowie i życie ludzi ocenia się, że zagrożenie to spowodowałoby 

dużą liczbę poważnie rannych, hospitalizowanych i ofiar śmiertelnych. Wymagana będzie 

szeroka pomoc dla dużej liczby ludzi. Ze względu na mienie ocenia się, że zagrożenie to 

spowodowałoby rozległe zniszczenia oraz niemożność funkcjonowania społeczeństwa bez 

znaczącej zewnętrznej pomocy. 

 Ze względu na środowisko naturalne ocenia się, że zagrożenie to wywarłoby duży wpływ 

oraz pozostawiło po sobie trwałe zniszczenia. 

Mapy zagrożeń 

 Uwzględniając klasyczne działania terrorystyczne, szczególną uwagę należy zwrócić na 

obiekty administracyjne i użyteczności publicznej tj.: 

- Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie, 

- Budynek S.C. VITAMED” w Kunowie, 

- Budynek Apteki w Kunowie, 

- Siedziba Poczty Polskiej oraz Banku Spółdzielczego w Kunowie, 

- Siedziba Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie, 
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- Budynek Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej i Księgarni w Kunowie, 

- Budynki Publicznych Szkół w Dołach Biskupich, Janiku, Kunowie,   

- Miłkowskiej Karczmie, Nietulisku Dużym, Wymysłowie, 

- Budynek Zespołu Szkół w Kunowie, 

- Budynek Publicznego Przedszkola w Kunowie, 

- Budynki remiz OSP i świetlic wiejskich, 

- Budynki kościołów w Janiku, Kunowie, Nietulisku Dużym, 

- Stacje paliw w Dołach Biskupich i Kunowie, 

- Komisariat Policji w Kunowie, 

- Budynek i Baza Zakładu Gospodarki Komunalno Mieszkaniowej w Kunowie, 

- Kompleks zakładów przemysłowych w Kunowie. 

 

 Uwzględniając zagrożenie bioterroryzmem szczególną uwagę należy zwrócić na ujęcia wody 

pitnej w Biechowie, Boksycce, Dołach Biskupich, Kunowie, Małym Jodle. Potencjalny atak  

z wykorzystaniem środków biologiczno – chemicznych może być także skierowany na 

infrastrukturę wodociągową. Uwzględniając działania cyberterrorystyczne najbardziej narażone 

mogą być Bank Spółdzielczy w Kunowie, Spółkę Cywilną „Vitamed” w Kunowie oraz Urząd 

Miasta i Gminy w Kunowie, ze względu na charakter przetwarzanych danych w systemach 

komputerowych. 

Masowe protesty społeczne 

 

 Zagrożenie to związane jest z obniżeniem się nastrojów w społeczeństwie. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia 

 Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia ocenia się jako rzadkie. Nie oczekuje się, aby 

mogło się zdarzyć na terenie miasta i gminy Kunów. Nie jest w ogóle udokumentowane, nie 

funkcjonuje także w przekazach ustnych mieszkańców. 

Mapa ryzyka 

 Skutki wystąpienia tego zagrożenia ocenia się jako małe. Ze względu na zdrowie i życie 

ludzkie, ocenia się, że mogą wystąpić osoby ranne i wymagające udzielenia pomocy medycznej, 

ale nie przewiduje się wystąpienia ofiar śmiertelnych. Ze względu na mienie, ocenia się, że 

zagrożenie to może spowodować pewne zniszczenia, oraz niewielkie utrudnienia  

w funkcjonowaniu społeczeństwa. Ze względu na środowisko naturalne nie przewiduje się 

większego wpływu tego zagrożenia. 
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Mapy zagrożeń 

 Zagrożenie to może wystąpić na całym obszarze miasta i gminy Kunów. 

2. Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki 

bezpieczeństwa 

Policja 

Jest siłą podstawową do zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonych działań, dotyczy to             

w szczególności zdarzeń związanych z nagłymi zdarzeniami związanymi z wystąpieniem dużej 

liczby ofiar. Policja zabezpiecza także identyfikację zwłok, informuje rodziny ofiar o tragedii, 

natomiast w przypadku wystąpienia epidemii lub chorób zakaźnych, zdarzeń chemicznych lub 

radiacyjnych  rola Policji jest ograniczona ze względu na brak  środków indywidualnej ochrony    

i polega na zabezpieczeniu rejonu zdarzenia i mechanicznego przemieszczania się zagrożenia. 

Jednostki ochrony przeciwpożarowej 

 Rola jednostek ochrony przeciwpożarowej jest kluczowa dla funkcjonowania w sytuacjach 

kryzysowych. Jednostki PSP i OSP są w stanie działać w każdej klęsce żywiołowej czy 

miejscowym zagrożeniu spowodowanym każdym czynnikiem. Siły te muszą być jednak 

wspierane przez działania administracyjno-prawne oraz skuteczne działania poszczególnych 

inspekcji. 

Państwowe Ratownictwo Medyczne 

Siły i środki systemu nie są przystosowane do działań w przypadku zagrożeń chemicznych, 

biologicznych i radiacyjnych, siły te zapewniają właściwy sposób reakcji na zdarzenia masowe 

zarówno pod względem ilościowym zespołów ratownictwa medycznego jak i szpitalnych 

oddziałów ratunkowych oraz szpitali współpracujących. 

Państwowa Inspekcja Sanitarna 

Wykonywanie tych zadań na szczeblu gminy zabezpiecza powiat. Działania polegają na 

sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności 

zapobiegawczej i przeciw epidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób 

powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-

zdrowotnej.  

W ramach systemu zarządzania kryzysowego Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

podejmowane są działania zmierzające do zabezpieczenia zdrowia i życia ludzkiego poprzez 

rozwinięcie skutecznej akcji przeciwdziałającej powstałemu zagrożeniu, współdziałanie z innymi 

służbami, inspekcjami i instytucjami, których zadaniem jest udzielenie pomocy w sytuacji 
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kryzysowej oraz zapewnienie szybkiej i efektownej pomocy medycznej osobom poszkodowanym 

lub chorym. 

Inspekcja Weterynaryjna 

Wykonywanie tych zadań na szczeblu gminy zabezpiecz powiat. Funkcjonowanie inspekcji         

w reagowaniu na sytuację kryzysową polega na realizacji ustawowych zadań między innymi: 

monitoringu zagrożeń i ich analizie i diagnozowaniu, zwalczaniu chorób zakaźnych, 

sprawowaniu nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, badaniu 

zwierząt rzeźnych oraz nadzór nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi. 

Trudnością w realizacji zadań w szczególności bezpośredniego reagowania na zagrożenia 

epidemiologiczne o szerokim zasięgu może być szczupłość kadrowa pracowników 

merytorycznych inspekcji. Problemem może być również brak środków technicznych w tym 

łączności radiotelefonicznej. 

Inspekcja Ochrony Środowiska 

Nie jest służbą ratowniczą a organem kontroli przestrzegania przepisów o ochronie 

środowiska oraz badań stanu środowiska. Do podstawowych zadań inspekcji w terenie należy 

monitorowanie stopnia skażenia środowiska (wód, powietrza i gleby) substancjami 

wyemitowanymi między innymi w wyniku awarii przemysłowych z urządzeń technologicznych, 

transportowych i magazynowych. W sytuacjach kryzysowych działanie inspekcji odbywa się  

w sytuacji wystąpienia zdarzeń związanych z poważnymi awariami przemysłowymi  

i komunikacyjnymi powodującymi zagrożenie dla ludzi i środowiska, ponieważ w większości 

przypadków znane są czynniki ryzyka. 

Inspekcja Nadzoru Budowlanego 

Wykonuje na obszarze gminy funkcje inspekcyjno - kontrolne oraz zadania związane                   

z użytkowaniem obiektów budowlanych, prowadzeniem robót i przekazywaniem obiektów 

budowlanych do użytkowania, postępowaniem wyjaśniającym przyczyny i okoliczności 

powstania katastrofy budowlanej. Inspekcja gotowa jest do podjęcia działań w sytuacjach 

kryzysowych. Potencjalne trudności mogą wystąpić w przypadku bardzo szerokiej skali 

wystąpienia katastrofy budowlanej trudnej do przewidzenia. 
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2.1 Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa 

 

KATASTROFY NATURALNE 

 

                       - koordynacja                          - instytucja wiodąca                   instytucja pomocnicza 
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Powódź                      

Pożar                      

Masowe występowanie 

szkodników i chorób roślin  

                     

Masowe choroby zwierząt                      

Choroby zakaźne ludzi                      

Silne wiatry                      

Intensywne opady atmosferyczne                       

Wyładowania atmosferyczne                      

Śnieżyce                      

Susze                      

Długotrwałe występowanie 

ekstremalnych temperatur 

                     

Osuwiska ziemi                      

 



 

33 

 

AWARIE TECHNICZNE ZWIAZANE Z ROZWOJEM CYWILIZACYJNYM 
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Skażenia substancjami 

niebezpiecznymi 

                     

Wypadki komunikacyjne 

mogące mieć charakter masowy 

lub katastrofy  

                     

Katastrofy budowlane i lotnicze                      

 

   

                       koordynacja                          - instytucja wiodąca                  instytucja pomocnicza 
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SYTUACJE KRYZYSOWE WYWOŁANE ŹRÓDŁAMI SPOŁECZNYM 

 

 

                          - koordynacja                          - instytucja wiodąca                   instytucja pomocnicza
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Masowe protesty społeczne                      
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Oznaczenia skrótów użytych w siatce bezpieczeństwa 

 

L.p. Oznaczenie Pełna nazwa 

1 Ref. SO Referat Spraw Obywatelskich  

2 Ref. OŚRLiR Referat Ochrony Środowiska, Rozwoju Lokalnego         

i Rolnictwa 

3 Ref. Finansowy Referat Finansowy 

4 MGOPS Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

5 KP PSP Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

6 OSP Ochotnicza Straż Pożarna 

7 KPP Komenda Powiatowa Policji 

8 Spółka Cywilna (Ośrodek 

Zdrowia „VITAMED”) 

„Vitamed” (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej) 

9 P. Ośw. Placówki oświatowe 

10 ZEORK Zakład Energetyczny 

11 WDSP Wydział Dróg Starostwa Powiatowego 

12 PIW Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

13 PINB Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

14 SANEPID Stacja Sanitarno Epidemiologiczna 

15 ABW Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

16 WIORiN Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin  

i Nasiennictwa 

17 ŚZDW Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich 

18 ŚCRMITS 
Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego  

i Transportu Sanitarnego 

19 T.P S.A Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna 
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3. Zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych 

 

   1/ Ochotnicza Straż Pożarna: 
 

 

Wykaz sprzętu będącego w dyspozycji OSP z terenu miasta i gminy Kunów: 

Lp. Nazwa OSP Marka pojazdu Inny sprzęt 

1. Kunów IVECO Eurocargo 

Jelcz 004 

Lublin 3 

agregat prądotwórczy – szt. 2, ponton  

z silnikiem Honda, piła spalinowa – szt.2, 

pompa szlamowa PS 52, pompa szlamowa 

PS 110, pompa dużej wydajności na wózku, 

motopompa pływająca Niagara, motopompa 

Polonia PO5, urządzenie hydrauliczne do 

rozcinania Holmatro, rękaw 

przeciwpowodziowy 10 mb – szt. 2 

2. Janik Star 200, Star 266 pompa szlamowa PS 75, motopompa 

Polonia PO% - szt. 2, agregat prądotwórczy, 

piła spalinowa Stihl 

3. Nietulisko Duże Jelcz 004 

Renault Master 

motopompa Polonia PO5 M8/8, pompa 

szlamowa Honda PS 75, pompa szlamowa 

PS 52, pilarka Stihl, agregat prądotwórczy 

4. Kunów 

„Agromet” 

Jelcz 004 motopompa Polonia PS 52, pilarka Stihl 

5. Bukowie Renault ŚWP pompa szlamowa PS 52, motopompa 

Polonia PO5 

6. Doły Biskupie Jelcz 315 pompa szlamowa PS 52, motopompa PO 5 

szt. 2 

7. Prawęcin Volkswagen 

transporter 

pompa szlamowa PS 75, motopompa PO3, 

motopompa PO5, agregat prądotwórczy 

 

 

2/ S.C.VITAMED” w Kunowie (ośrodek zdrowia): 

 

Obsada etatowa: (zmienna) 

- Lekarze: 8 

- Pielęgniarki: 8 

- Rehabilitanci: 3 

- Samochód specjalistyczny: brak 

 

3/ Pojazdy i sprzęt Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie: 

 

- autobus mało pojemny Mercedes Sprinter 

- autobus mało pojemy Iveco Daily 

- star Man śmieciarka 

- star 200 – pługo-piaskarka 

- Iveco Magirus – pługo-piaskarka plus skrzynia wywrotka 
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- Ciągnik Deutzfahr 

- ciągnik Ursus 3512 

- rozrzutnik rolniczy ciągnikowy 

- koparko-ładowarka JCB 3 CX 

- pług odśnieżny ciągnikowy 

- przyczepa ciągnikowa Autosan o ładowności 6 t 

- przyczepa ciągnikowa-beczka asenizacyjna – 4 m
3 

- przyczepa z agregatem prądotwórczym WD-50 

4/ Sprzęt w dyspozycji Miasta i Gminy Kunów: 

a) sprzęt zgromadzony w gminnym magazynie przeciwpowodziowym (do przekazania dla OSP 

wg decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kunów) 

 

Lp. Nazwa sprzętu j. m. liczba 

1. Rękaw przeciwpowodziowy 10 mb. 2 

2. Buty gumowe para 25 

3. Worek na piasek szt. 1500 

4. Szpadel szt. 6 

5. Łopata szt. 36 

 

b)  Sprzęt Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (w dyspozycji Zespołu) 

- Motorola GM – 1 kpl., 

- Motorola GP 360 (łączność radiowa) – 1 kpl., 

- elektroniczna syrena alarmowa DSE 600 S – 1 kpl. (zamontowana na urzędzie MiG 

Kunów, uruchamiana przez WCZK Kielce) 

5/ Siły i środki Komendy Powiatowej PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim 

W czasie zaistnienia sytuacji kryzysowej pełną gotowość mobilizacyjną stanu osobowego jest  

w stanie osiągnąć w ciągu 3 godzin (około 100-tu funkcjonariuszy gotowych do działania). 

 Natomiast w ciągłej gotowości jest 5 zespołów (180-ciu strażaków) zdolnych do 

natychmiastowego podjęcia działań na wezwanie. 

W dyspozycji Komedy Powiatowej PSP znajduje się w ramach bazy własnej KP PSP: 
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- samochody ratowniczo-gaśnicze – 7 szt.  

- samochody specjalne – 10 sztuk, 

- pompy pożarnicze – 16 sztuk, 

- agregaty prądotwórcze – 9 sztuk, 

- sprzęt pływający – 4 sztuki. 

 Ponadto w przypadku zdarzeń kryzysowych wykorzystany zostanie sprzęt będący  

w dyspozycji sił działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na 

poziomie powiatu. 

  

6/ Siły i środki Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

 

 W czasie zaistnienia sytuacji kryzysowej Komenda Powiatowa Policji pełną gotowość 

mobilizacyjną stanu osobowego wraz z podległymi komisariatami jest w stanie osiągnąć 

w czasie 3 godzin (około 200-tu funkcjonariuszy gotowych do działania).  

 W dyspozycji tut. KPP jest ok. 40 pojazdów służbowych z czego część pojazdów 

przystosowanych jest do przewozu większej liczby osób  (pojazdy typu – bus) i ok. 20 pojazdów z 

urządzeniami rozgłoszeniowymi. 

 Jednostki organizacyjne podległe KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

- Komisariat Policji w Ćmielowie, 

- Komisariat Policji w Kunowie,  

 

7/ Siły i środki systemu PRM - zgodnie z planem działania systemu Państwowe Ratownictwo 

Medyczne: 

 

 Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach - 

Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim posiada: 

 Personel Centrum liczy 75 osób i dysponuje poniżej wykazanymi ambulansami;  

- Mercedes Sprinter 316  – 1 sztuka, 

- Mercedes Sprinter 315  – 1 sztuka, 

- Mercedes Sprinter 313 – 3 sztuki, 

- Mercedes 115 – 1 sztuka, 

- Mercedes 109  – 2 sztuki, 

- Renault Master – 1 sztuka. 

Stan i wyposażenie ŚCRMiTS jest zmienny 
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8/ Rejonowy Zakład Energetyczny w Skarżysku Kamiennej Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 

 Obsada trzy zespoły, 6 osób, mające w dyspozycji samochody pogotowia energetycznego 

marki Volkswagen, podnośnik PMH 16 m. 

Stan i wyposażenie ZE zmienne 

 

9/ Karpacka Spółka Gazownictwa – Rejon Eksploatacji Sieci w Ostrowcu Świętokrzyskim 

dysponuje:  

- dwoma zespołami (8 osób) oraz poniższym sprzętem: 

- samochód ciężarowy – 1 sztuka, 

- samochód uprzywilejowany, 

- mini koparka z lawetą, 

- agregat prądotwórczy „MOPSA” na przyczepie – 1 sztuka, 

- poła do cięcia asfaltu – 1 sztuka , 

- zaciski  do rur PE – 2 sztuki, 

- agregat gaśniczy  1 sztuka, 

- agregat prądotwórczy przenośny – 1 sztuka, 

- młot wyburzeniowy spalinowy – 1 sztuka. 

Stan i wyposażenie SG zmienne 

 

10/ Siły i środki zespolonych inspekcji, służb – dysponowane w ramach procedur wewnętrznych 

poszczególnych inspekcji;  

   

 1/ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. dysponuje: 

- Środki transportu: 1 samochód osobowy, 

- Środki dezynfekcyjne: rezerwa przeciwepidemiczna środków dezynfekcyjnych, w tym: 

chloramina  i wapno chlorowane, 

- Sprzęt: 4 kpl. odzieży ochronnej przed skażeniami. 

Łączna liczba pracowników, którzy mogą być skierowani przy zwalczaniu epidemii – 26 osób. 

   2/ Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowcu Św. dysponuje: 

 

- 5 lekarzy weterynarii, 

- 5 pracowników, 

- samochodami osobowymi, 

- Sprzęt i środki do przeprowadzenia doraźnej dezynfekcji. 

Stan PLW zmienny 

3/ Stan rezerw państwowych gromadzonych przez Agencję Rezerw Państwowych jest 

Burmistrzowi nieznany. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 1998 r.  
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w sprawie tworzenia, gospodarowania, dysponowania i finansowania rezerw państwowych, 

kontroli i tworzenia systemu informatycznego o rezerwach gospodarczych (Dz. U. nr 5, poz. 15), 

Burmistrz nie należy do katalogu podmiotów, którym przekazywane są informacje o stanie rezerw 

państwowych, zatem nie ma możliwości umieszczenia w  gminnym planie reagowania 

kryzysowego tego typu informacji. 
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II. Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych 

1. Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń 

Monitoring zjawisk hydrologiczno – meteorologicznych 

Zadania państwa z zakresu osłony hydrologiczno-meteorologicznej wykonuje Instytut 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy.  

Do podstawowych statutowych zadań Instytutu należy prowadzenie prac 

naukowo-badawczych oraz służb państwowych w dziedzinach: 

1. meteorologii, 

2. hydrologii, 

3. oceanologii, 

4. gospodarki i inżynierii wodnej, 

5. jakości zasobów wodnych. 

Do zadań Instytutu należy w szczególności: 

1. prowadzenie systematycznych pomiarów i obserwacji przy pomocy podstawowych sieci 

stacji i posterunków oraz sieci pomiarowych specjalnych; 

2. zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie materiałów pomiarowych  

i obserwacyjnych krajowych i zagranicznych oraz udzielanie informacji z zakresu 

prowadzonych prac; 

3. opracowywanie i rozpowszechnianie prognoz i ostrzeżeń dla osłony ludności oraz 

gospodarki narodowej i obronności Państwa – wraz z prognozowaniem jakości zasobów 

wodnych i zanieczyszczeń atmosfery; 

4. opracowywanie ocen stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli piętrzących dla potrzeb 

ochrony ludności i mienia przed klęskami żywiołowymi i katastrofami budowlanymi; 

5. prowadzenie badań w zakresie ochrony przed żywiołowym działaniem sił przyrody; 

6. wydawanie opinii i ekspertyz z dziedzin będących przedmiotem działalności Instytutu; 

7. konstruowanie, badanie, wytwarzanie, sprawdzanie i legalizacja aparatury i sprzętu; 

8. prowadzenie prac normalizacyjnych i unifikacyjnych związanych z działalnością; 
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9. wykonywanie zadań związanych z obronnością kraju, określonych odrębnymi przepisami;

2
 

 

Monitoring zjawisk hydrogeologiczny  

Zadania państwa z zakresu osłony hydrogeologicznej wykonuje Państwowa Służba 

Hydrogeologiczna (PSH), którą pełni Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut 

Badawczy. Do jego zadań należy m.in.:  

Przygotowanie i przekazanie organom  administracji państwowej, samorządowej, wodnej oraz 

ośrodkom zarządzania kryzysowego komunikatów o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej na terenie 

kraju oraz prognozy jej rozwoju. 

Wydawanie ostrzeżeń przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w strefach zasilania 

lub poboru wód podziemnych. 

Komunikaty i prognozy PSH opracowywane są na podstawie analiz danych pochodzących  

z sieci obserwacyjno- badawczej wód podziemnych PIG-PIB, danych uzyskiwanych w trakcie 

realizacji procedur  dotyczących corocznej aktualizacji zasobów perspektywicznych  

i eksploatacyjnych ujęć wody podziemnej, poboru rejestrowanego, Kwartalnych Biuletynów 

Informacyjnych Wód Podziemnych PSH oraz Biuletynów państwowej służby hydrologiczno-

meteorologicznej IMGW. 

Opracowywane w cyklu kwartalnym (w okresie normalnego stanu 

hydrogeologicznego) komunikaty przedstawiają charakterystykę funkcjonowania poszczególnych 

systemów wód podziemnych zawierającą informacje na temat: 

 zmian położenia zwierciadła wody podziemnej oraz wydajności źródeł, 

 zmian wielkości zasobów wód podziemnych - określonych za pomocą wskaźnika zmian 

retencji (Rr), tj. poziomu rezerw odniesionych do najniższego zaobserwowanego  

w wieloleciu położenia zwierciadła wody lub najniższej wydajności źródeł, 

 występowania zagrożeń dla wód podziemnych należących do systemu wodonośnego  

o zwierciadle swobodnym i stref drenażu wód podziemnych źródłami określonych za 

pomocą wskaźnika zagrożenia niżówką hydrogeologiczną.
3
 

Sieć obserwacyjno-badawcza wód podziemnych – dokumentująca stan i jakość wód 

podziemnych na terenie  województwa składa się z  kilkudziesięciu punktów badawczych. 

Obserwacje występujących zjawisk hydrogeologicznych, prowadzą – obserwatorzy – 

                                                 
2
 BIP, IMGW-PIB, Działalność IMGW-PIB 

3
 BIP, PIG-PIB, Ocena i prognozowanie sytuacji hydrogeologicznej 
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rezydenci.  

Część punktów obserwacyjnych wyposażona jest w automatyczną aparaturę  pomiarową 

umożliwiającą transmisję danych. Przebieg i rzetelność pomiarów w poszczególnych punktach 

badawczych nadzorują i sprawdzają – opiekunowie regionalni, którymi są etatowi pracownicy 

PIG-PIB. 

Monitorowanie zagrożeń na drogach  

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, obszarem zadaniowym 

zarządcy drogi, którego zakłócenie funkcjonowania może spowodować sytuację kryzysową na 

drogach (pod kątem przejezdności) jest:  

 utrzymanie drogi, 

 utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich, 

 utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch.  

Na podstawie „Zarządzenia Nr 55 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia            

8 października 2008 r. w sprawie organizacji oraz zasad gromadzenia i przekazywania informacji  

o warunkach ruchu na drogach regulowane są działania Punktów Informacji Drogowej (PID).                 

Do zbierania i gromadzenia danych w GDDKiA wykorzystywany jest system kamer 

drogowych, zlokalizowanych na drogach publicznych w miejscach newralgicznych dla ruchu 

drogowego. Obrazy (stop klatki) przekazywane są do PID centrali GDDKiA oraz na strony 

internetowe  i aktualizowane, co 10 min. 

2. Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków  

Zgodnie z postanowieniami art. 21 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, obowiązek podjęcia 

działań w zakresie zarządzania kryzysowego spoczywa na tym organie właściwym  

w sprawach zarządzania kryzysowego, który pierwszy otrzymał informację o wystąpieniu 

zagrożenia. Organ ten niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu odpowiednio wyższy  

i niższy szczebel reagowania, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informację  

o zamierzonych działaniach.  

Podstawowym poziomem reagowania na zaistniałe zdarzenia jest organ władzy samorządowej 

szczebla gminy i powiatu (zadania wykonawcze), który powinien dysponować zasobami sił  

i środków, umożliwiającymi mu skuteczne reagowanie w przypadku wystąpienia zagrożeń 

lokalnych (według statystyk stanowią one około 90% wszystkich zdarzeń). Dostępne wówczas 

zasoby to przede wszystkim potencjał jednostek ratowniczo-gaśniczych, zespołów ratownictwa 

medycznego, jednostek Policji oraz inspekcji.  
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W przypadku zdarzenia, niezbędne siły i środki poziomu interwencyjnego są z zasady 

uruchamiane przez dyżurnego jednostki, pełniącego służbę w systemie całodobowym. Po 

oszacowaniu skali zagrożenia i konieczności zwiększenia potencjału służb, kierownicy jednostek 

systemu uaktywniają taktyczny szczebel dowodzenia, a bezpośrednimi działaniami dowodzą 

przygotowani i przeszkoleni dowódcy.  

Organ administracji publicznej (wójt, burmistrz, prezydent miasta) koordynuje działania 

zaangażowanych służb i instytucji.   

W przypadku, gdy lokalne zdarzenie nabiera znamion kryzysu, a więc istnieje potrzeba 

skierowania dodatkowych sił wsparcia lub, gdy działania obejmują teren kilku gmin czy powiatów, 

uruchamiany jest wyższy poziom –starosty czy wojewody (zadania koordynacji i wsparcia). 

Kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży mogą zadysponować swoimi zasobami z terenu 

województwa, a także wystąpić o wsparcie do szczebla centralnego.  

Działania służb (Państwowej Straży Pożarnej, Policji, itp.) prowadzone są zazwyczaj w formie 

operacji, a zaangażowanymi siłami dowodzą kierownicy jednostek lub wyznaczeni przez nich 

funkcjonariusze. Eskalacja zagrożenia i narastające potrzeby są głównymi przesłankami do 

formułowania przez wojewodów wniosków o wsparcie, na podstawie, których władze centralne 

(MSWiA, inni ministrowie, kierownicy inspekcji) mogą zdecydować o uruchomieniu dodatkowych 

zasobów.  

Niezależnie od tego trybu wnioskowania, również kierownicy zespolonych służb  

i inspekcji poziomu wojewódzkiego mają prawo samodzielnego występowania o pomoc do swoich 

przełożonych szczebla centralnego. Na podstawie takiego zapotrzebowania Komendanci Główni 

Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, mogą skierować 

do działań swoje odwody lub zadysponować użycie innych podległych sobie sił, celem wsparcia 

działań prowadzonych przez szczebel wojewódzki (powiatowy).  

Odrębny, szczególny tryb postępowania ma zastosowanie przy kierowaniu do działań 

wydzielonych komponentów Sił Zbrojnych RP.  

 

Przyjęty tryb uruchamiania sił i środków 
Czas uzyskania pełnej 

gotowości do działań 

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy  

PSP 

Decyzję o skierowaniu do działań właściwych sił i środków podejmuje 

dyżurny operacyjny Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego 

PSP na podstawie analizy przyjętego zgłoszenia oraz w zależności od 

Czas uzyskania gotowości do 

działań dla jednostek PSP to 

średnio ok. 1 - 2 minuty w porze 
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rodzaju i wielkości zdarzenia - według procedury określonej w 

powiatowym planie ratowniczym. Na żądanie obecnego na miejscu 

zdarzenia kierującego działaniem ratowniczym dyżurny dysponuje na 

miejsce dodatkowe siły i środki z terenu powiatu, w tym jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej, włączone do KSRG. W przypadku gdy 

zdarzenie przekracza możliwości operacyjno-techniczne powiatu, 

dyżurny występuje do Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji 

Ratownictwa z wnioskiem o zadysponowanie sił i środków z terenu 

województwa (siły i środki z powiatów sąsiednich oraz związki 

taktyczne wojewódzkiego odwodu operacyjnego). Uprawnionym do 

dysponowania oddziałów i pododdziałów centralnego odwodu 

operacyjnego poza granice województwa jest dyrektor Krajowego 

Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP. 

dziennej i 3 - 4 minuty w porze 

nocnej. Formowanie 

pododdziałów specjalistycznych 

w rejonach koncentracji 

następuje średnio w czasie: 60 

min. - dla specjalistycznych grup 

ratownictwa, 120 min. - dla 

kompanii wojewódzkiego 

odwodu operacyjnego, 180 min. - 

dla kompanii centralnego 

odwodu operacyjnego. 

Ochotnicza Straż Pożarna 

Jednostki OSP alarmowane są przez dyżurnego operacyjnego / 

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego poprzez system 

selektywnego (drogą radiową) powiadamiania danej jednostki OSP lub 

telefonicznie na podstawie posiadanych danych teleadresowych osób 

funkcyjnych. Zapotrzebowanie na interwencję może być także 

przekazane ze stanowiska kierowania Policji lub centrum zarządzania 

kryzysowego.  

W razie konieczności zadysponowania jednostki do składu 

wojewódzkiego odwodu operacyjnego, dyżurny Wojewódzkiego 

Stanowiska Koordynacji Ratownictwa PSP przesyła dyspozycje do 

Powiatowych Stanowisk Kierowania celem alarmowania właściwych 

jednostek OSP.    

 

Jednostki OSP nie utrzymują 

stałych dyżurów w strażnicach, 

wobec czego czas wyjazdu 

alarmowego  w większości 

przypadków wynosi ok. 5 – 10 

minut dla jednostek włączonych 

do KSRG i ok. 8 – 15 minut dla 

jednostek nie włączonych do 

KSRG. W porze nocnej czas ten 

może ulec wydłużeniu. 

Wydzielone jednostki OSP 

uzyskują gotowość w ramach 

wojewódzkich odwodów 

operacyjnych w czasie do 120 

min.    

Państwowe Ratownictwo Medyczne 

Dyspozytor medyczny przyjmuje powiadomienia o zdarzeniach (głównie 

z numeru alarmowego 999 oraz 112) i niezwłocznie dysonuje zespoły 

ratownictwa na miejsce zdarzenia. Powiadamia również o zdarzeniu 

szpitalne oddziały ratunkowe i jeżeli wymaga tego sytuacja - również 

jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowanych w zakresie 

Czas od chwili przyjęcia 

zgłoszenia do skierowania 

pomocy medycznej na miejsce 

zdarzenia to średnio 3-4 minuty, 

w trybie całodobowym. 
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udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa 

medycznego. Dyspozytor medyczny powiadamia o zdarzeniu jednostki 

współpracujące z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.  

W przypadkach wystąpienia katastrof naturalnych i awarii technicznych 

oraz gdy skutki zdarzenia mogą spowodować stan nagłego zagrożenia 

zdrowotnego znacznej liczby osób (zdarzenia masowe), dyspozytor 

medyczny powiadamia właściwego dla miejsca zdarzenia lekarza 

koordynatora ratownictwa medycznego. Lekarz koordynator 

ratownictwa medycznego może wówczas zadysponować użycie 

zespołów z pozostałych rejonów województwa, a w celu sprawnego 

podjęcia, przeprowadzenia i kierowania medycznymi czynnościami 

ratunkowymi wyznacza dyspozytorów medycznych dla całego obszaru 

oraz koordynuje działania dysponentów zaangażowanych jednostek. 

Placówki współpracujące z systemem PRM zapewniają pełną gotowość 

do podejmowania działań operacyjnych zgodnie z obszarem działania. 

Osobą odpowiedzialną za uruchomienie jednostki jest bezpośredni 

przełożony. 

Uzyskanie pełnej gotowości 

przez jednostki współpracujące                

z systemem PRM zależy od 

wewnętrznych procedur i wynosi 

od kilku minut do 2 godzin 

Państwowa Inspekcja Sanitarna 

Po uzyskaniu informacji o zagrożeniu zespół inspekcji kierowany jest na 

miejsce zdarzenia przez państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego. W przypadku podejrzenia o zachorowanie na niebezpieczną 

chorobę zakaźną działania realizowane są zgodnie z przygotowanymi 

powiatowymi i wojewódzkimi planami postępowania 

przeciwepidemicznego Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Państwowy 

wojewódzki inspektor sanitarny jest uprawniony do powołania własnego 

zespołu kryzysowego. W przypadku zagrożenia przekraczającego 

możliwości inspekcji województwa, na wniosek właściwego wojewody 

kierowana jest pomoc z obszaru innych województw. 

W każdej stacji wprowadzony 

jest system całodobowych 

telefonów alarmowych. Podczas 

godzin pracy zespoły funkcyjne 

pozostają w 60-minutowej 

gotowości do podjęcia działań  

w terenie. W dniach wolnych  

i poza godzinami pracy zespoły 

reagowania kryzysowego 

uzyskują gotowość w czasie do  

6 godzin, natomiast cały 

niezbędny personel –  w ciągu 12 

godzin. 
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Państwowa Inspekcja Weterynaryjna 

Główna odpowiedzialność funkcjonalna za zwalczanie chorób 

zakaźnych zwierząt spoczywa na powiatowym lekarzu weterynarii.  

W razie zgłoszenia wystąpienia choroby przeprowadzane jest 

dochodzenie epizootyczne, a efektem dodatniego wyniku badań 

laboratoryjnych potwierdzającego wystąpienie choroby jest podjęcie 

dalszych kroków: wyznaczenie ogniska choroby, obszarów 

zapowietrzonego, zagrożonego, likwidacja ogniska, itp. W przypadku, 

gdy obszar zagrożony obejmuje zasięgiem kilka powiatów, za 

zwalczanie choroby zakaźnej i koordynację działań służb 

weterynaryjnych odpowiedzialny jest wojewódzki lekarz weterynarii. 

Skierowanie sił i środków inspekcji następuje dwutorowo:  

- w drodze decyzji wojewódzkiego lub powiatowego lekarza weterynarii,  

- w drodze decyzji organu administracji ogólnej (wojewody, starosty, 

prezydenta miasta) o rozpoczęciu działania zespołu kryzysowego.  

Z chwilą potwierdzenia informacji o zagrożeniu, wyznaczeni lekarze 

weterynarii są zobowiązani do natychmiastowego stawienia się do pracy. 

Powiatowy i wojewódzki lekarz weterynarii są upoważnieni do 

powołania własnych zespołów kryzysowych. 

 

W sytuacjach kryzysowych 

działania inspekcji podejmowane 

są niezwłocznie. Czas uzyskania 

pełnej gotowości zależy od 

miejsca wystąpienia zagrożenia 

na terenie województwa i wynosi 

w godzinach pracy – do 3 godzin, 

natomiast po godzinach pracy – 

do 8 godzin od podjęcia decyzji. 

Lekarze wolnej praktyki mogą 

być zaangażowani do działań 

średnio po 12 godzinach od 

stwierdzenia zagrożenia. 

Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska 

W przypadku poważnej awarii inspektor udaje się na miejsce zdarzenia 

w celu oceny zagrożeń oraz stwierdzenia możliwości ograniczenia 

skutków awarii dla środowiska. Po godzinach pracy w placówkach 

inspekcji funkcjonuje system dyżurów domowych. Osoba dyżurująca po 

uzyskaniu informacji o zdarzeniu uzgadnia  z wojewódzkim inspektorem 

ochrony środowiska tok postępowania oraz przewidziane do 

zastosowania procedury i przystępuje do ich realizacji. Informacje  

o wykonywanych czynnościach i trybie pracy inspekcji są na bieżąco 

przekazywane do   Wojewódzkiego Centrum zarządzania Kryzysowego. 

Działania podstawowego zespołu 

inspekcji na miejscu zdarzenia 

oraz obsady laboratorium 

następują w czasie do 4 godzin 

od chwili uzyskania informacji. 

W przypadku poważnej awarii  

i potrzeby zwiększenia liczby 

zaangażowanych zespołów czas 

gotowości wynosi od 8 do 12  

godzin. 

 

Policja 

Pierwszym ogniwem systemu reagowania jest dyżurny jednostki, Działania w formie interwencji 
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dysponujący siły interwencyjne do rejonu zdarzenia. Stosownie do 

rozwoju sytuacji, kierowanie narastającymi siłami przejmuje dowódca 

akcji lub operacji policyjnej, na podstawie dyspozycji właściwego 

przełożonego. We wszystkich jednostkach Policji obowiązują jednolite 

procedury alarmowania policjantów, koncentracji sił i kierowania ich do 

działań. Służby dyżurne jednostek Policji są włączone w system 

współdziałania i wymiany informacji ze służbami dyżurnymi innych 

formacji i centrów zarządzania kryzysowego. 

podejmowane są niezwłocznie po 

zaistnieniu zdarzenia. Zgodnie  

z wewnętrznymi procedurami, 

wskazane siły i środki mogą 

zostać zgromadzone  

i wprowadzone do działań  

w trybie alarmowym w czasie do 

3 godzin 

Siły Zbrojne 

Zasady formułowania wniosków, tryb kierowania oraz zakres 

realizowanych zadań przez Siły Zbrojne RP są określone w ustawie:   

-  o zarządzaniu kryzysowym,  

-  o Policji,  

-  o stanie klęski żywiołowej,  

- o stanie wyjątkowym. i rozporządzeniach wykonawczych Rady 

Ministrów do tych  ustaw. 

Możliwość wykorzystania pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych  

w przeciwdziałaniu skutkom zagrożeń radiacyjnych przewidziano 

również w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r.  

w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń 

radiacyjnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 20. poz. 169), zgodnie z którym 

działania takie koordynuje minister właściwy ds. wewnętrznych. 

Zgodnie z procedurą 

uruchamiania wojsk, żołnierze 

Sił Zbrojnych utrzymują 

3 godzinny czas stawiennictwa 

do jednostek wojskowych. Czas 

dostępności i aktywacji stanów 

osobowych i sprzętu 

technicznego oznacza czas 

liczony w dobach (godzinach 

zegarowych) od wpłynięcia 

wniosku od wojewody do 

Ministra Obrony Narodowej do 

czasu zajęcia rejonu 

ześrodkowania (specjalnie 

wydzielonego przez kierującego 

akcją w rejonie sytuacji 

kryzysowej przez wydzielone 

siły i środki SZ RP). Oznacza to, 

że jeżeli wojewoda potrzebuje 

użyć określone siły i środki SZ 

RP bezpośrednio w rejonie 

sytuacji kryzysowej np. od godz. 

14.00 dnia 10 czerwca 2010 r. to 

powinien wystąpić 24 godziny 

wcześniej przed tym terminem tj. 

do godz. 14.00 9 czerwca 2010 r.  

Sumaryczny czas 24 godzin 
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zawiera; 

 planowanie użycia sił  

i środków SZ RP, 

 aktywację, 

 postawienie zadania 

wydzielonym siłom, 

 przemieszczenie sił i środków 

z Miejsca Stałej Dyslokacji 

do wskazanego rejonu 

ześrodkowania,  

 zajęcie rejonu ześrodkowania 

specjalnie wydzielonego, 

 odtworzenia zdolności, 

 osiągnięcie gotowości do 

działania zgodnie  

z zadaniami postawionymi 

przez kierującego akcją. 

 

3. Procedury reagowania kryzysowego 

Współdziałanie ma na celu synchronizację działań wszystkich podmiotów systemu zarządzania 

kryzysowego, tak aby na każdym etapie postępowania, a zwłaszcza w fazie reagowania, uzyskać 

maksymalny efekt skuteczności. Współdziałanie z zasady organizuje podmiot, który  

w zidentyfikowanym zagrożeniu i siatce bezpieczeństwa, zawartej w planie zarządzania 

kryzysowego został wskazany jako podmiot wiodący.  

Zadaniem wymienionych w siatce bezpieczeństwa podmiotów wspomagających jest 

uruchomienie i skierowanie do działań na rzecz podmiotu wiodącego wszystkich dostępnych sił, 

środków i usług będących w dyspozycji organów i jednostek organizacyjnych podległych lub 

nadzorowanych, stosownie do zapotrzebowania podmiotu wiodącego i skali zagrożenia.  

Organ administracji publicznej, wskazany w siatce bezpieczeństwa jako podmiot wiodący ma 

prawo, w zależności od rozwoju sytuacji, wystąpić o wsparcie również do organów/instytucji 

publicznych nie wymienionych w siatce bezpieczeństwa, o ile ich potencjał jest niezbędny do  

zminimalizowania lub usunięcia skutków zagrożenia. 

Współdziałanie realizują: 

 w obszarze decyzyjnym i opiniodawczo-doradczym: 

 organy administracji publicznej właściwego szczebla; 
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 zespoły zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej; 

 w obszarze planowania, wymiany informacji i bieżącej koordynacji działań: 

 komórki ds. zarządzania kryzysowego właściwych organów administracji publicznej; 

 centra zarządzania kryzysowego; 

 

Główne obszary współdziałania: 

w fazie zapobiegania: 

przegląd stanu prawnego, procedur i zasobów 

w fazie przygotowania: 

• opracowywanie siatki bezpieczeństwa, 

• opracowywanie, uzgadnianie i aktualizacja planów zarządzania kryzysowego, 

• wymiana bieżących informacji o zagrożeniach i podejmowanych działaniach, 

• uzgadnianie zakresu i sposobu wykonania zadań, 

• uzgadnianie standardów wyposażenia, 

w sprzęt i oprogramowanie informatyczne do wspomagania procesu zarządzania, 

• opracowywanie wspólnych raportów, analiz, programów i strategii postępowania, 

• przygotowywanie i realizacja porozumień i umów o współpracy, 

• organizowanie i prowadzenie wspólnych szkoleń i ćwiczeń, 

• zorganizowanie systemu punktów kontaktowych  zapewniających  sprawną wymianę 

informacji. 

w fazie reagowania: 

• wymiana bieżących informacji o zagrożeniach i podejmowanych działaniach 

• koordynacja działań w warunkach sytuacji kryzysowej, w tym udzielanie wzajemnej pomocy  

i wspieranie organu wiodącego 

• udział własnych przedstawicieli w sztabach (zespołach) innych organów zaangażowanych  

w rozwiązanie sytuacji kryzysowej 
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Numer Nazwa  

PRK - 1    Procedura postępowania w czasie zagrożenia epidemicznego i epidemii  

PRK - 2 
Procedura postępowania w czasie zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia 

choroby zakaźnej zwierząt.  

PRK - 3 
   Procedura - plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz działań 

związanych z zagrożeniami meteorologicznymi. 

PRK - 4 
   Procedura postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii 

przemysłowych.  

PRK - 5  
   Procedura działania w przypadku wystąpienia katastrofy naturalnej lub 

awarii technicznej.   

PRK - 6    Procedura działania podczas stanu klęski żywiołowej. 

PRK - 7    Procedura działania w stanie wyjątkowym i wojennym. 

PRK - 8 
  Procedury postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa 

paliwowego i awarii systemów energetycznych. 
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I. Cel procedury 

  

Określenie zasad postępowania Urzędu Miasta i Gminy w zakresie przeciwdziałania zagrożeniu epidemiologicznemu i epidemii. 

 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 
 

Burmistrz/ Urząd Miasta i Gminy,  służby, straże gminne oraz inne podmioty.  

 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury  

Stwierdzenie zachorowań 

powodujących zagrożenie 

epidemiologiczne. 

 

 

Odwołanie zagrożenia 

epidemiologicznego lub 

stanu epidemii. 

 

a) Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
[1]

 z dnia 5 

grudnia 2008 r. (Dz.U.  z 2018 r., poz. 151). 

b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 kwietnia 2002r. w sprawie trybu finansowania  

z budżetu państwa kosztów świadczeń zdrowotnych, udzielanych w związku  

z chorobami zakaźnymi i zakażeniami (Dz. U. z 2002r. Nr 63, poz. 577). 

c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 kwietnia 2003r. w sprawie sposobu prowadzenia 

rejestru zachorowań na choroby zakaźne i dodatnich wyników badań laboratoryjnych oraz 

sporządzania raportów o zarejestrowanych przypadkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz.854). 

d) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 maja 2003r. w sprawie trybu kierowania osób do 

pracy przy epidemii oraz trybu finansowania kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych w 

związku z zwalczaniem epidemii (Dz. U. z 2003r. Nr 107, poz. 1009). 

e) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 kwietnia 2006r. w sprawie współdziałania między 

organami PPIS, IW oraz IOŚ w zakresie zwalczania chorób zakaźnych                                   

(Dz. U. z 2006r. Nr 73, poz. 516). 

f) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu chorób, które 

PRK-1 

Rodzaj               

dokumentu 
PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

Data  

opracowania 
23.04.2018 

Nazwa               

dokumentu 
Procedura postępowania w czasie zagrożenia  epidemicznego i epidemii 

Podmiot 

opracowujący 
Urząd MiG 

Kunów 
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Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury  

uzasadniają podjęcie decyzji o wydaleniu z terytorium RP obywatela UE lub członka rodziny 

nie będącego obywatelem UE z powodu zagrożenia dla zdrowia publicznego  (Dz. U. z 2007r. 

Nr18, poz.112). 

g) Polski Plan Pandemiczny. 

 

 
IV. Opis postępowania   

  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

A. Monitorowanie stanu sanitarno-epidemiologicznego                                                                                                           

W celu monitorowania sytuacji epidemicznej chorób zakaźnych oraz zapewnienia systemu wczesnego powiadamiania  

o zagrożeniu epidemicznym funkcjonuje sieć nadzoru epidemicznej i kontroli chorób zakaźnych w kraju. 

 

 

 

 

- lekarze podstawowej opieki 

zdrowotnej, 

- laboratoria wykonujące 

badania mikrobiologiczne, 

serologiczne  

   i molekularne, 

 

B. Bilans i tryb uruchamiania sił i środków 

 

a) warunki izolacji lub kwarantanny (pomieszczenia, wyposażenia oraz osoby) – wyznaczane doraźnie przez Burmistrza,  

b) środki zabezpieczające będące w dyspozycji  LW, Ośrodek Zdrowia „VITAMED” i GZZK, 

c) nosze dla chorych zakaźnie – typu Biowag. 

  

Burmistrz 

 C. Uruchamianie działań  

 

 Okres pandemiczny. 

 Ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na obszarze gminy lub 

jej części. 

 W przypadku konieczności organizowanie warunków izolacji lub kwarantanny, przez zapewnienie pomieszczeń, 

wyposażenia oraz personelu.  

 Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących podjętych działań przeciwepidemicznych. 

 Dostosowanie, we współpracy z podmiotami służby zdrowia i innymi planów reagowania kryzysowego do wymogów  

planowania pandemicznego przeciwko grypie. 

 

GZZK, służby i straże 

Ośrodek Zdrowia „VITAMED” 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

Szacowanie liczby zachorowań i absencji chorobowej oraz przeprowadzenie oceny wpływu zachorowań i absencji 

chorobowej na funkcjonowanie infrastruktury zdrowotnej, gospodarczej i społecznej na obszarze gminy. 
Powiatowy inspektor sanitarny 

    Wariant II – w przypadku pandemii grypy i innych chorób zakaźnych.  

1) Przedstawianie informacji o stanie sanitarno-epidemiologicznym gminy. 

 
LW 

2) Działania GZZK zgodnie z procedurą SPO-20. GZZK 

3) W przypadkach uzasadnionych uruchamia się funkcjonowanie GZZK - SPO-19. Burmistrz 

4) W przypadku dalszego wzrostu zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego zorganizowanie rozszerzonego posiedzenia 

GZZK, podjęcie decyzji o ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. GZZK 

5) Uruchomienie zaplanowanych miejsc kwarantanny i izolacji wraz z zabezpieczeniem logistycznym – według SPO-2.4 Burmistrz, GZZK, Ośrodek 

Zdrowia „VITAMED”, Policja 

6)  Nadzór nad przestrzeganiem ograniczeń w prawach obywateli i nakazach realizacji określonych czynności – poprzez 

kontrolowanie przez właściwe służby i podmioty. 
Skoordynowane działania przez 

GZZK z Policją, 

7) Kierowanie osób do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie gminy – SPO-2.3 GZZK 

8)  Realizacja usług pocztowych na obszarach zapowietrzonych, zagrożonych oraz na obszarach zagrożenia 

epidemicznego i epidemii według procedury SPO-10, która jest nakładana do realizacji na operatorów pocztowych  

w planach operatorów pocztowych na wypadek szczególnych zagrożeń. 

 

GZZK, operatorzy pocztowi 

 

9) Informowanie ludności SPO-14. GZZK 

10)  Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO-13 
Burmistrz/GZZK 

11) Posiedzenie GZZK i podjęcie decyzji o odwołaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii SPO-19. Burmistrz/GZZK 
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PRK - 2 

Rodzaj 

dokumentu 
PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

Data  

opracowania 
23.04.2018 

Nazwa 

dokumentu 

Procedura postępowania w czasie zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia 

choroby zakaźnej zwierząt. 
Podmiot 

opracowujący 

Urząd  MiG 

Kunów  

 

 

 I. Cel procedury 
 

Celem procedury jest przygotowanie sprawnego mechanizmu działania w przypadku zagrożenia wystąpienia lub  wystąpienie chorób 

zakaźnych zwierząt. 

 

 II.  Lider/ Uczestnicy procedury 
 

Burmistrz/Urząd Miasta i Gminy oraz kierownicy podległych jednostek organizacyjnych gminy. 

 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

1. Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie 

choroby zakaźnej zwierząt na obszarze 

objętym jedną gminę. 

 

 

 

Odwołanie zagrożenia chorobą 

zakaźną lub likwidacja choroby 

zakaźnej. 

 

 

 1.Ustawa z dnia 21 marca 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1840 z późn. zm.). 

 2.Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. 

w sprawie zakresu i warunków współpracy organów administracji rządowej 

i jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w tworzeniu 

planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych (Dz. U. z 2004r. Nr 129, 

poz. 1372). 

 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 

r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2007r. Nr 

239, poz.1752). 

 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2005 

r. w sprawie sposobu i warunków wprowadzania czasowych zakazów 

opuszczania ogniska choroby zakaźnej zwierząt oraz czasowych ograniczeń 

w ruchu osobowym lub pojazdów (Dz. U. z 2005r. Nr169, poz. 1423). 
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III. Opis postępowania   

 

Opis postępowania Wykonawca 

Monitorowanie stanu występowania chorób zakaźnych zwierząt. 

Monitoring chorób zakaźnych zwierząt prowadzą lekarze weterynarii prywatnej praktyki oraz organy inspekcji 

weterynaryjnej. 

 

LW 

Bilans i tryb uruchamiania sił i środków. 

Burmistrz do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt może wykorzystać środki prawne i podległą administrację samorządową. 

 

Burmistrz 

C.  Uruchamianie działań  

Uruchomienie GZZK po stwierdzeniu przez  LW przypadków zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zakaźnej 

zwierząt na obszarze gminy. Działanie Zespołu wg procedury -  SPO-19. 
LW/ GZZK 

Działania GZZK – SPO-20 GZZK 

Na wniosek LW wydzielenie dla potrzeb Gminnego Zespołu  Zarządzania Kryzysowego pomieszczeń wyposażonych w środki 

łączności, sprzęt komputerowy, mapy i inne środki techniczne. 
LW/ GZZK 

W przypadku konieczności organizacji punktu informacyjnego dla ludności - SPO-13 Burmistrz/GZZK/ LW 

Informowanie Wojewody o zaistniałym zagrożeniu. Burmistrz 

Informowanie ludności o zagrożeniach i zasadach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia lub choroby zakaźnej  

zwierząt - SPO-14. 
GZZK 

Nadzór nad realizacją ograniczeń i zakazów – poprzez kontrole Skoordynowane przez GZZK  

i służby  

Działania  OSP podczas wystąpienia ognisk ptasiej grypy wg - SPO-23. OSP 

Działania Policji podczas wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt wg - SPO-22 Policja 
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 PRK- 3 

Rodzaj 

dokumentu 
PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

Data  

opracowania 
23.04.2018 

Nazwa 

dokumentu 

Plan ochrony przed powodzią oraz działań związanych  

z  zagrożeniami  meteorologicznymi 
Podmiot 

opracowujący 
Urząd MiG  

Kunów 

 

I. Cel procedury 

  

Określenie zasad postępowania Burmistrza i podległych służb, straży w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego lub powodzi. 

 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 
 

Burmistrz/ Urząd Miasta i Gminy, służby gminne, OSP oraz inne podmioty.    

 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury  

Powstanie zagrożenia 

powodziowego, powodzi lub 

zagrożenia meteorologicznego. 

Ustąpienie zagrożenia 

powodziowego, powodzi 

lub zagrożenia 

meteorologicznego albo 

zakończenie likwidacji ich 

skutków. 

 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ). 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotów, którym 

państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrologiczna są 

obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu  

i częstotliwości ich przekazywania (Dz. U. z 2007r. Nr158, poz.114).  

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 

1380) 
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IV. Opis postępowania   

  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

Monitorowanie sytuacji hydrologicznej i meteorologicznej 

Wójt przez działający całodobowo GZZK zabezpiecza przyjęcie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów i biuletynów. 

Ponadto GZZK prowadzi monitoring sytuacji na podstawie: 

- informacji uzyskiwanych o skutkach zjawisk hydro-meteorologicznych uzyskiwanych od służb, inspekcji i straży,  

- informacji uzyskiwanych od Oddziału ŚZMiUW 

     - informacji przekazywanych przez środki masowego przekazu. 

 

 

 

GZZK  

Bilans i tryb uruchamiania sił i środków  

 
 

Sprzęt w gminnym magazynie przeciwpowodziowym uruchamiany przez burmistrza.   Burmistrz 

 Siły i środki jednostek funkcjonujących w systemie KSRG   OSP 

Siły i środki Policji  Policja 

Siły i środki Ośrodek Zdrowia „VITAMED”. Ośrodek Zdrowia „VITAMED” 

Uruchamianie działań 

     

 

Po otrzymaniu komunikatów ostrzegawczych lub alarmowych od PCZK lub państwowej służby hydrologiczno-

meteorologicznej uruchamia się procedurę powiadamiania o zagrożeniach - SPO-15. 

  

GZZK 

 Wariant I - stan zagrożenia hydrologicznego  

1) realizuje się procedurę ogłaszania pogotowia przeciwpowodziowego w ramach - SPO-15 

 

 

 

Burmistrz poprzez GZZK 

 

 

 

 

 

 Wariant II – stan alarmu hydrologicznego 

1) realizuje się procedurę ogłaszania alarmu przeciwpowodziowego  - SPO-15 

 

Burmistrz poprzez GZZK 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 
 

 Wariant III – stan zagrożenia lub alarmu meteorologicznego  

W stanie tym realizuje się wyłącznie procedurę powiadamiania o zagrożeniach - SPO-15 w odniesieniu do zagrożenia 

wystąpienia lub wystąpienia jednego z następujących zjawisk: 

 Silny wiatr, którego średnia prędkość przekroczy 15 m/s lub prędkość w porywach przekroczy 20 m/s. 

 Oblodzenie nawierzchni powodowane nagłymi zmianami temperatury powietrza, gdy temperatura kształtuje się  

w pobliżu 0 °C. 

 Roztopy pokrywy śnieżnej powodowane przez nagły wzrost temperatury powietrza o 10 °C lub więcej, gdy 

temperatura powietrza kształtuje się poniżej 0 °C. 

 Upały, gdy temperatura powietrza osiągną lub przekroczą 30 °C. 

 Silne mrozy, gdy temperatura powietrza obniży się do -20 °C lub jest niższa a dobowy spadek temperatury 

minimalnej jest większy niż 5 °C. 

 Intensywne opady deszczu powyżej 30 mm na dobę; 

 Opady gradu; 

 Intensywne opady śniegu dające pokrywę lub przyrost pokrywy powyżej 15 cm na dobę; 

 Opady marznące powodujące gołoledź; 

 Zawieja lub zamieć śnieżna, 

 Silna mgła występująca na znacznym obszarze lub mgła intensywnie osadzająca szadź; 

 Silne burze; 

 Zaleganie pokrywy śnieżnej o ciężarze przekraczającym normę obliczeniową PN-80/B-02010 "Obciążenia  

w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem." 

 Działania GZZK podczas zagrożenia meteorologicznego  

 

 

 

 
Burmistrz poprzez  

GZZK 

   

W zależności od rozwoju sytuacji hydrometeorologicznej organizuje się posiedzenie GZZK związane z koordynacją 

przeciwdziałania skutkom zjawisk w następującym składzie: przedstawiciele Policji, PSP, oraz przedstawicieli  zgodnie  

z SPO-19 

 

Burmistrz/GZZK 

Zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy w ramach działania GZZK.   Burmistrz/GZZK 

Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności - SPO-13 Burmistrz/GZZK 

 Działania jednostek funkcjonujących w systemie KSRG  podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych; - SPO – 23   

 

 Działania Policji podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych; - SPO –22   

OSP                                              

Policja 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

  Informowanie ludności  - SPO-14 GZZK 

 Ocenianie i dokumentowanie strat, zgodnie z procedurą  - SPO-17 Burmistrz 
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PRK-4 

Rodzaj 

dokumentu 
PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

Data  

opracowania 
23.04.2018 

Nazwa 

dokumentu 

Procedura postępowania  

w przypadku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych. 
Podmiot 

opracowujący 
Urząd MiG 

Kunów 

 

I. Cel procedury 

  

    Określenie zasad postępowania Burmistrza i podległych służb, straży w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 
 

Burmistrz/Urząd Miasta i Gminy, służby, straże gminne oraz inne podmioty    

 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury  

 

Otrzymanie przez GZZK 

informacji o poważnej awarii 

przemysłowej 

 

Likwidacja awarii i jej 

skutków 

 

 

 

a) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz.519). 

b) Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych (Dz. U. 

Nr 23, poz. 93z późn. zm.). 

c) Rozporządzenie RM z dnia 14 lipca 1953 r. w sprawie wykonania art. 5 dekretu o świadczeniach 

w celu zwalczania klęsk żywiołowych (Dz. U. Nr 37, poz. 158). 

d) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz.620). 

 
IV. Opis postępowania   

 

Przedsięwzięcia 

 
Wykonawcy 

Monitorowanie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych 

Na terenie gminy monitoring prowadzi OSP obsługując numer alarmowy  998 i 112. 

 

  

 

 

OSP 

  Bilans i tryb uruchamiania sił i środków  

 
 

1. Siły i środki jednostek ochrony przeciwpożarowej. OSP 
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Przedsięwzięcia 

 
Wykonawcy 

2. Siły i środki Policji Policja 

 
3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy. 

 Pracownicy Urzędu 

odpowiedzialni za ochronę 

Środowiska 
Uruchamianie działań 

    
 

GZZK niezwłocznie o fakcie wystąpienia awarii informuje Burmistrza, przekazuje również informacje o podejmowanych 

działaniach.   

 

GZZK 

 

Po wystąpieniu poważnej awarii przemysłowej Burmistrz obejmuje działania i zastosowuje środki niezbędne do usunięcia 

awarii i jej skutków, określa w szczególności obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska. 
OSP 

Zwołanie posiedzenia GZZK - SPO-19. Burmistrz/GZZK 

 

 

 

 

Wariant I - zdarzenie powoduje konieczność zaalarmowania bądź ostrzeżenia lub informowania ludności  

o sposobach zachowania 

a) wszczynana jest procedura alarmowania i ostrzegania ludności - SPO-15; 

b) wszczynana jest procedura informowania ludności  - SPO-14; 

c) wszczynana jest procedura wsparcia ewakuacji ludności  - SPO-16. 

 

 

 

 

 

 

GZZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Wariant II – zdarzenie powoduje konieczność wprowadzenia świadczeń osobistych i rzeczowych - SPO-18 

a) stwierdzenie konieczności wprowadzenia świadczeń osobistych i rzeczowych w myśl przepisów dekretu  

z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych podejmowane jest na poziomie 

gminy przez Burmistrza z uwzględnieniem opinii członków GZZK. 

b) świadczenia na rzecz zorganizowanej akcji społecznej na poziomie gminy obejmować będą: 

- dostarczanie środków przewozowych, 

- wykonywaniu określonych robót; 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz, 

GZZK 

 

c) koordynacja podejmowanych działań realizowana jest poprzez GZZK działający w trybie całodobowym złożonym ze 

zmieniających się odpowiednio przedstawicieli: 

- OSP; 

- Urzędu Miasta i Gminy; 

-  Policji. 

 



 

63 

 

 

Przedsięwzięcia 

 
Wykonawcy 

Na podstawie decyzji Burmistrza organizowany jest punkt informacyjny dla ludności – SPO-13. 

 
GZZK 

 

Ocenianie i dokumentowanie strat realizowane jest według procedury SPO-17,  

 

GZZK 
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PRK-5 

Rodzaj 

dokumentu 
PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

Data 

 opracowania 
23.04.2018 

Nazwa 

dokumentu 

Procedura działania w przypadku wystąpienia katastrofy naturalnej lub 

awarii technicznej 
Podmiot  

opracowujący 
Urząd  MiG 

Kunów 

 

I. Cel procedury 

  

      Określenie zasad postępowania Burmistrza i podległych służb, straży w przypadku wystąpienia nietypowych sytuacji kryzysowych. 

 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

 
 Urząd Miasta i Gminy, służby, straże gminne oraz inne podmioty.    

 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury  

 

 

Otrzymanie informacji  

o zdarzeniu 

 

 

Likwidacja 

zdarzenia 

 

 

 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z  2014 r., poz. 333  

z późn.  zm.). 

 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., poz.209 

z późn. zm.). 

 Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych 

(Dz. U. Nr 23, poz.93 z późn. zmianami). 

 Rozporządzenie RM z dnia 14 lipca 1953 r. w sprawie wykonania art. 5 dekretu o 

świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych (Dz. U. Nr 37 ,poz. 158).. 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U.  

z 2017 r. ,poz. 1999). 

 Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających                      

z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela              

(Dz. U. z 2002 r. Nr 233, poz.1955). 

 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2200). 
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Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury  

 Rozporządzenie RM z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad oraz trybu ustalania  

i wypłaty odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami zwalczania klęsk 

żywiołowych.         (Dz. U. z 1999r Nr 55., poz.573). 

 Rozporządzenie RM z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału 

pododdziałów SZ RP w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu                   

(Dz. U. z 2003 Nr 41, poz. 347). 

   Rozporządzenie RM z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie określenia dokumentów 

potwierdzających wykonywanie przez przedsiębiorcę przewozów w ramach pomocy 

humanitarnej, medycznej lub w przypadku klęski żywiołowej (Dz. U.z 2002r. Nr 199, 

poz..1676). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007r. w sprawie podmiotów, 

którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i hydrologiczna są obowiązane 

przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości 

ich przekazywania (Dz. U. z 2007r. Nr 158,poz.114). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 

620). 

 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U.  z 2017 r., poz. 2067 z późn. zm.). 

 
IV. Opis postępowania   

  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

Monitorowanie wystąpienia zagrożeń  

 

GZZK przyjmuje informacje z prowadzonego monitoringu. 

 

 

 

OSP, Policja 

 

Bilans i tryb uruchamiania sił i środków  

 

 

 Siły i środki jednostek funkcjonujących w systemie KSRG    

 OSP 

Siły i środki Policji Policja 

 Siły i środki Ośrodek Zdrowia „VITAMED” Ośrodek Zdrowia „VITAMED”  
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 
Sprzęt w gminnym magazynie uruchamiany na polecenie Burmistrza. Burmistrz 

Uruchamianie działań 

     

 

Prognozowanie rozwoju zagrożeń na obszarze gminy oraz dostarczanie niezbędnych informacji dotyczących aktualnego 

stanu bezpieczeństwa dla Burmistrza. GZZK 

Ocenianie występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie 

tych zagrożeń. Przygotowanie propozycji działań i przedstawianie Burmistrzowi wniosków dotyczących wykonywania, 

zmiany lub zaniechania działań ujętych w planie.  
GZZK 

Informowanie ludności  - SPO – 14  GZZK 

Działania GZZK – SPO-20. GZZK 

Organizacja punktu informacyjnego dla ludności - SPO- 13. GZZK 

Jeśli zdarzenie powoduje konieczność wprowadzenia świadczeń osobistych i rzeczowych  - SPO-18: 

a) stwierdzenie konieczności wprowadzenia świadczeń osobistych i rzeczowych w myśl przepisów dekretu z dnia 23 

kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych podejmowane jest na poziomie gminy przez 

Burmistrza  z uwzględnieniem opinii członków  GZZK   

b) świadczenia na rzecz zorganizowanej akcji społecznej na poziomie gminy obejmować będą: 

- dostarczanie środków przewozowych, 

- wykonywaniu określonych robót, 

c) koordynacja podejmowanych działań realizowana jest poprzez GZZK działający w trybie całodobowym złożonym ze 

zmieniających się odpowiednio przedstawicieli służb i straży  - SPO-19. 

 

 

Burmistrz/GZZK 

  Zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych w gminie w  ramach działania GZZK.   Burmistrz/GZZK 

   

  Ocenianie i dokumentowanie strat - SPO-17 

Burmistrz  
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

  1. Wariant 1 – zdarzenie terrorystyczne 

a) Burmistrz zajmuje się koordynacją ratownictwa medycznego – poprzez działania Ośrodek Zdrowia „VITAMED”  

b) jeśli skutki zdarzenia terrorystycznego powodują zagrożenia w zakresie: możliwości wystąpienia epidemii (chorób 

zakaźnych ludzi), poważnej awarii przemysłowej lub klęski żywiołowej wówczas Burmistrz realizuje procedury 

zawarte w planie reagowania kryzysowego właściwe do tych zagrożeń.  

c) wsparcie w zakresie środków transportu i pomocy socjalno-bytowej.  

d) działania policji w przypadku zdarzeń terrorystycznych wg  - SPO-22. 

e) działania jednostek funkcjonujących w systemie KSRG w przypadku zdarzeń terrorystycznych wg  - SPO-23. 

GZZK  

 

 

Pomoc Społeczna 

Policja 

OSP  

  2. Wariant 2 – katastrofy komunikacyjne 

        a) jeśli skutki katastrofy komunikacyjnej związane z wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej realizowane są przez 

odpowiednie PRK.  

b) wsparcie w zakresie środków transportu i pomocy socjalno-bytowej.  

c) działania policji po katastrofach komunikacyjnych wg  - SPO-22. 

d) działania jednostek funkcjonujących w systemie KSRG po katastrofach komunikacyjnych wg  - SPO-23. 

 

 

GZZK 

 

Policja 

OSP 

  3. Wariant 3 – katastrofy budowlane 

b) wsparcie w zakresie środków transportu i pomocy socjalno-bytowej.  

c) działania Policji po katastrofach budowlanych wg  - SPO-22. 

d) działania jednostek funkcjonujących w systemie KSRG po katastrofach budowlanych wg  - SPO-23. 

Burmistrz 

Policja 

OSP 

 

  4. Wariant 4 – pożary obiektów wielkopowierzchniowych i pożary lasów (na dużych obszarach) 

 

b) wsparcie w zakresie środków transportu i pomocy socjalno-bytowej.  

c) działania Policji podczas pożarów obiektów wielkopowierzchniowych i dużych pożarów lasów wg   - SPO-22. 

d) działania jednostek funkcjonujących w systemie KSRG podczas pożarów obiektów wielkopowierzchniowych i dużych 

pożarów lasów wg   - SPO-23. 

GZZK 

Pomoc Społeczna 

Policja 

OSP 

  5. Wariant 6 – blokady dróg publicznych. 

Realizowane są działania Policji wg  - SPO-22.                                                                                                                    

GZZK prowadzi działania monitorujące oraz informuje PCZK i WCZK 

 

 

Policja 

Burmistrz/GZZK 
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PRK-6 

Rodzaj 

dokumentu 
PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

Data  

opracowania 
23.04.2018 

Nazwa 

dokumentu 
Procedura działania podczas stanu klęski żywiołowej. 

Podmiot 

opracowujący 
Urząd MiG Kunów               

 

I. Cel procedury 

  

   Określenie zasad postępowania Burmistrza w sytuacji o wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. 

 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 
 

 Burmistrz / Urząd Miasta i Gminy, służby, straże gminne oraz inne podmioty.    

 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury  

 

 

Wystąpienie zdarzenia o 

znamionach klęski 

żywiołowej. 

 

 

Likwidacja skutków 

klęski żywiołowej. 

 

 

1. Ustawa z dnia 18 kwietnia o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 333                

z późn. zm.). 

  2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 209). 

  3. Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych       

(Dz. U. Nr 23, poz.93 z późn. zm.). 

  4. Rozporządzenie RM z dnia 14 lipca 1953 r. w sprawie wykonania art. 5 dekretu  

o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych ((Dz. U. Nr 37, poz. 158). 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U.  

z 2017 r., poz. 1999). 
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Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury  

  

 

 

 

  

 Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających              

z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela         

(Dz. U. z 2002 r. Nr233, poz.1955). 

 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2200). 

 Rozporządzenie RM z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad oraz trybu ustalania  

i wypłaty odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami zwalczania klęsk 

żywiołowych.    (Dz. U. z 1999r Nr 55.,poz.573). 

 Rozporządzenie RM z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału 

pododdziałów SZ RP w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu               

(Dz. U. z 2003 Nr 41,poz. 347). 

 Rozporządzenie RM z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie określenia dokumentów 

potwierdzających wykonywanie przez przedsiębiorcę przewozów w ramach pomocy 

humanitarnej, medycznej lub w przypadku klęski żywiołowej (Dz. U.z 2002r. Nr 199, 

poz. 1676). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007r. w sprawie podmiotów, 

którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i hydrologiczna są 

obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu  

i częstotliwości ich przekazywania (Dz. U. z 2007r. Nr 158,poz.114). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 

620). 

 
IV. Opis postępowania   

  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

Monitorowanie zagrożeń                                                                                                                                         

Monitorowanie zdarzeń i zagrożeń mających znamiona klęski żywiołowej.  
GZZK, służby,  

 straże. 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

Bilans i tryb uruchamiania sił i środków  

 Siły i środki, jakimi dysponować może Burmistrz to zasoby sprzętowe i ludzkie administracji zespolonej;  

 Środki zgromadzone w magazynach, którymi Burmistrz może dysponować i tworzone przez siebie rezerwy materiałowe; 

 Środki transportu osobowego i towarowego możliwe do wykorzystania;   

 Możliwe do wykorzystania uzgodnione usługi operatorów pocztowych i telekomunikacyjnych, świadczone w sytuacjach 

szczególnych zagrożeń;   

 Burmistrz nie dysponuje rezerwą finansową na działania kryzysowe, tak więc koniecznym jest wsparcie finansowe z 

budżetu państwa w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej.  

 

GZZK, służby,   

 straże. 

Uruchamianie działań 

     

 

Zapewnienie obiegu informacji o zaistniałych zdarzeniach o znamionach klęski żywiołowej lub prawdopodobnym jego 

rozwoju do rozmiarów takiego zdarzenia. 

 

 

GZZK, służby,   

 straże 

Decyzja o uruchomieniu GZZK. 
Burmistrz 

Informowanie Burmistrza o zaistniałej sytuacji. GZZK  

Wszczęcie procedury - SPO-19. Burmistrz, GZZK 

Wariant 1: W przypadku powstania zdarzenia na terenie gminy. 

Monitorowanie przebiegu zdarzenia. GZZK 

Koordynacja działań w akcji ratunkowej. GZZK 

Udzielanie pomocy. GZZK 

Przejęcie kierowania działaniami w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia.  Burmistrz 

W wariancie 1 

 

Wprowadzanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych w stanie klęski żywiołowej - SPO – 18.    Burmistrz 

Realizacja usług pocztowych na obszarach zagrożonych  - SPO-10. 
GZZK, operatorzy pocztowi 

Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności - SPO-13. GZZK 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

Informowanie ludności  - SPO-14. 
GZZK 

 

Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach  - SPO-15. 

GZZK 

 

Finansowanie kosztów likwidacji zdarzenia i jego skutków; 

 do czasu wprowadzenia stanu klęski żywiołowej – ze środków własnych, 

 po wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej – z budżetu państwa. 

 

 

Burmistrz 
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PRK- 7 

Rodzaj 

dokumentu 
PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

Data  

opracowania 
23.04.2018 

Nazwa 

dokumentu 
Procedura działania w stanie wyjątkowym i wojennym. Podmiot 

opracowujący 
Urząd MiG                         

Kunów 

 

I. Cel procedury 
 

    Określenie zasad działania Burmistrza w stanie wyjątkowym.  

 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 
 

Burmistrz/ Urząd Miasta i Gminy, służby, straże.  
 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury  

 

Opublikowanie  

w dzienniku ustaw 

rozporządzenia Prezydenta RP  

o wprowadzenie stanu 

wyjątkowego. 

 

 

Po upływie czasu, na jaki 

wprowadzony został stan 

wyjątkowy, lub przed 

upływem czasu po 

opublikowaniu 

rozporządzenia Prezydenta 

RP o zniesienie stanu 

wyjątkowego. 

 

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1928).                                

2.  Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia 

oddziałów  i  pododdziałów Sił Zbrojnych RP w czasie stanu wyjątkowego (Dz. U. z  2003r. Nr 89, 

poz.821).                                                                                                                                              

3. Brak Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania organów cenzury i kontroli 

oraz określenia właściwych organów do emisji sygnałów uniemożliwiających nadawanie lub odbiór 

przekazów radiowych lub telewizyjnych.                                                                                                                                  

4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy 

Sił      Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. z  2017 r., poz. 1932).                                                                                                                                                  

5. Rozporządzenie RM z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz 

wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz 

właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2004r. Nr 143, poz. 1515). 
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IV. Opis postępowania   

 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

Monitorowanie zagrożeń                                                                                                                                           

       Monitorowanie zagrożeń stwarzających przyczyny wprowadzenia stanu wyjątkowego. 

GZZK, służby,  

 straże. 

 
Bilans i tryb uruchamiania sił i środków.                                                             

        Posiadane siły i środki w gminie to służby i straże gminne. 
 

 
Uruchamianie działań.  

     
I. W przypadku wystąpienia stanu wyjątkowego na obszarze gminy  

Podanie do publicznej wiadomości treści Rozporządzeniu Prezydenta RP w sprawie stanu wyjątkowego i innych aktów 

prawnych dotyczących tego stanu w drodze obwieszczenia, przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, a także w 

sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie: 

 rozprowadzenie obwieszczenia, 

 rozplakatowanie obwieszczenia. 

 

 

 

 

Burmistrz, GZZK 

 

Zwołaniu posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w składzie ustalonym przez Przewodniczącego 

Zespołu. Następne posiedzenia Zespołu odbywają się cyklicznie, według decyzji Przewodniczącego Zespołu - SPO-19. 

 

 

Burmistrz 

Ograniczanie działalności edukacyjnej poprzez okresowe zawieszanie zajęć dydaktycznych w szkołach - SPO-12. Burmistrz/Dyrektorzy szkół 

Informowanie ludności - SPO-14. GZZK,  

  

Ostrzeganie i alarmowanie ludności - SPO – 15. GZZK 

Zorganizowanie punktu informacyjnego dla ludności - SPO-13. 
Burmistrz/GZZK 

 

 

 

 

 

 

Działanie GZZK – SPO-20. 

 

 

 

 

GZZK 
 

 

 

 

 

II. W przypadku wprowadzenia stanu wojennego na obszarze gminy  

Monitorowanie zagrożeń     

         Monitorowanie zagrożeń zewnętrznych i przyjmowanie informacji w ramach stałego dyżuru.  

 

 

 

 

SD 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

Bilans i tryb uruchamiania sił i środków.   

         Posiadane siły i środki w gminie oraz inne siły i środki wydzielane do dyspozycji Burmistrza i skierowane do 

wykonywania zadań związanych z obroną państwa i  gminy a także związanych z obroną cywilną. 

 

Burmistrz 

 

Działania Burmistrza. 

 

 Organizacja pracy i zakres działania GZZK, według procedury - SPO-20. 
Urząd Miasta i Gminy 

Zadania Zespołu: 

- ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie 

tych zagrożeń, 

- przygotowanie propozycji działań i przedstawianie Burmistrzowi wniosków dotyczących wykonania zadań 

wynikających z Rozporządzenia Prezydenta RP i innych aktów prawnych dotyczących tego stanu, 

- przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami. 

 

GZZK 

Przejście na zapasowe miejsce pracy na podstawie: 

decyzji Burmistrza 

 

Burmistrz                            

Sekretarz Gminy 

Kierowanie realizacją zadań obronnych i obrony cywilnej, w szczególności: 

 ocena zagrożenia, 

 określenie zadań wynikających z przepisów stanu wojennego, 

 koordynacja i kontrola działalności: przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych działających na 

obszarze gminy 

Burmistrz oraz siły i środki 

wydzielone do dyspozycji 

Burmistrza 

 

Ograniczanie działalności edukacyjnej w drodze rozporządzenia, poprzez okresowe zawieszanie zajęć dydaktycznych w 

szkołach, - SPO-12. 

Burmistrz/Dyrektorzy szkół  

Ostrzeganie i alarmowanie ludności - SPO – 15.  GZZK 

Nadzór nad tworzeniem zastępczych miejsc szpitalnych i ich funkcjonowaniem. 
 Burmistrz/Ośrodek Zdrowia 

„VITAMED” 

Dokonywanie przeniesień personelu medycznego na potrzeby zastępczych miejsc szpitalnych. 
Ośrodek Zdrowia „VITAMED” 

 

Informowanie ludności  - SPO-14. GZZK 
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PRK- 8 

Rodzaj 

dokumentu 
PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

Data  

opracowania 
23.04.2018 

Nazwa 

dokumentu 

Procedura postępowania w przypadku zagrożenia  

bezpieczeństwa paliwowego i awarii systemów energetycznych. 
Podmiot 

opracowujący 
Urząd MiG                       

Kunów 

 

I.   Cel procedury 

Określenie zasad działania Burmistrza w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i awarii systemów energetycznych 

 

II.  Lider/ Uczestnicy procedury 
 

 Burmistrz /Urząd Miasta i Gminy, służby, straże 

 
III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury  

Występowanie zakłóceń  

w zaopatrywaniu w paliwa lub 

wystąpienie awarii systemów 

energetycznych 

 

 

Ustanie trudności  

w zaopatrywaniu  

w paliwa lub naprawa 

systemów 

energetycznych 

 

 

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  tekst jedn. z 17 maja 2008 r. Prawo energetyczne (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 755). 

 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., 

poz.209 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych  

i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 

paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2007r. Nr 52, poz. 343). 
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IV. Opis postępowania   

  
Przedsięwzięcia 

 
Wykonawcy 

Monitorowanie zagrożeń  

Monitorowanie przez GZZK symptomów braku paliw, stwarzających zagrożenie dla funkcjonowania administracji oraz 

kluczowych systemów infrastruktury krytycznej na obszarze gminy. 

 

GZZK 

Bilans i tryb uruchamiania sił i środków.  

Siły i środki poszczególnych jednostek w zależności od zaistniałego zdarzenia i jego skali. 

 

UMiG 

 

Uruchamianie działań  

I. Postępowanie w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego  

Decyzja o zorganizowaniu posiedzenia GZZK  - SPO-19.  Burmistrz 

Prowadzenie ciągłej oceny sytuacji w związku z trudnościami w zaopatrzeniu w paliwa. GZZK 

Posiedzenie GZZK (w składzie ustalonym przez Burmistrza) – SPO-20,  

 
Burmistrz 

W przypadku wprowadzenia przez Radę Ministrów, w drodze rozporządzenia, ograniczeń w zakresie obrotu paliwami lub 

ograniczeń mających na celu zmniejszenia zużycia paliw (art. 40 i 41 ustawy),  

  wdrożenie przygotowanego planu rozdziału upoważnień do zakupu paliw, 

  rozdział i wydawanie upoważnień do zakupu paliw, 

  określenie sposobu koordynacji kontroli przestrzegania ograniczeń paliwowych.  

 

 

Burmistrz/GZZK 

 

Działania GZZK podczas uruchomienia planu rozdziału paliw – procedura  - SPO-20 GZZK 

 
   II.  Postępowanie w przypadku wystąpienia awarii systemów energetycznych. 

 
 

W zależności od rozwoju sytuacji na polecenie Burmistrza zorganizowanie posiedzenia GZZK – SPO-19 

 
Burmistrz 

Po otrzymaniu informacji o awarii zbieranie danych, analizowanie i prognozowanie przebiegu zdarzenia - działania GZZK 

wg SPO-20 

 

GZZK 

Zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych w  ramach działania GZZK.   

 

Burmistrz przez GZZK 
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Przedsięwzięcia 

 
Wykonawcy 

Monitorowanie zagrożeń  

Monitorowanie przez GZZK symptomów braku paliw, stwarzających zagrożenie dla funkcjonowania administracji oraz 

kluczowych systemów infrastruktury krytycznej na obszarze gminy. 

 

GZZK 

Bilans i tryb uruchamiania sił i środków.  

Siły i środki poszczególnych jednostek w zależności od zaistniałego zdarzenia i jego skali. 

 

UMiG 

 

Uruchamianie działań  

Na podstawie decyzji Burmistrza organizowany jest punkt informacyjny dla ludności – SPO-13 

 

Burmistrz/GZZK 

  Działania Policji – SPO-22. Policja 
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4. Współdziałanie między siłami uczestniczącymi w realizacji przedsięwzięć planowanych 

na wypadek sytuacji kryzysowych.  

Odpowiedzialność za działania antyterrorystyczne na terenie kraju jest rozproszona na kilka 

resortów i instytucji. Kompetencje w tym zakresie posiadają:  

• Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencja Wywiadu,  

• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z podległymi strukturami: Policją, 

Strażą Graniczną, Biurem Ochrony Rządu,  

• Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z podległymi strukturami: Służbą Wywiadu 

Wojskowego, Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerią Wojskową,  

• Ministerstwo Spraw Zagranicznych,  

• Ministerstwo Finansów wraz z podległymi strukturami,  

• Centralne Biuro Antykorupcyjne,  

 

Reagowanie na wyzwania i zagrożenia wymaga współdziałania wielu organów, instytucji i służb,  

Zadania stałego, całodobowego monitorowania sytuacji pod kątem zagrożeń terrorystycznych             

i koordynowania bieżących działań operacyjnych realizuje Centrum Antyterrorystyczne, 

funkcjonujące w strukturach ABW.  

1.   Zadania z zakresu przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze 

terrorystycznym są realizowane we współpracy z organami administracji rządowej 

właściwymi w tych sprawach, w szczególności z Szefem Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego.  

2.   Organy administracji publicznej, posiadacze samoistni i zależni obiektów, instalacji lub 

urządzeń infrastruktury krytycznej są obowiązani niezwłocznie przekazywać Szefowi 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, będące w ich posiadaniu, informacje dotyczące 

zagrożeń o charakterze terrorystycznym dla tej infrastruktury krytycznej, w tym zagrożeń dla 

funkcjonowania systemów i sieci energetycznych, wodnokanalizacyjnych, ciepłowniczych 

oraz teleinformatycznych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, a także 

działań, które mogą prowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, mienia w znacznych 

rozmiarach, dziedzictwa narodowego lub środowiska.  

3.   Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w przypadku podjęcia informacji o możliwości 

wystąpienia sytuacji kryzysowej będącej skutkiem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, 

zagrażającego infrastrukturze krytycznej, życiu lub zdrowiu ludzi, mieniu w znacznych 

rozmiarach, dziedzictwu narodowemu lub środowisku, może udzielać zaleceń organom  
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i podmiotom zagrożonym tymi działaniami oraz przekazywać im niezbędne informacje 

służące przeciwdziałaniu zagrożeniom. 

4.   Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o podjętych działaniach, o których mowa   

w   ust. 3, informuje dyrektora Centrum.  
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III. Załączniki funkcjonalne Planu głównego 

1. Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych, 

rozumiane jako procedury działania gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  

Procedura 1 

Lokalne podtopienia, wezbrania wód 
 

 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

 Art. 19.  [Zadania burmistrza w sprawach zarządzania kryzysowego]  

1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest burmistrz.  

4. Organem pomocniczym burmistrza w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół zarządzania 

kryzysowego powoływany przez burmistrza, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy zwany dalej „zespołem gminnym”, 

6. W skład zespołu gminnego, którego pracami kieruje burmistrz wchodzą osoby powołane spośród osób zatrudnionych w urzędzie gminy, 

gminnych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach pomocniczych; pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowanych 

przez przełożonych do wykonywania zadań w tym zespole na wniosek burmistrza; przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych. 

7. W skład zespołu gminnego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez burmistrza.  

Czynności podejmowane przez Burmistrza: 

1. Monitorowanie sytuacji. 

2. Przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń , ogłaszanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego. 

3. Bieżąca wymiana informacji z  PCZK i WCZK. 

4. Koordynacja i realizacja zadań ujętych Gminnym Planie  Zarządzania Kryzysowego. 

5. Organizacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów zagrożonych. 

6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 
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7. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

8. Powoływanie komisji określającej zakres i wysokość szkód. 

Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego: 

1. Przygotowanie materiałów wstępnych do pracy GZZK. 

2. Zawiadomienie członków GZZK zgodnie z wytycznymi Przewodniczącego zespołu. 

3. Zapewnienie obsługi prac GZZK. 

4. Sporządzenie protokołu z posiedzeń zespołu. 

5. Przygotowanie działania stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego: 

1. Monitoring zagrożenia. 

2. Weryfikacja zebranych informacji i kontrola obiegu zgodnie z procedurą, w tym nawiązanie bezpośredniej współpracy z PCZK oraz WCZK. 

3. Monitoring podjętych działań w oparciu o procedurę. 

4. Bieżąca ocena rozwoju sytuacji kryzysowej. 

5. W przypadku wskazania na niekorzystny rozwój sytuacji kryzysowej, poinformowanie osób funkcyjnych wyższego szczebla. 

6. Bieżące informowanie burmistrza. 

Zadania Uprawnienia wynikające z przepisów prawa Podstawa prawna 

BURMISTRZ 

Zwołanie posiedzenia GZZK. Art. 19 ust. 4. Burmistrz wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy 

Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego powołanego przez Burmistrza, który 

określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy. 

Art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 

kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., 

poz.209 z późn. zm.) 

Przekazywanie komunikatów              

i ostrzeżeń. 

Art. 19 ust. 5 w związku z art. 14 ust. 8 pkt. 3. Do zadań zespołu gminnego należy w 

szczególności: 

Art.19 ust. 5  ustawy z dnia 26 

kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
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Zadania Uprawnienia wynikające z przepisów prawa Podstawa prawna 

-przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniem 

powodziowym, wprowadzanie stanów pogotowia i alarmu powodziowego na 

zagrożonych obszarach gminy 

kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., 

poz.209 z późn. zm.) 

Bieżąca wymiana informacji            

z  PCZK i WCZK. 

Art. 20 ust. 1 pkt. 2 Do zadań GZZK  należy współdziałanie z centrami zarządzania 

kryzysowego organów administracji publicznej. 

Art. 20 ust. 1 pkt. 2  ustawy z dnia 26 

kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., 

poz.209 z późn. zm.) 

 BURMISTRZ  

Ewakuacja ludności z terenów 

zagrożonych. 

 

 

Art. 31b  Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa 

dla życia ludzi lub dla mienia, burmistrz może zarządzić ewakuację z obszarów 

bezpośrednio zagrożonych. 

Ustawa o samorządzie gminnym z 

dnia 8 marca 1990 r.  (Dz. U. 2001 Nr 

142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Organizacja i koordynacja działań 

w zakresie pomocy społecznej na 

szczeblu gminy. 

Art. 2 ust. 2  Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej                          

i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa,   

z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi 

oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

Art. 2 ust. 2  Ustawy o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1769, z późn. zm.) 

P P I S 

Monitorowanie sytuacji 

epidemicznej. 

 

Prowadzenie dochodzeń 

epidemicznych. 

 

Wprowadzanie działań 

przeciwepidemicznych na 

podstawie danych z monitoringu 

sytuacji epidemicznej w rejonie 

powodziowym. 

Inspektor sanitarny wprowadza działania przeciwepidemiczne określone  w ustawie  

o chorobach zakaźnych i zakażeniach ustawy na podstawie dokonanej oceny sytuacji 

epidemicznej w rejonie powodzi i wśród grup podwyższonego ryzyka. 

Ustawa z dn. 5 grudnia 2008r.  

O zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz. U z 2018 r., poz. 151) 

  PSP 

Koordynacja działań ratowniczych 

na szczeblu  gminnym 

Analiza sił i środków ratowniczych 

Art. 13. 4. Do zadań komendanta  powiatowego  Państwowej Straży Pożarnej należy:  

1) Kierowanie Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej:  

2) Kierowanie Komendą Powiatową (Miejską) Państwowej Straży Pożarnej, 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  

o Państwowej Straży Pożarnej Dz. U.  

z 2017 r.,  poz.1204 z późn. zm.); 
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Zadania Uprawnienia wynikające z przepisów prawa Podstawa prawna 

dostępnych   w KSRG (PSP, OSP, 

inne podmioty włączone do KSRG),  

Wnioskowanie do KW PSP                

o uruchomienie w razie potrzeby 

rezerwowych sił i środków, 

Wymiana informacji z PCZK            

i WCZK . 

3) Organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych, 

4) Organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo gaśniczego, 

5) Dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania, 

6) Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej. 

PINB 

 1. Nadzoruje prowadzenie działań w sytuacjach kryzysowych, które zaistniały  

w: rejonach zabudowanych, obiektach hydrotechnicznych i towarzyszących, na 

drogach publicznych (głównie na mostach i wiaduktach), itp.;  

2. Powołuje komisję do ustalenia przyczyny i okoliczności katastrof budowlanych oraz 

określenia zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa 

ludzi i mienia; 

3 .Wydaje decyzje określające zakres i termin wykonania niezbędnych robót  w celu 

uporządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu budowlanego do czasu 

wykonania robót  doprowadzających obiekt do właściwego stanu. 

 

POLICJA 

Zabezpieczanie miejsca zdarzenia w 

tym ochrona pozostawionego 

mienia, izolowanie terenów akcji 

ratowniczej; 

Konwojowanie sił i środków 

ratowniczych i pomocy 

humanitarnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieżące monitorowanie, w tym gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji 

dotyczących stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz koordynowanie 

prowadzonych działań Policji o zasięgu gminnym. 

Kierowanie do działań w trybie alarmowym dostępnych sił i środków Policji. 

Zarządzenie Nr 36 Komendanta 

Głównego Policji z dnia 14 

listopada 2017 r. w sprawie zadań 

realizowanych w sytuacjach 

kryzysowych 
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Zadania Uprawnienia wynikające z przepisów prawa Podstawa prawna 

 

ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 

1. Zarządza i kieruje działaniami 

związanymi z wykorzystaniem 

zasobów Świętokrzyskiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w 

zakresie ochrony przed powodzią; 

2. Nadzoruje utrzymanie 

magazynów przeciwpowodziowych 

i   ich wyposażenia w należytym 

stanie techniczno-eksploatacyjnym; 

3. Odpowiada za stan techniczno-

eksploatacyjny wałów 

przeciwpowodziowych będących w 

gestii zarządu; 

4. Odpowiada za konserwację i stan 

urządzeń ochrony przed powodzią 

(zbiorników, urządzeń piętrzących) 

znajdujących się w administracji 

zarządu. 

1. Zarządza i kieruje działaniami związanymi z wykorzystaniem zasobów 

Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w zakresie ochrony przed 

powodzią; 

2. Nadzoruje utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych i ich wyposażenia w 

należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym; 

3. Odpowiada za stan techniczno-eksploatacyjny wałów przeciwpowodziowych 

będących w gestii zarządu; 

4. Odpowiada za konserwację i stan urządzeń ochrony przed powodzią (zbiorników, 

urządzeń piętrzących) znajdujących się w administracji zarządu. 

Statut ŚZMiUW 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE  

 Art. 16 a ust.1 Jednostki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt. 1a–

5 i 8, tworzy się jako jednostki umundurowane i wyposażone w specjalistyczny sprzęt, 

przeznaczone do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi 

zagrożeniami. 

Art. 16 a ust.1 Ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 620). 
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Procedura 2 

Huragany 

 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

 Art. 19.  [Zadania burmistrza w sprawach zarządzania kryzysowego]  

1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest burmistrz.  

4. Organem pomocniczym burmistrza w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół zarządzania 

kryzysowego powoływany przez burmistrza, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy zwany dalej „zespołem gminnym”, 

6. W skład zespołu gminnego, którego pracami kieruje burmistrz wchodzą osoby powołane spośród osób zatrudnionych w urzędzie gminy, 

gminnych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach pomocniczych; pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowanych 

przez przełożonych do wykonywania zadań w tym zespole na wniosek burmistrza; przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych. 

7. W skład zespołu gminnego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez burmistrza.  

 

Czynności podejmowane przez Burmistrza: 

1. Monitorowanie sytuacji. 

2. Przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń , ogłaszanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego. 

3. Bieżąca wymiana informacji z  PCZK i WCZK, 

4. Koordynacja i realizacja zadań ujętych Gminnym Planie  Zarządzania Kryzysowego. 

5. Organizacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów zagrożonych. 

6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

7. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

8. Powoływanie komisji określającej zakres i wysokość szkód. 

Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego: 

1. Przygotowanie materiałów wstępnych do pracy GZZK. 
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2. Zawiadomienie członków GZZK zgodnie z wytycznymi Przewodniczącego zespołu. 

3. Zapewnienie obsługi prac GZZK. 

4. Sporządzenie protokołu z posiedzeń zespołu. 

5. Przygotowanie działania stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego: 

1. Monitoring zagrożenia. 

2. Weryfikacja zebranych informacji i kontrola obiegu zgodnie z procedurą, w tym nawiązanie bezpośredniej współpracy z PCZK oraz WCZK. 

3. Monitoring podjętych działań w oparciu o procedurę. 

4. Bieżąca ocena rozwoju sytuacji kryzysowej. 

5. W przypadku wskazania na niekorzystny rozwój sytuacji kryzysowej, poinformowanie osób funkcyjnych wyższego szczebla. 

6. Bieżące informowanie burmistrza. 

 

Zadania Uprawnienia wynikające z przepisów prawa Podstawa prawna 

BURMISTRZ 

Zwołanie posiedzenia GZZK. Art. 19 ust. 4. Burmistrz wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy 

Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego powołanego przez Burmistrza, który 

określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy. 

Art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 

kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., 

poz.209 z późn. zm.) 

Przekazywanie komunikatów               

i ostrzeżeń. 

Art. 19 ust. 5 w związku z art. 14 ust. 8 pkt. 3. Do zadań zespołu gminnego należy w 

szczególności: 

-przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniem 

powodziowym, wprowadzanie stanów pogotowia i alarmu powodziowego na 

zagrożonych obszarach gminy. 

Art.19 ust. 5  ustawy z dnia 26 

kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., 

poz.209 z późn. zm.) 

Bieżąca wymiana informacji               

z  PCZK i WCZK. 

Art. 20 ust. 1 pkt. 2 Do zadań GZZK  należy współdziałanie z centrami zarządzania 

kryzysowego organów administracji publicznej. 

Art. 20 ust. 1 pkt. 2  ustawy z dnia 

26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., 
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Zadania Uprawnienia wynikające z przepisów prawa Podstawa prawna 

poz.209 z późn. zm.) 

Ewakuacja ludności z terenów 

zagrożonych. 

 

Art. 31b  Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa 

dla życia ludzi lub dla mienia, burmistrz może zarządzić ewakuację z obszarów 

bezpośrednio zagrożonych. 

Ustawa o samorządzie gminnym  

z dnia 8 marca 1990 r.  (Dz. U. 

2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. 

zm.) 

   PSP 

Działania interwencyjne jednostek 

ratowniczych na szczeblu gminnym 

w tym działania ratownicze, 

ewakuacja ludności, 

Organizacja terenu działań                 

i miejsc stacjonowania sił 

ratowniczych. 

 

6. Do zadań komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej 

należy: 

4) Dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania; 

§24. 1. Kierowanie interwencyjne, o którym mowa w §22 ust. 1 pkt 1, polega   

w szczególności na:  

4) ustaleniu sposobów i metod ewakuacji poszkodowanych lub zagrożonych,  

5) wyznaczeniu i wydzieleniu strefy bezpośrednich działań ratowniczych,  

6) planowaniu rozmieszczenia sprzętu ratowniczego na terenie działań ratowniczych,  

11) organizowaniu kierowania sekcjami i plutonami w strefie bezpośrednich działań 

ratowniczych. 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  

o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. 

U. z 2017 r., poz.1204 z późn. zm.); 

Rozporządzenie Ministra SWiA                

z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie 

szczegółowych zasad organizacji 

krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego (Dz. U. Nr 46, poz. 

239) 

POLICJA 

Zabezpieczanie miejsca zdarzenia  

w tym ochrona pozostawionego 

mienia, izolowanie terenów akcji 

ratowniczej; 

Konwojowanie sił i środków 

ratowniczych i pomocy 

humanitarnej; 

Bieżące monitorowanie, w tym gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji 

dotyczących stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz koordynowanie 

prowadzonych działań Policji o zasięgu  wojewódzkim. Kierowanie do działań  

w trybie alarmowym dostępnych sił i środków Policji;  

Zarządzenie Nr 36 Komendanta 

Głównego Policji z dnia 14 

listopada 2017 r. w sprawie zadań 

realizowanych w sytuacjach 

kryzysowych  

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

 Art. 16 a ust.1 Jednostki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt. 

1a–5 i 8, tworzy się jako jednostki umundurowane i wyposażone w specjalistyczny 

sprzęt, przeznaczone do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi 

miejscowymi zagrożeniami. 

Art. 16 a ust.1 Ustawy z dnia z dnia 

24 sierpnia 1991 r. 

o ochronie przeciwpożarowej (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 620) 
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Procedura 3 

Pożary 

 

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

 Art. 19.  [Zadania burmistrza w sprawach zarządzania kryzysowego]  

1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest burmistrz.  

4. Organem pomocniczym burmistrza w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół zarządzania 

kryzysowego powoływany przez burmistrza, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy zwany dalej „zespołem gminnym”, 

6. W skład zespołu gminnego, którego pracami kieruje burmistrz wchodzą osoby powołane spośród osób zatrudnionych w urzędzie gminy, 

gminnych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach pomocniczych; pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowanych 

przez przełożonych do wykonywania zadań w tym zespole na wniosek burmistrza; przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych. 

7. W skład zespołu gminnego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez burmistrza.  

 

Czynności podejmowane przez Burmistrza: 

1. Monitorowanie sytuacji. 

2. Przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń , ogłaszanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego. 

3. Bieżąca wymiana informacji z  PCZK i WCZK. 

4. Koordynacja i realizacja zadań ujętych Gminnym Planie  Zarządzania Kryzysowego. 

5. Organizacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów zagrożonych. 

6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

7. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

8. Powoływanie komisji określającej zakres i wysokość szkód. 
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Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego: 

1. Przygotowanie materiałów wstępnych do pracy GZZK. 

2. Zawiadomienie członków GZZK zgodnie z wytycznymi Przewodniczącego zespołu. 

3. Zapewnienie obsługi prac GZZK. 

4. Sporządzenie protokołu z posiedzeń zespołu. 

5. Przygotowanie działania stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego: 

1. Monitoring zagrożenia. 

2. Weryfikacja zebranych informacji i kontrola obiegu zgodnie z procedurą, w tym nawiązanie bezpośredniej współpracy z PCZK oraz WCZK. 

3. Monitoring podjętych działań w oparciu o procedurę. 

4. Bieżąca ocena rozwoju sytuacji kryzysowej. 

5. W przypadku wskazania na niekorzystny rozwój sytuacji kryzysowej, poinformowanie osób funkcyjnych wyższego szczebla. 

6. Bieżące informowanie burmistrza. 

 

Zadania Uprawnienia wynikające z przepisów prawa Podstawa prawna 

BURMISTRZ 

Uruchomienie GZZK 

 

Koordynacja i realizacja  działań  

w ramach realizacji przedsięwzięć 

zawartych w Planie Zarządzania 

Kryzysowego 

Art. 19 

 1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest 

burmistrz.  

2. Do zadań burmistrza w sprawach zarządzania kryzysowego należy: 

1) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków 

zagrożeń na terenie gminy; 

4) Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania 

Gminy, 

Art. 19 Ustawy z dnia 26 kwietnia 

2007 r. o zarządzaniu  kryzysowym. 

(Dz. U. z 2017 r., poz.209 z późn. 

zm.) 
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Zadania Uprawnienia wynikające z przepisów prawa Podstawa prawna 

3. Zadania, o których mowa w ust. 2, burmistrz  wykonuje przy pomocy komórki 

organizacyjnej urzędu gminy właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego. 

4. Organem pomocniczym burmistrza  w zapewnieniu wykonywania zadań 

zarządzania kryzysowego jest gminny  zespół zarządzania kryzysowego, powoływany 

przez burmistrza, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy. 

 

 

 

 

 

Przekazywanie komunikatów  

i ostrzeżeń. 

Art. 19 ust. 5 w związku z art. 14 ust. 8 pkt. 3. Do zadań zespołu gminnego należy w 

szczególności: 

-przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniem 

powodziowym, wprowadzanie stanów pogotowia i alarmu powodziowego na 

zagrożonych obszarach gminy. 

Art.19 ust. 5  ustawy z dnia 26 

kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., 

poz.209 z późn. zm.) 

 

Bieżąca wymiana informacji               

z  PCZK i WCZK. 

Art. 20 ust. 1 pkt. 2 Do zadań GZZK  należy współdziałanie z centrami zarządzania 

kryzysowego organów administracji publicznej. 

Art. 20 ust. 1 pkt. 2  ustawy z dnia 

26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., 

poz.209 z późn. zm.) 

 

  PSP 

Działania interwencyjne jednostek 

ratowniczych na szczeblu gminnym 

w tym działania ratownicze, 

ewakuacja ludności, 

Organizacja terenu działań                 

i miejsc stacjonowania sił 

ratowniczych. 

 

Art. 13.4. Do zadań komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży 

Pożarnej należy: 

4) Dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania; 

§24. 1. Kierowanie interwencyjne, o którym mowa w §22 ust. 1 pkt 1, polega                 

w szczególności na:  

4) Ustaleniu sposobów i metod ewakuacji poszkodowanych lub zagrożonych,  

5) Wyznaczeniu i wydzieleniu strefy bezpośrednich działań ratowniczych,  

6) Planowaniu rozmieszczenia sprzętu ratowniczego na terenie działań ratowniczych,  

11) Organizowaniu kierowania sekcjami i plutonami w strefie bezpośrednich działań 

ratowniczych. 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  

o Państwowej Straży Pożarnej 

Pożarnej (Dz. U. z 2017 r., poz.1204 

z późn. zm.); 

Rozporządzenie Ministra SWiA z 

dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie 

szczegółowych zasad organizacji 

krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego (Dz. U. Nr 46, poz. 239) 

POLICJA 

Zabezpieczanie miejsca zdarzenia 

w tym ochrona pozostawionego 

mienia, izolowanie terenów akcji 

ratowniczej 

 

Konwojowanie sił i środków 

1. Nawiązać współpracę i wymianę informacji z organem administracji publicznej  

i innymi instytucjami właściwymi do walki z pożarami, wchodzącymi w skład 

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 

2. Działania Policji wokół terenów objętych pożarem polegają m.in. na: 

- alarmowaniu ludności o występującym niebezpieczeństwie, 

- monitorowaniu terenów zagrożonych pożarem, 

Zarządzenie Nr 36 Komendanta 

Głównego Policji z dnia 14 listopada 

2017 r. w sprawie zadań 

realizowanych w sytuacjach 

kryzysowych  
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Zadania Uprawnienia wynikające z przepisów prawa Podstawa prawna 

ratowniczych i pomocy 

humanitarnej 

 

Uruchomienie zespołów lotniczych 

(monitoring obszarów zagrożonych 

alarmowanie i ewakuacja ludności). 

 

Bieżąca wymiana informacji                  

z  PCZK i WCZK 

- zapewnieniu utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

- zapewnieniu pomocy w ewakuacji osobom w podeszłym wieku, poszkodowanym      

i chorym, 

- zabezpieczeniu mienia ewakuowanej ludności w punktach jego składowania m.in. 

poprzez zorganizowanie patroli zapobiegających kradzieżom, 

- zlokalizowaniu miejsc newralgicznych na drogach i ich zabezpieczeniu, 

- zorganizowaniu objazdów miejsc i rejonów występowania pożarów                              

i zagrożonych pożarami, 

3. Współdziałanie z podmiotami poza policyjnymi 

1) Z zespołami reagowania kryzysowego organów administracji publicznej: 

- wymiana informacji o istniejących i przewidywanych zagrożeniach, 

- uzgadnianie zadań w sytuacji prowadzenia ewakuacji ludności, zwierząt  i mienia 

(drogi ewakuacji, punkty zbiórek, miejsca rozmieszczenia ewakuowanej ludności  

i mienia, miejsca rozmieszczenia punktów pomocy humanitarnej), 

2) Z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej: 

- uzgadnianie organizacji ruchu drogowego w rejonie prowadzenia działań 

ratowniczych, w tym dróg dojazdu sił ratowniczych, dróg ewakuacji ludzi i mienia, 

- ustalanie stref zagrożonych i zabezpieczenie ich przed dostępem osób 

nieupoważnionych. 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

 Art. 16 a ust.1 Jednostki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt. 

1a–5 i 8, tworzy się jako jednostki umundurowane i wyposażone w specjalistyczny 

sprzęt, przeznaczone do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi 

miejscowymi zagrożeniami. 

Art. 16 a ust.1 Ustawy z dnia z dnia 

24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 

r., poz. 620). 
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Procedura 4 

Burze śnieżne/zamiecie i zawieje 
 

 

 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

 Art. 19.  [Zadania burmistrza w sprawach zarządzania kryzysowego]  

1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest burmistrz.  

4. Organem pomocniczym burmistrza w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół zarządzania 

kryzysowego powoływany przez burmistrza, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy zwany dalej „zespołem gminnym”, 

6. W skład zespołu gminnego, którego pracami kieruje burmistrz wchodzą osoby powołane spośród osób zatrudnionych w urzędzie gminy, 

gminnych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach pomocniczych; pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowanych 

przez przełożonych do wykonywania zadań w tym zespole na wniosek burmistrza; przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych. 

7. W skład zespołu gminnego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez burmistrza.  

 

Czynności podejmowane przez Burmistrza: 

1. Monitorowanie sytuacji. 

2. Przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń , ogłaszanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego. 

3. Bieżąca wymiana informacji z  PCZK i WCZK. 

4. Koordynacja i realizacja zadań ujętych Gminnym Planie  Zarządzania Kryzysowego. 

5. Organizacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów zagrożonych. 

6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

7. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

8. Powoływanie komisji określającej zakres i wysokość szkód. 
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Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego: 

1. Przygotowanie materiałów wstępnych do pracy GZZK. 

2. Zawiadomienie członków GZZK zgodnie z wytycznymi Przewodniczącego zespołu. 

3. Zapewnienie obsługi prac GZZK. 

4. Sporządzenie protokołu z posiedzeń zespołu. 

5. Przygotowanie działania stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, pracownicy referatu Budownictwo, Inwestycje, Drogownictwo i Rolnictwo: 

1. Monitoring zagrożenia. 

2. Weryfikacja zebranych informacji i kontrola obiegu zgodnie z procedurą, w tym nawiązanie bezpośredniej współpracy z PCZK oraz WCZK. 

3. Monitoring podjętych działań w oparciu o procedurę. 

4. Bieżąca ocena rozwoju sytuacji kryzysowej. 

5. W przypadku wskazania na niekorzystny rozwój sytuacji kryzysowej, poinformowanie osób funkcyjnych wyższego szczebla. 

6. Bieżące informowanie burmistrza. 

 

Zadania Uprawnienia wynikające z przepisów prawa Podstawa prawna 

BURMISTRZ 

Zwołanie posiedzenia GZZK. Art. 19 ust. 4. Burmistrz wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy 

Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego powołanego przez Burmistrza, który 

określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy. 

 

Art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 

kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., poz.209 

z późn. zm.) 

Przekazywanie komunikatów                

i ostrzeżeń. 

Art. 19 ust. 5 w związku z art. 14 ust. 8 pkt. 3. Do zadań zespołu gminnego należy w 

szczególności: 

-przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniem 

powodziowym, wprowadzanie stanów pogotowia i alarmu powodziowego na 

zagrożonych obszarach gminy. 

Art.19 ust. 5  ustawy z dnia 26 

kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., poz.209 

z późn. zm.) 

Bieżąca wymiana informacji              Art. 20 ust. 1 pkt. 2 Do zadań GZZK  należy współdziałanie z centrami zarządzania Art. 20 ust. 1 pkt. 2  ustawy z dnia 26 
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Zadania Uprawnienia wynikające z przepisów prawa Podstawa prawna 

z PCZK i WCZK. kryzysowego organów administracji publicznej. kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., poz.209 

z późn. zm.) 

  PSP 

Działania interwencyjne jednostek 

ratowniczych na szczeblu 

gminnym  w tym działania 

ratownicze, ewakuacja ludności, 

Organizacja terenu działań                     

i miejsc stacjonowania sił 

ratowniczych. 

 

Art. 13.4. Do zadań komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży 

Pożarnej należy: 

4) dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania; 

§24. 1. Kierowanie interwencyjne, o którym mowa w §22 ust. 1 pkt 1, polega               

w szczególności na:  

4) ustaleniu sposobów i metod ewakuacji poszkodowanych lub zagrożonych,  

5) wyznaczeniu i wydzieleniu strefy bezpośrednich działań ratowniczych,  

6) planowaniu rozmieszczenia sprzętu ratowniczego na terenie działań ratowniczych,  

11) organizowaniu kierowania sekcjami i plutonami w strefie bezpośrednich działań 

ratowniczych. 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 

Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U.  

z 2017 r., poz.1204 z późn. zm.); 

 

Rozporządzenie Ministra SWiA           

z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie 

szczegółowych zasad organizacji 

krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego (Dz. U. Nr 46, poz.239). 

  POLICJA 

Zabezpieczanie miejsca zdarzenia, 

w tym ochrona pozostawionego 

mienia, izolowanie terenów akcji 

ratowniczej; 

Konwojowanie sił i środków 

ratowniczych i pomocy humanit. 

Bieżące monitorowanie, w tym gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji 

dotyczących stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz koordynowanie 

prowadzonych działań Policji o zasięgu gminnym. 

Kierowanie do działań w trybie alarmowym dostępnych sił i środków Policji. 

Zarządzenie Nr 36 Komendanta 

Głównego Policji z dnia 14 

listopada 2017 r. w sprawie zadań 

realizowanych w sytuacjach 

kryzysowych 

 ZARZĄDCY DRÓG 

- zabezpieczenie szlaków 

komunikacyjnych przed 

zaspami, stawianie płotów 

ochronnych 

- przygotowanie sprzętu 

technicznego do odśnieżania 

- przywracanie przejezdności 

dróg. 

- wprowadzanie ograniczeń 

lub zamykanie dróg i 

Art. 20.  [Zadania zarządcy]  

 Do zarządcy drogi należy w szczególności:  

- opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie 

o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego;  

- opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, 

utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;  

-  pełnienie funkcji inwestora;  

- utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, 

urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;  

Ustawa o drogach publicznych 

z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U.   

z 2017 r., poz. 2222)  
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Zadania Uprawnienia wynikające z przepisów prawa Podstawa prawna 

drogowych obiektów 

inżynierskich dla ruchu oraz 

wyznaczanie objazdów drogami 

różnej kategorii, gdy występuje 

bezpośrednie zagrożenie  

 

 

bezpieczeństwa  

- likwidacja szkód w 

infrastrukturze komunalnej 

(roboty budowlano-remontowe 

dróg) 

 

- realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;  

- przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie 

innych zadań na rzecz obronności kraju;  

- koordynacja robót w pasie drogowym;  

- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat 

i kar pieniężnych; 

- prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz 

udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;  

- sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu 

Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;  

- przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich 

oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan 

bezpieczeństwa ruchu drogowego;  

-wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych                                         

i zabezpieczających;  

- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;  

-  przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub 

powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;  

- wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich 

dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje 

bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;  

- dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;  

-  utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;  

- nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi 

w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;  

- nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 17 na potrzeby zarządzania 

drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa;  

- zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat,  o których 

mowa w art. 39 ust. 7.  

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

 Art. 16 a ust.1 Jednostki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt. 1a–

5 i 8, tworzy się jako jednostki umundurowane i wyposażone w specjalistyczny sprzęt, 

przeznaczone do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi 

zagrożeniami. 

Art. 16 a ust.1 Ustawy z dnia z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 620) 
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Procedura 5 

Susza 
 

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

 Art. 19.  [Zadania burmistrza w sprawach zarządzania kryzysowego]  

1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest burmistrz.  

4. Organem pomocniczym burmistrza w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół zarządzania 

kryzysowego powoływany przez burmistrza, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy zwany dalej „zespołem gminnym”, 

6. W skład zespołu gminnego, którego pracami kieruje burmistrz wchodzą osoby powołane spośród osób zatrudnionych w urzędzie gminy, 

gminnych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach pomocniczych; pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowanych 

przez przełożonych do wykonywania zadań w tym zespole na wniosek burmistrza; przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych. 

7. W skład zespołu gminnego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez burmistrza.  

 

Czynności podejmowane przez Burmistrza: 

1. Monitorowanie sytuacji. 

2. Przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń , ogłaszanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego. 

3. Bieżąca wymiana informacji z  PCZK i WCZK. 

4. Koordynacja i realizacja zadań ujętych Gminnym Planie  Zarządzania Kryzysowego. 

5. Organizacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów zagrożonych. 

6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

7. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

8. Powoływanie komisji określającej zakres i wysokość szkód. 
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Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego: 

1. Przygotowanie materiałów wstępnych do pracy GZZK. 

2. Zawiadomienie członków GZZK zgodnie z wytycznymi Przewodniczącego zespołu. 

3. Zapewnienie obsługi prac GZZK. 

4. Sporządzenie protokołu z posiedzeń zespołu. 

5. Przygotowanie działania stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego: 

1. Monitoring zagrożenia. 

2. Weryfikacja zebranych informacji i kontrola obiegu zgodnie z procedurą, w tym nawiązanie bezpośredniej współpracy z PCZK oraz WCZK. 

3. Monitoring podjętych działań w oparciu o procedurę. 

4. Bieżąca ocena rozwoju sytuacji kryzysowej. 

5. W przypadku wskazania na niekorzystny rozwój sytuacji kryzysowej, poinformowanie osób funkcyjnych wyższego szczebla. 

6. Bieżące informowanie burmistrza. 

 
 

Zadania Uprawnienia wynikające z przepisów prawa Podstawa prawna 

BURMISTRZ 

Zwołanie posiedzenia GZZK. Art. 19 ust. 4. Burmistrz wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy 

Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego powołanego przez Burmistrza, który 

określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy. 

 

Art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 

kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., 

poz.209 z późn. zm.) 

Przekazywanie komunikatów                

i ostrzeżeń. 

Art. 19 ust. 5 w związku z art. 14 ust. 8 pkt. 3. Do zadań zespołu gminnego należy  

w szczególności: 

-przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniem 

powodziowym, wprowadzanie stanów pogotowia i alarmu powodziowego na 

zagrożonych obszarach gminy. 

Art.19 ust. 5  ustawy z dnia 26 

kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., 

poz.209 z późn. zm.) 
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Bieżąca wymiana informacji                 

z PCZK i WCZK. 

Art. 20 ust. 1 pkt. 2 Do zadań GZZK  należy współdziałanie z centrami zarządzania 

kryzysowego organów administracji publicznej. 

Art. 20 ust. 1 pkt. 2  ustawy z dnia 

26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., 

poz.209 z późn. zm.) 

RZGW 

Wprowadzenie czasowego 

ograniczenia w korzystaniu z wód 

(w przypadku stanu klęski) 

Art. 88 ust. 1 W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej w celu 

zapobieżenia skutkom powodzi lub suszy dyrektor regionalnego zarządu gospodarki 

wodnej może wprowadzić, w drodze rozporządzenia, czasowe ograniczenia w 

korzystaniu z wód, w szczególności w zakresie poboru wody lub wprowadzania 

ścieków do wód albo ziemi oraz zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach 

retencyjnych 

Art.. 88 ust. 1 ustawy z dnia 18 

lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.  

z 2017 r., 1566 z późn. zm.) 
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Procedura 6 

Poważne awarie/skażenia chemiczne gleby 

  

 

 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

 Art. 19.  [Zadania burmistrza w sprawach zarządzania kryzysowego]  

1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest burmistrz.  

4. Organem pomocniczym burmistrza w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół zarządzania 

kryzysowego powoływany przez burmistrza, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy zwany dalej „zespołem gminnym”, 

6. W skład zespołu gminnego, którego pracami kieruje burmistrz wchodzą osoby powołane spośród osób zatrudnionych w urzędzie gminy, 

gminnych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach pomocniczych; pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowanych 

przez przełożonych do wykonywania zadań w tym zespole na wniosek burmistrza; przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych. 

7. W skład zespołu gminnego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez burmistrza.  

 

Czynności podejmowane przez Burmistrza: 

1. Monitorowanie sytuacji. 

2. Przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń , ogłaszanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego. 

3. Bieżąca wymiana informacji z  PCZK i WCZK. 

4. Koordynacja i realizacja zadań ujętych Gminnym Planie  Zarządzania Kryzysowego. 

5. Organizacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów zagrożonych. 

6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

7. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

8. Powoływanie komisji określającej zakres i wysokość szkód. 
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Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego: 

1. Przygotowanie materiałów wstępnych do pracy GZZK. 

2. Zawiadomienie członków GZZK zgodnie z wytycznymi Przewodniczącego zespołu. 

3. Zapewnienie obsługi prac GZZK. 

4. Sporządzenie protokołu z posiedzeń zespołu. 

5. Przygotowanie działania stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego: 

1. Monitoring zagrożenia. 

2. Weryfikacja zebranych informacji i kontrola obiegu zgodnie z procedurą, w tym nawiązanie bezpośredniej współpracy z PCZK oraz WCZK. 

3. Monitoring podjętych działań w oparciu o procedurę. 

4. Bieżąca ocena rozwoju sytuacji kryzysowej. 

5. W przypadku wskazania na niekorzystny rozwój sytuacji kryzysowej, poinformowanie osób funkcyjnych wyższego szczebla. 

6. Bieżące informowanie burmistrza. 

 

 

Zadania Uprawnienia wynikające z przepisów prawa Podstawa prawna 

BURMISTRZ 

Koordynacja działań 

prowadzonych w ramach 

Gminnego Planu Zarządzania 

Kryzysowego. 

Art. 19 

1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest 

burmistrz. 

2. Do zadań burmistrza  w sprawach zarządzania kryzysowego należy: .  

1) Kierowanie,  monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków 

zagrożeń na terenie gminy; 

4) Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z   planu operacyjnego funkcjonowania 

gminy;. 

5) Przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym. 

Art. 19 Ustawy z dnia 26 kwietnia 

2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

(Dz. U. z 2017 r., poz.209 z późn. 

zm.) 
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Zadania Uprawnienia wynikające z przepisów prawa Podstawa prawna 

3.  Zadania, o których mowa w ust. 2, burmistrz wykonuje przy pomocy komórki 

organizacyjnej urzędu gminy właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego. 

7. Organem pomocniczym burmistrza  w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania 

kryzysowego jest gminny zespół zarządzania kryzysowego, powoływany przez 

burmistrza, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy. 

 
Zwołanie posiedzenia GZZK. Art. 19 ust. 4. Burmistrz wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy 

Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego powołanego przez Burmistrza, który 

określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy. 

 

Art. 19  ust. 4 Ustawy z dnia 26 

kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., 

poz.209 z późn. zm.) 

Przekazywanie komunikatów                

i ostrzeżeń. 

Art. 19 ust. 5 w związku z art. 14 ust. 8 pkt. 3. Do zadań zespołu gminnego należy w 

szczególności: 

-przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniem 

powodziowym, wprowadzanie stanów pogotowia i alarmu powodziowego na 

zagrożonych obszarach gminy. 

Art.19 ust. 5  ustawy z dnia 26 

kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., 

poz.209 z późn. zm.) 

Bieżąca wymiana informacji                 

z PCZK i WCZK. 

Art. 20 ust. 1 pkt. 2 Do zadań GZZK  należy współdziałanie z centrami zarządzania 

kryzysowego organów administracji publicznej. 

 

Art. 20 ust. 1 pkt. 2  ustawy z dnia 

26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., 

poz.209 z późn. zm.) 
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PSP 

- Podejmowanie działań 

interwencyjnych na szczeblu  

gminnym  w przypadku 

zagrożenia pożarowego lub 

skażenia niebezpiecznymi 

środkami chemicznymi. 

- Obowiązek kontrolowania                  

i nadzoru zakładów 

stwarzających zagrożenie 

wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej 

- Nadzór nad przewozem 

drogowym towarów 

niebezpiecznych 

 Art. 1 Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu 

ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową 

lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez: 

1) Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub 

innego miejscowego zagrożenia, 

2) Zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia, 

3)Prowadzenie działań ratowniczych. 

Art. 1 ust. 2 Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy: 

1) Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń; 

2) Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk 

żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń; 

3) Wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie 

klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze. 

Ustawa z dn. 24 sierpnia1991r. o 

ochronie  przeciwpożarowej (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 620) 

Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r.  

 o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. 

U. z 2017 r., poz.1204 z późn. zm.) 

 prawo ochrony środowiska ( Dz. 

U. z 2017 r. ,poz. 1999). 

 o przewozie drogowym towarów 

niebezpiecznych  z  dnia 28 

października 2002 r. (Dz. U.   

z 2018 r., poz. 169). 

POLICJA 

- Zabezpieczanie miejsca 

zdarzenia w tym ochrona 

pozostawionego mienia, 

izolowanie terenów akcji 

ratowniczej, 

- Konwojowanie sił i środków 

ratowniczych i pomocy 

humanitarnej, 

- Bieżąca wymiana informacji       

z PCZK i WCZK. 

Akt terrorystyczny  

1. Zdarzenie powodujące sytuację kryzysową 

Podłożenie ładunku wybuchowego z zastosowaniem: -środka chemicznego 

2. Zadania (przedsięwzięcia, czynności) realizowane w jednostce Policji 

1) Włączyć się do działań związanych z informowaniem i ostrzeganiem zagrożonej 

ludności. 

2) Ustalić warianty współdziałania ze służbami ratowniczymi w związku  

z zaistniałym zdarzeniem. 

3) Na bieżąco opracowywać plany działania wynikające z rozwoju zagrożenia  

i potrzeby zabezpieczenia bezpieczeństwa i porządku w miejscu prowadzenia działań 

ratowniczych. 

4) Na bieżąco analizować siły i środki niezbędne do zabezpieczenia akcji ratowniczej, 

w tym siły i środki własne oraz siły wsparcia, a także możliwości ich przemieszczania  

i wyposażenia w sprzęt ochronny niezbędny do prowadzenia działań. 

5) Utrzymywać bieżącą współpracę z instytucjami poza policyjnymi biorącymi udział 

w akcji ratowniczej. 

6) Zabezpieczyć możliwość swobodnego działania podmiotów poza policyjnych 

Zarządzenie Nr 36 Komendanta 

Głównego Policji z dnia 14 

listopada 2017 r. w sprawie 

zadań realizowanych  

w sytuacjach kryzysowych  
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biorących udział w akcji ratunkowej poprzez m.in.: izolację terenu, umożliwienie 

swobody dojazdu i wyjazdu ekip ratowniczych, niedopuszczanie do zjawisk paniki, 

ochronę pozostawionego mienia oraz miejsc składowanego mienia porzuconego. 

7) Egzekwować zalecenia zawarte w ogłoszeniach i komunikatach kierującego 

działaniami ratowniczymi, a także przepisy aktów prawnych z tym związane wydane 

przez władze państwowe i lokalne. 

8)  Zapewnić obieg informacji o zdarzeniu  i podejmowanych działaniach Policji  

i innych służb. 

3. Współdziałanie z podmiotami poza policyjnymi (W przypadku wystąpienia 

zdarzenia z użyciem środka chemicznego podmiotami wiodącymi są Państwowa Straż 

Pożarna, Inspektor Ochrony Środowiska, Inspektor Sanitarny). 

ABW 

-  Analiza sytuacji i informacji 

otrzymywanych ze służb 

zaangażowanych w CAT, 

- Prowadzenie działań i 

zapewnienie obiegu informacji wg 

własnych procedur. 

Art.5. ust. 1 Do zadań ABW należy:  

2) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw:  

a) szpiegostwa, terroryzmu, naruszenia tajemnicy państwowej i innych przestępstw 

godzących w bezpieczeństwo państwa,  

4) uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom 

informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa 

wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego. 

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r.  

o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego i Agencji Wywiadu 

(Dz. U z 2002 r. Nr 74 poz. 676) 

 WIOŚ/ORGAN WOJEWODY  

 Nadzór nad usuwaniem skutków 

zdarzeń  

- Inicjowanie działań tworzących 

warunki zapobiegania poważnym 

awariom 

- Kontrola podmiotów, których 

działalność może stanowić 

przyczynę powstania poważnych 

awarii 

- Prowadzenie szkoleń dla organów 

administracji oraz podmiotów, 

których działalność może 

stanowić przyczynę powstania 

poważnej awarii 

Art. 30 Inspekcja Ochrony Środowiska współdziała w akcji zwalczania poważnej 

awarii z organami właściwymi do jej prowadzenia oraz sprawuje nadzór nad 

usuwaniem skutków tej awarii.  

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o 

Inspekcji Ochrony Środowiska /Dz. 

U. z 2016 r., poz. 1688) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 

Prawo ochrony środowiska ( Dz. U.  

z 2017 r., poz. 1999). 

 

 Ustawa o przewozie drogowym 

towarów niebezpiecznych
 
z dnia 28 

października 2002 r. (Dz. U.   

z 2018 r., poz. 169). 
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- Prowadzenie rejestru zakładów  

o zwiększonym i dużym ryzyku 
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Procedura 7 

Katastrofy budowlane 

 

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

 Art. 19.  [Zadania burmistrza w sprawach zarządzania kryzysowego]  

1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest burmistrz.  

4. Organem pomocniczym burmistrza w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół zarządzania 

kryzysowego powoływany przez burmistrza, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy zwany dalej „zespołem gminnym”, 

6. W skład zespołu gminnego, którego pracami kieruje burmistrz wchodzą osoby powołane spośród osób zatrudnionych w urzędzie gminy, 

gminnych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach pomocniczych; pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowanych 

przez przełożonych do wykonywania zadań w tym zespole na wniosek burmistrza; przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych. 

7. W skład zespołu gminnego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez burmistrza. 

  

Czynności podejmowane przez Burmistrza: 

1. Monitorowanie sytuacji. 

2. Przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń , ogłaszanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego. 

3. Bieżąca wymiana informacji z  PCZK i WCZK. 

4. Koordynacja i realizacja zadań ujętych Gminnym Planie  Zarządzania Kryzysowego. 

5. Organizacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów zagrożonych. 

6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

7. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

8. Powoływanie komisji określającej zakres i wysokość szkód. 
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Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego: 

1. Przygotowanie materiałów wstępnych do pracy GZZK. 

2. Zawiadomienie członków GZZK zgodnie z wytycznymi Przewodniczącego zespołu. 

3. Zapewnienie obsługi prac GZZK. 

4. Sporządzenie protokołu z posiedzeń zespołu. 

5. Przygotowanie działania stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego: 

1. Monitoring zagrożenia. 

2. Weryfikacja zebranych informacji i kontrola obiegu zgodnie z procedurą, w tym nawiązanie bezpośredniej współpracy z PCZK oraz WCZK. 

3. Monitoring podjętych działań w oparciu o procedurę. 

4. Bieżąca ocena rozwoju sytuacji kryzysowej. 

5. W przypadku wskazania na niekorzystny rozwój sytuacji kryzysowej, poinformowanie osób funkcyjnych wyższego szczebla. 

6. Bieżące informowanie burmistrza. 

 

Zadania Uprawnienia wynikające z przepisów prawa Podstawa prawna 

BURMISTRZ 

Zwołanie posiedzenia GZZK. Art. 19 ust. 4. Burmistrz wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy 

Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego powołanego przez Burmistrza, który 

określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy. 

 

Art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 

kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., 

poz.209 z późn. zm.) 

Działania burmistrza w sprawach 

zarządzania kryzysowego  

Art.19 ust. 2 pkt. 1 Kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem                          

i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy. 

Art.19 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 

kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., 

poz.209 z późn. zm.) 

Rola i uprawnienia burmistrza Art. 3 Wojewoda oraz wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub starosta sprawujący 

władzę administracji ogólnej oraz organy gminy, powiatu   i samorządu województwa 

Art. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 

r. o Policji (Dz. U.  z 2017 r., poz. 
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wykonują zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa lub porządku publicznego na 

zasadach określonych w ustawach. 

2067 z późn. zm.) 

Zadania gminnego zespołu 

zarządzania kryzysowego 

Art. 19 ust. 4 Organem pomocniczym burmistrza w zapewnieniu wykonywania zadań 

zarządzania kryzysowego jest gminny zespół zarządzania kryzysowego powoływany 

przez burmistrza, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy.  

Art. 19 ust.5  Do zadań zespołu powiatowego należy w szczególności: 

1) Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na 

bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń; 

2) Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami… 

Art. 19 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 26 

kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., 

poz.209 z późn. zm.) 

 PSP 

Zadania Komendanta Powiatowego 

PSP w zakresie nadzoru i 

koordynacji działań ratowniczo-

gaśniczych. 

Art.13 ust. 6 Kierowanie krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym m.in. poprzez: 

a) dysponowanie podmiotami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze 

powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania 

d) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej, 

e) dowodzenie działaniami ratowniczymi prowadzonymi na obszarze powiatu,  

3. Analizowanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń 

Wprowadzenie podwyższonej gotowości operacyjnej w PSP w sytuacji zwiększonego 

prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia dużej liczby osób, 

mienia w wielkich rozmiarach albo środowiska na znacznych obszarach. 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.               

o ochronie przeciwpożarowej (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 620) 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o 

Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 

z 2017 r., poz.1204 z późn. zm.) 

 

Organizowanie i kierowanie akcją 

ratowniczą na miejscu zdarzenia. 

 

Art. 2  Ilekroć w ustawie jest mowa o: działaniach ratowniczych –rozumie się przez to 

każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także 

likwidację przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski, żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia. 

Art. 25 ust. 1 Kierujący działaniem ratowniczym może: 

1) Zarządzić ewakuację ludzi i mienia, 

2) Wstrzymać ruch drogowy oraz wprowadzić zakaz przebywania osób trzecich  

w rejonie działania ratowniczego, 

3) Przejąć w użytkowanie na czas niezbędny dla działania ratowniczego nieruchomości 

i ruchomości, środki transportu, sprzęt, ujęcia wody, inne środki gaśnicze, a także 

przedmioty i urządzenia przydatne w działaniu ratowniczym. 

2 . Kierujący działaniem ratowniczym ma prawo żądać niezbędnej pomocy od 

instytucji, organizacji, przedsiębiorców i osób fizycznych. 

3. Kierujący działaniem ratowniczym może odstąpić w trakcie działania ratowniczego 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.              

o ochronie przeciwpożarowej (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 620)  

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o 

Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 

z 2017 r., poz.1204 z późn. zm.) 
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od zasad działania uznanych powszechnie za bezpieczne. 

Działania jednostek PSP                 

w zakresie ratownictwa 

technicznego.  

Powiatowe Stanowisko  Kierowania zapewnia obsługę techniczną informacyjną  

Komendanta  Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. 

1) Analizowanie awarii oraz katastrof technicznych powstałych w wyniku eksplozji, 

2) Ocenę rozmiarów powstałego zdarzenia i prognozowanie jego rozwoju, 

3) Dostosowanie sprzętu oraz wdrożenie technik stosowanych do poszukiwania, 

uwalniania i ewakuacji poszkodowanych i zagrożonych ludzi oraz zwierząt  

w zależności od rodzaju i miejsca zdarzenia, 

4)  Ratowanie życia ludzi i zwierząt zagrożonych awarią techniczną, 

5) Oznakowanie wydzielenie strefy bezpośrednich działań ratowniczych sił systemu 

oraz stref zagrożenia, 

6)  Przewietrzanie lub wentylowanie stref zagrożenia oraz stref bezpośrednich działań 

ratowniczych sił systemu, 

7) Oświetlenie oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed osobami postronnymi, 

8) Wykonywanie przejść i dojść do poszkodowanych lub zagrożonych ludzi i zwierząt, 

9) Usuwanie przeszkód naturalnych i sztucznych utrudniających niesienie pomocy 

poszkodowanym lub zagrożonym ludziom oraz ratowanie środowiska, 

10) Wypompowywanie, obwałowywanie lub uszczelnianie miejsc wycieku substancji 

stwarzającej zagrożenie. 

Rozp. MSWiA z dnia 18 lutego 2011 

r. w spr. szczegółowych zasad 

organizacji krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 

46, poz. 239) 

PINB 

- Nadzór i kontrola nad 

przestrzeganiem przepisów prawa 

budowlanego  

- Kontrola techniczna obiektów 

budowlanych 

 

Art. 84a ust.1 Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego 

obejmuje:   

1) Kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa 

budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji                  

o pozwoleniu na budowę; 

2) Sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji;  

3) Sprawdzanie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych 

2. Organy nadzoru budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa 

budowlanego:   

1) Badają prawidłowość postępowania administracyjnego przed organami 

administracji architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w jego toku decyzji  

i postanowień;  

Prawo budowlane. (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1332 z późn. zm.) 
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2) Sprawdzają wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i postanowień 

wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego. 

- Ocena stanu technicznego 

uszkodzonych budynków  

- Ocena stanu technicznego 

uszkodzonych obiektów 

infrastrukturalnych (drogi, drogi 

kolejowe, sieci uzbrojenia terenu) 

- Stosowanie uproszczonych 

procedur administracyjnych 

dotyczących odbudowy, 

remontów i rozbiórek budynków 

zniszczonych lub uszkodzonych 

w wyniku działania żywiołu 

Art. 75 ust. 1 W razie katastrofy budowlanej w budowanym, rozbieranym lub 

użytkowanym obiekcie budowlanym, kierownik budowy (robót), właściciel, zarządca 

lub użytkownik jest obowiązany: 

1) zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu się 

skutków katastrofy;   

2) zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie 

postępowania, o którym mowa w art. 74;   

3)  Niezwłocznie zawiadomić o katastrofie:  

a) właściwy organ,  

b) właściwego miejscowo prokuratora i Policję,  

c) inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu budowlanego, 

jeżeli katastrofa nastąpiła w trakcie budowy,  

d) inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami 

katastrofy z mocy szczególnych przepisów. 

Ustawy: 

- o szczególnych zasadach 

odbudowy, remontów i rozbiórek 

obiektów budowlanych 

zniszczonych lub uszkodzonych  

w wyniku działania żywiołu 

- Prawo budowlane. (Dz. U. z 2017 

r., poz. 1332 z późn. zm.) 

 

POLICJA 

- Zabezpieczanie miejsca 

zdarzenia w tym ochrona 

pozostawionego mienia, 

izolowanie terenów akcji 

ratowniczej, 

- Konwojowanie sił i środków 

ratowniczych i pomocy 

humanitarnej 

- Bieżąca wymiana informacji                         

z PCZK oraz WCZK. 

Wynikłe również z aktu terrorystycznego.  

1. Zdarzenie powodujące sytuację kryzysową 

Podłożenie ładunku wybuchowego z zastosowaniem: -środka chemicznego 

2. Zadania (przedsięwzięcia, czynności) realizowane w jednostce Policji 

1) Włączyć się do działań związanych z informowaniem i ostrzeganiem zagrożonej 

ludności. 

2) Ustalić warianty współdziałania ze służbami ratowniczymi w związku                      

z zaistniałym zdarzeniem. 

3) Na bieżąco opracowywać plany działania wynikające z rozwoju zagrożenia                       

i potrzeby zabezpieczenia bezpieczeństwa i porządku w miejscu prowadzenia działań 

ratowniczych. 

4) Na bieżąco analizować siły i środki niezbędne do zabezpieczenia akcji ratowniczej, 

w tym siły i środki własne oraz siły wsparcia, a także możliwości ich przemieszczania  

i wyposażenia w sprzęt ochronny niezbędny do prowadzenia działań. 

5) Utrzymywać bieżącą współpracę z instytucjami poza policyjnymi biorącymi udział 

Zarządzenie Nr 36 Komendanta 

Głównego Policji z dnia 14 listopada 

2017 r. w sprawie zadań 

realizowanych w sytuacjach 

kryzysowych  
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w akcji ratowniczej. 

6) Zabezpieczyć możliwość swobodnego działania podmiotów poza policyjnych 

biorących udział w akcji ratunkowej poprzez m.in.: izolację terenu, umożliwienie 

swobody dojazdu i wyjazdu ekip ratowniczych, niedopuszczanie do zjawisk paniki, 

ochronę pozostawionego mienia oraz miejsc składowanego mienia porzuconego. 

7) Egzekwować zalecenia zawarte w ogłoszeniach i komunikatach kierującego 

działaniami ratowniczymi, a także przepisy aktów prawnych z tym związane wydane 

przez władze państwowe i lokalne. 

8) Zapewnić obieg informacji o zdarzeniu i podejmowanych działaniach Policji   

i innych służb.  
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Procedura 8 

Epidemie 

 

 

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

 Art. 19.  [Zadania burmistrza w sprawach zarządzania kryzysowego]  

1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest burmistrz.  

4. Organem pomocniczym burmistrza w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół zarządzania 

kryzysowego powoływany przez burmistrza, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy zwany dalej „zespołem gminnym”, 

6. W skład zespołu gminnego, którego pracami kieruje burmistrz wchodzą osoby powołane spośród osób zatrudnionych w urzędzie gminy, 

gminnych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach pomocniczych; pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowanych 

przez przełożonych do wykonywania zadań w tym zespole na wniosek burmistrza; przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych. 

7. W skład zespołu gminnego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez burmistrza.  

 

Czynności podejmowane przez Burmistrza: 

1. Monitorowanie sytuacji. 

2. Przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń , ogłaszanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego. 

3. Bieżąca wymiana informacji z  PCZK i WCZK. 

4. Koordynacja i realizacja zadań ujętych Gminnym Planie  Zarządzania Kryzysowego. 

5. Organizacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów zagrożonych. 

6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

7. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

8. Powoływanie komisji określającej zakres i wysokość szkód. 
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1. Przygotowanie materiałów wstępnych do pracy GZZK. 

2. Zawiadomienie członków GZZK zgodnie z wytycznymi Przewodniczącego zespołu. 

3. Zapewnienie obsługi prac GZZK. 

4. Sporządzenie protokołu z posiedzeń zespołu. 

5. Przygotowanie działania stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego: 

1. Monitoring zagrożenia. 

2. Weryfikacja zebranych informacji i kontrola obiegu zgodnie z procedurą, w tym nawiązanie bezpośredniej współpracy z PCZK oraz WCZK. 

3. Monitoring podjętych działań w oparciu o procedurę. 

4. Bieżąca ocena rozwoju sytuacji kryzysowej. 

5. W przypadku wskazania na niekorzystny rozwój sytuacji kryzysowej, poinformowanie osób funkcyjnych wyższego szczebla. 

6. Bieżące informowanie burmistrza. 

 

Zadania Uprawnienia wynikające z przepisów prawa Podstawa prawna 

BURMISTRZ 

Dokonanie oceny sytuacji wraz             

z określeniem środków                        

i sposobów likwidacji zagrożenia; 

Zwoływanie posiedzeń GZZK. 

Art. 19  

1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest 

burmistrz.  

4.Burmistrz wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy Gminnego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego powołanego przez Burmistrza, który określa jego 

skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy. 

5.Do zadań zespołu gminnego  należy w szczególności:  

-ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na 

bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;  

-przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami.  

Ustawa z dn. 26 kwietnia 2007r. 

o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U.  

z 2017 r., poz.209 z późn. zm.). 
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Bieżąca ocena sytuacji i wymiana  

informacji. 

 Art. 20 ust. 1 pkt. 2 Do zadań GZZK  należy współdziałanie z centrami zarządzania 

kryzysowego organów administracji publicznej. 

Ustawa z dn. 26 kwietnia 2007r. 

o zarządzaniu kryzysowym. (Dz. U.  

z 2017 r., poz. 209 z późn. zm.) 

Ogłaszanie i odwoływanie stanu 

zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii na obszarze 

województwa /rozporządzenie 

Wojewody/. 

Art. 46 ust.1 Stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii na obszarze 

województwa lub jego części ogłasza i odwołuje wojewoda, w drodze rozporządzenia, 

na wniosek państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. 

Ustawa z dn. 5 grudnia 2008r.                 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz. U z 2018 r., poz. 151 ). 

Kierowanie do pracy przy 

zwalczaniu epidemii na terenie  

województwa osób  

posiadających odpowiednie 

kwalifikacje /w drodze decyzji 

administracyjnej/. 

Art.47 ust. 4  Decyzję o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie 

województwa, w którym osoba skierowana posiada miejsce pobytu lub jest 

zatrudniona, wydaje właściwy wojewoda, a w razie skierowania do pracy na obszarze 

innego województwa-minister właściwy do spraw zdrowia. 

Nakładanie obowiązku szczepień 

ochronnych. 

Art.15 ust. 1. W przypadku stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego na 

obszarze całego kraju lub na obszarze obejmującym tereny należące do więcej niż 

jednego województwa, minister właściwy do spraw zdrowia, może w drodze 

rozporządzenia, nałożyć obowiązek szczepień ochronnych  

2. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 1, na obszarze jednego 

województwa, rozporządzenie takie wydaje wojewoda na wniosek wojewódzkiego 

inspektora sanitarnego i w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia 

oraz publikuje je w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

Ustawa z dn. 5 grudnia 2008r.                 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz. U z 2018 r., poz. 151 ). 

P P I S 

Zgłaszanie chorób zakaźnych 

i prowadzenie rejestrów. 

Art.27 Lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę 

zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, określonej na podstawie 

ust. 9 pkt. 1,ma obowiązek, w ciągu 24 godzin od momentu rozpoznania lub powzięcia 

podejrzenia zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby 

zakaźnej, zgłoszenia tego faktu: 

1) Państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla miejsca 

rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej lub 

2) Państwowemu  wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu, lub innym podmiotom 

właściwym ze względu na rodzaj choroby zakaźnej, zakażenia lub zgonu z powodu 

choroby zakaźnej. 

Ustawa z dn. 5 grudnia 2008r.                 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz. U z 2018 r., poz. 151 ). 
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2. W przypadku osób przyjmowanych do szpitala z powodu zakażenia lub choroby 

zakaźnej lub poddanych hospitalizacji z innych przyczyn, u których rozpoznano 

zakażenie lub chorobę zakaźną, obowiązek, o którym mowa w ust.1,spoczywa na 

kierowniku szpitala. 

3. Lekarz lub felczer dokonujący zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, 

choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej prowadzą 

rejestr zgłoszeń podejrzeń lub rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych lub zgonów  

z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej. 

Nakładanie obowiązku poddania 

się leczeniu w przypadku 

zachorowania na chorobę zakaźną.  

Art.33 ust.1 W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia choroby zakaźnej lub 

zakażenia właściwy inspektor sanitarny, w przypadkach określonych w ustawie,             

w drodze decyzji administracyjnej, może nakazać poddanie się chorego lub 

podejrzanego o zachorowanie lub zakażenie badaniom, obowiązkowemu leczeniu, 

obowiązkowej hospitalizacji, izolacji, kwarantannie lub nadzorowi 

epidemiologicznemu. 

Ustawa z dn. 5 grudnia 2008r.                 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz. U z 2018 r., poz. 151 ). 

 

Wprowadzenie ograniczeń                   

i zakazów. 

Art.33 ust. 2 W celu zapobieżenia szerzeniu się choroby zakaźnej powiatowy 

(portowy) inspektor sanitarny, w drodze decyzji administracyjnej, może: 

1) Nakazać podejrzanemu o chorobę zakaźną lub podejrzanemu o zakażenie 

wstrzymanie się od wykonywania pracy lub uczęszczania do przedszkoli, 

szkół i placówek działających w systemie oświaty oraz szkół wyższych, 

2) Zakazać korzystania z wody do picia i na potrzeby gospodarcze pochodzącej                

z ujęć, co do których istnieje podejrzenie skażenia, 

3) Nakazać przeprowadzenie niezbędnych zabiegów z zakresu dezynfekcji, 

dezynsekcji i deratyzacji, 

4) Wprowadzić czasowy zakaz wstępu do pomieszczeń skażonych, 

5) Wprowadzić zakaz spożywania żywności podejrzanej o skażenie. 

Ustawa z dn. 5 grudnia 2008r.                 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz. U z 2018 r., poz. 151 ). 

Zgłaszanie chorób zakaźnych 

i prowadzenie rejestrów. 

Art. 27 Lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę 

zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, określonej na podstawie 

ust. 9 pkt. 1, ma obowiązek, w ciągu 24 godzin od momentu rozpoznania lub 

powzięcia podejrzenia zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub 

choroby zakaźnej, głoszenia tego faktu: 

1) państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla miejsca 

rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej lub 

2) Państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu, lub 

Ustawa z dn. 5 grudnia 2008r.                 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz. U z 2018 r., poz. 151 ). 
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3) Innym podmiotom właściwym ze względu na rodzaj choroby zakaźnej, zakażenia 

lub zgonu z powodu choroby zakaźnej. 

2. W przypadku osób przyjmowanych do szpitala powodu zakażenia lub choroby 

zakaźnej lub poddanych hospitalizacji z innych przyczyn, u których rozpoznano 

zakażenie lub chorobę zakaźną, obowiązek, którym mowa w ust.1, spoczywa na 

kierowniku szpitala. 

3. Lekarz lub felczer dokonujący zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, 

choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej prowadzą 

rejestr zgłoszeń podejrzeń lub rozpoznań skażeń, chorób zakaźnych lub zgonów z 

powodu zakażenia lub choroby zakaźnej. 

Nakładanie obowiązku poddania 

się leczeniu w przypadku 

zachorowania na chorobę zakaźną.  

Art.25 ust. 1 W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia choroby zakaźnej lub 

zakażenia właściwy inspektor sanitarny, w przypadkach określonych w ustawie,              

w drodze decyzji administracyjnej, może nakazać poddanie się chorego lub 

podejrzanego o zachorowanie lub zakażenie badaniom, obowiązkowemu leczeniu, 

obowiązkowej hospitalizacji, izolacji, kwarantannie lub nadzorowi 

epidemiologicznemu. 

Ustawa z dn. 5 grudnia 2008r.                 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz. U z 2018 r., poz. 151 ). 

Wprowadzenie ograniczeń                     

i zakazów 

Art.25 ust. 2 W celu zapobieżenia szerzeniu się choroby zakaźnej powiatowy 

(portowy) inspektor sanitarny, w drodze decyzji administracyjnej, może: 

1) Nakazać podejrzanemu o chorobę zakaźną lub podejrzanemu o zakażenie 

wstrzymanie się od wykonywania pracy lub uczęszczania do przedszkoli, 

szkół i placówek działających w systemie oświaty oraz szkół wyższych, 

2) Zakazać korzystania z wody do picia i na potrzeby gospodarcze pochodzącej               

z ujęć, co do których istnieje podejrzenie skażenia, 

3) Nakazać przeprowadzenie niezbędnych zabiegów z zakresu dezynfekcji, 

dezynsekcji i deratyzacji, 

4) Wprowadzić czasowy zakaz wstępu do pomieszczeń skażonych, 

5) Wprowadzić zakaz spożywania żywności podejrzanej o skażenie. 

Ustawa z dn. 5 grudnia 2008r.                 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz. U z 2018 r., poz. 151 ). 

Dokonywanie ocen i analiz  

epidemiologicznych oraz 

prowadzenie nadzoru nad  

organizacją i prowadzeniem 

szczepień ochronnych. 

Art. 5 Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie 

zapobiegania i zwalczania chorób, o których mowa w art. 2, należy: 

1) Dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych, 

2)Opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej                                 

i przeciwepidemicznej, przekazywanie ich do realizacji publicznym zakładom opieki 

zdrowotnej(1)oraz kontrola realizacji tych programów i planów, 

Ustawa z dn. 14 marca 1985r.              

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

(Dz. U. z 2017 r. , poz. 1261). 
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3)ustalanie zakresów i terminów szczepień ochronnych oraz sprawowanie nadzoru  

w tym zakresie. 

Prowadzenie akcji informacyjnej 

dla ludności. 

Art. 6 Państwowa Inspekcja Sanitarna inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje               

i nadzoruje działalność oświatowo-zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich 

postaw i zachowań zdrowotnych, a w szczególności: 

1) Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania 

społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny 

i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania 

pierwszej pomocy, 

2) Pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia, 

3) Udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego 

wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie 

ludzi. 

Ustawa z dn. 14 marca 1985r.              

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

(Dz. U. z 2017 r. , poz. 1261). 

WIOŚ 

Prowadzenie nadzoru nad 

utylizacją odpadów medycznych  

i odprowadzaniem ścieków, 

zgodnie z wymogami ochrony 

środowiska. 

Art.2 ust.1 Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy: 

1) Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym 

użytkowaniu zasobów przyrody, 

2) Kontrola przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska 

oraz zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów; 

7) Współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, 

organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji państwowej 

i rządowej, samorządu terytorialnego i obrony cywilnej, a także organizacjami 

społecznymi. 

Ustawa z dn. 20 lipca 1991r.                 

o Państwowej Inspekcji Ochrony 

Środowiska Dz. U. z 2016 r., poz. 

1688) 
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Procedura 9 

Protesty społeczne 

 

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

 Art. 19.  [Zadania burmistrza w sprawach zarządzania kryzysowego]  

1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest burmistrz.  

4. Organem pomocniczym burmistrza w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół zarządzania 

kryzysowego powoływany przez burmistrza, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy zwany dalej „zespołem gminnym”, 

6. W skład zespołu gminnego, którego pracami kieruje burmistrz wchodzą osoby powołane spośród osób zatrudnionych w urzędzie gminy, 

gminnych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach pomocniczych; pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowanych 

przez przełożonych do wykonywania zadań w tym zespole na wniosek burmistrza; przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych. 

7. W skład zespołu gminnego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez burmistrza.  

 

Czynności podejmowane przez Burmistrza: 

1. Monitorowanie sytuacji. 

2. Przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń , ogłaszanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego. 

3. Bieżąca wymiana informacji z  PCZK i WCZK. 

4. Koordynacja i realizacja zadań ujętych Gminnym Planie  Zarządzania Kryzysowego. 

5. Organizacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów zagrożonych w sytuacji ekstremalnej. 

6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

7. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

8. Powoływanie komisji określającej zakres i wysokość szkód. 
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Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego: 

1. Przygotowanie materiałów wstępnych do pracy GZZK. 

2. Zawiadomienie członków GZZK zgodnie z wytycznymi Przewodniczącego zespołu. 

3. Zapewnienie obsługi prac GZZK. 

4. Sporządzenie protokołu z posiedzeń zespołu. 

5. Przygotowanie działania stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego: 

1. Monitoring zagrożenia. 

2. Weryfikacja zebranych informacji i kontrola obiegu zgodnie z procedurą, w tym nawiązanie bezpośredniej współpracy z PCZK oraz WCZK. 

3. Monitoring podjętych działań w oparciu o procedurę. 

4. Bieżąca ocena rozwoju sytuacji kryzysowej. 

5. W przypadku wskazania na niekorzystny rozwój sytuacji kryzysowej, poinformowanie osób funkcyjnych wyższego szczebla. 

6. Bieżące informowanie burmistrza. 

Zadania Uprawnienia wynikające z przepisów prawa Podstawa prawna 

BURMISTRZ 

Dokonanie oceny sytuacji wraz                 

z określeniem środków i sposobów 

likwidacji zagrożenia; 

Zwoływanie posiedzeń GZZK. 

Art. 19  

1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest 

burmistrz.  

4.Burmistrz wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy Gminnego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego powołanego przez Burmistrza, który określa jego 

skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy. 

5.Do zadań zespołu gminnego  należy w szczególności:  

-ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na 

bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;  

-przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami; 

Ustawa z dn. 26 kwietnia 2007r.  

o zarządzaniu kryzysowym. (Dz. U. 

z 2017 r., poz.209 z późn. zm.) 
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Zadania Uprawnienia wynikające z przepisów prawa Podstawa prawna 

Bieżąca ocena sytuacji i wymiana  

informacji. 

Art. 20 ust. 1 pkt. 2 Do zadań GZZK  należy współdziałanie z centrami zarządzania 

kryzysowego organów administracji publicznej. 

Ustawa z dn. 26 kwietnia 2007r.  

o zarządzaniu kryzysowym  

(Dz. U. z 2017 r., poz.209 z późn. 

zm.) 

Decydowanie o przywróceniu 

stanu zgodnego z prawem – 

Wojewoda. 

Art. 22 Wojewoda odpowiada za wykonywanie polityki Rady Ministrów                                             

w województwie, a w szczególności: 

2) Zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji rządowej                              

i samorządowej działających w województwie i kieruje ich działalnością w zakresie 

zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, 

bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw 

obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym 

zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków, na zasadach Art. 25 ust.  

1 Wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji 

rządowej działające w województwie, a w sytuacjach nadzwyczajnych,  

o których mowa w art. 22 pkt. 2, obowiązujące również organy samorządu 

terytorialnego. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego 

ministra. 

Ustawa o wojewodzie                          

i administracji rządowej                        

w województwie z dnia 23 stycznia 

2009 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2234) 

POLICJA 

Działania interwencyjne                     

w przypadku blokad ciągów 

komunikacyjnych / drogowych               

i kolejowych /oraz skrzyżowań.  

Art. 1 ust. 2  

2) Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju                

w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji 

publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego 

korzystania, 

3) Inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu 

przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym 

zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, 

4) Wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, 

Art.15 ust. 1 Policja ma prawo: 

1) Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 

2) Zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu 

postępowania karnego i innych ustaw, 

3) Zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla 

życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia, 

4) Przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i przypadkach określonych                      

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r.  

o Policji Dz. U.  z 2017 r., poz. 

2067 z późn. zm.) 
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Zadania Uprawnienia wynikające z przepisów prawa Podstawa prawna 

w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw, 

5) Dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży                         

i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, 

powietrznego i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu 

zabronionego pod groźba kary, 

5a) Obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń  

w miejscach publicznych, a w przypadku czynności operacyjno-rozpoznawczych  

i administracyjno-porządkowych podejmowanych na podstawie ustawy -także i dźwięku 

towarzyszącego tym zdarzeniom, 

6) Żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji 

rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących 

działalność w zakresie użyteczności 

publicznej; wymienione instytucje, organy i jednostki obowiązane są w zakresie 

swojego działania, do udzielenia tej pomocy, w zakresie obowiązujących przepisów 

prawa, 

7) Zwracania się o niezbędną pomoc do innych jednostek gospodarczych                           

i organizacji społecznych, jak równie zwracania się w nagłych wypadkach do każdej 

osoby o udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa, 

Art. 16 ust. 1 W razie niepodporządkowania się wydanym na podstawie prawa 

poleceniom organów Policji lub jej funkcjonariuszy, policjanci mogą stosować 

następujące środki przymusu bezpośredniego: 

1) Fizyczne, techniczne i chemiczne środki służące do obezwładniania bądź 

konwojowania osób oraz do zatrzymywania pojazdów, 

2) Pałki służbowe, 

3) Wodne środki obezwładniające, 

4) Psy i konie służbowe, 

5) Pociski niepenetracyjne, miotane z broni palnej. 

2. Policjanci mogą stosować jedynie środki przymusu bezpośredniego odpowiadające 

potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i niezbędne do osiągnięcia 

podporządkowania się wydanym poleceniom. 

Art. 18 ust. 1 W razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku 

publicznego, zwłaszcza poprzez sprowadzenie: 

1) Niebezpieczeństwa powszechnego dla życia, zdrowia lub wolności obywateli, 

2) Bezpośredniego zagrożenia dla mienia w znacznych rozmiarach, 
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Zadania Uprawnienia wynikające z przepisów prawa Podstawa prawna 

4) Zagrożenia przestępstwem o charakterze terrorystycznym bądź jego dokonania  

w stosunku do obiektów mających szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa lub 

obronności państwa, bądź mogącym skutkować niebezpieczeństwem dla życia ludzkiego 

- Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w 

celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub przywrócenia porządku publicznego, 

może zarządzić użycie uzbrojonych oddziałów lub pododdziałów Policji. 

2. W przypadkach niecierpiących zwłoki decyzje, o której mowa w ust. 1, podejmuje 

minister właściwy do spraw wewnętrznych, zawiadamiając o niej niezwłocznie Prezesa 

Rady Ministrów. 

Art. 18a ust. 1 W razie zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, jeżeli siły 

Policji są niewystarczające do wykonania ich zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa 

i porządku publicznego, Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych uzgodniony z Ministrem Obrony Narodowej, może zarządzić 

użycie żołnierzy żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji. 

2. W wypadku, o którym mowa w ust. 1, żołnierzom Żandarmerii Wojskowej 

przysługują, w zakresie niezbędnym do wykonania ich zadań, wobec wszystkich osób, 

uprawnienia policjantów, określone w art. 

15-17. Korzystanie z tych uprawnień następuje na zasadach i w trybie określonym dla 

policjantów. 

Art. 18b ust. 1 W razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub porządku 

publicznego, jeżeli użycie Policji okaże się niewystarczające, minister właściwy do 

spraw wewnętrznych może zarządzić użycie funkcjonariuszy Straży Granicznej do 

udzielenia pomocy Policji. 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może zostać udzielona przez funkcjonariuszy Straży 

Granicznej również w formie samodzielnych działań. 

Działania interwencyjne                   

w przypadku blokad ciągów 

komunikacyjnych /drogowych            

i kolejowych/ oraz skrzyżowań.  

Art.5 ust. 1 Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani 

stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub 

uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet 

wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez 

te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe. 

2. Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego 

kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi. 

Art.19 ust. 1 Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą 

panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa,  

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. 

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U  

z 2018 r., poz. 202,)  
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Zadania Uprawnienia wynikające z przepisów prawa Podstawa prawna 

a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, 

warunków atmosferycznych i natężenia ruchu 

2. Kierujący pojazdem jest obowiązany: 

1) Jechać z prędkością nie utrudniającą jazdy innym kierującym; 

2) Hamować w sposób nie powodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego 

utrudnienia; 

3) Utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub 

zatrzymania się poprzedzającego pojazdu. 

Art.46 ust.1 Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, 

w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie 

powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia. 

 Art. 2 ust. 1 Wolność zgromadzania się podlega ograniczeniom przewidzianym jedynie 

przez ustawy, niezbędnym do ochrony bezpieczeństwa państwowego lub porządku 

publicznego oraz ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo praw i wolności 

innych osób, a także … . 

Art.6 ust. 1 Zgromadzenia organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla 

nieokreślonych imiennie osób, zwane dalej "zgromadzeniami publicznymi", wymagają 

uprzedniego zawiadomienia organu gminy właściwego ze względu na miejsce 

zgromadzenia. 

Art.10. ust. 1.Zgromadzenie publiczne powinno mieć przewodniczącego, który otwiera 

zgromadzenie, kieruje jego przebiegiem oraz zamyka zgromadzenie. 

2. Przewodniczącym jest organizator zgromadzenia, chyba że powierzy on swoje 

obowiązki innej osobie albo uczestnicy zgromadzenia za jego zgodą wybiorą innego 

przewodniczącego. 

3. Przewodniczący odpowiada za zgodny z przepisami prawa przebieg zgromadzenia  

i podejmuje w tym celu przewidziane w ustawie środki. 

4. Przewodniczący ma prawo zażądać opuszczenia zgromadzenia przez osobę, która 

swoim zachowaniem narusza przepisy ustawy albo uniemożliwia lub usiłuje udaremnić 

zgromadzenie. W razie niepodporządkowania się żądaniu, przewodniczący może 

zwrócić się o pomoc do policji lub straży miejskiej. 

5. Jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się zarządzeniom 

przewodniczącego wydanym w wykonaniu jego obowiązków lub gdy przebieg 

zgromadzenia sprzeciwia się niniejszej ustawie albo narusza przepisy ustaw karnych, 

przewodniczący rozwiązuje zgromadzenie. 

Ustawa z dnia 5 lipca 1990r Prawo 

o zgromadzeniach (Dz. U z 2018 r., 

poz. 408) 
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Zadania Uprawnienia wynikające z przepisów prawa Podstawa prawna 

6.Z chwilą rozwiązania lub zamknięcia zgromadzenia jego uczestnicy są obowiązani bez 

nieuzasadnionej zwłoki opuścić miejsce, w którym odbywało się zgromadzenie. 

Art.12 ust. 1.Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, 

jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych 

rozmiarach lub gdy narusza przepisy niniejszej ustawy albo przepisy ustaw karnych,  

a przewodniczący, uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia, wzbrania się 

to uczynić. 

2. Rozwiązanie zgromadzenia na podstawie ust. 1 następuje przez wydanie decyzji 

ustnej, poprzedzonej trzykrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia                       

o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej przewodniczącemu                     

w obecności zgromadzonych, której nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

Decyzję tę doręcza się organizatorowi na piśmie w terminie 24 godzin od jej podjęcia. 

Podejmowanie działań 

interwencyjnych w przypadku 

okupacji i blokad obiektów 

/rozpoznanie, ocena sytuacji, obieg 

informacji, 

 współdziałanie/. 

Art.65 ust. 3 Kto wykracza przeciwko nakazom lub zakazom zawartym w przepisach 

porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym oraz w pociągach   i innych 

pojazdach kolejowych wydanych na podstawie art. 59 ust. 8, podlega karze grzywny 

Art.58 ust. 1 Wstęp na obszar kolejowy jest dozwolony tylko w miejscach 

wyznaczonych przez zarządcę.2. Poza miejscami, o których mowa w ust.1, wstęp na 

obszar kolejowy mają osoby posiadające upoważnienie właściwego zarządcy lub 

właściwego przewoźnika kolejowego oraz osoby uprawnione na podstawie odrębnych 

przepisów.3. Zarządcy i przewoźnicy kolejowi obowiązani są do zapewnienia ładu  

i porządku na obszarze kolejowym oraz w pociągach   i innych pojazdach kolejowych. 

Art.60 ust.1 Do zadań straży ochrony kolei należy: 

1) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym,  

w pociągach i innych pojazdach kolejowych; 

2) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach  

i innych pojazdach kolejowych. 

Ustawa z dnia 28 marca 2003r.  

o transporcie kolejowym (Dz. U  

z 2017 r., poz.2117) 
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Procedura 10 

Terroryzm 

 

 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

 Art. 19.  [Zadania burmistrza w sprawach zarządzania kryzysowego]  

1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest burmistrz.  

4. Organem pomocniczym burmistrza w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół zarządzania 

kryzysowego powoływany przez burmistrza, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy zwany dalej „zespołem gminnym”, 

6. W skład zespołu gminnego, którego pracami kieruje burmistrz wchodzą osoby powołane spośród osób zatrudnionych w urzędzie gminy, 

gminnych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach pomocniczych; pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowanych 

przez przełożonych do wykonywania zadań w tym zespole na wniosek burmistrza; przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych. 

7. W skład zespołu gminnego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez burmistrza.  

 

Czynności podejmowane przez Burmistrza: 

1. Monitorowanie sytuacji. 

2. Przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń , ogłaszanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego. 

3. Bieżąca wymiana informacji z  PCZK i WCZK. 

4. Koordynacja i realizacja zadań ujętych Gminnym Planie  Zarządzania Kryzysowego. 

5. Organizacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów zagrożonych. 

6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

7. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

8. Powoływanie komisji określającej zakres i wysokość szkód. 
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Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego: 

1. Przygotowanie materiałów wstępnych do pracy GZZK. 

2. Zawiadomienie członków GZZK zgodnie z wytycznymi Przewodniczącego zespołu. 

3. Zapewnienie obsługi prac GZZK. 

4. Sporządzenie protokołu z posiedzeń zespołu. 

5. Przygotowanie działania stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego: 

1. Monitoring zagrożenia. 

2. Weryfikacja zebranych informacji i kontrola obiegu zgodnie z procedurą, w tym nawiązanie bezpośredniej współpracy z PCZK oraz WCZK. 

3. Monitoring podjętych działań w oparciu o procedurę. 

4. Bieżąca ocena rozwoju sytuacji kryzysowej. 

5. W przypadku wskazania na niekorzystny rozwój sytuacji kryzysowej, poinformowanie osób funkcyjnych wyższego szczebla. 

6. Bieżące informowanie burmistrza. 

Zadania Uprawnienia wynikające z przepisów prawa Podstawa prawna 

BURMISTRZ 

Zarządzanie kryzysowe                    

w gminie. 

Art.19 ust. 1 Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie 

gminy jest burmistrz. 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  

o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 

z 2017 r., poz.209 z późn. zm.) 

Zadania i uprawnienia burmistrza  Art.19 ust. 2 pkt. 5  Do zadań wójta w sprawach zarządzania kryzysowego należy 

przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym. 

  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  

o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 

z 2017 r., poz.209 z późn. zm.) 

Rola i uprawnienia starosty 

 

Art. 3 Wojewoda oraz wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub starosta sprawujący 

władzę administracji ogólnej oraz organy gminy, powiatu i samorządu województwa 

wykonują zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa lub porządku publicznego na 

zasadach określonych  w ustawach. 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r.  

o Policji Dz. U.  z 2017 r., poz. 

2067 z późn. zm.) 
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Art. 6 ust. 1 Organami administracji rządowej na obszarze województwa w sprawach,  

o których mowa w art.5 ust.1, są: 

1) wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego Policji działającego                  

w jego imieniu albo komendant wojewódzki Policji działający w imieniu własnym               

w sprawach: 

a) wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych  

i czynności z zakresu ścigania wykroczeń, 

b) wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią. 

Rola i uprawnienia wojewody Art. 22 Wojewoda odpowiada za wykonywanie polityki Rady Ministrów                      

w województwie, a w szczególności: 

1) dostosowuje do miejscowych warunków cele polityki Rady Ministrów oraz,              

w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach, koordynuje i kontroluje 

wykonanie wynikających stąd zadań; 

2) zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji rządowej samorządowej 

działających w województwie i kieruje ich działalnością w zakresie zapobiegania 

zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa 

państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także 

zapobiegania klęskom żywiołowymi innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz 

zwalczania i usuwania ich skutków, na zasadach określonych w odrębnych ustawach; 

4) wykonuje i koordynuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa 

oraz zarządzania kryzysowego, wynikające z odrębnych ustaw. 

Ustawa o wojewodzie i 

administracji rządowej                        

w województwie z dnia 23 stycznia 

2009 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2234) 

Zadania Gminnego  Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego 

Art. 19 ust. 4 Burmistrz wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy 

Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego powołanego przez Burmistrza, który 

określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy. 

5.Do zadań zespołu gminnego  należy w szczególności:  

-ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na 

bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;  

-przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami. 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  

o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 

z 2017 r., poz.209 z późn. zm.) 

 

Zadania Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego  

Art. 18 ust.1 Tworzy się powiatowe centra zarządzania kryzysowego 

2. Powiatowe centra zarządzania kryzysowego wykonują zadania: 

1) Pełnienie całodobowych dyżurów (...); 

2) Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji 

publicznej; 

3) Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  

o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 

z 2017 r., poz.209 z późn. zm.) 
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wczesnego ostrzegania ludności; 

4) Współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska; 

5) Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze,  

Użycie Sił Zbrojnych Art.25 ust. 1 Jeżeli w sytuacji kryzysowej użycie innych sił i środków jest niemożliwe 

lub może okazać się niewystarczające, o ile inne przepisy nie stanowią inaczej. 

Minister Obrony Narodowej, na wniosek wojewody, może przekazać do jego 

dyspozycji pododdziały lub oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwane 

dalej „oddziałami Sił Zbrojnych", wraz ze skierowaniem ich do wykonywania zadań                       

z zakresu zarządzania kryzysowego. 

2. W realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego mogą uczestniczyć oddziały 

Sit Zbrojnych, stosownie do ich przygotowania specjalistycznego, zgodnie  

z wojewódzkim planem zarządzania kryzysowego. 

3. Do zadań, o których mowa w ust. 2, należy: 

1) Współudział w monitorowaniu zagrożeń; 

2) Wykonywanie zadań związanych z oceną  skutków zjawisk zaistniałych na obszarze 

występowania zagrożeń; 

3) Wykonywanie zadań poszukiwawczo-ratowniczych; 

4) Ewakuowanie poszkodowanej ludności i mienia; 

5) Wykonywanie zadań mających na celu przygotowanie warunków do czasowego 

przebywania ewakuowanej ludności w wyznaczonych miejscach; 

6) Współudział w ochronie mienia pozostawionego na obszarze występowania 

zagrożeń; 

7) Izolowanie obszaru występowania zagrożeń lub miejsca prowadzenia akcji 

ratowniczej; 

8) Wykonywanie prac zabezpieczających, ratowniczych i ewakuacyjnych przy 

zagrożonych obiektach budowlanych i zabytkach; 

9)prowadzenie prac wymagających użycia specjalistycznego sprzętu technicznego lub 

materiałów wybuchowych będących w zasobach Sit Zbrojnych Rzeczpospolitej 

Polskiej; 

10) Usuwanie materiałów niebezpiecznych i ich unieszkodliwianie, wykorzystaniem sił 

i środków będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

11) Likwidowanie skażeń chemicznych oraz skażeń i zakażeń biologicznych; 

12) Usuwanie skażeń promieniotwórczych; 

13) Wykonywanie zadań związanych z naprawą i odbudową infrastruktury technicznej; 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  

o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 

z 2017 r., poz.209 z późn. zm.) 
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14) Współudział w zapewnieniu przejezdności  szlaków komunikacyjnych; 

15) Udzielanie pomocy medycznej i wykonywanie zadań sanitarnohigienicznych                           

i przeciwepidemicznych. 

PSP 

Zadania Komendanta Powiatowego 

PSP w zakresie nadzoru i 

koordynacji działań ratowniczo-

gaśniczych 

Art.13 ust.6 Kierowanie krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym m. in. poprzez: 

a) dysponowanie podmiotami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze 

powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania 

d) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej, 

e) dowodzenie działaniami ratowniczymi prowadzonymi na obszarze powiatu,  

3. Analizowanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń 

Wprowadzenie podwyższonej gotowości operacyjnej w PSP w sytuacji zwiększonego 

prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia dużej liczby osób, 

mienia w wielkich rozmiarach albo środowiska na znacznych obszarach. 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  

o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. 

U. z 2017 r., poz.1204 z późn. zm.) 

 

Organizowanie i kierowanie akcją 

ratowniczą na miejscu zdarzenia 

 

Art. 2  Ilekroć w ustawie jest mowa o: działaniach ratowniczych –rozumie się przez to 

każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska,              

a także likwidację przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski, żywiołowej lub 

innego miejscowego zagrożenia. 

Art. 25 ust.1  kierujący działaniem ratowniczym może: 

1) Zarządzić ewakuację ludzi i mienia, 

2) Wstrzymać ruch drogowy oraz wprowadzić zakaz przebywania osób trzecich              

w rejonie działania ratowniczego, 

3) Przejąć w użytkowanie na czas niezbędny dla działania ratowniczego nieruchomości 

i ruchomości, środki transportu, sprzęt, ujęcia wody, inne środki gaśnicze, a także 

przedmioty i urządzenia przydatne w działaniu ratowniczym. 

2 kierujący działaniem ratowniczym ma prawo żądać niezbędnej pomocy od instytucji, 

organizacji, przedsiębiorców i osób fizycznych.  

3 kierujący działaniem ratowniczym może odstąpić w trakcie działania ratowniczego 

od zasad działania uznanych powszechnie za bezpieczne. 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  

o ochronie przeciwpożarowej (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 620) 

Działania jednostek PSP                    

w zakresie ratownictwa 

technicznego  

Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa zapewnia obsługę techniczną 

informacyjną  Komendanta  Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. 

1) analizowanie awarii oraz katastrof technicznych powstałych w wyniku eksplozji, 

2) ocenę rozmiarów powstałego zdarzenia i prognozowanie jego rozwoju, 

3) dostosowanie sprzętu oraz wdrożenie technik stosowanych do poszukiwania, 

Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 18 lutego 2011 r.  

w sprawie szczegółowych zasad 

organizacji krajowego systemu 



 

129 

 

Zadania Uprawnienia wynikające z przepisów prawa Podstawa prawna 

uwalniania i ewakuacji poszkodowanych i zagrożonych ludzi oraz zwierząt                        

w zależności od rodzaju i miejsca zdarzenia, 

4) ratowanie życia ludzi i zwierząt zagrożonych awarią techniczną, 

5) oznakowanie wydzielenie strefy bezpośrednich działań ratowniczych sił systemu 

oraz stref zagrożenia, 

6) przewietrzanie lub wentylowanie stref zagrożenia oraz stref bezpośrednich działań 

ratowniczych sił systemu, 

7) oświetlenie oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed osobami postronnymi, 

8) wykonywanie przejść i dojść do poszkodowanych lub zagrożonych ludzi                         

i zwierząt, 

9) usuwanie przeszkód naturalnych i sztucznych utrudniających niesienie pomocy 

poszkodowanym lub zagrożonym ludziom oraz ratowanie środowiska, 

10) wypompowywanie, obwałowywanie lub uszczelnianie miejsc wycieku substancji 

stwarzającej zagrożenie. 

ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 

46, poz. 239) 

Działania jednostek PSP                     

w zakresie ratownictwa 

medycznego  

1) bieżące analizowanie rodzaju i liczby zagrożeń prowadzących do nagłego 

pogarszania się stanu zdrowia lub groźby utraty życia ludzkiego, 

2) ocenę groźby utraty życia ludzkiego lub pogorszenia się stanu zdrowia w wyniku 

zdarzenia i prognozowanie rozwoju zagrożenia, 

3) dostosowanie sprzętu oraz technik niezbędnych do ratowania życia i zdrowia ludzi w 

zależności od rodzaju i miejsca zdarzenia oraz liczby poszkodowanych i zagrożonych, 

4) zapewnienie ciągłości procesu ratowania poszkodowanych i zagrożonych ludzi na 

miejscu zdarzenia oraz właściwych procedur przekazywania poszkodowanych 

kwalifikowanej pomocy medycznej, wynikających z powiatowych i wojewódzkich 

planów ratowniczych, 

5) zapewnienie prowadzenia działań z zakresu ratownictwa medycznego przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje, określone w odrębnych przepisach. 

Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji               

z dnia 18 lutego 2011 r.  

w sprawie szczegółowych zasad 

organizacji krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego  (Dz. U. Nr 

46, poz. 239) 

Działania jednostek PSP                    

w zakresie p-poż. 

1) rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń pożarowych,  

2) ocenę rozmiarów powstałego pożaru i prognozowanie jego rozwoju,  

3) ratowanie ludzi i zwierząt przed skutkami zagrożenia pożarowego,  

4) dostosowanie sprzętu oraz technik gaśniczych do rodzaju i miejsca pożaru,  

5) zlokalizowanie pożaru,  

6) ugaszenie pożaru 

Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji               

z dnia 18 lutego 2011 r.  

w sprawie szczegółowych zasad 

organizacji krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego  (Dz. U. Nr 

46, poz. 239). 



 

130 

 

Zadania Uprawnienia wynikające z przepisów prawa Podstawa prawna 

 POLICJA  

Procedury reagowania kryzysowego 

realizowane w jednostce Policji. 

Przyjęcie zgłoszenia o zagrożeniu bombowym na komisariacie. 

Wysłanie na miejsce incydentu bombowego funkcjonariuszy nieetatowej grupy 

rozpoznania minersko–pirotechnicznego (NGRMP). 

Dokonanie przeszukania lub rozpoznania stanu zagrożenia i oceny sytuacji przez 

funkcjonariusza NGRMP. 

Wydanie decyzji  o użyciu sekcji, zespołu minersko-pirotechnicznego Policji                      

i wyznaczenie dowódcy akcji, operacji. 

Nawiązanie współpracy ze stanowiskami dowodzenia służb ratowniczych, inspekcji, 

służb miejskich, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obieg informacji. 

Zebranie wszelkich informacji na temat miejsca zdarzenia (specyfika terenu, trasy 

dojazdu i odjazdu, infrastruktura mediów miejskich: wodociągi, energetyka, 

gazownictwo)–schemat graficzny, plany budynków, mapy topograficzne, 

Wyznaczenie miejsc koncentracji sił odwodu oraz przysłanych z innych jednostek( siły 

prewencyjne). 

Praktyczne wprowadzenie procedur,   

Zbilansowanie dostępnych sił i środków pod kątem niezbędnych potrzeb do 

prawidłowego zabezpieczenia miejsca zdarzenia, ewakuacji ludności,  zabezpieczenia 

dróg dojazdu, pilotowania pojazdów służb medycznych i ratowniczych –określenie 

potrzeb w zakresie uzupełnienia stanów osobowych, sprzętu transportowego  

i łączności z innych jednostek. 

Rozwiązanie sytuacji kryzysowej prze neutralizację urządzenia wybuchowego 

(rozbrojenie) lub usunięcie go, przez transport na miejsce neutralizacji (poligon). 

Zebranie materiałów dowodowych. 

Zarządzenie Nr 23 Komendanta 

Głównego Policji z dnia 25 

września 2014 r. w sprawie metod  

i form przygotowania i realizacji 

działań Policji w związku ze 

zdarzeniami kryzysowymi 

 

Działania dochodzeniowo-śledcze i 

operacyjno-rozpoznawcze Policji 

Art.1 ust. 2 Do podstawowych zadań Policji należą: 

4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, 

Art.14 ust. 1 W granicach swych zadań Policja w celu rozpoznawania, zapobiegania 

wykrywania przestępstw i wykroczeń wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, 

dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe. 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r.  

o Policji (Dz. U.  z 2017 r., poz. 

2067 z późn. zm.). 
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Dowodzenie działaniami jednostek 

Policji 

Art. 5 ust. 1 W przypadku zaistnienia zdarzenia naruszającego normy prawne i zasady 

współżycia społecznego lub w sytuacji zaistnienia prawdopodobieństwa takiego 

zdarzenia, bezpośrednio w rejonie tego zdarzenia podejmuje się interwencję przy u 

życiu sił i środków znajdujących się aktualnie w dyspozycji dyżurnego właściwej 

terytorialnie jednostki Policji. 

2. Do dowodzenia interwencją uprawnieni są w kolejności: 

1) policjant, który przybył na miejsce zdarzenia jako pierwszy; 

2) dowódca patrolu lub policjant wyznaczony przez dyżurnego lub kierownika 

jednostki Policji właściwej terytorialnie dla miejsca zdarzenia. 

Art. 6 ust.1 W przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w 5.1, z jego rodzaju                 

i towarzyszących okoliczności wynika, że nie jest możliwe podjęcie skutecznej 

interwencji przy użyciu dostępnych sił i środków, podejmuje się akcję zarządzaną przez 

komendanta powiatowego Policji. 

Art. 3 Do dowodzenia akcją uprawnieni są w kolejności: 

1) komendant powiatowy Policji właściwy terytorialnie dla miejsca zdarzenia lub jego 

zastępcy; 

2) inny policjant wyznaczony przez komendanta powiatowego Policji właściwego 

terytorialnie dla miejsca zdarzenia posiadający predyspozycje  i doświadczenie w 

zakresie dowodzenia akcjami policyjnymi. 

Art. 4 Komendant powiatowy zarządzający akcję może podjąć decyzję    o utworzeniu 

sztabu, stosując odpowiednio przepisy określające organizację sztabu dowódcy operacji 

oraz jego zadania 

Art. 9 ust.1. Realizacja akcji i operacji w przypadku nagle zaistniałego zdarzenia, 

uniemożliwiającego przygotowanie działań, polega na: 

1) rozpoczęciu działań na podstawie ustnej decyzji właściwego komendanta 

wojewódzkiego Policji lub komendanta powiatowego Policji –w przypadku operacji 

niezwłocznie potwierdzonej pisemnie; 

2) prowadzeniu działań na podstawie planu działania dowódcy akcji/operacji, 

dostosowanego do charakteru zdarzenia i opracowanego według  zasad określonych w  

ust.2 Elementy planu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, mogą zostać ograniczone do 

elementów gwarantujących osiągnięcie celu akcji/operacji. 

Zarządzenie Nr 36 Komendanta 

Głównego Policji z dnia 14 

listopada 2017 r. w sprawie zadań 

realizowanych w sytuacjach 

kryzysowych 

ABW 

ABW – Agencja Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego 

Art.5 ust. 1 Do zadań ABW należy: 

1) Rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących  w bezpieczeństwo 

 

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r.  
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wewnętrzne państwa oraz jego porządek konstytucyjny, a w szczególności w 

suwerenność międzynarodową pozycję, niepodległość i nienaruszalność jego 

terytorium, a także obronność państwa, 

2) Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw: 

a) Szpiegostwa, terroryzmu, naruszenia tajemnicy państwowej i innych przestępstw 

godzących w bezpieczeństwo państwa,(…) 

b) Nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją i materiałami 

wybuchowymi, bronią masowej zagłady oraz środkami odurzającymi substancjami 

psychotropowymi, w obrocie międzynarodowym 

oraz ściganie ich sprawców, 

3) Realizowanie, w granicach swojej właściwości, zadań służby ochrony państwa oraz 

wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji 

niejawnych w stosunkach międzynarodowych, 

4) Uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom 

informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa 

wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego, 

5) Podejmowanie innych działań określonych w odrębnych ustawach                                   

i umowach międzynarodowych. 

o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu. (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1920) 
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Potencjalne warianty działań w sytuacjach kryzysowych. 

 

 Warianty działań są związane z katalogiem zagrożeń, a w konsekwencji z procedurami 

reagowania kryzysowego. W związku   z powyższym w poniższej tabeli przedstawiono powiązanie 

poszczególnych zagrożeń z procedurami reagowania kryzysowego i standardowymi procedurami 

operacyjnymi. 

  

Standardowe procedury operacyjne, opisujące sposoby działania podmiotów realizujących zadania 

z zakresu zarządzania kryzysowego 

 

Lp. Numer 

SPO 

Nazwa SPO Wykonawca 

1. SPO-1.2 Działania Lekarza Weterynarii podczas wystąpienia 

ognisk ptasiej grypy 

LW 

2. SPO-2.4 Uruchomienie miejsc kwarantanny i izolacji wraz  

z zabezpieczeniem logistycznym 

Urząd MiG 

3. SPO-5.0 Procedura działania jednostek funkcjonujących  

w KSRG w sytuacjach katastrof budowlanych 

OSP 

4. SPO-10 Realizacji usług pocztowych na obszarach objętych 

zagrożeniem 

Urząd MiG 

5. SPO-10.2 Uruchomienie planu rozdziału upoważnień do zakupu 

paliw  

Urząd MiG 

6. SPO-11 Działania służby weterynaryjnej podczas wystąpienia 

ognisk wąglika, BSE i pryszczycy 

LW 

7. SPO-12 Ograniczanie działalności edukacyjnej poprzez 

okresowe zawieszanie zajęć dydaktycznych 

Burmistrz/ 

Dyrektor szkoły 

8. SPO-13 Organizacja punktu informacyjnego dla ludności Urząd MiG 

9. SPO-14 Informowanie ludności Urząd MiG 

10. SPO-15 Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludzi  

o zagrożeniach 

Urząd MiG 

11. SPO-17 Ocenianie i dokumentowanie strat Urząd MiG 

12. SPO-18 Uruchomienie świadczeń osobistych i rzeczowych Urząd MiG 

13. SPO-19 Zwołanie Gminnego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego  

Urząd MiG 

14. SPO-20 Działanie GZZK w sytuacji kryzysowej Urząd MiG 

15. SPO-22 Działanie Policji podczas sytuacji kryzysowej Policja 

16. SPO-23 Działania jednostek  funkcjonujących w systemie 

KSRG w sytuacjach kryzysowych 

OSP 
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SPO-1.2 

Rodzaj 

dokumentu 
STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA 

Data 

opracowania 
23.04.2018 

Nazwa 

dokumentu 
Działania Lekarza Weterynarii podczas wystąpienia ognisk ptasiej grypy. 

Podmiot 

opracowujący 
Urząd MiG               

Kunów 

 

I. Cel procedury 
 

Stworzenie jednolitych metod postępowania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonujących w KSRG we współdziałaniu ze  służbą 

Weterynaryjną, innymi służbami na ewentualność stanu zagrożenia i wystąpienia ognisk choroby wysoce zjadliwej grypy ptaków.   

 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

  Lekarz Weterynarii, Burmistrz, OSP, Policja. 
 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
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Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Opublikowanie zarządzenia PLWet.                

o wystąpieniu choroby zakaźnej zwierząt, 

w tym wystąpienia ognisk wysoce 

zjadliwej grypy ptaków. 

 

Opublikowanie komunikatu  

o ustaniu zagrożenia. 

 

1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z  2017 r., poz. 

1840 z póź. zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. 

w sprawie zwalczania grypy ptaków (Dz. U. z 2007r. Nr 239, poz.1752). 

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2005r. 

w sprawie sposobu i warunków wprowadzania czasowych zakazów 

opuszczania ogniska choroby zakaźnej zwierząt oraz czasowych ograniczeń  

w ruchu osobowym lub pojazdów (Dz. U.  z 2005r. Nr169, poz. 1423). 

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie planów 

gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt z dnia 28 października 

2003r. (Dz. U. Nr 188 z 2003r. ,poz. 1845). 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.  

z 2009 r. Nr 178, poz. 1380). 

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 

2017 r., poz.1204 z późn. zm.).  

3. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 

lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego 

systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 46, poz. 239). 

4. Polski Weterynaryjny Plan Gotowości zwalczania wysoce zjadliwej grypy 

ptaków. 

 

IV. Przebieg procedury 

 

Opis postępowania Odpowiedzialny 

I. Etap – podejrzenie  choroby   

1. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych zabezpieczających wejścia i wyjścia na teren z podejrzeniem ogniska. Lek. Wet./OSP  

    a) budowa mat dezynfekcyjnych ;  Lek. Wet/OSP 

    b) rozwiezienie mat do punktów wskazanych przez lekarza weterynarii; Lek. Wet./OSP 

    c) dostarczenie wody do przygotowania roztworu dezynfekcyjnego w przypadkach tego wymagających; Lek. Wet./OSP 

    d) transport roztworu do miejsc rozstawienia mat, rozlanie do przygotowanych pojemników; Lek. Wet./OSP 
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Opis postępowania Odpowiedzialny 

   e) dystrybucja roztworu do przygotowanych pojemników; Lek. Wet./OSP 

    f) nasączenie mat przygotowanym roztworem; Lek. Wet./OSP 

    g) wsparcie przy oznakowaniu miejsc wyłożenia mat dezynfekcyjnych. Lek. Wet./OSP 

II. Etap - potwierdzenie wystąpienia ogniska.  

 Uśmiercenie drobiu w ognisku : 

     a) pomiar poziomu stężenia CO2 w pomieszczeniach po zakończonym zabiegu uśmiercania ptaków w celu 

określenia stopnia bezpieczeństwa dla osób usuwających martwe ptaki i przeprowadzających dezynfekcję 

pomieszczeń. 

Pow. Lek. Wet./PSP 

 

 Dezynfekcja w ognisku. : 

     a) wejście do kurnika w ubraniach gazoszczelnych rozprowadzenia środka dezynfekcyjnego przy pomocy 

urządzenia dostarczonego przez inspekcję weterynaryjną lub inny podmiot prowadzący dezynfekcję, w 

miejsca i w sposób wskazane przez powiatowego lekarza weterynarii; 

Pow. Lek. Wet./PSP 

     b) wsparcie czynności ekip dezynfekujących w działaniach dezynfekujących w przypadku konieczności. Pow. Lek. Wet./OSP 

 Ostateczne oczyszczenie i dezynfekcja. Pow. Lek. Wet./PSP 

 Oczyszczenie i dezynfekcja miejsc pobytu i odszukanych materiałów. Pow. Lek. Wet./PSP 

 Kontynuacja nadzoru nad przestrzeganiem nakazów i zakazów po likwidacji ogniska do czasów stwierdzenia 

wygaśnięcia choroby. 
Burmistrz/LW/Policja 

III. Etap - Postępowanie w okręgu zapowietrzonym.  

 1. Zabezpieczenie i dystrybucja niezbędnych ilości środków dezynfekcyjnych wraz z instruktażem, 

dezynfekcją, oznakowaniem miejsca wyłożenia mat 
Pow. Lek. Wet./OSP 

      a) pomoc przy transporcie przygotowanych roztworów dezynfekcyjnych. Pow. Lek. Wet./OSP 

IV. Etap - Postępowanie w okręgu zagrożonym.  

1. Unieszkodliwianie nawozów, ściółki, odpadów, nieczystości i ich wywóz. Pow. Lek. Wet./PSP/OSP 
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SPO-2.4 

Rodzaj 

dokumentu 
STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA 

Data               

opracowania 

 

23.04.2018 

Nazwa 

dokumentu 

Uruchomienie miejsc kwarantanny i izolacji wraz  

z zabezpieczeniem logistycznym. 
Podmiot 

opracowujący 
Urząd MiG               

Kunów 

 
I. Cel procedury 

Określenie procesu decyzyjnego uruchomienia zaplanowanych miejsc kwarantanny i izolacji wraz z zabezpieczeniem logistycznym. 

 
II.  Lider/ Uczestnicy procedury 

Burmistrz / Lekarz Weterynarii 

 

III.  Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 

Sytuacja wymagająca uruchomienia 

miejsc do izolacji lub kwarantanny. 

Zorganizowanie miejsc do izolacji lub 

kwarantanny. 
 

1. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi  z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz. U.  z 2018 r., 

poz. 151) 

  

 

I. Przebieg procedury 

 

Opis postępowania Odpowiedzialny 

a) Podjęcie decyzji o organizacji miejsc do izolacji lub kwarantanny, w przypadku zaistnienia takiej 

konieczności. 
Burmistrz/GZZK, LW 
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Opis postępowania Odpowiedzialny 
b) Wariant I – istnieje możliwość wykorzystania wcześniej z planowanych miejsc do izolacji lub 

kwarantanny : 

 przekazanie polecenia do dyrektora Ośrodek Zdrowia „VITAMED” o uruchomieniu określonych 

ilości miejsc do izolacji lub kwarantanny, 

 przekazanie polecenia do Komend 

anta Komisariatu Policji w Kunowie w sprawie zapewnienia ochrony miejsc izolacji lub kwarantanny, 

 przygotowanie odpowiedniej ilości miejsc i złożenie meldunku o gotowości przyjęcia osób do izolacji 

lub kwarantanny, 

 sprawdzenie przygotowania miejsc, 

 skierowanie i transport osób do wyznaczonych miejsc. 

 na prośbę dyrektora Ośrodek Zdrowia „VITAMED” skierowanie do pracy specjalistycznego personelu 

medycznego. 

 

 

Burmistrz 

GZZK   

Ośrodek Zdrowia „VITAMED” 

który stwierdził konieczność izolacji lub 

kwarantanny   

c) Wariant II – gdy nie istnieje możliwość wykorzystania wcześniej zaplanowanych miejsc do izolacji 

lub kwarantanny: 

 wybór obiektów , które spełniają podstawowe wymagania do izolacji lub kwarantanny osób, 

 uzgodnienie z właścicielami proponowanych obiektów warunków ich wykorzystania (podpisanie 

umów), 

 przekazanie polecenia do Komendanta Komisariatu Policji w Kunowie w sprawie zapewnienia 

ochrony miejsc izolacji lub kwarantanny, 

 

 

 

Przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy  

Burmistrz/GZZK 

 

Właściciel obiektu 
 

 

 udzielenie pomocy w przygotowaniu warunków i skierowaniu odpowiedniego personelu, jeśli zajdzie 

taka potrzeba, 

 przygotowanie odpowiedniej ilości miejsc i złożenie meldunku o gotowości przyjęcia osób do izolacji 

lub kwarantanny, 

 sprawdzenie przygotowania miejsc, 

 skierowanie i transport osób do wyznaczonych miejsc. 

 

Ośrodek Zdrowia „VITAMED”, który 

stwierdził konieczność izolacji lub 

kwarantanny 

d) Przygotowanie faktury i miesięcznego zestawienia według odrębnych przepisów w celu 

przedstawienia kosztów realizacji świadczeń zdrowotnych realizowanych podczas epidemii 

finansowanych z budżetu państwa. 

Ośrodek Zdrowia „VITAMED”, właściciele 

obiektów 
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SPO-5.0 

 

 

Rodzaj 

dokumentu 
STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA 

Data 

opracowania 
 

23.04.2018 

Nazwa 

dokumentu 

Procedura działania jednostek funkcjonujących w systemie KSRG  

w sytuacjach katastrof budowlanych. 

Podmiot 

opracowujący 
OSP 

  

I. Cel procedury 

Celem procedury jest określenie jednolitych zasad postępowania podmiotów włączonych do systemu wykonawczego w czasie prowadzenia 

działań ratowniczych związanych z wystąpieniem katastrofy budowlanej w następstwie której zaistniała sytuacja kryzysowa. Procedura określa 

również schemat funkcjonowania i wymiany informacji w ramach systemu. 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

Jednostki OSP funkcjonujące w KSRG, Burmistrz, GZZK, 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Powstanie zdarzenia 

wymagającego 

uruchomienia 

działania 

 

Zlikwidowanie 

zagrożenia i jego 

skutków. 

 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., poz.209  

z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 333        

z późn. zm.).  

3. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 

620). 

 4. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży (Dz. U. z 2017 r., poz.1204  

z późn. zm.) 

5. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 

roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego (Dz. U. Nr 46, poz. 239). 

6. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332z późn. zm.) 

 

http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/ustawa_s.pdf
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II. Opis postępowania 

 

Przedsięwzięcia Odpowiedzialny 

  1. Rozpoznanie, analiza i prognozowanie występujących zagrożeń.  OSP/GZZK 

  2. Określanie stref niebezpiecznych.  OSP, Policja 

  3. Poszukiwanie uwięzionych ludzi metodami tradycyjnymi, a po przybyciu Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-

Ratowniczej również z wykorzystaniem psów ratowniczych i geofonów.   OSP, Policja 

  4.Torowanie przez elementy budowlane i gruzy dostępu do uwięzionych osób,  OSP 

  5.Nawiązywanie kontaktu słownego z poszkodowanymi, których natychmiastowa ewakuacja nie jest możliwa, celem 

wsparcia psychicznego. 
 Policja 

  6.Wydobywanie poszkodowanych, udzielanie im przedlekarskiej pomocy medycznej już w strefie zagrożenia  

i ewakuacja poza strefę. 
 OSP, Ośrodek Zdrowia 

„VITAMED” 
  7. Nadawanie komunikatów dla mieszkańców gminy. UMiG 

  8. Zabezpieczenie terenu objętego katastrofą przez Policję oraz włączenie się tych służb do ewakuacji poszkodowanych  

i opieki nad nimi.  

Policja, UMiG 

 

  9. Określenie rozmiarów zniszczeń i uszkodzeń obiektów budowlanych, infrastruktury komunalnej. 
 

UMiG 
 

 10. Zabezpieczenie mienia pozostawionego przez ewakuowaną ludność. Policja, UMiG 

 11. Zapewnianie lub przywracanie ciągłości funkcjonowania obiektów o szczególnym znaczeniu (np. placówek służby 

zdrowia). 
UMiG 

 12. Zapewnienie tymczasowych miejsc zakwaterowania dla osób pozbawionych dachu nad głową. UMiG, MGOPS 

 13. Określenie zakresu działań mających na celu przywrócenie funkcjonowania infrastruktury oraz obiektów  

o szczególnym znaczeniu. 
 

UMiG 
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SPO-10 

Rodzaj 

dokumentu 
STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA 

Data 

opracowania 

 

28.06.2011 

Nazwa 

dokumentu: 
Realizacja usług pocztowych na obszarach objętych zagrożeniem. 

Podmiot 

opracowujący 
Urząd MiG               

Kunów 

  
  I.   Cel procedury 

Zapewnienie realizacji usług pocztowych na obszarach zapowietrzonych i zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt oraz w stanie zagrożenia 

epidemiologicznego i epidemii. 

   II.  Lider / Uczestnicy procedury 

Burmistrz / przedstawiciel PPUP oraz operatorzy pocztowi (firmy kurierskie). 

 

  III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wystąpienie zagrożenia epidemicznego 

z koniecznością wyznaczenia obszarów 

zapowietrzonych, zagrożonych, 

zagrożenia epidemiologicznego lub 

epidemii. 

Ujęcie ograniczeń funkcjonowania usług 

pocztowych po wprowadzeniu 

rozporządzeń porządkowych. 

Ustawa 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt  

i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1521). 

Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakażnych (Dz. U. z 2001r.Nr 126, poz. 1384 z póź. zm.). 

Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 roku. Prawo pocztowe (Dz. U.   

z 2017 r., poz. 1481) 

Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego. 

 

Przebieg procedury 

 

Opis postępowania Odpowiedzialny 

 Analiza sytuacji ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia ciągłości usług pocztowych: 

a/ charakterystyka rejonu zagrożonego, 

b/ ustalenie podmiotów priorytetowych do obsługi pocztowej na wyznaczonych obszarach. 

GZZK wspólnie z LW 
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Opis postępowania Odpowiedzialny 

 Przygotowanie i przekazanie informacji dotyczącej pkt. 1 do operatorów pocztowych zawierającej:                                                          

- rodzaj zagrożenia, 

- sposób postępowania doręczycieli,  

- zalecenia do bezwzględnego przestrzegania podczas podejmowania określonych czynności.  

 

GZZK, LW 

 

Opis postępowania 
Odpowiedzialny 

 Działania wstępne podjęte przez Poczta Polska S.A. oraz innych operatorów pocztowych (firmy kurierskie): 

a/ analiza sytuacji, 

b/ ustalenie ilości placówek pocztowych, ilości pracowników oraz zakresu terytorialnego działania   placówek na terenie z 

rozróżnieniem na tereny zagrożone/zapowietrzone, zagrożenia   epidemiologicznego lub epidemii, 

c/ zapewnienie ciągłości świadczenia usług dla podmiotów priorytetowych na terenach zagrożonych  

i zapowietrzonych, zagrożenia epidemiologicznego/epidemii. 

 Poczta Polska S.A. oraz 

firmy kurierskie 

 Działania główne : 

a/ przekazanie zadań do placówek pocztowych na terenie zagrożonym/zapowietrzonym, zagrożenia 

epidemiologicznego/epidemii, 

b/ wyznaczenie zakresu działań dla placówek pocztowych i pracowników znajdujących się na terenie zapowietrzonym/ 

epidemii, 

c/ wyznaczenie zakresu działań dla placówek pocztowych i pracowników znajdujących się na terenie zagrożonym/zagrożenia 

epidemiologicznego, 

d/ wyposażenie pracowników w osobiste środki ochrony. 

 

 Poczta Polska S.A. oraz 

        firmy kurierskie 

 

 

 

 Podjęcie decyzji, w drodze zarządzenia, o wstrzymaniu lub ograniczeniu świadczenia usług 

 i  przekazanie tej informacji operatorom pocztowym. 

Burmistrz/GZZK, 

LW  
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SPO-10.2 

Rodzaj 

dokumentu 
STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA 

Data 

opracowania 
23.04.2018 

Nazwa 

dokumentu 
Uruchomienie planu rozdziału upoważnień do zakupu paliw. 

Podmiot 

opracowujący 
Urząd MiG               

Kunów 

 
I.   Cel procedury 

Określenie sposobu uruchomienia planu rozdziału paliw. 

 

II. Lider / Uczestnicy procedury  

Burmistrz / GZZK, referaty UMiG 

 

III. Wejście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejście Wyjście Podstawy prawne realizacji procedury 

Opublikowanie Rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie wprowadzenia 

ograniczeń w zakresie obrotu paliwami lub 

zmniejszenia zużycia paliw przez odbiorców 

Realizowanie zadań  

 

 

1. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów 

naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach 

zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku 

naftowym (Dz. U. z 2017 r. ,  poz. 1210). 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r.  

w sprawie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów 

obowiązkowych ropy naftowej lub paliw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1018). 
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IV Przebieg procedury 

 

Opis postępowania Odpowiedzialny 

a) Monitorowanie sprawności funkcjonowania gminy i zaopatrzenia ludności w produkty pierwszej potrzeby, z 

punktu widzenia ilości paliw do pojazdów. 

 
GZZK 

b) Podjęcie decyzji, po konsultacji z członkami GZZK, w sprawie uruchomienia „Planu ...”. Burmistrz 

c) Przekazanie informacji o uruchomieniu „Planu ...”. GZZK 

Opis postępowania Odpowiedzialny 

d) Poinformowanie ludności o uruchomieniu i zasadach dystrybucji upoważnień do zakupu paliw.  GZZK 

e) Nadzór nad właściwym przygotowaniem i realizacją rozdziału upoważnień do zakupu paliw. Burmistrz 

f) Aktualizacja wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu. UMiG 

g) Monitorowanie realizacji zadań przez poszczególnych wykonawców i wpływu przydzielonych dodatkowych 

ilości paliw na zaopatrzenie rynku. 
GZZK 
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SPO-11 

Rodzaj 

dokumentu 
STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA 

Data 

opracowania 
23.04.2018 

Nazwa 

dokumentu 

Działania służby weterynaryjnej podczas wystąpienia ognisk wąglika, BSE  

i pryszczycy. 
Podmiot 

opracowujący 
LW  

 
I. Cel procedury 

Stworzenie jednolitych metod Inspekcji Weterynaryjnej z innymi służbami, inspekcjami na ewentualność stanu zagrożenia i wystąpienia 

choroby ognisk wąglika, BSE i pryszczycy.   

II.  Lider/ Uczestnicy procedury 

Burmistrz / Lekarz Weterynarii. 

 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 Opublikowanie zarządzenia przy 

wystąpieniu ognisk stwierdzenia wąglika 

albo pryszczycy lub BSE w gminie. 

 

 

 

 

 

Opublikowanie komunikatu  

o ustaniu zagrożenia. 

 

 

 

1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 

2017 r., poz. 1840 z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 

sierpnia 2005r. w sprawie sposobu i warunków wprowadzania 

czasowych zakazów opuszczania ogniska choroby zakaźnej 

zwierząt oraz czasowych ograniczeń w ruchu osobowym lub 

pojazdów (Dz. U.  z 2005 r., Nr 169, poz. 1423). 

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt z 28 

października 2003r. (Dz. U. Nr 188 z 2003r., poz. 1845). 

 

 

 

 

IV. Przebieg procedury 

 



 

146 

 

 

Opis postępowania 1                     Odpowiedzialny 

1. Powiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistnieniu 

choroby. 
Lekarz Weterynarii (LW) 

 2. Podjęcie decyzji o zamknięciu gospodarstw w których wystąpiła choroba zwierząt. LW   

 3. Odosobnienie zwierząt podejrzanych na chorobę i chorych (tylko przy stwierdzeniu wąglika).       LW 

 4. Wprowadzenie zakazu wstępu osobom postronnym do pomieszczeń, gdzie przebywają zwierzęta chore lub 

podejrzane o chorobę.  
LW 

 5. Wprowadzenie zakazu obrotu zwierzętami. LW 

 6. Wprowadzenie zakazu obrotu mlekiem i przetworami mlecznymi pochodzącymi od zwierząt chorych lub 

podejrzanych o chorobę, a także użytkowanie takiego mleka i jego przetworów. 
LW 

V. Wprowadzenie zakazu używania pastwisk, wodopojów oraz studni jeżeli zachodzi jakiekolwiek 

podejrzenie, że stanowią one źródło zakażenia.  
 

LW 

 

 8. W zależności od zaistniałej sytuacji epizootycznej, powiatowy lekarz weterynarii, w porozumieniu  

z wojewódzkim lekarzem weterynarii, może nakazać leczenie lub dokonanie szczepień ochronnych zwierząt 

w zagrodzie zapowietrzonej, a także w strefie zagrożonej (tylko przy stwierdzeniu wąglika).  

PLW/LW 

 9. Dokonanie uśmiercenia zwierząt chorych na BSE i pryszczycę. PLW 

 10. Wywóz zwłok zwierzęcych w miejsce ich utylizacji. 
Specjalistyczne służby pod 

nadzorem weterynaryjnym. 
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SPO-12 

Rodzaj 

dokumentu 
STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA 

Data 

opracowania 
23.04.2018 

Nazwa 

dokumentu 

Procedura ograniczania działalności edukacyjnej poprzez okresowe 

zawieszanie zajęć dydaktycznych. 
Podmiot 

opracowujący 
 Urząd MiG               

Kunów 

 

I. Cel procedury 

Określenie sposobu ograniczania działalności edukacyjnej. 

 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

Burmistrz / GZZK, Dyrektorzy Szkół 

 

III. Wejście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejście Wyjście Podstawy prawne realizacji procedury 

Delegacja w Rozporządzeniu Rady  

w sprawie zawieszania zajęć edukacyjnych 

lub zaistnienie takiej konieczności w 

przypadku wprowadzenia stanu 

wyjątkowego na obszarze gminy. 

Odwołanie stanu wyjątkowego lub 

ustanie konieczności zawieszenia 

działalności edukacyjnej. 

 

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U.          

z 2017 r., poz. 1928). 
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IV. Przebieg procedury 

 

Opis postępowania Odpowiedzialny 

1. Monitorowanie sytuacji w zakresie działalności edukacyjnej w szkołach. GZZK 

2. Uznanie o konieczności zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach.  Burmistrz, dyrektorzy szkół 

3. Opracowanie postanowienia lub decyzji w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych.   Burmistrz, dyrektorzy szkół 

4. Rozpowszechnienie informacji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych. GZZK 

5. Nadzór nad przestrzeganiem zawieszenia zajęć dydaktycznych i monitorowanie konieczności jego utrzymania.  Burmistrz 
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SPO-13 

Rodzaj 

dokumentu 
STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA 

Data 

opracowania 
24.04.2018 

Nazwa 

dokumentu 
Organizacja punktu informacyjnego dla ludności. 

Podmiot 

opracowujący 
Urząd MiG     

Kunów 

 

I. Cel procedury 

    Określenie sposobu organizowania punktu informacyjnego. 

 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

Burmistrz/Kierownik GZZK, wyznaczeni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy 

 

III. Wejście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejście Wyjście Podstawy prawne realizacji procedury  

Powstanie zagrożenia 

wymagającego 

uruchomienie punktu 

informacyjnego dla ludności 

 

Rozpoczęcie pracy  

gminnego punktu 

kontaktowego (GPK) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa OCK, szefów obrony cywilnej 

województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r.,  

nr 96, poz. 850). 

 
IV. Opis postępowania   

  

Przedsięwzięcia Odpowiedzialny 

1. Przyjęcie informacji o zaistnieniu zdarzenia, w którym jest lub może być duża liczba poszkodowanych 
GZZK 

2. Podjęcie decyzji o uruchomieniu GPK dla ludności Przewodniczący 

GZKK/Burmistrz 
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Przedsięwzięcia Odpowiedzialny 

3. Uruchomienie GPK: 

a. Lokalizacja- urząd MiG lub zapasowe miejsce pracy (Biblioteka Publiczna w Kunowie) 

b. Obsługa – sekretariat urzędu MiG (plus jedna osoba z wydziału org.) i rzecznik prasowy (wg potrzeb) 

c. Telefony kontaktowe: +48 41 261 31 74  wew.32, kom. ………………………….. 
                                                                                                                      (wpisać ołówkiem) 

Z usług Gminnego Punktu Kontaktowego mogą korzystać instytucje nadrzędne, podległe oraz 

obywatele gminy w sytuacjach obowiązywania stanu klęski żywiołowej, wystąpienia zagrożeń lub 

innych okolicznościach wymagających niezwłocznego działania.                                                                                                               

Przewodniczący GZZK 

4. Zbieranie informacji niezbędnej do informowania ludności w zakresie osób poszkodowanych (zaginionych, 

rannych, zmarłych, zabitych) oraz miejscu ich pobytu, zachowaniu się miejscu zdarzenia / sytuacji 

kryzysowej oraz innych ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa ludności sprawach wg potrzeb. 
GPK 

5. Przekazywanie informacji ludności (w formie telefonicznej/indywidualnej lub poprzez oświadczenia   

/ informacje zbiorcze 
GPK 

6. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem GPK 
Przewodniczący GZKK 

7. Decyzja o zakończeniu pracy GPK Przewodniczący 

GZKK/Burmistrz 
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SPO-14 

Rodzaj 

dokumentu 
STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA 

Data 

opracowania 
24.04.2018 

Nazwa 

dokumentu 
Informowanie ludności. 

Podmiot 

opracowujący 
Urząd MiG               

Kunów 

 

I. Cel procedury 

     Określenie zasad przekazywania informacji dla ludności w sytuacjach kryzysowych lub w sytuacjach możliwości ich   

    wystąpienia. 

 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

Burmistrz / GZZK, służby, straże  

 

III. Wejście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejście Wyjście Podstawy prawne realizacji procedury  

 

Potrzeba przekazania 

informacji dla ludności w 

związku z zaistnieniem lub 

możliwością zaistnienia  

zagrożenia 

 

Poinformowanie ludności. 

 

 

1.Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., poz.209 z późn. 

zm.). 

2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Szefa OCK, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002r. Nr 

96, poz. 850). 

3.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta 

wojewódzkiego PSP (Dz. U. z 2002r.Nr 78,poz. 712). 
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IV. Opis postępowania   

  

Przedsięwzięcia 

 
Odpowiedzialny 

1. Monitorowanie stanu bezpieczeństwa ludności i środowiska naturalnego poprzez wymianę informacji  

z elementami Systemu Wczesnego Ostrzegania.   
GZZK 

2. Podawanie informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 r. w zakresie: 

 rejestr substancji niebezpiecznych znajdujących się na obszarze gminy, 

 zakłady o zwiększonym lub dużym ryzyku, których zlokalizowanie może zwiększyć prawdopodobieństwo 

wystąpienia awarii przemysłowej lub pogłębić jego skutki, 

 zatwierdzone raporty o bezpieczeństwie lub ich zmianach, 

 przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych, 

 instrukcje o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii 

OSP 

3. Informowanie ludności o powstałych lub mogących powstać zagrożeniach nie będących sytuacjami kryzysowymi.  GZZK, OSP, Policja 

4. Informowanie ludności o powstałych lub mogących powstać zagrożeniach będącymi sytuacjami kryzysowymi. Burmistrz / GZZK 

5. Informowanie ludności może być realizowane, stosownie do rodzaju zagrożenia i czasu jego powstania poprzez: 

• konferencje prasowe Burmistrza,  

• przekazywanie informacji do mediów przez GZZK, 

• umieszczanie informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy, 

• samorządowy informator sms, 

• ulotki i obwieszczenia. 

 

 

 

 

Burmistrz / GZZK 

UWAGA! 

W szczególnych sytuacjach 

Wojewoda decyduje  

o zakresie przekazywania 

informacji. 
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SPO-15 

Rodzaj 

dokumentu 
STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA 

Data 

opracowania 
24.04.2018 

Nazwa 

dokumentu 

Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności 

 o zagrożeniach. 
Podmiot 

opracowujący 
Urząd MiG               

Kunów 

 

 

I. Cel procedury 

 Określenie zasad przekazywania informacji dla ludności w sytuacjach kryzysowych lub w sytuacjach możliwości ich   wystąpienia. 

 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

Burmistrz / GZZK, służby, straże. 

 

III. Wejście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejście Wyjście Podstawy prawne realizacji procedury  

Potrzeba przekazania 

informacji dla ludności  

w związku z zaistnieniem 

lub możliwością zaistnienia 

zagrożenia 

Poinformowanie ludności. 

 
 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym(Dz. U. z 2017 r., poz.209 z 

późn. zm.) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Szefa OCK, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002r. 

Nr 96, poz. 850). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta 

wojewódzkiego PSP (Dz. U. z 2002r. Nr 78, poz.712). 
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IV. Opis postępowania   

 

Przedsięwzięcia Odpowiedzialny 

Monitorowanie stanu bezpieczeństwa ludności i środowiska naturalnego poprzez wymianę informacji  

z elementami Systemu Wczesnego Ostrzegania.   
GZZK 

Informowanie ludności o powstałych lub mogących powstać zagrożeniach niebędących sytuacjami kryzysowymi.  GZZK, OSP, Policja 

Informowanie ludności o powstałych lub mogących powstać zagrożeniach będącymi sytuacjami kryzysowymi.  Burmistrz / GZZK 

Podawanie informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 r. w zakresie: 

rejestr substancji niebezpiecznych znajdujących się na obszarze gminy, 

 zakłady o zwiększonym lub dużym ryzyku, których zlokalizowanie może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia 

awarii przemysłowej lub pogłębić jego skutki, 

zatwierdzone raporty o bezpieczeństwie lub ich zmianach, 

przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych, 

instrukcje o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii. 

GZZK, OSP, Policja 

 

Informowanie ludności może być realizowane, stosownie do rodzaju zagrożenia i czasu jego powstania  

( z wyjątkiem sposobu informowania po zaistnieniu zdarzeń radiacyjnych), poprzez: 

- konferencje prasowe Burmistrza,  

- przekazywanie informacji do mediów przez GZZK, 

- umieszczanie informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy, 

- samorządowy informator sms, 

- ulotki i obwieszczenia. 

 

Burmistrz / GZZK 
UWAGA! 

W szczególnych sytuacjach 

Wojewoda Świętokrzyski decyduje  

o zakresie przekazywania 

informacji. 
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SPO-16 

Rodzaj 

dokumentu 
STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA 

Data 

opracowania  

24.04.2018 

 

Nazwa 

dokumentu  Procedura wsparcia ewakuacji dla burmistrza. 

Podmiot 

opracowujący  

Urząd MiG               

Kunów 

 

I. Cel procedury 

Określenie sposobów wsparcia ewakuacji. 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

Starosta / PZZK 

III. Wejście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury  

 

Wejście Wyjście Podstawy prawne 

Prośba burmistrza o 

wsparcie ewakuacji 

Udzielenie pomocy  

w zakresie ewakuacji 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Szefa OCK, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 

96, póz.. 850). 

 

IV. Opis postępowania 

 

`Przedsięwzięcia Odpowiedzialny 

1 .Monitorowanie powstałego zagrożenia i przedsięwzięć realizowanych przez organy administracji samorządowej, 

w tym w zakresie ewakuacji.  
PCZK  

2. Przyjęcie prośby wójta/burmistrza o wsparcie ewakuacji 
Starosta 

3. Zwołanie posiedzenia PZZK i osób zaproszonych oraz podjęcie decyzji o celowości i aktualnych możliwościach wsparcia. Starosta 
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4. Decyzja odmowna lub pozytywna o wsparciu i realizacji w stosownym w zakresie: 

• udostępnienia nieruchomości dla ewakuowanej ludności i zwierząt, 

• transportu osobowego i towarowego, 

• pomocy medycznej i psychologicznej, 

• pomocy społecznej, 

• organizacji pomocy humanitarnej, w tym zagranicznej, 

• ewakuacji dóbr kultury, 

• zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego, 

 

               Starosta, 

merytoryczne wydziały 

starostwa KP Policji 

 

5. Przygotowanie niezbędnych dokumentów do realizacji zadań wsparcia, uruchomienie ich realizacji, uzgodnienie 

szczegółowych zadań dla wykonawców z wnioskującym wójtem/burmistrzem, a następnie nadzorowanie ich wykonania. 

PCZK, 

merytoryczne wydziały 

starostwa 

Świętokrzyski Wojewódzki 

Konserwator Zabytków 

 

6. Opracowanie, po zakończeniu realizacji zadań, sprawozdania, w tym wyliczenia poniesionych nakładów finansowych i ich 

rozliczenie 

Merytoryczne wydziały 

starostwa 

Świętokrzyski Wojewódzki 

Konserwator Zabytków 
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SPO-17 

Rodzaj 

dokumentu 
STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA 

Data 

opracowania 

24.04.2018 

 

Nazwa 

dokumentu 
Ocenianie i dokumentowanie strat. 

Podmiot 

opracowujący 
Urząd MiG               

Kunów 

I.    Cel procedury 

      Określenie zasad oceniania i dokumentowania strat. 

 

II.  Lider/ Uczestnicy procedury 

    Burmistrz, wyznaczone osoby do składów komisji.   

 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejście Wyjście Podstawy prawne realizacji procedury 

Przystąpienie do szacowania   

i usuwania szkód. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie raportu 

odbudowy. 

 

 

 

 

 

1.Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., poz.209 z późn. 

zm.) 

2.Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077). 

3.Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 

r., poz. 1453). 

4.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004r. Nr 116, poz.   

1206 z późn. zm.). 

5.Ustawa budżetowa na dany rok. 

6.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. 

U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389). 

7.Zasady i procedury ustalania szkód i szacowania strat spowodowanych klęskami żywiołowymi oraz 

ubiegania się o dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie 

remontów lub odbudowy uszkodzonych i zniszczonych obiektów budowlanych. 
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IV. Opis postępowania   

  

Przedsięwzięcia Odpowiedzialny 

1. Dokonanie wstępnej oceny strat na podstawie informacji zebranych do czasu zakończenia akcji ratunkowej. 
GZZK,  

Urząd Miasta i Gminy 

  

2.Działania gminnej komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej.  

 

 

 

  Burmistrz 

 

 3. Opracowanie protokołu szkód i powstałych strat, zawierającego: 

 datę i miejsce oraz numer protokołu strat powstałych, 

 skład komisji, 

 datę i miejsce wystąpienia oraz charakter klęski żywiołowej, 

 wyliczenie szkód powstałych w mieniu komunalnym z podaniem charakteru i wielkości szkód  

i wysokości strat na każdym obiekcie (wysokość strat powinna być ustalona z zastosowaniem cen podanych  

w Biuletynie cen „Sekocenbud”. 

 

Komisja gminna 

 

 

4. Opracowanie planu usuwania skutków klęsk żywiołowych, zawierający: 

a) wykaz zadań podlegających odbudowie lub remontowi z określeniem hierarchii ich ważności, 

b) bilans potrzeb finansowych w zakresie ich likwidacji, 

c) program likwidacji strat w rozbiciu na lata z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy. 

Dokument ten powinien być dokumentem wyjściowym przy ubieganiu się o środki finansowe z budżetu państwa. 

Burmistrz 
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SPO-18 

Rodzaj 

dokumentu 
STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA 

Data 

opracowania 

 

24.04.2018 

Nazwa 

dokumentu 
Uruchomienie świadczeń osobistych  i  rzeczowych. 

Podmiot 

opracowujący 
Urząd MiG Kunów               

 
I.  Cel procedury 

 Określenie sposobu postępowania w przypadku wprowadzania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych. 

 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

Burmistrz / GZZK,  

 

III. Wejście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejście Wyjście Podstawy prawne realizacji procedury 

Decyzja o wprowadzeniu 

obowiązkowych świadczeń osobistych     

i rzeczowych. 

 

 

Wydanie decyzji. 

 

 

1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. 

z 2014 r., poz. 333        z późn. zm.) 
2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 

z 2017 r., poz.209 z późn. zm.) 

3. Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania 

klęsk żywiołowych (Dz. U. z 1953r. Nr 23, poz.93 z późn. zm.). 

4. Rozporządzenie RM z dnia 14 lipca 1953 r. w sprawie wykonania art. 

5 dekretu o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych (Dz. 

U. 1953r. Nr 37, poz. 158). 
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IV. Przebieg procedury 

 

Opis postępowania Odpowiedzialny 

1. Monitorowanie powstałego zagrożenia i zbieranie informacji o zadaniach realizowanych przez gminne służby 

ratownicze.  
GZZK 

2. Koordynacja akcji ratunkowej na poziomie gminy. Burmistrz / GZZK 

 

3. W razie zaistnienia sytuacji braku możliwości wykonawczych do realizacji zadań związanych  z likwidacją 

zagrożenia, Burmistrz podejmuje decyzję o nałożeniu świadczeń. 

 

 Burmistrz 

 

4. Nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych wykonawców. GZZK 
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SPO-19 

Rodzaj 

dokumentu 
STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA 

Data                   

opracowania 
24.04.2018 

Nazwa 

dokumentu 
Zwołanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

Podmiot 

opracowujący 
Urząd MiG               

Kunów 

 

I.   Cel procedury 

Określenie zasad organizacji pracy i działania GZZK. 

 

II.  Lider/ Uczestnicy procedury 

Burmistrz, członkowie GZZK 

 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury  

Powstanie zdarzenia 

wymagającego uruchomienia 

działania GZZK. 

 

 

Zlikwidowanie zagrożenia           

i jego skutków. 

 

   1.  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu  (Dz. U. z 2017 r., poz.209 z późn. zm.) 

  2.  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 333  

z późn. zm.) 
   3.  Zarządzenie Nr 143a/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 19 listopada 2007 r.  

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

4.  Zadania i wytyczne zawarte w GZZK. 

goIV. Opis postępowania   

 

Przedsięwzięcia Odpowiedzialny 

1. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie 

tych zagrożeń 

GZZK/Burmistrz 

2. Zwołanie posiedzenia Zespołu: 

a) w trybie natychmiastowym, w przypadku powstania sytuacji wymagającej pilnego działania i podjęcia stosownych 

decyzji 

b) w trybie normalnym na uzasadniony względami bezpieczeństwa wniosek członka Zespołu 

Burmistrz 
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3. Powiadomienie członków Zespołu o posiedzeniu  i zabezpieczenie jego posiedzenia w pomieszczeniach urzędu MiG lub 

zapasowym miejscu pracy (ZMP) 

Burmistrz/Przewodniczący 

GZZK 

4. Przygotowanie propozycji działania i opracowanie danych niezbędnych do podjęcia decyzji dotyczącej wykonania, 

zmiany lub zaniechania działań/czynności ujętych w GPZK 

5. Określenie zakresu informacji przekazywanej do wiadomości publicznej przez GPK, w związku z zaistniałą sytuacją 

6. W przypadku szczególnych (jednoosobowego zarządzania) posiedzenia Zespołu mogą odbywać się cyklicznie lub 

opierać o systemem stałych dyżurów wskazanych członków Zespołu w urzędzie MiG lub ZMP 

7. Zapewnienie obsługi kancelaryjno – biurowej i miejsc pracy członków GZZK oraz przedstawicieli wspomagających 

służb zewnętrznych 

8. Decyzja o odwołaniu pracy (cyklicznej lub w systemie dyżurów) Zespołu 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

163 

 

 

 

SPO-20 

Rodzaj 

dokumentu 
STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA 

Data 

opracowania 
24.04.2018  

Nazwa 

dokumentu 
Działanie GZZK w sytuacji kryzysowej. 

Podmiot 

opracowujący 
Urząd MiG 

Kunów 

 
I.   Cel procedury 

Określenie zasad działania GZZK w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. 

 

II.   Lider / Uczestnicy procedury  

Burmistrz, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

 
III.  Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 

 

Informacja 

o wystąpieniu sytuacji kryzysowej 

 

 

 

 

 

Likwidacja skutków 

wystąpieniu sytuacji kryzysowej 

 

 

 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., 

poz.209 z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 333 z późn. zm.) 
3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1928). 

4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz  o kompetencjach 

Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym 

organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1932). 

 

IV. Przebieg procedury 
 

a. Opis postępowania Odpowiedzialny 

 Przyjęcie informacji o zdarzeniu. Dyżurny GZZK 
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a. Opis postępowania Odpowiedzialny 

 Zebranie możliwych do uzyskania informacji o zdarzeniu oraz przekazanie ich kierownikowi GZZK. 

         Dalsze postępowanie wg. ich poleceń.  
Dyżurny GZZK 

 Zbieranie informacji o przebiegu zdarzenia oraz działaniach służb ratowniczych. GZZK 

 Informowanie ludności o zagrożeniach i zasadach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia zgodnie           

z SPO-15. 
GZZK 

 5. Na polec    5.      Na polecenie Burmistrza zwołanie posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z rozszerzeniem o 

                                 specjalistów z zakresu rodzaju wystąpienia zagrożenia. 
Burmistrz 

6.      Koordynowanie działań porządkowo-ochronnych i ratowniczych. GZZK 

 Monitorowanie procesu reagowania, przywracania bezpieczeństwa oraz odbudowy. GZZK 

 Przesyłanie okresowych meldunków sytuacyjnych. GZZK 

 Analiza napływających ze służb,  straży  meldunków o podejmowanych działaniach oraz prośbach w zakresie 

wsparcia lokalnych działań.  
GZZK 

10.   Przesłanie pocztą elektroniczną meldunków do PCZK i WCZK. Dyżurny GZZK 

11.   Dokumentowanie podejmowanych działań w książce pracy dyżurnego  GZZK. Dyżurny GZZK 
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SPO- 22 

Rodzaj 

dokumentu 
STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA 

Data  

opracowania 
24.04.2018 

Nazwa 

dokumentu 
Działania Policji podczas sytuacji kryzysowej. 

Podmiot 

opracowujący 
Urząd MiG               

Kunów 

 

 I. Cel procedury 

 Określenie zasad działania policji podczas wystąpienia sytuacji kryzysowej. 

 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

 Policja  

 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury  

Informacja o wystąpieniu sytuacji 

kryzysowej 

 

 

 

 

 

 

 

Likwidacja skutków wystąpienia 

sytuacji kryzysowej 

 

 

 

 

 

1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. nr 7, poz. 2067  

z późn. zm.), 

2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., 

poz.209 z późn. zm.), 

3. Ustawa z dn. 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 333 z późn. zm.) 

4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji o środkach przymusu bezpośredniego  

i broni palnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1120 z późn. zmianami). 

5. Zarządzenie Nr 36 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 listopada 2017 r.  

w sprawie zadań realizowanych przez Policję w sytuacjach kryzysowych 
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IV. Opis postępowania   

  

Przedsięwzięcia Odpowiedzialny 

 Alarmowanie ludności o występującym niebezpieczeństwie, 

 Monitorowanie terenów objętych skutkami wystąpienia sytuacji kryzysowej 

 Zapewnienie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

 Umożliwienie swobodnego dojazdu i wyjazdu ekipom i jednostkom ratowniczym, 

 Zapewnienie pomocy w ewakuacji osobom w podeszłym wieku, poszkodowanym i chorym, 

 Zabezpieczenie mienia ewakuowanej ludności w punktach jego składowania m.in. poprzez 

zorganizowanie patroli zapobiegających kradzieżom, 

 Zlokalizowanie miejsc newralgicznych na drogach i ich zabezpieczeniu, 

 Zorganizowanie objazdów miejsc i rejonów wystąpienia zagrożenia,  

 Informowanie środków masowego przekazu o występujących zagrożeniach i utrudnieniach w 

przemieszczaniu, 

   - Prowadzenie czynności dochodzeniowo-śledczych zmierzających do ustalenia przyczyn powstania  

     niebezpieczeństwa, 

  -  Identyfikacja ofiar śmiertelnych zdarzeń. 

Policja 
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SPO-23 

Rodzaj 

dokumentu 
STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA 

Data 

opracowania 

 

24.04.2018 

Nazwa 

dokumentu 

Działania jednostek funkcjonujących w systemie KSRG w sytuacjach 

kryzysowych.  
Podmiot   

opracowujący 
Urząd MiG               

Kunów 

 

I. Cel procedury 

 

Celem procedury jest określenie jednolitych zasad postępowania podmiotów włączonych do systemu wykonawczego  w  czasie 

prowadzenia działań ratowniczych związanych z wystąpieniem katastrofy technicznej lub spowodowanych przez działanie sił przyrody, 

stwarzających zagrożenie dla ludzi lub środowiska, w następstwie, której może zaistnieć sytuacja kryzysowa. Procedura określa  również schemat 

funkcjonowania i wymiany informacji w ramach systemu. 

 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

Burmistrz, OSP, GZZK. 

 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Powstanie zdarzenia 

wymagającego 

uruchomienia działania 

KSRG 

 

 

 

 

 

Zlikwidowanie zagrożenia 

i jego skutków. 

 

 

 

 

 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., poz.209 z późn. 

zm.), 

2. Ustawa z dn. 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 333  

z późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r., poz.1204  

z późn. zm.).  

4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. 

w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo -gaśniczego  

(Dz. U. Nr 46, poz. 239). 
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IV. Opis postępowania. 

Przedsięwzięcia Odpowiedzialny 

1. Przyjęcie informacji o zaistniałym zdarzeniu, dokumentowanie otrzymanych informacji, koordynowanie prowadzonej akcji. 
Komendant Gminny OSP 

2. Powiadomienie o zaistniałym zdarzeniu KP PSP oraz przekazywanie okresowych meldunków z prowadzonej akcji.  OSP 

3.Utrzymywanie stałej łączności i bieżąca wymiana informacji z KP PSP.  OSP 

5. Dysponowanie na miejsce akcji dyspozycyjne siły i środki. 

 

OSP/PSP 
6. Dysponowanie na miejsce akcji specjalistycznego sprzętu, innych grup ratowniczych spoza PSP oraz specjalistów. OSP 

 

7.Określenie punktu koncentracji zadysponowanych sił. PSP 

8.Współdziałanie z innymi służbami i podmiotami w prowadzeniu akcji zgodnie z istniejącymi planami ratowniczymi. OSP 

 
  9.W sytuacji wystąpienia dużej ilości poszkodowanych (wypadek masowy) alarmować siły pogotowia ratunkowego  

o konieczności podjęcia działań z zakresu ratownictwa medycznego oraz organizacji miejsc hospitalizacji poszkodowanych. 

 

GZZK/OSP/ 

 

 

 

10. Zbieranie niezbędnych informacji z prowadzonych działań, w razie konieczności przekazanie informacji do Burmistrza  

o konieczności zorganizowania ewakuacji ludzi, zwierząt lub mienia z terenu objętego działaniami ratowniczymi. GZZK/OSP/Policja 

11. Podjęcie działań zmierzających do zapewnienia izolacji miejsca prowadzenia działań i zabezpieczenia znajdującego się tam 

mienia. 
Policja/OSP 

13.  12. W przypadku konieczności zorganizowania zaplecza logistycznego przekazać informacje do GZZK o konieczności 

uruchomienia stosownych procedur. OSP/Policja 

14.  13. W uzasadnionych przypadkach przekazać Burmistrzowi informację o konieczności zorganizowania pomocy humanitarnej 

i społecznej. 
GZZK 

 14. W razie istnienia groźby wystąpienia zagrożenia dla ludzi lub mienia, przekazać do GZZK informację o konieczności 

uruchomienia procedur powiadamiania o występującym zagrożeniu. 
OSP/Policja 

16.  15. Informować Burmistrza o sposobie prowadzenia działań. GZZK/OSP/Policja 
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2. Organizacja łączności między podmiotami realizującymi zadania z zakresu 

zarządzania kryzysowego 

 

Zadania jakie realizuje Burmistrz z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie Miasta  

i Gminy Kunów są determinantami potrzeb w zakresie łączności. W celu realizacji 

nałożonych zadań utrzymuje się i zapewnia funkcjonowanie następujących systemów  

i środków łączności: 

Dostęp do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej realizację usług 

powszechnych – komutowanych. GZZK wykorzystuje zarówno telefony systemowe 

przewodowe, jak i bezprzewodowe (za zgodą członków GZZK także telefony prywatne).  

W ramach usług powszechnych zapewnia się także usługi typu fax i internet. 

Głównymi numerami publicznymi pod którymi dostępny jest GZZK oraz GPK są: 

- tel.  + 48 41 261 31 74,  

- fax  + 48 41 261 31 94 lub 261 31 74 wew. 60 

GZZK korzysta także z łączności mobilnej (komórkowej) opartej o służbowe  

i prywatne numery telefonów (za zgodą użytkownika). 

Rezerwowym/uzupełniającym systemem łączności jest łączność radiowa, w której 

Burmistrz (GZZK) dysponuje siecią gminną (udostępniona i wyznaczona przez Wojewodę 

Świętokrzyskiego w celu łączności ze służbami i strażami powiatowymi oraz służbami 

Wojewody). 

3. Organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania. 

System monitorowania zagrożeń oparty jest o zadania jakie w tej materii zostały 

nałożone na poszczególne służby, inspekcje i straże mocą obowiązujących przepisów 

prawnych. Poniżej przedstawiono tabelę z poszczególnymi zagrożeniami i służbami je 

monitorującymi. 

 

Rodzaj monitoringu Służba prowadząca monitoring UWAGI 

Monitoring 

hydrometeorologiczny 

 

 

Dyrektor IMGW, WCZK 

GZZK otrzymuje od IMGW/WCZK 

komunikaty ostrzegawcze i alarmowe  

o zagrożeniach hydrometeorologicznych 

i przekazuje Burmistrzowi. 

Monitoring zlodzenia rzek 
 

Dyrektor RZGW 

Burmistrz otrzymuje informacje  

o zlodzeniu rzek za pośrednictwem 

WCZK/PCZK 



 

170 

Rodzaj monitoringu Służba prowadząca monitoring UWAGI 

 

Monitoring stanu sanitarno-

epidemiologicznego 

 

Powiatowy Inspektor Sanitarny 

GZZK otrzymuje od PSSE lub za 

pośrednictwem WCZK/PCZK informacje  

o występujących ogniskach zachorowań lub 

zatruciach zbiorowych oraz innych 

zagrożeniach sanitarnych. 

Monitoring środowiska 

 

Wojewódzki Inspektor Ochrony 

Środowiska 

GZZK otrzymuje informacje   

z monitoringu środowiska tj. 

zanieczyszczenia wód gruntowych oraz 

powietrza przez WCZK. 

Monitoring chorób zakaźnych 

zwierząt 
Powiatowy Lekarz Weterynarii 

GZZK otrzymuje od PIW poprzez PCZK 

informacje o występujących chorobach 

zakaźnych zwierząt. 

Wypadki   komunikacyjne w 

transporcie drogowym, jeśli 

poszkodowanych jest więcej 

niż 3 osoby 

Komendant Powiatowy PSP, 

dysponenci jednostek systemu 

PRM, Komendant Powiatowy 

Policji 

Doraźne informacje o występujących 

wypadkach. 

Monitoring zagrożeń 

bezpieczeństwa i porządku 

publicznego 

Komendant Komisariatu Policji 
Doraźne informacje o występujących 

wypadkach. 

Monitoring awarii 

przemysłowych 

Komendant Powiatowy PSP, 

Wojewódzki Inspektor Ochrony 

Środowiska 

Doraźne informacje o występujących 

awariach. 

 

 

Monitoring katastrof 

budowlanych 

 

Komendant Powiatowy PSP, 

Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego 

Doraźne informacje o występujących 

katastrofach WCZK/PCZK. 

 

Monitoring rozległych 

pożarów 

Komendant Powiatowy PSP, 

Komendant Gminny OSP 

Doraźne informacje o występujących 

pożarach. 

  

Podmioty prowadzące ww. monitoring na podstawie odrębnych ustaw zobowiązane są 

do powiadamiania czyli przekazania uzyskanych informacji do właściwych terytorialnie 

organów i ludności. Wszelkie informacje uzyskane z monitoringu zagrożeń mogą być 

podstawą do ostrzegania      i alarmowania ludności. Na podstawie niektórych informacji 

Burmistrz wszczyna procedurę ostrzegania w sposób obligatoryjny. Przykładem 

specyficznego działania jest rutynowe ostrzeganie i alarmowanie w sytuacjach związanych ze 

zjawiskami hydrometeorologicznymi.  

W pozostałych wszystkich sytuacjach wymagających alarmowania i ostrzegania 

realizowana jest SPO - 15 Procedura ostrzegania i alarmowania ludności, która określa 

Burmistrza jako wiodącego. Gminny system wczesnego ostrzegania oraz system wykrywania 

i alarmowania.  wchodzi w skład wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania 

zdefiniowanego  w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r.  

w sprawie systemów wykrywania skażeń  i właściwości organów w tych sprawach.  
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4. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na 

wypadek zagrożeń 

 

Rodzaje środków informowania : 

Realizacja informowania ludności o zagrożeniach prowadzona jest za pomocą 

następujących środków:  

a) instrukcje postępowania w razie zaistnienia zagrożenia, opracowywane  

i dystrybuowane przez Urząd Miasta i Gminy,  

b) instrukcje postępowania w razie zaistnienia zagrożenia w formie elektronicznej,  

c) dostępne publicznie za pośrednictwem ogólnie dostępnych łączy 

telekomunikacyjnych (internetowych), na stronach urzędu miasta i gminy, 

instrukcje, poradniki, ulotki, plakaty,  

d) inne publikatory (SISMS) informujące  o zagrożeniach, sposobach zapobiegania  

i postępowania w razie ich wystąpienia,  

e) opracowywane przez Urząd Miasta i Gminy, organy służb, straży oraz innych 

podmiotów realizujących zadania w zakresie ochrony ludności, komunikaty 

informujące o zagrożeniach, sposobach zapobiegania i postępowania w razie ich 

wystąpienia, podawane w środkach masowego przekazu. 

Rodzaje środków ostrzegania i alarmowania 

 

Realizacja ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach prowadzona jest za 

pomocą następujących środków : 

 dźwiękowe sygnały alarmowe, 

 komunikaty ostrzegawcze i alarmowe nadawane za pośrednictwem lokalnych środków 

masowego przekazu, ze szczególnym uwzględnieniem portali internetowych, 

 komunikaty przekazywane za pośrednictwem stałych urządzeń nagłaśniających,  

 komunikaty przekazywane za pośrednictwem ruchomych urządzeń nagłaśniających, ze 

szczególnym uwzględnieniem pojazdów służb i straży, 

 komunikaty przekazywane z wykorzystaniem nowoczesnych systemów 

teleinformatycznych: 

 w telefonii cyfrowej (komórkowej i stacjonarnej) – SMS (Short Message Service). 
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Zasady koordynacji przepływu informacji o zagrożeniach i zdarzeniach 

 

 W przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia lub wystąpieniu 

zagrożenia dla ludności podmiot, który ją uzyskał informuje o tym fakcie Gminny Zespół  

Zarządzania Kryzysowego. Gminny Zespół  Zarządzania Kryzysowego powiadamia 

Burmistrza. Burmistrz, zgodnie z zakresem realizowanych zadań dokonuje sprawdzenia 

wiarygodności uzyskanej informacji. W zależności od skali zagrożenia, Burmistrz podejmuje 

decyzję o uruchomieniu procedury informowania, ostrzegania lub alarmowania, określonej  

w planie reagowania kryzysowego. 

 Określone zasady nie wykluczają w uzasadnionych przypadkach możliwości 

uruchomienia procedury przez organ wyższego szczebla. 

 

 Elementy składowe komunikatu o zagrożeniu 

 

1. Komunikaty dzieli się na: 

 informacyjne – zawierają informacje o sposobach zapobiegania 

zagrożeniom, sposobach postępowania na wypadek powstania zagrożenia oraz po 

jego ustaniu, w tym o możliwości uzyskania pomocy, np. sposobach usunięcia 

skutków zdarzenia, dezynfekcji, miejscach rozdziału pomocy itp., 

 ostrzegawcze – zawierają informacje wyprzedzające nadchodzące 

zagrożenie (komunikat ten powinien zawierać możliwie najwięcej wskazówek 

profilaktycznych), 

 alarmowe – zawierają informacje o aktualnym zagrożeniu występującym 

na określonym terenie oraz podawane są wskazówki i polecenia co do sposobów 

postępowania ludności, np. kierunków i środków ewakuacji, miejsc zbiórki dla 

ewakuowanych, sposobów ochrony dróg oddechowych itp. 

2. Podstawowymi elementami składowymi komunikatu są : 

 data i godzina przekazania komunikatu, 

 numer komunikatu (który to jest komunikat z kolei dotyczący danego 

zagrożenia), 

 podmiot przekazujący komunikat (osoba odpowiedzialna  za treść komunikatu), 

 osoba (lub osoby) wyznaczona do kontaktu ze strony podmiotu przekazującego 

komunikat oraz numer jej telefonu, 
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 przyczyna podawania komunikatu (krótka charakterystyka zagrożenia), 

 obecny stan zagrożenia i obszar jego występowania oraz prognozowany rozwój 

zagrożenia, 

 określenie grupy osób, do których skierowany jest komunikat, 

 zalecenia dla ludności związane z zagrożeniem, 

 ewentualnie – stan przygotowania służb i organów administracji publicznej na 

nadchodzące zagrożenie (każdorazowo należy rozważyć zasadność 

umieszczenia takiej informacji). 

3. Podczas wyboru rodzaju środków masowego przekazu, do których w pierwszej 

kolejności należy wysłać komunikat, należy się kierować m.in. rodzajem i wielkością 

zdarzenia, porą dnia, czasem pozostającym do nadejścia zagrożenia oraz liczbą 

odbiorców. 

4. Im bliżej niebezpieczeństwa, tym częstotliwość nadawania komunikatu powinna być 

większa. 

5. Zalecane jest powtórzenie komunikatu przez stacje radiowe lub telewizyjne raz po 

razie, by mieć pewność, że jego treści dotrą do adresatów. 

6. Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 24  

z późn. zm.), redaktorzy naczelni są obowiązani opublikować nieodpłatnie 

komunikaty przekazywane przez organy administracji rządowej i samorządu 

terytorialnego w zakresie sytuacji kryzysowych. 

7. Materiały, na bazie których sporządzono komunikaty oraz opracowane komunikaty 

przekazywane do mediów, należy zbierać i archiwizować. 

 

 Informowanie społeczeństwa w zakresie potencjalnych zagrożeń oraz sposobów 

zachowania się na wypadek zagrożenia 

 

a) w celu zapewnienia właściwego stopnia percepcji przez ludność 

przekazywanych informacji w ramach informowania, ostrzegania lub 

alarmowania o zagrożeniu, właściwe organy administracji publicznej szczebla 

gminnego i powiatowego działając wspólnie, powinny zapewnić opracowanie 

oraz rozpowszechnianie wśród mieszkańców instrukcji postępowania 

zawierającej informacje o sposobach zapobiegania danemu zagrożeniu, 

postępowania na wypadek jego zaistnienia i po ustąpieniu zagrożenia, 
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obejmujących rodzaje zagrożeń mogące wystąpić na danym terenie (powinno 

się zapewnić dostarczenie minimum 1 egzemplarza przedmiotowej instrukcji 

do każdej rodziny), 

b) wspomniane powyżej organy zobowiązane są zapewnić publiczną dostępność 

treści wspomnianych instrukcji w formie elektronicznej za  pośrednictwem 

ogólnie dostępnych łączy telekomunikacyjnych (internetowych), 

c) wymienione wyżej instrukcje powinny zawierać w szczególności : 

 rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia na danym obszarze, 

 sposoby ostrzegania i alarmowania mieszkańców, właściwe dla każdego rodzaju 

zagrożenia, 

 sposoby zapobiegania danemu zagrożeniu, 

 sposoby zachowania się mieszkańców na wypadek wystąpienia zagrożenia oraz 

po jego ustaniu, 

 wykaz telefonów alarmowych oraz adresów i telefonów wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań 

operacyjno – ratowniczych, 

 wykaz punktów kontaktowych w zakresie uzyskiwania dodatkowych informacji  

i wyjaśnień. 

 W procesie informowania społeczeństwa powinno się wykorzystywać także inne 

instrukcje, poradniki, ulotki, plakaty i tym podobne publikatory, informujące o zagrożeniach, 

sposobach zapobiegania im i postępowania w przypadku ich wystąpienia, opracowywane 

przez organy administracji publicznej, organy służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów 

realizujących zadania w zakresie ochrony ludności.  
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Sygnały alarmowe                                                   
 
 
 

Rodzaj  
komunikatu                  
lub  alarmu 

SPOSÓB     OGŁASZANIA SPOSÓB   ODWOŁYWANIA 

 
Akustyczny  system  alarmowy Środki  masowego  przekazu 

Wizualny  sygnał  
alarmowy 

Akustyczny  
system  

alarmowy 

 
Środki  masowego  przekazu 

 
Alarm  

powietrzny 
 
 

 

- Ciągły, modulowany dźwięk syreny    
  w okresie jednej minuty 
- Następujące po sobie sekwencje   długich  
  dźwięków sygnałów   dźwiękowych pojazdów,  
  gwizdków,   trąbek i innych przyrządów na  
  sprężone powietrze w stosunku 3:1,  
  w przybliżeniu 3 sekundy dźwięku  oraz jedna  
  sekunda przerwy.  

                                 

Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna: 
 

Uwaga ! Uwaga ! Uwaga!  
ogłaszam alarm 
powietrzny  
dla …………………  
 

 

znak czerwony 
najlepiej w kształcie 

kwadratu 
 
 
 

Dźwięk ciągły 
trwający  
3 minuty 
 
 
 
 
 

 

Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna: 

 

Uwaga ! Uwaga !  
Odwołuję alarm powietrzny            
dla ……………………………. 
 

 

 

 
Alarm  o  

skażeniach 
 
 

 
 
 

- Przerywany modulowany dźwięk  
  syren 
- sekwencja krótkich sygnałów  
  wydawanych sygnałem dźwiękowym  
  pojazdu lub innym podobnym   
  urządzeniem w stosunku 1:1 
 

                                  

Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna: 

 

Uwaga ! Uwaga ! Uwaga!  
ogłaszam alarm  o 
skażeniach      podać 
rodzaj skażenia…………… 
dla …………………. 

 

znak czarny najlepiej 
w kształcie trójkąta 

Dźwięk ciągły 
trwający  
3 minuty 
 
 
 
 

 

Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna: 
 

Uwaga ! Uwaga !  
Odwołuję  alarm o skażeniach            
dla ………………………………. 
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Komunikaty  ostrzegawcze   
 

 
Rodzaj  komunikatu                   

SPOSÓB     OGŁASZANIA SPOSÓB   ODWOŁYWANIA 
 

Akustyczny  
system  alarmowy 

 
Środki  masowego  przekazu 

Akustyczny  
system  alarmowy 

 
Środki  masowego  przekazu 

 
Uprzedzenie   

o  zagrożeniu  skażeniami 
 
 

 

. Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: 
Uwaga ! Uwaga !  
Osoby znajdujące się na terenie …………. 
około godz. … min …  może nastąpić 
skażenie ……………………...................... 
                                ( podać rodzaj skażenia ) 

w kierunku …………………………………... 
( podać kierunek ) 

 

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: 
Uwaga ! Uwaga !  
Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu    
…………………………………………………………. 
                                     ( rodzaj skażenia ) 

dla ……………………………………………………. 
 
 

 
 

Uprzedzenie   
o  zagrożeniu  zakażeniami 

 

 
 

  
Formę i treść komunikatu o zagrożeniu 
zakażeniami ustalają organy  
Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

  

 

Uprzedzenie  
o klęskach żywiołowych  
i zagrożeniu środowiska 

 

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: 
 

Informacja o zagrożeniu i sposobie 
postępowania mieszkańców 
 

 

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: 
 

Uwaga ! Uwaga !  
Odwołuję alarm o klęskach ..……… ………… 
dla …………………………………………………                      

 

 

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO LUB KOMUNIKATU  NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO, ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI 
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TELEFONY ALARMOWE 

112                            986 

  Opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości 

organów w tych sprawach (Dz.U. 2013 r., poz. 96) 

 

PAMIĘTAJ !  !  ! 

 - o włączeniu radioodbiornika , telewizora  lub internetu, 

 - postępuj zgodnie z poleceniami podawanymi w komunikatach, 

  - powiadom  rodzinę i sąsiadów  o  zagrożeniu, 

  - wyłącz  urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś źródła ognia, 
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5. Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Burmistrz zarządza ewakuację  

w następujących sytuacjach kryzysowych: 

W sytuacji wystąpienia powodzi obejmujące czasową ewakuacje określonego  obszaru – 

SPO-16. 

Praktyczne realizowanie ewakuacji polega na samoewakuacji czyli poinformowaniu 

mieszkańców o konieczności ewakuacji z danego obszaru. Zakłada się, że mieszkańcy 

dokonują tzw. samoewakuacji, a tym samym nie stanowią dodatkowego "obciążenia" 

logistycznego, natomiast niewielka część niesamodzielnych mieszkańców wymagać będzie 

pomocy socjalno-bytowej organizowanej w sposób doraźny z wykorzystaniem również 

zasobów lokalnych.   

Szczegółowy tryb działania określa Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt  

i mienia II stopnia na wypadek masowego zagrożenia  - część opisowa. 

Poniżej przykład karty ewidencji osób ewakuowanych.
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Karta ewidencji osób ewakuowanych (wypełniać w czasie ewakuacji pismem trwałym) 

 

  
 

 

 

Czyste karty ewakuacji powinny posiadać osoby przyjmujące ewakuowane osoby na miejscu ich docelowej ewakuacji, kierujący funkcjonowaniem ZZMSz oraz 

inne jednostki (np. OSP). Wszystkie karty po wypełnieniu powinny zostać przekazane do GZZK do kierownika grupy planowania. 

Lp. 
Płeć 

(K/M) 
Nazwisko Imię PESEL 

Nr karty 

ewakuac

ji 

Wiek Adres 

Rejon- miejsce 
ulica, nr domu, miejscowość, gmina, 

województwo Telefon Obrażenia Uwagi 

skąd dokąd 

 

 
            

 
 

            

 
 

            

 
 

            

 
 

            

 
 

            

 
 

            

 
 

            

        
 

     

        
 

     

………………………………………………. 

Imię, nazwisko, podpis osoby sporządzającej 

Data, godzina ……………………………..... 
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6. Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy 

psychologicznej 

 

W sytuacjach kryzysowych koniecznym może okazać się hospitalizowanie dużej liczby 

osób, wówczas też kluczowym okaże się działający w powiecie system Państwowe 

Ratownictwo Medyczne.                                                                

Opieka społeczna jest domeną wójta, który dysponuje w tym zakresie zarówno siłami jak  

i środkami, które stanowić mogą siłę w sytuacjach kryzysowych.  

 

7. Organizacja ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla obszaru gminy 

 

System przeciwpowodziowy oparty jest o rządową administrację wodną i strukturę 

przeciwpowodziową gminy.  Głównym elementem reagowania w sytuacjach kryzysowych 

jest System Ratowniczo Gaśniczy oparty organizacyjnie o PSP i OSP, zdolny do 

natychmiastowego działania. Jego zinstytucjonalizowany i zhierarchizowany charakter 

określa Art. 11 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. Nr 

88, poz.400 z póź. zm.)  Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP wykonuje w imieniu 

wojewody zadania i kompetencje określone w ustawach oraz Art.20 pkt 1 - akcję ratowniczą 

organizuje i kieruje nią Państwowa Straż Pożarna.  

Strukturę systemu uzupełniają służby gminne, organizacje pożytku publicznego, 

organizacje społeczne i (potencjalnie) Siły Zbrojne RP. Bazę materialną systemu 

przeciwpowodziowego stanowią zasoby materialne, których dysponentem są wymienione 

wyżej podmioty. Pierwszym elementem tej bazy są gminne magazyny ze sprzętem  

i materiałami do walki z powodzią zorganizowane w remizach OSP.  Ponadto, ze sprzętu 

znajdującego się na stanie jednostek PSP i OSP są pompy spalinowe, agregaty prądotwórcze  

i oświetleniowe i łodzie (PSP Ostrowiec Św., PSP Kielce).   

Paralelna sytuacja występuje w odniesieniu do zagrożenia pożarami o dużym obszarze.  

Pożary lasów najczęściej są wynikiem działalności człowieka. Bardzo rzadko ich 

przyczyną są zjawiska naturalne. Od pioruna powstaje około 1% pożarów. W bardzo wielu 

wypadkach pożar jest wynikiem działalności celowej. Inną, również bardzo ważną przyczyną 

pożarów jest nieostrożność dorosłych, której skutkiem jest powstanie około 20 – 25 proc. 

pożarów w skali roku. 

 Często pożary lasów spowodowane są rozprzestrzenianiem się pożaru np. łąk czy 
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nieużytków. Zdarza się, że ogień powstaje w wyniku niesprawnego środka transportu 

drogowego lub kolejowego. 

Mogące wystąpić pożary wielko powierzchniowe lasów, łąk i nieużytków mogą być 

potencjalnym czynnikiem zagrożenia dla mieszkańców Gminy w bezpośredniej ich bliskości. 

Akcją gaszenia pożarów kieruje PSP Ostrowiec Św., a biorą w niej udział OSP z terenu 

gminy. Dodatkowo prowadzi się akcję informacyjną mieszkańców o wystąpieniu zagrożenia 

oraz możliwym jego wpływie na ich życie i zdrowie. 

Na poziomie gminy Burmistrz nie dysponuje skutecznymi środkami mogącymi ochronić 

przed zagrożeniami biologicznymi i chemicznymi. Chociaż potencjalnie ich wystąpienie jest 

niskie, to ze względu jednak na ich niezwykle groźny charakter, są one z punktu widzenia 

Gminy zagrożeniem, na które Gmina nie będzie mogła samodzielnie odpowiedzieć. 

Burmistrz poprzez służby, inspekcje  i straże wojewódzkie oraz powiatowe dysponuje 

możliwościami ograniczania skutków zagrożeń chemicznych, co realizują w praktyce 

jednostki ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności specjalistyczne jednostki 

ratownictwa chemicznego Państwowej Straży Pożarnej.  

Siły i środki PSP są wystarczające do przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych  

i komunikacyjnych z uwolnieniem środków chemicznych. W przypadku zagrożeń 

biologicznych rozumianych jako rozprzestrzenianie się patogenów mogących wywołać 

choroby zakaźne system ochrony jaki funkcjonuje pozwala jedynie stwierdzić zaistnienie 

tego typu zagrożeń i wdrożyć działania przeciwepidemiczne określone ustawą  

o chorobach zakaźnych i zakażeniach.  

Należy w tym przypadku wziąć pod uwagę słabe przygotowanie logistyczne  

i osobowego (brak specjalistów lekarzy) do skutecznego zwalczania chorób zakaźnych  

i epidemii. System zwalczania chorób zakaźnych i epidemii określono Procedurą 

Reagowania Kryzysowego PRK-1.   

Podsumowując należy przyjąć, że organizacja ochrony przed zagrożeniami 

biologicznymi i chemicznymi jest wprost proporcjonalna do środków finansowych jakie są 

przeznaczone do usuwania i ograniczania ich skutków, a także do możliwości pozyskania 

rezerw państwowych i specjalistów. Wydaje się, iż nie ma uzasadnienia ekonomicznego 

zakupu przeciwchemicznych środków ochrony indywidualnej, które nie używane tracą 

możliwość praktycznego zastosowania.    

 

 



 

182 

8.  Wykaz zawartych porozumień  

Lp. Nazwa porozumienia 
Przedmiot 

porozumienia 

Z kim 

zawarte 

Data 

ważności 
Uwagi 

 1.  

 

 

    

2.  

 

 

    

3.  

 

 

    

4.  

 

 

    

5.  

 

 

    

6.  

 

 

    

7.  

 

 

    

8.  

 

 

    

9.  

 

 

    

10.  

 

 

    

11.  
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Lp. Nazwa porozumienia 
Przedmiot 

porozumienia 

Z kim 

zawarte 

Data 

ważności 
Uwagi 

12.  

 

 

    

13.  

 

 

    

14.  

 

 

    

15.  

 

 

    

16.  

 

 

    

17.  

 

 

    

18.  

 

 

    

19.  

 

 

    

20.  
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9. Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód 

 

Ocenianie i dokumentowanie szkód musi być zrealizowane w sposób umożliwiający 

pełną ewidencję zarówno poniesionych strat jak i podmiotu, który poniósł szkodę (protokół 

komisji oceniającej szkody). Koniecznym jest posiadanie dokumentów potwierdzających 

wykonanie działań wraz z dokumentacja fotograficzną strat. Zasady oceniania  

i dokumentowania szkód i strat majątkowych opisują: - SPO-17 procedura oceniania  

i dokumentowani strat. 

10. Objaśnienia do stosowanych skrótów w opracowaniu 

 

   UMiG – Urząd Miasta i Gminy. 

   GZZK – Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. 

   OSP – Ochotnicza Straż Pożarna. 

   PSP – Państwowa Straż Pożarna. 

   LW – Lekarz Weterynarii. 

   PLW – Powiatowy Lekarz Weterynarii. 

   WBiZK – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW. 

   PRK – Procedura Reagowania Kryzysowego. 

   SPO – Standardowa Procedura Operacyjna. 

   WCZK – Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

   PCZK – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

   PZZK – Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. 

   PRM – Państwowe Ratownictwo Medyczne. 

   PPIS –  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. 

   PINB - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

   Ośrodek Zdrowia „VITAMED” (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej/S.C.). 

   KSRG – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. 

   SWA – System Wykrywania i Alarmowania. 

   WIOŚ – Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska.  

   ŚZMiUW – Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. 

   ABW – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

   NGRM – Nieetatowa Grupa Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego. 



 

185 

   PSH – Państwowa Służba Hydrogeologiczna. 

   PID – Punkt Informacji Drogowej. 

   RP – Rzeczpospolita Polska. 

   UE – Unia Europejska. 

   SISMS – Samorządowy Informator Short Message Service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonano w 2 egz. 

Egz. nr 1 - aa. 

Egz. nr 2 – specjalista ds. tech.-adm. MiG Kunów 


